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Uma entidade vitoriosa
Jorge Calmon Filho
Presidente do Conselho da Acbeu

A

Associação Cultural Brasil-Estados Unidos chega aos 75
anos de existência como uma entidade renovada, ciente
do legado luminoso dos seus fundadores e pioneiros, mas,
sobretudo, aberta para o futuro e seus desafios.
Criada, em 1º de agosto de 1941, em um mundo marcado pela
guerra, percorreu cada passo de sua já extensa trajetória aproveitando
o que de melhor havia, em nossa sociedade, ao longo de três gerações,
no que se refere a ideias, concepções, métodos e pessoas.
Ao legado deixado por nomes como os de Arquimedes Pereira
Guimarães, Anísio Massorra, Jorge Calmon e Geraldo Dannemann,
somam-se as valiosas contribuições de todos os presidentes,
diretores, conselheiros, professores, sócios, funcionários e alunos
que integraram e integram essa instituição e continuam fazendo
sua história.
Assim vem cumprindo, com extrema eficácia, sua missão de
promover um intercâmbio profícuo entre o Brasil e os Estados
Unidos, na perspectiva de um centro binacional de ensino da língua
inglesa, como centro cultural de alta relevância na difusão de diversas
linguagens artísticas e, por último, mas não menos importante, como
instrumento de desenvolvimento social. Nesse sentido, destacam-se
projetos de inclusão social como o Access, de fornecimento de bolsas
de estudo para alunos da rede pública e de baixa renda; o PSTDP,
Publish School Teacher Development Program, de treinamento de
professores da rede pública, e o apoio ao projeto “Pracatum”, de
Carlinhos Brown, para o ensino de inglês no bairro do Candeal.
O livro que o leitor tem agora em mãos é, portanto, o registro
eloquente de uma trajetória vitoriosa, expressando as formas
como a Acbeu vem enfrentando e vencendo todas as dificuldades
impostas por sucessivas crises políticas e econômicas ocorridas no
país ao longo de três quartos de século.
Num tempo de grandes desafios, trazidos pelas novas tecnologias
e pela globalização, encontramos nestas páginas, nos depoimentos
de tantos e valorosos colaboradores e dirigentes, um alento para o
futuro incerto e volátil dos tempos pós-modernos, entendendo que
esses 75 anos de história são apenas os primeiros de uma trajetória
que se estenderá para muitas outras gerações.
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A victorious institution
Jorge Calmon Filho
Chairman of ACBEU

T

he Brazil-United States Cultural Association is marking its 75th
year as a revitalized institution that is aware of the brilliant legacy
of its founders and pioneers, but above all, open to the future and
its challenges.
Created on August 1, 1941, in a world marked by war, it has taken
every step in its already long history by making the best of what our society
has had to offer over the course of three generations, in terms of ideas,
concepts, methods and people.
The legacy left by figures such as Arquimedes Pereira Guimarães,
Anísio Massorra, Jorge Calmon and Geraldo Dannemann has been
enriched by the invaluable contributions of all the chairmen, directors,
board members, teachers, partners, staff members and students who have
been part of this institution in the past and present and are still building
its history today.
Consequently, with the utmost efficiency, they are carrying out their
mission of fostering a rich and rewarding exchange between Brazil and
the United States from the perspective of a binational English-teaching
institution, as a cultural center that plays a significant role in the
dissemination of several artistic languages, and last but not least, as an
instrument of social development. In this regard, the highlights are social
inclusion projects such as Access, which provides scholarships to students
from public schools and low-income backgrounds; the Public School
Teacher Development Program (PTSDP), and providing support
for Carlinhos Brown’s “Pracatum” project by teaching English in the
Candeal district.
The book the reader now holds in their hands is therefore an eloquent
record of a victorious history, expressing the many ways in which ACBEU
has and is continuing to overcome all the difficulties imposed by a series
of political and economic crises in this country over the course of three
quarters of a century.
In a time of major challenges raised by new technologies and
globalization, we find in these pages, in statements from so many valued
staff and directors, a fresh charge of energy to face an uncertain and
volatile future in post-modern times, while understanding that these 75
years of history are just the first in a story that will go on for many more
generations to come.

Jorge Calmon Filho, presidente do
Conselho da Acbeu (2015-2017), ao
lado da foto de seu pai, Jorge Calmon,
um dos fundadores da instituição.
Jorge Calmon Filho, Chairman of
ACBEU (2015-2017), beside a photo
of his father, Jorge Calmon, one of the
institution’s founders.
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Educação de excelência
Athiná Arcadinos Leite
Superintendente da Acbeu

É

com imenso orgulho e uma enorme alegria que
celebramos, em 2016, os 75 anos da Acbeu. A edição deste
livro registra, neste momento histórico, uma trajetória
coroada de sucesso de nossa instituição. Foi realizado um
importante registro da memória oral de 30 entrevistados, entre
eles Conselheiros, ex-alunos e colaboradores da instituição.
Esses depoimentos serviram de fonte de inspiração para o
jornalista Carlos Ribeiro e os editores Enéas Guerra e Valéria
Pergentino, que abraçaram este projeto com muito entusiasmo,
empenho e dedicação.
Sempre respeitando e honrando seu passado, inovando e
olhando para o futuro, a Acbeu completa 75 anos de existência
muito bem vividos, sob a marca da competência técnica e do
reconhecimento da comunidade pela excelência dos serviços
prestados. Ao longo de todos estes anos, a Acbeu tem sempre
determinado o padrão de qualidade do ensino de inglês,
não somente em Salvador, mas em todo o estado da Bahia.
Obviamente, isto não acontece à toa. É uma conquista diária,
um status decorrente do volume e do nível de investimento
feitos em pesquisa, em técnicas de ensino, em capacitação e
desenvolvimento de seu staff e equipe de professores, além de
compartilhar o conhecimento construído, contribuindo com o
aprimoramento de profissionais que atuam em outras instituições.
Como um centro binacional, com a missão de desenvolver
não somente soluções educacionais de excelência, mas
também políticas culturais de sucesso, a Acbeu tem contribuído
positivamente para a revelação de diversos talentos nas áreas
de artes plásticas, cênicas e musicais, por meio de seu Teatro,
Galeria de Artes e Coral Infanto Juvenil.
Ao longo desta jornada de sucesso, o aumento, evolução
e diversificação de nosso portfólio de serviços atestam nosso
espírito inovador. Continuar a inovar em modelos de negócios,
a encantar pessoas e a ser sinônimo de padrão de referência é o
maior objetivo da Acbeu para os próximos 75 anos!

10

Education of excellence
Athiná Arcadinos Leite
Superintendent of ACBEU

I

t is with immense pride and tremendous joy that we are
celebrating ACBEU’s 75th anniversary in 2016. At this historic time,
the publication of this book presents the story of our institution,
a story crowned with success. An important oral history has been
gathered from 30 interviewees, including this institution’s board
members, former students and staff. These statements served as a
source of inspiration for journalist Carlos Ribeiro and the publishers
Enéas Guerra and Valéria Pergentino, who embraced this project
with tremendous enthusiasm, drive and dedication.
As it respects and honors its past while innovating and looking to
the future, ACBEU is marking 75 well-spent years with the hallmark
of technical competence and the community’s recognition of the
excellent services it provides. In all those years, ACBEU has always
set the bar for quality in English teaching, not only in Salvador but
throughout the state of Bahia. Clearly, all of this is not by chance; it
is achieved from day to day: a status derived from the amounts and
levels of investment in research, teaching methods, the training and
development of its staff and team of teachers, as well as sharing its
accumulated knowledge, thereby contributing to the improvement of
professionals working in other institutions.
As a binational center with the mission of developing not only
solutions for education of excellence but also successful cultural
policies, ACBEU has made a positive contribution to revealing
outstanding new talent in the fields of the fine, dramatic and musical
arts through its Theater, Art Gallery and Children’s and Youth Choir.
Throughout this successful journey, the expansion, development
and diversification of our portfolio of services attest to our innovative
ethos. Continuing to innovate our business models, delight people
and be synonymous with the highest standards of quality is ACBEU’s
main objective for the next 75 years!
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Uma ponte entre os
Estados Unidos e o Brasil
James Story
Cônsul Geral dos Estados Unidos, Rio de Janeiro

A

ACBEU faz parte de uma seleta rede de centros
binacionais no Brasil que são reconhecidos por sua
excelência pela Missão Diplomática dos EUA no Brasil.
Ao longo de seus 75 anos de serviço, a ACBEU tem servido
como uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Como um
centro cultural, ACBEU tem acolhido de tudo, desde grandes
festas de Halloween até o show do músico havaiano Keola
Beamer em 2013 e vários artistas, como a artista plástica
norte-americana Chanel Compton que, com a ajuda dos
alunos, pintou um mural ao lado da ACBEU Vitória. Esse mural
continua aí, como uma celebração da cultura afrodescendente
e um símbolo de nossa parceria e da amizade entre o povo dos
Estados Unidos e o povo do Brasil.
Nossa parceria se baseia em valores compartilhados,
incluindo a inegável relevância da educação. Ficamos
orgulhosos em ajudar a ACBEU a renovar a sua biblioteca
na Magalhães Neto para a torná-la ainda mais dinâmica.
Sou testemunha de como esta biblioteca está sendo usada
como um centro de descoberta e aprendizagem. E estamos
muito satisfeitos por fazer parte do trabalho da ACBEU para
trazer a aprendizagem da língua inglesa a tantas pessoas
na comunidade. Partilhamos com a ACBEU a crença de
que a língua inglesa é uma chave poderosa que abre portas
para melhores oportunidades educacionais e profissionais.
Aprender inglês não é uma opção – é uma necessidade no
mundo de hoje. Portanto, continuamos trabalhando com
ACBEU para oferecer os programas Access e UP with English
e trouxemos especialistas de língua inglesa para formar
professores de escolas públicas na ACBEU.
Na ocasião do 75º aniversário da organização, agradeço
à ACBEU por sua longa parceria conosco e aguardo com
expectativa a continuação de nossa colaboração, aproximando
os Estados Unidos e o Brasil por meio da cultura, das línguas e
da aprendizagem. Parabéns, ACBEU!
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A bridge between the
United States and Brazil
James Story
United States Consul General, Rio de Janeiro

A

CBEU is part of a select network of binational centers in
Brazil recognized by the U.S. Diplomatic Mission to Brazil
for their excellence. Throughout its 75 years of service,
ACBEU has served as a bridge between the United States and
Brazil. As a center for cultural promotion, ACBEU has hosted
everything from great Halloween parties to Hawaiian musician
Keola Beamer’s show in 2013 to various artists such as the
American artist Chanel Compton who, with the help of students,
painted a mural on the side of ACBEU Vitória’s building. This
mural is still there, a celebration of Afro-descendent culture, and a
symbol of our partnership and the friendship between the people
of the United States and the people of Brazil.
Our partnership is based on shared values, including the
undeniable importance of education. We were proud to help
ACBEU refurbish its library in Magalhães Netto to make it even
more dynamic. I’ve personally witnessed how this library is being
used as a center for discovery and learning. And we are delighted
to be a part of ACBEU’s work to bring English language learning to
so many in the community. We share with ACBEU the belief that
English is a powerful key that opens doors to better educational
and professional opportunities. English is not an option – it’s a
necessity in today’s world. Because of this, we continue to work
with ACBEU to offer the Access and UP with English programs,
and we have brought English language specialists to train public
school teachers at ACBEU.
On the occasion of the organization’s 75th anniversary,
I thank ACBEU for its long-standing partnership with us, and
I look forward to our continued collaboration bringing the United
States and Brazil closer together through culture, language, and
learning. Congratulations, ACBEU!
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Propostas iniciais da
Associação Cultural
Brasil-Estados Unidos

Initial proposals of the
Brazil-United States
Cultural Association

Promover, na Bahia, o mais amplo conhecimento
dos valores culturais dos Estados Unidos, por
meio de palestras, conferências e reuniões,
inclusive de ensino da língua inglesa e da
literatura norte-americana, pela divulgação e
publicação de obras científicas sobre instituições
culturais norte-americanas; pela formação de
bibliotecas gerais e especializadas.

Promoting wider knowledge of the cultural values
of the United States in Bahia through lectures,
seminars and conferences, including the teaching
of the English language and American literature;
through the dissemination and publication of
scientific works about US cultural institutions;
through the development of general and
specialized libraries.

Cooperar com o Instituto Brasil-Estados Unidos
na escolha de candidatos locais a bolsas
de estudo.

Cooperating with the Brazil-United States
Institute in the selection of local candidates
for scholarships.

Estudar a possibilidade de viagens de estudos
aos Estados Unidos, com facilidades de
transportes e hospedagem, para os associados.

Studying the possibility of study abroad in the
United States, facilitating transportation and
accommodations for members.

Receber personalidades norte-americanas que
visitem a Bahia, facilitando-lhes o conhecimento
do meio, do homem e das instituições em geral.

Hosting outstanding Americans visiting Bahia,
facilitating their knowledge of its environment,
people and institutions in general.

Divulgar, na América do Norte, o movimento
cultural e artístico da Bahia.

Disseminating Bahia’s cultural and artistic
movement in the United States.

Sugerir às entidades públicas e particulares
e ao Instituto Brasil-Estados Unidos medidas
proveitosas para o desenvolvimento do
intercâmbio cultural com os Estados Unidos.1

Suggesting effective means of developing
cultural exchange with the United States to public
and private institutions and the Brazil-United
States Institute.1
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A nossa missão é prover
educação de excelência,
difundir cultura e inovar na
formação do cidadão.
Our mission is to foster education
of excellence, disseminate the
arts and culture and innovate
civic education.

Uma casa aberta para a cidade

D

Geraldo Dannemann, ex-presidente
da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, com dinamismo,
deixou sua marca na história dos
75 anos da instituição.
Geraldo Dannemann, a dynamic
former chairman of the BrazilUnited States Cultural Association,
made his mark on that institution’s
75-year history.
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ois anos após o início da II Guerra Mundial, no momento
mais intenso do poderio nazista, instalava-se, no Instituto
Geográfico e Histórico, às 20 h 30 min do dia 1º de agosto de 1941, uma instituição singular na história da Bahia. Não
somente pela sua missão de prover educação de qualidade, difundir cultura e inovar na formação do cidadão, mas pelo apuro
de seus métodos pedagógicos, pela seriedade de propósitos, pelo
rigor de sua ética e pelo substrato humanístico que preservaria,
ao longo de 75 anos, promovendo ações culturais e educativas
renovadoras em um processo de atualização contínua.
Como uma caixinha de surpresas da qual saem novidades
que superam em muito as atribuições de uma mera instituição
de ensino da língua inglesa, a Acbeu continua sendo “Uma casa
aberta para a cidade”, na feliz definição de Ângela Dannemann,
ex-diretora da instituição e filha de um dos seus ex-presidentes
e luminares, o economista Geraldo Dannemann. Trata-se, para
ela, de um “Espaço de socialização e civilidade, de arte e convívio, de aprendizagem e intercâmbio de culturas e civilização”.
Que razões justificavam a sua criação? Para se entender bem
isto, é preciso situar o contexto no qual se dava aquela cerimônia. E que momento histórico vivia a cidade tranquila, de ritmo
lento, cercada de rios e mar onde barcos, lanchas e saveiros
transitavam em grande número, e de ruas cortadas por bondes
que transportavam pacatos homens de paletós e chapéus brancos. Uma Salvador cujos limites urbanos não ultrapassavam o
então longínquo bairro do Rio Vermelho.
O mundo vivenciava o maior conflito bélico de sua história.
Multiplicavam-se nos jornais notícias de lutas sangrentas em
praticamente todos os quadrantes da Terra. “As chamas da guerra percorrem o mundo como um incêndio”, gritava a manchete
de um jornal local2, à qual se seguiam notícias alarmantes sobre
a pressão das tropas teuto-finlandesas em Leningrado. Desdobravam-se as consequências da Operação “Barbarossa”, considerada a maior operação militar da Alemanha na II Guerra Mundial, no vasto, gelado e até então intocado território soviético.

Open doors to the city

T

wo years after the beginning of World War II, at the height of
Nazi power, a unique institution in the history of Bahia was
established in the Geographic and Historical Institute of Bahia
[IGHB] at 8:30 pm on August 1, 1941. Its uniqueness was not only
due to its mission of promoting quality education, disseminating
the arts and culture, and innovating civic education but to its sophisticated methods, serious aims, strict ethics, and the humanistic
pillars it would maintain over the course of 75 years, carrying out
renovating cultural and educational programs in a process of constant renewal.

Vista da Baía de Todos-os-Santos
em fotografia de Pierre Verger,
década de 1940. Salvador, Bahia.
View of Todos os Santos Bay, in a
photograph by Pierre Verger taken
in the 1940s. Salvador, Bahia.

Não se previa ainda os efeitos dramáticos que a guerra traria
dali a apenas seis meses, com o torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães, cinco deles na costa da Bahia,
e com as notícias de brasileiros, residentes na Europa, detidos
em Campos de Concentração. Até a apoteose final, com a explosão das bombas atômicas em Hiroxima e Nagasaki, a população da Bahia enfrentaria a escassez de alimentos e combustível,
o aumento do custo de vida e turbulentas manifestações promovidas por estudantes de Direito, Medicina e Filosofia, além
de “[...] professores, médicos, advogados, engenheiros e outros
profissionais de formação liberal ou tendência esquerdista, que
abraçaram com entusiasmo a causa dos Aliados”, como diz a
historiadora Consuelo Novais Sampaio3.
Naquela noite em que, sob a presidência do interventor Landulfo Alves, foi empossada a diretoria da Associação – cujo presidente, o dinâmico Engº Archimedes Pereira Guimarães, destacava, em seu discurso, a importância para os brasileiros, e os
baianos em particular, da aproximação com os Estados Unidos –,
a guerra, para os soteropolitanos, restringia-se praticamente às
manchetes dos jornais e a documentários sensacionalistas.
Até 1941, ou mais precisamente, até o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor (7 de dezembro de 1941), foi fraca a
repercussão da guerra na Bahia. Não por falta de notícias, pois os
jornais registravam os acontecimentos na Europa, como chegados diretamente de Washington. Contudo, o predomínio absoluto
da sociedade rural sobre a urbana (88%) e o elevado número de
analfabetos (92%) limitavam o interesse pelo conflito4.

Efeitos dramáticos da guerra:
torpedeamento de navios
brasileiros por submarinos
alemães, cinco deles na costa da
Bahia. Na foto ao lado, náufragos
do vapor Itagiba. Morro de São
Paulo, 1942.
Dramatic impact of the war:
Brazilian ships torpedoed by German
submarines – five off the coast of
Bahia. Below, survivors of the Itagiba
steamship shipwreck. Morro de São
Paulo, 1942.
18

Like a box of chocolates that is always full of surprises that
greatly surpass the mission of a mere English language school, ACBEU continues to be “a house with open doors to the city,” in the apt
description of Ângela Dannemann, a former director of the institution and the daughter of one of its leading lights and former chairmen, the economist Geraldo Dannemann. For her, it is “A place for
socialization and civility, the arts and conviviality, learning and
the exchange of cultures and civilization.”
What were the justifications for its creation? To better understand them, we must situate it in the context of that opening ceremony and the times in that peaceful, slow-moving city surrounded
by rivers and the sea, where ships, barges, and rustic sailboats plied
the waves in large numbers, and trams ran through the streets,
carrying quiet men in white jackets and hats. It was a time when
Salvador’s urban boundaries did not extend beyond what was then
the far-off district of Rio Vermelho.
The world was experiencing the greatest war in its history. News
of bloody battles in virtually every corner of the Earth proliferated
in the papers. “The flames of war rage through the world like a wildfire” screamed the headlines of one local newspaper 2, followed by
alarming news of the pressure the German-Finnish troops were putting on Leningrad. The consequences of Operation Barbarossa, considered Germany’s largest military operation in World War II, were
being felt in the vast, icy, and previously untouched Soviet territory.
No one expected the dramatic impact the war would bring in
just six months, when Brazilian ships were torpedoed by German
submarines, five off them off the coast of Bahia, and news arrived
of Brazilian citizens living in Europe who had been detained in
concentration camps. Until the final climax, with the explosion of
atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki, the people of Bahia
faced food and fuel shortages, an increase in the cost of living, and
turbulent protests organized by Law, Medicine and Philosophy students, as well as “teachers, doctors, lawyers, engineers and other
professionals with liberal backgrounds or leftist tendencies who
enthusiastically embraced the Allied cause,” according to historian
Consuelo Novais Sampaio.3
On the evening when the Association’s directors officially took
office, with the interventor (appointed governor) Landulfo Alves
presiding – in his speech, the chairman, the dynamic engineer Archimedes Pereira Guimarães, stressed the importance to Brazilians
in general and Bahians in particular of establishing closer ties with
the United States – for residents of Salvador, the war was virtually
limited to newspaper headlines and sensationalist documentaries:

Archimedes Pereira Guimarães,
pioneiro e principal responsável
pela criação da Acbeu.
Archimedes Pereira Guimarães, the
pioneering figure chiefly responsible
for the creation of ACBEU.
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Lee Worley, um dos fundadores
e ex-presidente da Associação
Cultural Brasil-Estados Unidos.
Lee Worley, a founder and former
chairman of the Brazil-United States
Cultural Association.

Transmitiam-se com estardalhaço notícias e imagens da
guerra, consumidas com grande interesse pelo público. Já havia,
entretanto, entre os governantes da maior potência americana,
sérias preocupações quanto ao posicionamento dos governos
latino-americanos diante do conflito, sobretudo daqueles que, a
exemplo do Brasil, ocupavam posições estratégicas no panorama geopolítico da época.
Alarmado com os rumos que a guerra tomava no continente europeu, os Estados Unidos, sob a liderança de Franklin
Roosevelt, já pressionava o Governo Vargas, de tendência autoritária, simpatizante do nazifascismo, a se alinhar com as nações
democratas no conflito que já não deixava margens para uma
suposta neutralidade. “Sem escolha, ante as pressões que sofria
— dos Estados Unidos, da ala americanófila do seu ministério, e
do povo —, Vargas passou a promover várias medidas, voltadas
para a eventualidade de uma participação ativa dos brasileiros
na Guerra”, diz a historiadora Consuelo Novais Sampaio5, assinalando o crescimento, em solo baiano, de manifestações que
sinalizavam uma aproximação cada vez maior do povo baiano
(melhor dizendo, da elite política e econômica que o representava) com os irmãos do Norte.
O Dia Panamericano (14 de abril) foi outro estímulo na mobilização dos baianos. Organizou-se uma sessão solene, no Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia, todo ornamentado com flores e
bandeiras dos países americanos. O interventor Landulfo Alves,
os cônsules dos Estados Unidos e da Argentina e os secretários de
Estado estiveram presentes à cerimônia, descrita como “de grande

Franklin Roosevelt, presidente dos
Estados Unidos, com Getúlio Vargas,
em visita ao Brasil no ano de 1943.
Franklin D. Roosevelt, President of
the United States, with Getúlio Vargas
during a visit to Brazil in 1943.
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Until 1941, or more precisely, the Japanese attack on the US base in
Pearl Harbor (December 7, 1941), the war had little impact on Bahia.
This was not for lack of news, because the newspapers reported on
events in Europe, arriving directly from Washington, DC. However,
interest in the conflict was limited due to the absolute predominance
of rural over urban society (88%) and the high illiteracy rate (92%).4

The public avidly consumed bombastic broadcasts of news and
images of the war. However, the leaders of the greatest power in the
Americas had serious concerns about the sides that Latin American
governments would take in the conflict, particularly those which,
like Brazil, were in geopolitically strategic positions at that time.
Alarmed by the course the war was taking in Europe, the United
States, under the leadership of Franklin D. Roosevelt, was pressuring the Vargas Government, which had authoritarian tendencies
and sympathized with Nazism/Fascism, to align itself with the
democratic nations in a conflict where there was no place for socalled neutrality. “Given the pressure he faced – from the United
States, the pro-US wing of his ministers and the public, Vargas had
no choice but to take several steps toward the future active participation of Brazilians in the war,” writes historian Consuelo Novais
Sampaio,5 noting the growing signs in Bahia of an ever-closer relationship between the Bahian people (that is, the political and economic elite that represented them) and their brothers in the North.

O cinema já era, nos anos 40,
uma das influências da cultura
norte-americana no Brasil.
In the 1940s, movies were
already one of the US’s main
cultural influences in Brazil.

Pan-American Day (April 14) was another stimulus for mobilizing
the Bahian people. There was a solemn ceremony at the Geographic
and Historical Institute of Bahia, which was decorated with flowers
and the flags of all countries in the Americas. The interventor Landulfo Alves and the consuls and secretaries of state of the United
States and Argentina attended the event, which was described
as being held with “great pomp and ceremony.” After the official
speeches, replete with strong feeling and patriotism, portraits of
Presidents Getúlio Vargas and Franklin D. Roosevelt were hung side
by side on one of the walls of that venerable institution.6

Alongside these political interests, there was growing interest in
aspects of US culture, beginning with the movies that almost entirely dominated the city’s cinemas, and the explosion of new musical
styles. English words came into common use in daily life, replacing
the French expressions that still predominated in the first quarter
of the twentieth century. They represented the replacement of foreign models of social stratification and markers of “high culture” but
were also used by ordinary folk in the form of neologisms. No less
important was the growing demand for specialization courses in the
21

pompa”. Após as falas oficiais, cheias de vibração e patriotismo,
colocaram-se, numa das paredes da velha instituição, lado a lado,
os retratos dos Presidentes Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt6.

1941 foi também o ano em
que Walt Disney veio ao Brasil
reforçar os laços da política
da “boa vizinhança”.
1941 was also the year Walt
Disney came to Brazil to
bolster ties through the “Good
Neighbor” policy.
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Ao lado dos interesses políticos, verificava-se uma atenção
crescente para aspectos da cultura norte-americana. A começar
pelos filmes que dominavam quase inteiramente os cinemas da
cidade, e da explosão de novos gêneros musicais. Palavras em
inglês passavam a ser usadas cotidianamente, substituindo expressões francesas ainda predominantes no primeiro quartel do
século XX, o que configurava a substituição de modelos externos
de distinção social e de demarcação da “alta cultura”, mas que
penetrava também nas classes populares na forma de neologismos. E, não menos importante, a crescente demanda de cursos
de aperfeiçoamento, nos Estados Unidos, que exigiam o domínio da língua inglesa7. Vale lembrar que 1941 foi também o ano
em que Walt Disney veio ao Brasil reforçar os laços da política
da “boa vizinhança”.
Era este o contexto no qual se movimentavam algumas das
mais dinâmicas personalidades baianas presentes na cerimônia
do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Personalidades
marcantes e de alta relevância na sociedade da Bahia e do Brasil.
Na oportunidade, após as falas iniciais do interventor Landulfo Alves e do primeiro diretor presidente da entidade, Archimedes
Pereira Magalhães, falou o Cônsul dos Estados Unidos na Bahia,
Sr. Reginald Castleman, “[...] salientando a significação da cerimônia que se realizava no momento em favor do melhor entendimento do núcleo baiano da elite brasileira para com as classes
sociais de seu país”8.
O evento contou ainda com uma palestra em torno de “Aspectos da vida americana”, proferida pelo Secretário da Educação do Estado, Prof. Isaías Alves, e foi finalizada pelo interventor, que “[...] louvou a criação e prometeu o apoio e auxílio do
estado, inaugurando no andar térreo do edifício IGHB [Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia] uma exposição de xilogravuras
de autores brasileiros e norte-americanos, a respeito da qual falou no ato, o Dr. Colombo Espínola”9.
Conforme assinala o presidente da Acbeu, Jorge Calmon Filho, a Associação foi fruto da percepção de baianos ilustres daquela época – que já haviam conhecido os Estados Unidos, feito
cursos naquele país e vivenciado um pouco da democracia, do
sistema político americano e também da vida, do way of life – de
que o nazifascismo poderia ter um indesejado lugar no mundo.
“Eram pessoas preocupadas com o que poderia acontecer com

United States, which required a good command of English.7 It should
be recalled that 1941 was also the year when Walt Disney came to
Brazil to strengthen ties through the “Good Neighbor” policy.
This was the context of the activities of some of Bahia’s most dynamic figures, who were present at the ceremony at the Geographic
and Historical Institute of Bahia. Outstanding representatives of
the great and the good in Bahian and Brazilian society.
On that occasion, after opening remarks by the interventor
Landulfo Alves and the institution’s first CEO, Archimedes Pereira
Magalhães, the next to speak was the US Consul in Bahia, Mr. Reginald Castelman, “stressing the importance of the ceremony being
held at that time with regard to a better understanding between
the Bahian segment of the Brazilian elite and the social classes of
his country.” 8
The ceremony also included a lecture on “Aspects of American
Life” by the State Secretary of Education, Professor Isaías Alves,
and was closed by the interventor, who “praised the creation [of
that institution] and promised the support and aid of the state,
opening on the ground floor of the IGHB [Geographic and Historical Institute of Bahia] an exhibition of woodcuts by Brazilian and
American artists, about which Dr. Colombo Espínola gave a lecture
on that occasion.” 9

Jorge Calmon, fundador e
presidente honorário da Acbeu.
Jorge Calmon, founder and
honorary chairman of ACBEU.
Na Biblioteca Pública do Estado da Bahia,
em sala cedida por Jorge Calmon, na época
seu diretor, foram realizadas as primeiras
reuniões para a fundação da Acbeu.
The first meetings held to discuss the
founding of ACBEU were held in the State of
Bahia Public Library, in a room loaned by
Jorge Calmon, then the library’s director.

“A Acbeu tinha um número grande
de alunos, a Segunda Guerra Mundial
tinha terminado poucos anos antes
e o Brasil, que teve, como toda a
América Latina, uma influência
francesa muito intensa, estava
deslocando-se para os Estados
Unidos. A língua inglesa estava
sendo muito procurada, tanto pela
literatura como pela oportunidade
de se expressar na própria língua.
Fui à Acbeu naquela época e tenho
lembranças muito agradáveis daquele
período. Era um ambiente muito
simpático, acolhedor e precisei disso,
pois, quando fui aos Estados Unidos, a
partir de julho de 1950, estagiei em
três grandes universidades.”
Roberto Santos, ex-governador da Bahia e
ex-aluno da Acbeu.

o Brasil e ajudar a evitar um rumo que não fosse favorável aos
propósitos democráticos das nações aliadas.”
Quarto centro binacional do Brasil – após o do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e de São Paulo –, a Acbeu surgiu de uma
demanda da própria sociedade baiana, por meio, inicialmente,
de Archimedes Pereira Guimarães e Colombo Espínola. A estes
se juntariam, num segundo momento, Anísio Massorra e Jorge
Calmon, então diretor da Biblioteca Pública da Bahia, que viria
a ceder uma de suas salas para as primeiras reuniões para a fundação da Acbeu. Logo receberia a adesão de um grande número
de cidadãos, dentre os quais constavam, no momento da fundação, nomes como os de Lee Worley, Eugênio Teixeira Leal, Heitor
Praguer Fróis, Carlos de Aguiar Costa Pinto, Aloísio de Carvalho
Filho, Ranulfo Oliveira, Anísio Spínola Teixeira, Landulfo Alves
de Almeida, Thales de Azevedo, Luiz Viana Filho, Edgard Rego
Santos, Afrânio Coutinho, Miguel Calmon Sobrinho, Francisco
Peixoto de Magalhães Neto, Aristides Novis, Jaime Tourinho,
Junqueira Ayres, Nestor Duarte, Isaías Alves de Almeida, Lafayete Coutinho e Lívia da Silva Costa.
O Instituto Histórico cedeu o primeiro espaço para o funcionamento da Acbeu, onde passaram a ser realizadas reuniões,
aulas e palestras, a receber visitantes ilustres dos Estados Unidos e de outros países aliados do Brasil. Iniciava-se, ali, a difusão
da cultura americana, para os baianos, e da cultura brasileira,
para os americanos, num movimento que não mais deixou de
crescer e de se expandir.
Daí em diante, a Acbeu começou a crescer, a ter mais alunos,
a atrair novos associados. As pessoas, ao se associarem, tinham
direito a usufruir dos serviços que a Associação oferecia, como
aula de inglês, acesso à biblioteca e aos eventos. Naquela época, o acesso à informação ainda não era tão fácil quanto hoje.

1941 - 2016 Marcos dos primeiros 75 anos da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos
1941

1959

1973

1976

1988

1995

1996

Fundação da
Acbeu no Instituto
Geográfico e
Histórico, no dia
1º de agosto.

Acbeu muda-se
para uma casa
no largo da
Vitória.

Foi executado o
elogiado projeto
do arquiteto
Gilberbert Chaves
para a nova sede
na Vitória.

Abertura da
Galeria Acbeu,
considerada
uma das mais
prestigiadas
para exibição de
artes visuais em
Salvador.

Nasce o Teatro
Acbeu, tido como
um dos melhores
da Bahia.

Inauguração da
primeira filial na
Rua Pernambuco,
na Pituba.

Aquisição de
Inicío do Grupo
de Teatro Acbeu. três terrenos
na Avenida
Magalhães Neto.
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Criação do Coral
Acbeu, formado por
alunos, professores
e funcionários.

1997

As the Chairman of ACBEU, Jorge Calmon Filho, observes, the
Association resulted from the perception of illustrious Bahians of
the time, who were familiar with the United States, having studied there and experienced something of democracy, the American
political system and way of life, that Nazism/Fascism could have
an unwanted role in the world. “They were concerned with what
could happen with Brazil and with helping prevent [it from taking]
a course that would not be favorable to the democratic aims of the
Allied nations.”
The fourth binational center to be established in Brazil, after
Rio de Janeiro, Porto Alegre and São Paulo, ACBEU resulted from a
demand from Bahian society, initially through Archimedes Pereira
Guimarães and Colombo Espínola. They were later joined by Anísio Massorra and Jorge Calmon, then the director of the Bahia Public Library, who provided one of its rooms for the initial meetings
held to discuss the creation of ACBEU. A large number of citizens
soon joined their ranks, including names like Lee Worley, Eugênio
Teixeira Leal, Heitor Praguer Fróis, Carlos de Aguiar Costa Pinto,
Aloísio de Carvalho Filho, Ranulfo Oliveira, Anísio Spínola Teixeira, Landulfo Alves de Almeida, Thales de Azevedo, Luiz Viana Filho, Edgard Rego Santos, Afrânio Coutinho, Miguel Calmon Sobrinho, Francisco Peixoto de Magalhães Neto, Aristides Novis, Jaime
Tourinho, Junqueira Ayres, Nestor Duarte, Isaías Alves de Almeida,
Lafayete Coutinho and Lívia da Silva Costa.
The IGHB gave ACBEU its first premises, where it held meetings, classes and lectures, as well as hosting illustrious visitors from
the United States and other Brazilian allies. That marked the beginning of the dissemination of American culture among Bahians,
and Brazilian culture among Americans, in a drive that has never
stopped growing.

Roberto Santos, former governor of Bahia
and former ACBEU student.

“ACBEU had a large number of
students, World War II had ended a
few years earlier, and Brazil, where,
like all of Latin America, the French
influence was very strong, was
shifting towards the United States.
The English language was very
popular, both for reading and the
opportunity to express one’s self in
that language. I studied at ACBEU
at the time and I have very pleasant
memories of that period. It had a
very friendly, warm atmosphere, and
I needed it because, when I went to
the United States, as of July 1950 I
interned at three major universities.”

1941 - 2016 Milestones of the Brazil-United States Cultural Association’s first 75 years
1941

1959

1973

1976

1988

1995

ACBEU founded
at the IGHB on
August 1.

ACBEU moves
to a house in
Largo da Vitória.

Architect Gilberbert
Chaves’s highly
praised design
for a new
headquarters is
executed in the
Vitória district.

Opening of the
ACBEU Gallery,
considered one
of the most
prestigious
venues for visual
arts exhibitions
in Salvador.

The ACBEU
Theater is born,
hailed as one of
the best of its
kind in Bahia.

First branch
Inception of the
opens on Rua
ACBEU Theater
Pernambuco, in
Group.
the Pituba district.

1996

1997
Acquisition of
three plots of
land on Avenida
Magalhães Neto.

Creation of the
ACBEU Choir,
made up of
students, teachers
and staff.
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Então, passou-se a ter acesso a uma boa biblioteca, a jornais de
fora do Brasil, de outros estados, livros e ao relacionamento com
pessoas que tinham essa vivência maior de outros países, de outras democracias. Começou então a florescer e empolgar cada
vez mais gente na nossa sociedade.
Estava dado o primeiro passo para a entidade que, nas
próximas sete décadas e meia, receberia o reconhecimento
pleno da sociedade baiana e da embaixada americana para
a qual a Acbeu é avaliada, entre os centros binacionais, como
outstanding, acima da curva, acima do padrão de excelência, em
todos os serviços que presta: no ensino da língua inglesa, mas
também no ensino da língua portuguesa (para estrangeiros),
nos serviços de biblioteca, internet, intercâmbio de alunos.
“O reconhecimento que a Acbeu tem entre seus pares, os centros binacionais, e pelo governo americano, deve-se ao trabalho
de pessoas fantásticas que passaram por lá e as que até hoje a
ela se dedicam. São conselheiros, professores ou coordenadores,
pessoas da área administrativa e também nomes excepcionais,
do mais alto gabarito, que emprestam seu tempo, voluntariamente, sem nenhum retorno financeiro – porque somos todos
voluntários – para que a instituição se perpetue e continue fazendo bons serviços”, diz Calmon.
Hoje, 75 anos após a fundação, são contabilizados aproximadamente 50 mil alunos formados. Cinquenta mil pessoas
que tiveram, de alguma forma, suas vidas pessoais e profissionais impulsionadas pela Acbeu. Com certeza, um número excepcional, que faz juz aos maiores sonhos e expectativas dos
seus fundadores.

1941 - 2016 Marcos dos Primeiros 75 anos da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos
1999

2003

2010

2012

2013

2014

2015

Inaugurada a
sede na Avenida
Magalhães Neto.

Inauguração
de unidade
em Feira de
Santana.

Início das
atividades da
Acbeu em Vilas
do Atlântico em
parceria com o
Colégio Mendel.

Criação da
Maple Bear –
escola pioneira
em Educacão
Infantil e Ensino
Fundamental
bilíngue na Bahia.

Parcerias com
os Colégios
Marista e Tempo
de Criança.

Parceria com
a Unijorge.

Nova sede da
75 anos
Maple Bear na
da Acbeu.
Magalhães Neto.

Início do programa
de português e
cultura.
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Parceria com
o Colégio
Diplomata.

Nova sede em
Vilas do Atlântico.

2016

From then on, ACBEU began to expand, bringing in more students and attracting new partners. When they joined the Association, its members had the right to use its services, such as English
lessons and access to the library and events. At that time, information was not as easily available as it is today. Therefore, they had
the use of a good library, and could read newspapers from outside
Brazil and other states and books, and interact with people who
had more experience of other countries and democracies. More
and more people from our community therefore began to blossom
and share the excitement.
This was the first step for the institution that, in the next seven
and a half decades, would be recognized by Bahian society and
the American Embassy, which evaluates ACBEU as an outstanding
binational center, ahead of the curve, and above the standard of
excellence in all the services it provides – not only teaching English
but also Portuguese (to foreigners), as well as its library, internet
and study abroad programs.
“The recognition ACBEU has gained among its peers, the binational centers, and from the US government, is due to the work of
the fantastic people who have passed through there and dedicate
themselves to it to this day. They are board members, teachers and
leaders, people from the administrative area as well as outstanding names of the highest caliber who voluntarily give it their time
without any financial rewards – because we are all volunteers – so
the institution can perpetuate itself and continue providing good
service,” says Calmon.
Today, 75 years after its inception, it has graduated about
50,000 students. Fifty thousand people whose personal and professional lives have in some way received a boost from ACBEU. That is
certainly an amazing number that lives up to its founders’ highest
dreams and expectations.
1941 - 2016 Milestones of the Brazil-United States Cultural Association’s first 75 years
1999

2003

Opening of the
Opening of a
headquarters on
unit in Feira
Avenida Magalhães de Santana.
Neto.
Partnership
Portuguese and
with Colégio
arts & culture
Diplomata
program begins.
secondary
school.

2010

2012

2013

ACBEU begins
activities in Vilas
do Atlântico in
partnership with
the Colégio Mendel
secondary school.

Creation of Maple
Bear – a pioneering
bilingual primary
school in Bahia.

Partnership with Partnership
Colégio Marista
with Unijorge
secondary school university.
and Tempo de
Criança school.

2014

2015

2016

New Maple Bear
branch opens at
Magalhães Neto.

ACBEU’s 75th
anniversary.

New Vilas do
Atlântico branch.
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O surgimento e a importância dos centros binacionais
Athiná Arcadinos Leite
Superintendente da Acbeu

Q

uando Franklin Roosevelt foi presidente
dos Estados Unidos, nos idos de 1930,
ele começou a ter, estrategicamente, um
interesse muito grande pela América Latina.
Lançou um olhar sobre essa região do continente
americano e desejou que ela conhecesse melhor
os Estados Unidos.
Nos meados da década de 30, surgiram os primeiros institutos de línguas. Vieram os britânicos, fomentando a cultura inglesa, e os Estados
Unidos, com os centros binacionais. É binacional
porque é Brasil-Estados Unidos.
O Instituto Brasil-Estados Unidos (IBEU) foi,
no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o
primeiro centro binacional no Brasil, criado em
1937. No ano seguinte, foram criados mais dois
centros binacionais no país, o de Porto Alegre,
Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, e o de São
Paulo, a União Cultural Brasil-Estados Unidos.
Somos o quarto centro binacional mais antigo.
Fomos fundados em 1941. Nessas quatro cidades
nasceram os primeiros centros binacionais
no Brasil. Existem outros na América Latina,
e todos foram criados dessa mesma forma:
pessoas de sua comunidade, de sua cidade, que
tinham muito interesse pelos Estados Unidos,
haviam viajado para fazer mestrado, doutorado,
ou gostavam muito da literatura e da música
americanas. Uniram-se e criaram um local para
se reunir e discutir literatura americana e ouvir
música. Começaram as exposições de arte, e os
consulados e as embaixadas entraram nesse
apoio para estreitar os laços entre as duas nações.
Havia exposições de artistas americanos,
que circulavam pelas várias cidades onde
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tinham os centros binacionais, palestrantes para
falar de literatura, autores de livros. Aos poucos,
o ensinar inglês foi entrando, mas o propósito
inicial – daí o fato de que todos os centros têm a
palavra “cultural” no nome – era este: aproximar
as diferentes culturas. O ensino de inglês foi um
mero instrumento para viabilizar o objetivo maior
da missão diplomática americana: que as pessoas
conhecessem mais o que eram os Estados Unidos,
a cultura americana, seus artistas, suas músicas,
suas artes plásticas, estreitando as relações entre
os países. Assim nasceram os centros binacionais
na América Latina e no Brasil.
Hoje somos um grupo de mais de 40 centros
binacionais no Brasil, em sua maioria, sem fins
lucrativos, imbuídos do mesmo propósito. Diferente
dos cursos de franquia, não somos apenas um curso
de inglês, regido por um mero interesse comercial.
O ensino de inglês é importante para a sobrevivência
da instituição, mas, o que nos diferencia é a ênfase
no intercâmbio das culturas brasileira e norte-americana, e a excelência de nossas iniciativas.
Há um apoio, uma parceria, mas não somos
subsidiados, nem remunerados pelo governo americano. É uma parceria muito boa, frutífera, que os
centros binacionais têm com a missão diplomática
dos Estados Unidos no Brasil: a embaixada, os consulados americanos. Nos centros binacionais, além
de existir o componente cultural forte, há também,
em apoio à missão diplomática, a exemplo do Centro de Consultas Educacionais, com um profissional remunerado pela própria Instituição que se dedica a oferecer, sem ônus, esclarecimentos e apoio a
quem deseja estudar nos Estados Unidos.

The emergence and significance of binational centers
Athiná Arcadinos Leite
Superintendent of ACBEU

W

hen Franklin D. Roosevelt was President
of the United States back in the 1930s,
he began to develop a very keen strategic
interest in Latin America. He set his eye on that part
of the Americas and wanted it to get to know the
United States better.
The first language institutes emerged in the
mid-30s. The British arrived, spreading their culture, along with the United States, with the binational centers. Being Brazil-United States makes it
binational.
Founded in Rio de Janeiro, then the Brazilian
capital, in 1937, the Brazil-United States Institute
(IBEU) became the first binational center in Brazil. The following year, two more binational centers
were founded in this country, one in Porto Alegre,
the Brazil-United States Cultural Center, and another in São Paulo, the Brazil-United States Cultural Union.
We are the fourth-oldest binational center. We
were founded in 1941. Brazil’s first binational centers were born in those four cities. There are others
in Latin America, and all were created in that same
way: people from the community, the city, who had
a strong interest in the United States, having traveled there to study for an MA or PhD or who loved
American literature and music. They got together
to create a venue where they could get together and
discuss American books and listen to music. They
started holding art exhibitions, and the consulates
and embassies helped establish closer ties between
the two countries.
There were exhibitions of works by American
artists that traveled to all the cities where there

were binational centers, as well as lectures on literature, and talks by book authors. English language
teaching came in gradually, but the initial aim –
which is why all the centers have the word “cultural”
in their names – was bringing the different cultures
closer together. The teaching of English was just a
tool for carrying out the American diplomatic mission’s greater goal: for people to gain a better understanding of the United States, American culture, its
artists, music, and fine arts, forging closer ties between the two countries. That is how the binational
centers were born in Latin America and Brazil.
Today, we are part of a group of over 40 binational centers in Brazil, mostly not-for-profit and
imbued with the same aim. Unlike franchises, we
are not just an English language school driven
by merely commercial interests. The teaching of
English is important to the institution’s survival,
but what sets us apart is the emphasis on cultural
exchange between Brazil and the United States and
the excellence of our initiatives.
There is support, a partnership, but we are not
subsidized or remunerated by the US government.
The binational centers enjoy a very good, productive relationship with the American diplomatic mission in Brazil: the embassy and the US consulates.
In addition to having a strong cultural component,
the binational centers also provide support for
the diplomatic mission, such as the Educational
Consultation Center, where a professional paid by
the institution provides information and support
free of charge for anyone who wants to study in the
United States.
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A arte de construir pontes

C
Solenidade de formatura na Acbeu em
1979. Na foto, Jorge Calmon ao centro;
à direita, Dr. José Ramos de Queiroz,
presidente do conselho na ocasião.
ACBEU graduation ceremony in 1979.
Jorge Calmon, center. Right, Dr. José
Ramos de Queiroz, the chairman of the
board at the time.
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onstruir pontes, estabelecer laços culturais e afetivos,
buscar, através de um idioma comum, o entendimento
entre pessoas e comunidades são, de acordo com os dirigentes, conselheiros e professores da Acbeu, a essência dessa
instituição. O aprendizado da língua inglesa, que naqueles já remotos anos 40 atendia em grande parte a interesses políticos estratégicos, acena hoje para um objetivo maior: o da possibilidade
de um idioma universal que permitirá às pessoas conhecerem e
integrarem, em diversas partes do mundo, a família humana.
Para a agente consular dos Estados Unidos na Bahia,
Heather Marques, trata-se de um papel muito importante em
um mundo marcado pela intolerância e o ódio. O aprendizado

The art of building bridges

A

ccording to the leaders, board members and teachers of
ACBEU, building bridges, establishing cultural and emotional ties; seeking better understanding between people
and communities through a common language, are the heart and
soul of that institution. Teaching English, which, in the now-distant
1940s mainly served political and strategic interests, has a greater
objective: the possibility of having a universal language that will
enable people to get to know each other and become part of the
human family in many parts of the world.
For the US Consular Agent in Bahia, Heather Marques, it plays
a very important role in a world marked by intolerance and hate.
Learning English therefore makes it possible to build a bridge, not
just between Brazilians and Americans, but through a language that
is becoming universal. “Anyone who learns English can communicate with the world,” says Heather Marques, an ACBEU partner in
important social outreach projects such as the “Access” and “Young
Ambassadors” programs for low-income public school students.
Created to disseminate American culture with a view to broadening that country’s political and economic influence through the
arts and culture and the teaching of English, over time the benefits
it provides to the community have made ACBEU something greater than the initial terms of its founding charter suggested. Ângela
Dannemann, a board member and former director of the Association, believes that ACBEU has found an echo in Brazilian society.
This is because similar organizations already focused on English
teaching or cultural exchange for people who believed that it was
important to disseminate US culture and knowledge. It is also due
to ACBEU’s support for all kinds of artistic expressions and partnerships with Brazilian institutions of higher education that have
enabled Brazilians to obtain MAs or PhDs through study abroad
programs at US universities.
The economist and board member Reub Celestino attributes the
Association’s longevity, for the most part, to the respect and trust it
has built up in the community. “Few businesses and institutions

Formatura na Acbeu em 1975.
Graduation ceremony at ACBEU
in 1975.
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Edvaldo Brito, advogado e
presidente honorário da Acbeu.

“Não é possível ir para frente se
não tiver alicerce. O alicerce está
em primeiro lugar. Não se faz
uma instituição simplesmente da
parte material. Por essa razão,
ao falar de alicerces, não estou
falando só daquelas bases que
sustentam os prédios que nós
temos. Eu estou falando dos
homens que dedicaram suas
vidas à Acbeu. E repito: uma
instituição não se faz senão
das pessoas que, no passado,
no presente, são capazes de
construir um futuro.”
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do inglês permite, portanto, que uma ponte seja construída, não
somente entre brasileiros e americanos, com um idioma que
está se tornando universal. “Quem aprende inglês tem a possibilidade de se comunicar com o mundo”, diz Heather Marques,
parceira da Acbeu em projetos sociais de grande relevância,
como os programas “Access” e “Jovens Embaixadores”, para estudantes carentes da rede pública.
Criada para difundir a cultura norte-americana, tendo em
vista ampliar sua influência política e econômica através do uso
da cultura e do ensino da língua, com o passar do tempo a Acbeu
tornou-se maior, na amplitude dos seus benefícios para a sociedade, do que indicava ser nos termos iniciais da sua implantação. Angela Dannemann, conselheira e ex-diretora da Associação entende que a Acbeu encontrou eco na sociedade brasileira.
Isto se deve ao fato de que organizações desse tipo já estavam
voltadas para o ensino da língua ou para o intercâmbio cultural
de pessoas que achavam importante essa difusão da cultura e
do conhecimento norte-americano. Além disso, também pelo
apoio a manifestações artísticas de todas as naturezas e pela
parceria com centros universitários que proporcionam aos cidadãos brasileiros intercâmbios para mestrado e doutorado em
universidades americanas.
O economista e conselheiro Reub Celestino atribui a longevidade da Associação, em boa parte, ao respeito e à confiança que
adquiriu junto à comunidade. “Poucas empresas e instituições no
mundo resistem tanto tempo com o grau de sucesso que a Acbeu
tem no seu campo de ação. Ela formou gerações”, diz ele, ressaltando ainda o fato de nunca ter entrado em crise. “As relações
do Brasil com os Estados Unidos variaram ao longo desses 75
anos e ela se mantém incólume.”
Reub atribui parte dessa resistência ao fato de a Associação
Cultural Brasil-Estados Unidos nunca ter se envolvido diretamente em política, preservando-se no desenvolvimento de ações
culturais e educacionais de grande relevância para a sociedade.
O importante agora é que ela continue no seu passo, mas buscando sempre se reorientar e manter-se aberta às mudanças que
ocorrem na sociedade. “O grande desafio da Acbeu é o de continuar resistindo nesses dois segmentos: o cultural e o educacional. E que possa, quem sabe, tornar-se mais multilingual, inclusive no que se refere a outras línguas inglesas que não somente a
norte-americana.”
A importância do aprendizado do inglês como uma espécie de senha para a abertura de portas e oportunidades é

in the world have endured for so long with the degree of success
ACBEU has enjoyed in its sphere of activity. It has educated generations,” he says, also stressing the fact that it has never experienced a
serious crisis. “Relations between Brazil and the United States have
changed over the course of those 75 years, and it is still unscathed.”
Reub attributes part of that endurance to the fact that the Brazil-United States Cultural Association has never involved itself directly in politics, maintaining its focus on cultural and educational
activities that are vital for the community. The important thing now
is for the Association to keep going at the same pace while constantly
seeking new directions and being open to social change. “ACBEU’s
greatest challenge is to stay strong in those two segments: culture
and education. And, who knows, it may become more multilingual,
including other English languages, and not just American English.”
ACBEU teachers, board members and leaders consistently
stress the importance of learning English as a “password” that
opens doors and opportunities. “What we do is prepare people for
American and European culture. Consequently, we are giving them
access to the secret passwords of the language for personal development, which is the additional language,” says board member
Durval Olivieri, a former student and teacher at the Association.
Building bridges therefore requires artisans. Carrying out that
idea, that proposal, replete with dreams and possibilities, therefore
requires expertise, planning, and people who can take it from the
level of abstraction to the real, historical world, of living and being
in the world. In the specific case of the dream for that cultural institute, conditioned by circumstances to the initial proposal of a

“You cannot grow without
foundations. The foundations
come first. An institution is not
made of merely material things.
For this reason, when speaking of
foundations, I am not just talking
about those which sustain our
buildings. I am talking about the
men who dedicated their lives to
ACBEU. And I repeat: an institution
cannot be built without people
who, in the past, in the present, are
capable of building a future.”
Edvaldo Brito, attorney and honorary
chairman of ACBEU.

Em 1980, solenidade de
formatura da Acbeu.
In 1980, a graduation
ceremony at ACBEU.

Em 1941, a marinha norte-americana
instalou a Base Baker em Salvador,
na baía de Aratu, para apoiar ações
dos países Aliados durante a Segunda
Guerra Mundial.
In 1941, the US Navy established the
Baker Base in Aratu Bay to support the
Allies during World War II.
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ressaltada por 100% dos professores, conselheiros e dirigentes
da Acbeu. “O que nós fazemos é capacitar pessoas para a cultura
americana e europeia. Com isso, nós estamos dando acesso às
senhas secretas da língua para o desenvolvimento pessoal, que
é a língua adicional”, diz o conselheiro Durval Olivieri, ex-aluno e
ex-professor da Associação.
Construir pontes exige, entretanto, artífices. Ao se fazer
ideia, uma proposta assim, prenhe de sonhos e possibilidades,
logo exige técnica, planejamento e pessoas que consigam transplantá-la do nível da abstração para o mundo físico, histórico,
do ser e estar no mundo. No caso específico daquele sonhado
instituto cultural, condicionado pelas circunstâncias à proposta inicial de um “centro binacional”, tornava-se necessário, antes de tudo, encontrar-se um espaço físico apropriado aos seus
objetivos, como veremos adiante.
Atendendo inicialmente à imperiosa necessidade de consolidação, a Acbeu tinha a seu favor o beneplácito da elite cultural
soteropolitana. Mas havia também o contexto econômico e, não
menos importante, o espírito do tempo. Conforme nos lembra
o historiador Thales de Azevedo10, em sua obra referencial sobre os 50 anos da Acbeu, após a I Grande Guerra Europeia havia
um interesse, por parte da grande potência do norte, de alargar as relações econômicas com o Brasil e outros países ibero-americanos. Exemplo disso foi a difusão, na América Latina,
do livro Relaciones de los Estados Unidos con las otras naciones
del Hemisfério Ocidental 11, de Charles Evans Hughes, ex-secretário de Estado e magistrado da Corte Permanente de Justiça

“binational center,” it was first necessary to find a physical space
that was suited to its objectives, as we shall see.
Initially meeting the vital need to establish itself, ACBEU benefited from the good-will of Salvador’s cultural elite. But other factors included the economic situation and, no less important, the
spirit of the time. As historian Thales de Azevedo10 reminds us in
his magisterial work on ACBEU’s 50th anniversary, after World
War I, the great power to the North was interested in expanding
economic relations with Brazil and Spanish-speaking countries in
the Americas. One example of this was the distribution in Latin
America of a Spanish translation of Our Relations to the Nations
of the Western Hemisphere,11 by Charles Evans Hughes, a former
Secretary of State and judge on the International Court of Justice.
In that work, Azevedo tells us, Hughes “…issued an appeal for cooperation to journalists, geographers, bibliographers, economists,
publicists, and researchers in the fields of public health, immigration, and communications to get together in an ongoing series of
conferences to foster such relations.” 12
From 1941 onwards, this atmosphere of cordiality and mutual respect
resulted in the establishment of contacts and negotiations between
President Getúlio Vargas and President Franklin Roosevelt regarding
Brazil’s cooperation with that friendly nation during World War II. As
a result of that agreement, the US Navy established the Baker Base
in Salvador, and the two governments worked together to build the
airport and use it in the war effort. US sailors, marines, soldiers, and
officers arrived in the city and roamed its districts and beaches, and
relaxed and were entertained at the United Service Organization
(USO) headquarters, founded by US churches to serve the military on

Marinheiros, fuzileiros navais
e oficiais dos Estados Unidos,
desembarcavam na cidade.
American sailors, marines and
officers arrived in the city.

Os cinemas da cidade exibiam
filmes de Dorothy Lamour, Henry
Fonda e Claudette Colbert.
The city’s movie theaters showed
films starring Dorothy Lamour,
Henry Fonda and Claudette Colbert.
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Internacional. Nesta obra, nos diz Azevedo12, o autor “[...] lançava um apelo de cooperação a periodistas, geógrafos, bibliógrafos, economistas, publicistas, investigadores de higiene pública,
de imigração e comunicações para que se reunissem numa série
contínua de conferências para promover tais relações”.

“Meu pai dizia que o ideal de
aprender inglês é a forma mais
fácil de se aprender a amar. Não
sei onde ele aprendeu isso. Ele
arranjou essa fórmula mágica e,
ainda adolescente, percebi que o
inglês abria o meu conhecimento.
Eu pegava o livro da biblioteca,
via figuras e coisas escritas e ia
aprender as coisas que estavam
escritas para saber qual era o
objetivo daquela mensagem.”
Severino Cortizo, médico e Conselheiro
da Acbeu.

Esse clima de cordialidade e mútuo respeito enseja, exatamente
a partir de 1941, o estabelecimento de contatos e negociações do
presidente Getúlio Vargas com o presidente Franklin Roosevelt,
para a colaboração do Brasil com a nação amiga na II Guerra. Com
esse acordo, é estabelecida em Salvador a Base Baker, da marinha
norte-americana, a cooperação na construção do aeroporto, e sua
utilização naquele esforço. Marinheiros, fuzileiros navais, soldados e oficiais dos Estados Unidos desembarcavam na cidade e passeavam por seus bairros e praias, repousavam e distraíam-se na
sede da United Service Organization (USO), fundada pelas igrejas
norte-americanas para atendimento aos militares em serviço no
exterior, estabelecida no já desocupado prédio do antigo Diário da
Bahia na confluência da ladeira da Montanha com a Praça Castro
Alves. Isto foi ocasião para encontro e aproximação de baianos e
yankees, para avivamento do interesse pela língua inglesa e também para curiosidade e simpatia pelos States.
[...] Nesse mesmo período a novel emissora de rádio baiana, a PRA-4,
irradiava do Passeio Público e popularizava a música americana
do jazz, dos blues, enquanto os cinemas da cidade exibiam fitas de
Bette Davis, de Henry Fonda, Claudette Colbert, Dorothy Lamour,
da nossa Carmem Miranda projetada, com o Bando da Lua, pelos
estúdios de Hollywood.13

A relevância desse processo é também observada por Celina
Basto, conselheira, para quem a Acbeu adquiriu uma importância
enorme em Salvador. Primeiro, diz ela, porque a hegemonia do
idioma inglês no mundo é relativamente recente. “Na geração de
minha mãe [a hegemonia] era do francês. Tanto que, na escola,
predominava realmente o francês e o latim que nós estudávamos.
Mas, no pós-guerra, o inglês consegue se impor. Eu vejo a importância da Acbeu nesse processo, não só no trabalho de divulgação
da língua e da cultura norte-americana, como também no investimento muito grande naquilo que eu chamo de responsabilidade social. Primeiro porque é uma instituição sem fins lucrativos,
então ela é dirigida por um grupo de conselheiros que não têm
nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de interesse.”
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duty abroad, established in the vacant premises of the former Diário
da Bahia newspaper where Ladeira da Montanha meets Castro Alves
Square. This was an opportunity for Bahians and Yankees to meet and
establish closer relations, as well as for renewed interest in the English
language and curiosity and sympathy with the States….
During that same period, the PRA-4 radio station broadcast from the
Public Promenade and popularized American jazz, blues, while the
city’s movie theaters featured the films of Bette Davis, Henry Fonda,
Claudette Colbert, Dorothy Lamour, and our Carmen Miranda, made
famous, along with her band, Bando da Lua (Band of the Moon), by
the Hollywood studios.13

Board member Celina Basto also notes the importance of this
process. In her view, ACBEU has gained tremendous importance in
Salvador, firstly because the dominance of the English language is
a relatively recent phenomenon. “For my mother’s generation, [the
most important foreign language] was French. In fact, at school, the
study of French and Latin really predominated. But after the war, English managed to gain precedence. I think ACBEU played an important role in this process not only due to its work in disseminating the
American language and culture but also in making a huge investment
in what I call social responsibility. Principally, because it is a not-forprofit institution, so it is run by a group of board members who do not
receive any form of remuneration; [there is] no self-interest.”
Tillie Waxmann, a former ACBEU Academic Director and
teacher, also stresses that interest in learning English in Salvador
began during the war, with the arrival of American sailors and officers. “In those days, the second most important language here in
Bahia was French. Even at the university, most of the books were

Além do cinema marcado por estrelas
como Bette Davis (à esquerda), a rádio
baiana PRA-4 popularizava grandes
sucessos de Carmem Miranda e Bando
da Lua.
In addition to movies featuring stars like
Bette Davis (left), Bahian radio station
PRA-4 popularized major hits by
Carmen Miranda and her band, the
Bando da Lua.

“My father used to say that the ideal
way to learn English is the easiest
way to learn to love something. I
don’t know where he learned that.
He had this magic formula and, as
a teenager, I realized that English
opened up my knowledge.
I would take a book from the library,
see pictures and things written
down, and learn the things that
were written there to discover the
purpose of the message.”
Severino Cortizo, physician and ACBEU
board member.
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Ângela Dannemann, ex-aluna e
conselheira da Acbeu.

“Espaço de socialização e
civilidade, de arte e convívio,
de aprendizagem e intercâmbio
de culturas e civilização.”
“A place for socialization and
civility, the arts and conviviality,
learning and the exchange of
cultures and civilization.”
Angela Dannemann, former ACBEU
student and board member.

Tillie Waxmann, ex-diretora de Cursos e ex-professora da
Acbeu, destaca também a ideia de que o impulso no aprendizado
do inglês, em Salvador, se deu justamente durante a guerra, com
a chegada dos marinheiros e oficiais americanos. “Naquela época, a segunda língua que mais predominava aqui na Bahia era
o francês; até na universidade, os livros eram mais em francês”,
diz ela, enfatizando um elemento motivador a mais: as meninas
que queriam namorar os moços americanos, então numerosos nas ruas, vielas e becos de Salvador, precisavam ter noções
do idioma.
“A contribuição que a Acbeu deu a Salvador foi enorme, abrigando estrangeiros, permitindo a formação de novos professores, o programa de bolsas para alunos carentes e o programa
cultural propriamente dito, que acabou em um grande investimento que foi o teatro.”
O beneplácito da elite cultural soteropolitana, anteriormente
referido, traduzia-se numa rede de apoio que envolvia “[...] pessoas influentes no meio, conceituadas e de prestígio, dedicadas
à coletividade, altruístas, ocupando cargos na administração
pública ou em entidades outras”14. Destaca-se, nesse processo, a
atuação marcante do educador Anísio Teixeira, propagador da
filosofia educacional de John Dewey, que privilegiava o espírito
crítico do aluno e sua aplicação prática para resolver situações
da vida, e também de William Kilpatrick, matemático e físico,
discípulo de Dewey.

in French,” she says, while emphasizing an additional motivating
factor: the young women who wanted to find boyfriends among the
young Americans thronging the streets, lanes and alleyways of Salvador needed to know the rudiments of the language.
“ACBEU has made an enormous contribution to Salvador by welcoming foreigners and providing training for new teachers, the scholarship program for low-income students and the arts and culture
program per se, which resulted in a major investment, its theater.”
The good-will of Salvador’s cultural elite resulted in a support
network that included “very influential, renowned and prestigious
people who were dedicated to the collective good; altruists who held
posts in government and other institutions.” 14 One outstanding figure in this process whose work made its mark on the Association
was the educator Anísio Teixeira. He disseminated the educational philosophy of John Dewey, which emphasized students’ critical
spirit and the practical application of what they learned to solving
situations encountered in life, as well as that of the mathematician
and physicist William Kilpatrick, a follower of Dewey.
In a speech given on August 1, 1981 to mark ACBEU’s 40th anniversary, Jorge Calmon reminded us that the main support network
“included Rotarians, but also, in large numbers, teachers and the
business elite.” 15

Encontro de ex-presidentes
da instituição no evento de
comemoração dos 40 anos
da Acbeu.
Meeting of former chairmen
of the institution during the
event marking ACBEU’s 40th
anniversary.
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“Eu fui aluno também, em uma
sede provisória muito simpática, da
Acbeu, do lado da Igreja da Vitória,
onde hoje é um prédio todo de
concreto aparente. Nessa sede, uma
casa antiga, com uma varanda do
lado muito agradável, eu me lembro
de uma senhora, dona Carmen
Gama, que era a superintendente, a
alma da Acbeu daquele momento.
Biblioteca mesmo, a primeira que
eu frequentei, biblioteca organizada,
na qual eu fiquei muito orgulhoso
de ter a fichinha de associado, de
usar o livro, foi a da Acbeu.”
Arthur Guimarães Sampaio, administrador
e presidente honorário da Acbeu.

Nove de setembro de 1981,
celebração dos 40 anos da
instituição, no Grande Hotel
da Barra.
September 9, 1981, celebrating
the institution’s 40th
anniversary at the Grande
Hotel da Barra.

A principal rede de apoio estava, lembra-nos Jorge Calmon15,
em discurso proferido em 1º de agosto de 1981, pela passagem
do 40º aniversário da Acbeu, “[...] entre os rotarianos, mas figurando também, em apreciáveis contingentes, professores e elementos do alto comércio”.
Esta é também a visão do conselheiro Durval Olivieri, para
quem instituições diversas, como a Liga Baiana Contra o Câncer
/ Hospital Aristides Maltez, a Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, a Fundação José Silveira e a própria Acbeu,
são iniciativas de baianos de visão que tinham ido ao exterior
e conhecido os avanços da ciência, da educação, dos costumes
daqueles países e traziam esses exemplos para o nosso estado.
Pessoas como Landulfo Alves, Isaías Alves, Rômulo Almeida, Victor Gradin, Geraldo Dannemann, traziam, conforme Olivieri, “[...] o estado da arte do estrangeiro para o Brasil, e aqui
formavam instituições que não pertencem a ninguém”, isto é,
sociedades civis sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público.
“Essa é uma visão tipicamente rotariana. Não há dúvida de
que o Rotary foi o formador da Acbeu, na década de 40, porque
o mundo todo estava em guerra, e a cultura baiana era francesa, alemã, europeia. A moda aqui vinha de Paris e acharam esses

Board member Durval Olivieri agrees. He points out that a range
of institutions, such as the Bahian League Against Cancer / Aristides
Maltez Hospital, the Álvaro Bahia League Against Child Mortality,
the José Silveira Foundation, and ACBEU itself are initiatives of Bahian visionaries who traveled abroad, witnessed the advances in
science, education, and the customs of those countries, and brought
those models here.
According to Olivieri, people like Landulfo Alves, Isaías Alves,
Rômulo Almeida, Victor Gradin and Geraldo Dannemann brought
“the state of the art from foreign parts to Brazil, and here they
formed institutions that don’t belong to anyone,” that is, non-profit
civil societies that provide services in the public interest.
“This is a typically Rotarian outlook. There is no question that
the Rotary Club shaped ACBEU in the 1940s because the entire
world was at war, and Bahian culture was French, German, European. The fashions here came from Paris, and those men – Jorge
Calmon, Geraldo Dannemann, Professor Archimedes Guimarães,
from the Polytechnic, Anísio Massorra, Pânfilo de Carvalho – believed that our culture was going to change, becoming, so to speak,
strongly influenced by the United States of America.”
Architect and board member Renato Novis reinforces Olivieri’s
observation. In Novis’s view, the list of ACBEU’s founders is almost
identical to that of the Rotary Club of Bahia’s membership that
year. “It’s as if the Rotarians were mobilized and got together to
found ACBEU.”
*
The first stage of ACBEU’s history took place during what could
be called its consolidation phase, which began with its founding
and ended with the construction of its own headquarters building in Corredor da Vitória. During that time, it was housed in the
following locations, all of them temporary. According to the statements of the oldest board members and teachers, they could not
cope with the institution’s creative potential.
The first, a room in the Geographic and Historical Institute of
Bahia (IGHB), did not last long – from August 1941 until February
1943. Founded on May 13, 1894, the IGHB was the State of Bahia’s
first cultural institution. It had moved to its present headquarters
– a beautiful neoclassical monument funded through public subscription especially to house it – on July 2, 1923, the centennial of
Brazil’s independence in Bahia.
Seeing the need for a larger facility to make room for the main
offices, due to the existing demand for English classes, ACBEU
moved to a building in the São Pedro stretch of Avenida Sete de
Setembro, where it began operating out of rented offices. There, the

Arthur Guimarães Sampaio, manager and
honorary chairman of ACBEU.

“I was a student too, in ACBEU’s very
nice temporary headquarters next to
Vitória Church, where there is now a
building made entirely of concrete.
At that headquarters, an old house
with a very pleasant side balcony,
I remember a woman, Carmen Gama,
who was the superintendent, the
soul of ACBEU at the time. It had a
real library, the first I ever used; an
organized library where I was very
proud to have a membership card,
to use books; it was from ACBEU.”
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Renato Novis, arquiteto e vice-presidente do Conselho da Acbeu.

“Ao longo de todos esses 75
anos, que agora se comemora,
a Acbeu é uma instituição que
sempre cresceu. Pode ter, em
certas oportunidades, oscilado em
número de alunos, mas foi vivendo
com suas mudanças contínuas,
introduzindo novas formas de
ensinar inglês, a pedagogia
sempre em evolução, tornando-se
um centro de inovações, lançador
de tendências. Eu vejo com muito
bons olhos o futuro da instituição.
Vai ser a nossa querida e velha
Acbeu, renovada sempre.”

homens – Jorge Calmon, Geraldo Dannemann, o prof. Archimedes Guimarães, da Escola Politécnica, Anísio Massorra, Pânfilo de Carvalho – que a nossa cultura iria mudar, passando a ser,
digamos assim, fortemente influenciada pelos Estados Unidos
da América.”
A observação de Olivieri é reforçada pelo arquiteto e conselheiro Renato Novis, para quem a lista dos fundadores da Acbeu
é quase a mesma dos associados do Rotary Clube da Bahia daquele ano. “Parece que arregimentaram os rotarianos e eles se
uniram para a fundação da Acbeu.”
*
A história da Acbeu teve seu primeiro estágio no que se pode
chamar de fase de consolidação, que se estendeu do dia da sua
fundação até a constituição da sua primeira sede própria, no
Corredor da Vitória. Até lá passou pelos seguintes espaços, todos
eles provisórios e, conforme depoimentos de conselheiros e professores mais antigos, insuficientes para atender devidamente o
potencial criativo da instituição.
O primeiro deles, a sala do Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia (IGHB), durou pouco tempo, de agosto de 1941 a fevereiro de 1943. Fundado em 13 de maio de 1894, o IGHB, primeira instituição cultural do estado da Bahia, já funcionava, desde
2 de julho de 1923, data do centenário de independência do Brasil
na Bahia, na sede atual, um belo monumento em estilo neoclássico, financiado com recursos de subscrição popular especialmente para abrigá-lo.
Havendo a necessidade de instalações mais amplas, para
abrigar a secretaria e a administração, haja vista a demanda já
existente para o ensino da língua inglesa, a Acbeu foi transferida
para um prédio na Avenida Sete de Setembro, trecho de São Pedro, onde passou a funcionar em salas alugadas. Ali a instituição
assumiu o encargo de receber visitantes e personalidades que
chegavam ao estado para contatos oficiais, a exemplo do Dr. August W. Koenig, do St. Francis Hospital, que, em fevereiro de 1943:
[...] viera a convite do governo Brasileiro como Consultor Hospitalar para uma avaliação dos recursos nacionais de atendimento
daquele gênero [...] Outros encontros e contatos, outras intermediações e gestos de cooperação internacional marcaram de logo a
presença da nova instituição.16

As atividades da nova instituição prosperavam de forma tão
intensa que logo se percebeu a necessidade de um local mais
amplo que abrigasse a biblioteca, na qual se avolumava o acervo
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institution took on the responsibility of hosting visitors and personages who arrived in the state on official business, such as Dr.
August W. Koenig, from St. Francis Hospital, who in February 1943:
“Came at the invitation of the Brazilian government as a hospital
consultant to evaluate the country’s resources for services of that
kind…. Further meetings and contacts, mediations and gestures of
international cooperation marked the new institution’s presence
from the start.” 16

The fledgling institution’s activities thrived so vigorously that it
soon needed a larger facility that could house its library, which contained a collection of books and LPs, and the art gallery, the Association’s oldest and most enduring cultural initiative. The idea arose
of renting a two-story house, the former residence of the Florentino Silva family, one of the oldest families in the state, on Travessa
de São Raimundo. It was also in the city center, “a better-situated
area, quieter, accessible from Rua Direita da Piedade and, from the
opposite side, from Avenida Sete, between Mercês and Rosário,” 17
according to Thales de Azevedo’s authoritative description.
There the library expanded through subscriptions to US
and national newspapers and magazines such
as Harper’s, the Atlantic Monthly, The Saturday
Evening Post and the Spanish edition of Reader’s
Digest, which attracted many readers. The most po-

“Over the course of the 75 years
that we are now celebrating, ACBEU
has been an institution that never
stopped growing. The number of
students may have varied at times
but it has experienced constant
change, introducing new ways of
teaching English, teaching methods
that were always evolving, becoming
a center of innovation, a trendsetter.
I am very optimistic about the
institution’s future. It will be our dear
old ACBEU, constantly renewed.”
Renato Novis, architect and former Vice
Chairman of ACBEU.

Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia, onde primeiramente
funcionou a Acbeu.
The Geographic and Historical
Institute of Bahia (IGHB), where
ACBEU got its start.

de livros e coleções de discos, e a galeria de arte, a mais antiga e
duradoura iniciativa cultural da Associação. Foi quando se teve
a ideia de alugar uma casa de dois andares, antiga residência da
família Florentino Silva, uma das mais tradicionais do estado, na
Travessa de São Raimundo, também na área central da cidade,
“[...] ponto melhor situado, mais silencioso, acessível pela Rua
Direita da Piedade e, do lado oposto, pela Av. Sete na altura entre
as Mercês e o Rosário”17, conforme descrição abalizada de
Thales de Azevedo.

Durval Olivieri, diretor do Hospital Martagão
Gesteira e conselheiro da Acbeu.

“A sensação que predominava,
ao entrar na Acbeu, era a de se
estar num ambiente muito limpo,
e eu gostava, porque chegava uma
hora antes para assistir à aula dos
outros, porque as aulas eram dadas
em alpendres, ao ar livre. Havia
muitas crianças e adolescentes,
e eu assistia àquelas aulas tanto
mais avançadas quanto menos
avançadas. A minha tarde toda era
gasta na Acbeu, isso, basicamente,
numa casa muito simples, de dois
pavimentos e o subsolo.”
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Aí aumentou a biblioteca, com as assinaturas de jornais norte-americanos e nacionais e de revistas como o Harper´s Magazine,
o Atlantic Monthly, o Saturday Evening Post e ainda em espanhol o
Reader´s Digest, que atraíam numerosos leitores. Tinham consulentes sobretudo os dicionários e enciclopédias nas duas línguas
e os livros recebidos da América, de ficção, história, biografias, de
interesse particular para os 70 alunos inscritos e para os ginasianos e acadêmicos das Escolas Superiores, os jornalistas, historiadores, técnicos.
Um atrativo dessa sede era a coleção de discos e música, principalmente erudita, mas também de jazz, aberta à audição na cidade pela primeira vez. Um animado grupo de moços interessados
na arte reunia-se para ouvir e discutir cantantes, instrumentistas,
compositores, enquanto conversavam e debatiam literatura, poesia, política.18

Foi já nesta sede que funcionou o Good Neighbour Club, uma
das iniciativas marcantes da Acbeu. Criado por Dwain Adams,
era composto por alunos da Acbeu, que se voluntariavam na promoção de serviços de assistência social e no desenvolvimento de
atividades recreativas, como festas, concursos e desfiles, envolvendo a cultura americana e brasileira. A diretoria era eleita pelos
próprios alunos, que se organizavam, faziam “chapas” e eleição
com o objetivo de intensificar a difusão da cultura norte-americana. Muitas dessas atividades eram realizadas no antigo Golf
& Country Club, no Jardim Cajazeiras, bairro de Castelo Branco.
Mais adiante, atendendo a novas demandas de crescimento,
a Acbeu funcionaria em duas sedes provisórias – no Largo da Vitória e na Rua da Graça – até que a sede própria, adquirida na
gestão de Geraldo Dannemann, em 1959, no Corredor da Vitória,
nº 214, passasse por uma reforma e fosse finalmente inaugurada
em setembro de 1973.

pular books were dictionaries and encyclopedias in both languages,
and books from America, [including] fiction, history, biographies,
which were particularly interested the 70 enrolled students, as well
as secondary school students and academics from the universities,
journalists, historians, and technicians.
One attraction that facility offered was the collection of records and
music, mainly classical but also jazz, which were available in the city
for the first time. A lively group of young people who were interested
in the arts got together to listen to [music] and discuss singers, instrumentalists and composers, while they talked and discussed literature,
poetry and politics.18

The Good Neighbor Club began its activities in that building. One
of ACBEU’s most outstanding programs, it was created by Dwain
Adams. Its members were ACBEU students who volunteered to provide social services and organize recreational activities such as
parties, competitions and fashion shows involving US and Brazilian
culture. The directors were elected by the students themselves, who
organized themselves to form “tickets.” Elections were held to bolster the dissemination of American culture. Many of those activities
were carried out at the former Golf & Country Club in Jardim Cajazeiras, in the Castelo Branco district.
Later on, ACBEU met the demand for further growth by operating out of two temporary headquarters – in Largo da Vitória
and Rua da Graça – while its own flagship headquarters building,
acquired during Geraldo Dannemann’s administration in 1959 at
214, Corredor da Vitória, was being refurbished. It officially opened
in September 1973.

A biblioteca da Acbeu dispunha, em
seu acervo, de periódicos americanos
que atraíam numerosos leitores.
ACBEU’s library offered US newspapers
that attracted large numbers of readers.

“The main feeling when entering
ACBEU was of being in a very
clean setting, and I liked that, so I
got there an hour early to sit in on
other people’s classes, because
the classes were taught in a
porch, outdoors. There were lots of
children and teenagers, and I sat
in on the more advanced and more
basic lessons. I would spend the
entire afternoon at ACBEU. It was
basically a very plain house, with
two stories and a basement.”
Durval Olivieri, director of the Martagão
Gesteira Hospital and ACBEU board member.
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A sede da Acbeu no Corredor da Vitória

A

construção da primeira sede da Acbeu encerra sua primeira fase, itinerante, imprimindo, na história de Salvador, uma marca
inconfundível de dinamismo, criatividade e inovação. Do número 214 do Corredor da Vitória, expande-se, a partir de setembro de 1973, data de
sua fundação, para novos horizontes, com base
em dois pilares básicos: o do ensino de inglês e o
da atividade cultural.
Com projeto arquitetônico de Gilberbert Chaves, o prédio da Acbeu torna-se referência icônica
num trecho privilegiado de Salvador, caracterizado pela concentração cultural, ao lado de instituições como o Museu de Arte da Bahia (MAB),
o Museu Geológico, o Instituto Goethe (ICBA),
o Museu Carlos Costa Pinto e, um pouco mais
adiante, a Aliança Francesa.
O local, originalmente um imóvel em precárias
condições de conservação, que ligava a Avenida
Sete (Corredor da Vitória) ao Vale do Canela, foi
comprado, em 1959, por iniciativa de Archimedes
Guimarães, em parte com recursos obtidos através
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de um “livro de ouro” que fez circular entre comerciantes de Salvador. Logo se constatou a existência
de sérias dificuldades para o funcionamento pleno
da escola, devido, entre outras coisas, à característica do terreno – estreito e comprido – que exigia
um projeto próprio, com um alto grau de especificidade arquitetônica. Por esta razão, ficaria sem
uso durante alguns anos. Somente no início dos
anos 70 foi possível demolir a construção antiga e
erigir uma nova sede própria da Acbeu.
A construção, problemática, envolveu inicialmente o então jovem arquiteto e conselheiro da
Acbeu, André Sá e um prestigiado escritório norte-americano cujo projeto foi abandonado devido
ao seu alto custo. Finalmente, de 1972 para 1973,
foi executado o elogiado projeto do arquiteto Gilberbert Chaves que prevalece, com pequenas alterações ao longo das últimas décadas.
“Chegou um momento, como todo processo,
dentro de uma cidade, em que os terrenos vão sendo,

ACBEU’s Corredor da Vitória headquarters

T

he construction of ACBEU’s first headquarters
building signaled the end of its itinerant
phase, making its mark on Salvador’s history,
with the unmistakable hallmarks of dynamism,
creativity and innovation, it has expanded since
September 1973, the date it was founded at 214,
Corredor da Vitória, to open up new horizons based
on two fundamental pillars: English teaching and
cultural activities.
Designed by the architect Gilberbert Chaves, the
ACBEU building has become an iconic landmark in
one of Salvador’s most prestigious districts, characterized by a cluster of cultural institutions such
as the Museu de Arte da Bahia (MAB), the Museu
Geológico, the Goethe Institute (ICBA), the Museu
Carlos Costa Pinto and, further down the street, the
Aliança Francesa.
Originally a dilapidated building that linked
Avenida Sete (Corredor da Vitória) to Vale do Canela, it was purchased in 1959 on the initiative of
Archimedes Guimarães, partly with funds raised

through a “golden book” that circulated among Salvador’s merchants. The serious difficulty it posed for
the school to be fully operational was soon apparent, due, among other things, to the characteristics
of the property – it was built on a long, narrow strip
of land – which required a tailor-made design with
a high degree of architectural specificity. Consequently, the building went unused for several years.
It would only be possible to demolish the original
structure and construct a new headquarters building for ACBEU in the early 1970s.
The complex construction works initially involved the young architect and board member
André Sá, and a renowned US architectural firm
whose design had to be scrapped due to its high
cost. Finally, in 1972 and 1973, the highly praised
design by architect Gilberbert Chaves was carried
out and has prevailed with just a few modifications
over the last few decades.
“As in any process within a city, there came a
time when land was being viewed avidly by the
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Acbeu no Corredor da Vitória, marco histórico da instituição.
ACBEU building in Corredor da Vitória, a historic milestone for the institution.

ambiciosamente, olhados pelo mercado imobiliário. Isso envolveu também o nosso caso e começamos a pensar numa outra sede. Nós já tínhamos
um prédio próprio, adquirido em 1959, na Avenida
Sete. Eu já era conselheiro na época, e, como conselheiro e jovem arquiteto, me pediram para fazer um
projeto com um escritório americano, muito bom,
atuante até hoje, o ‘Mitchell | Giurgola Architects,
LLP’. Vieram então dois arquitetos para a Bahia e
apresentaram o primeiro projeto, uma maquete
muito bem feita, no mesmo lugar que é a atual sede
na Vitória. O projeto era lindo de morrer, mas muito caro, pra variar; o arquiteto sempre sofre com o
viés financeiro do impedimento. Foi tão caro que
desistiram, passaram a bola, não fizemos o projeto.
Finalmente esse projeto da Vitória foi desenvolvido pelo arquiteto Gilberbert Chaves, meu
grande professor, que fez um projeto muito interessante, solucionou o problema, que era exatamente a acessibilidade, e conseguiu equacionar
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a verticalização do eixo, jogando as atividades de
um lado e do outro, entre salas etc., e lá no fim botou o teatro. Esse projeto foi construído enquanto
nós estávamos lá naquela outra sede [da Graça].”
(André Sá, arquiteto).
“Em 1972, fomos à Nova Iorque a convite da
embaixada americana. Elaboramos um estudo
preliminar do projeto da sede da Acbeu, que tinha um custo muito alto e que não foi realizado
porque a Acbeu não tinha os recursos adequados
para a execução dessa obra. Posteriormente, eu
elaborei um projeto local e ele foi executado, sendo que o teatro e a reforma da fachada, do gradil,
não foram projetos meus. Alguém fez um projeto
mais psicodélico, com cores variadas que é uma
forma de atualização do projeto.
O programa exigia um espaço de comunicação entre as pessoas, então, temos um vazio em
que alguns alunos imaginam e usam esse espaço
ao bel prazer deles. Tem uma galeria, que é muito

real-estate market. This was true for us as well, and
we started to plan another headquarters building.
We already had our own building, acquired in 1959,
on Avenida Sete. I was on the board at the time,
and as a board member and young architect, they
asked me to produce a design in conjunction with
an excellent US firm that is still active today, Mitchell | Giurgola Architects, LLP. So then two architects
came to Bahia and presented the initial plans, a superbly executed scale model, for the same location
as the current headquarters in Vitória. The design
was to die for, but very expensive, naturally; the architect always suffers from the financial aspect of
the impediment. It was so expensive that they gave
up on it, they passed. We didn’t execute the project.
“Finally, the Vitória project was carried out by
the architect Gilberbert Chaves, my mentor, who
produced a very interesting design that solved the

problem, which was accessibility, and managed
to find a solution for verticalizing the axis, putting
activities on one side and the other, including classrooms, etc., and he put the theater in the back [of the
building]. Those plans were executed while we were
still at the other headquarters [in Graça].” (André Sá,
architect).
“In 1972, we went to New York at the invitation
of the US embassy. We produced a preliminary study
of the design for ACBEU’s headquarters, which was
very expensive and was not carried out because
ACBEU did not have enough funds to build a project
of that kind. Later on, I produced a local design and
it was built, although I did not design the theater and
remodeled façade, with the railings, were not designed by me. Someone produced a more psychedelic
design with a variety of colors, which is a way of updating the design.

Na Acbeu da Vitória funcionam o teatro e a galeria de artes plásticas.
The theater and art gallery are located at ACBEU Vitória.
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Gilberbert Chaves, arquiteto / architect.

concorrida, muito visitada. Temos um staff da
Acbeu, um escritório, e, no andar superior, um
espaço para a parte administrativa. Os demais espaços eram para aulas.
É um projeto dificílimo, porque nós tínhamos
de um lado um hotel e do outro um residencial.
Então era uma tripa, como se diz em termos vulgares. Foi muito difícil estabelecer um plano e as
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condições de aprovação pela prefeitura, porque
de um lado ficava um corredor enorme que tinha
um acesso próprio para o staff da Acbeu e do outro
havia outra escada que era dos alunos. Foi um projeto um pouco complicado, porque é nessa exiguidade que tem um jardim linear. Inclusive, o teatro
abarca toda a largura dessa exiguidade do terreno.
A diretoria pensava em fazer uma ponte para
o Canela. Geraldo Dannemann imaginava que
aqui devia se ligar ao bairro do Canela. Era uma
obra mais complicada. O que poderia ser feito?
Uma coisa leve. Em Paris tem uma ponte que é
de madeira, no rio Sena, então se podia fazer uma
ponte daquele tipo, que ligaria a Vitória ao Canela. Essas foram as implicações gerais que tivemos
nesse projeto. Essas considerações são pontos de
equilíbrio, de decisões que tinha que se tomar.
[...] O projeto original dos americanos seria uma novidade. Iria trazer um conceito novo
porque, nessa época, nos Estados Unidos, estava
ocorrendo uma revolução de arte. Mas não pôde
ser feito. A Acbeu não tinha recursos e aporte de
capital para realizar tal obra. Eu estava envolvido,
conhecia o programa geral da Acbeu, era, realmente, uma pessoa capaz de executar.” (Gilberbert Chaves, arquiteto).

Vista lateral da sede da Acbeu no Corredor da Vitória, agradável espaço de convivência.
Side view of ACBEU’s headquarters in Corredor da Vitória, a pleasant place to socialize.

“The program required an area for communication between people, so we had an empty space
in which students can use their imaginations and
utilize it any way they want. We have an art gallery
that is very popular, receives many visitors. We have
an ACBEU staff [room], an office and, on the top
floor, an area for the administrative side. The other
spaces were for classrooms.
“It was a very difficult project because we had a
hotel on one side and a home on the other. So it was
a ‘sliver,’ in common parlance. It was very hard to
come up with a plan and meet the city government’s
conditions for approval, because there was an enormous corridor on one side that was for the exclusive
access of the ACBEU staff, and a staircase on the
other, for the students. It was a very complicated
design, because there is a linear garden in that very
small space. Furthermore, the theater took up the
entire width of that very narrow strip of land.

“The directors thought of building a bridge to
Canela. Geraldo Dannemann thought that we
should be connected to the Canela district. It was a
much more complex project. What could be done?
Something light. In Paris, they have a wooden bridge
across the Seine, so we could have built a bridge like
that, connecting Vitória and Canela. These were the
general implications we had in this design. Those
considerations are points of balance, of decisions
that had to be made….
“The Americans’ original design would have
been innovative. It would have brought in a new concept because, in those days, in the United States, an
artistic revolution was underway. But it couldn’t be
done. ACBEU didn’t have the funds or capital contribution to build a project like that. I was involved, I
was familiar with ACBEU’s general program. I really
was a person who was qualified to get the job done.”
(Gilberbert Chaves, architect).

Biblioteca da Acbeu: acervo de 15.000 publicações entre
livros, periódicos, CDS e DVDs.

ACBEU Library: a collection of 15,000 publications, including
books, periodicals, CDs and DVDs.
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Uma era dourada

S
Nova paisagem urbana em Salvador
nos anos 50/60, quando a cidade
ganha novos espaços.
Salvador’s urban landscape in the
1950s and 60s, when the city was
breaking new ground.
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alvador já não era a mesma quando a Acbeu, instalada
na sede própria do Corredor da Vitória, consolidava sua
identidade como instituição cultural de alta relevância
e prestígio. A modernidade – tardia, diga-se de passagem –
finalmente chegara à Bahia, ganhando impulso nas décadas de
50/60. Na paisagem urbana, bondes e carroças davam lugar a automóveis, mais velozes e numerosos, em nome dos quais seriam
abertos, a golpes de escavadeiras, os espaços até então desérticos das avenidas de vale; longínquas paragens do litoral norte
do estado tornavam-se mais próximas e acessíveis pela construção de estradas; o cenário cultural, antes dominado pelos ideais
estéticos de um academicismo decadente, foi virado de ponta-cabeça pela geração do pós-guerra, nas artes-plásticas, na literatura, no teatro, na dança e no cinema e que culminariam, nos
anos 60, numa revolução cultural sem precedentes19.

A golden age

S

alvador was not the same city when ACBEU, now installed
in its own headquarters building on Corredor da Vitória,
was establishing its identity as a highly significant and prestigious cultural institution. Modern times had finally arrived in Bahia – belatedly, it should be said – gaining strength in the 1950s
and 60s. In the urban landscape, trams and wagons gave way to
cars, which were faster and more numerous, in the name of which
once-vacant areas would be bulldozed into thoroughfares running
through the valleys; once-remote spots on the north coast of the
state became closer and more accessible thanks to the construction
of roads; the arts and culture, previously dominated by the aesthetic
ideals of a declining academicism, were turned upside down by the
post-war generation in the fields of the fine arts, literature, theater,
dance and film, culminating in an unprecedented cultural revolution in the 1960s.19
It was an intense time of great tension and change. The United
States was establishing itself as a world power, becoming one of the
poles of the Cold War, with the consequent threat of a nuclear holocaust. President Getúlio Vargas had come back after being booted
from power in 1945. He was voted into office in 1950, only to leave
it once again, this time by his own hand, in 1953, by shooting himself in the heart and leaving a dramatic suicide letter-cum-last will
and testament.
The nation’s capital moved to the middle of nowhere in the savannahs of the central highlands. TV, radio and cassette tapes arrived. Anti-colonialist movements and terrorist attacks in so-called
Third World nations and European countries like Italy and North
ern Ireland multiplied. Rockets took off into space, and guerrillas
descended from the Sierra Maestra, making Cuba the first and only
Socialist country in the Americas. Military dictatorships proliferated in Latin America, including Brazil. New technologies emerged,
requiring different ways of doing things, and thwarting strategies
for survival that were previously considered unassailable.

Deus e o Diabo na Terra do Sol é um
filme brasileiro de 1964, dirigido por
Glauber Rocha. Considerado um marco
do Cinema Novo.
God and the Devil in the Land of the
Sun is a 1964 Brazilian film directed by
Glauber Rocha. Considered a landmark
of Cinema Novo (New Cinema).
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A TV Tupi foi a primeira emissora de
televisão do Brasil, da América Latina
e a quarta do mundo a entrar no ar.
Fundada em 18 de setembro de 1950,
em São Paulo, pelo paraibano Assis
Chateaubriand, o “Chatô”, ela fez parte
do Grupo Diários Associados.
TV Tupi was Brazil’s and Latin
America’s first television broadcasting
company and the fourth in the world
to reach the airwaves. Founded on
September 18, 1950, by Assis “Chatô”
Chateaubriand, it was part of the
Diários Associados media group.

Vivia-se um período frenético de grandes tensões e mudanças. Os Estados Unidos consolidaram-se como potência mundial, tornando-se um dos polos da Guerra Fria e sua consequente
ameaça de uma hecatombe nuclear. O presidente Getúlio Vargas, apeado do poder em 1945, a ele retornara, pelo voto popular,
em 1950, para tornar a deixá-lo, em 1953, pelas próprias mãos,
com um tiro no coração e uma bombástica carta-testamento.
A capital do país mudara para o meio do nada nos cerrados do
planalto central. Chegaram a TV, o rádio e as fitas cassete. Multiplicaram-se movimentos anticolonialistas e atentados terroristas nos países do chamado Terceiro Mundo e em países europeus, como a Itália e a Irlanda do Norte. Foguetes partiram
para o espaço sideral, guerrilheiros desceram a Sierra Maestra
tornando Cuba o primeiro e único país socialista das Américas.
Ditaduras militares proliferaram na América Latina, inclusive no
Brasil. Novas tecnologias surgiram impondo procedimentos diversos e pondo em cheque estratégias de sobrevivência até então
consideradas insuperáveis.
Como, em meio a tudo isto, uma instituição como a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, criada três décadas antes
num contexto histórico totalmente diverso, pôde manter e ampliar suas atividades, numa curva ascendente, superando todos
os desafios e constantes crises políticas e econômicas?
Athiná Arcadinos Leite, superintendente da instituição, atribui muito do sucesso e da permanência da Acbeu ao fato de serem usadas, pioneiramente, diversas metodologias que outras
instituições locais não ofereciam. “Ao longo desses anos todos,
estávamos sempre à frente, porque a nossa missão, a que eu gosto
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How, amid all this, could an institution like the Brazil-United States Cultural Association, created three decades earlier in a
completely different context, maintain and expand its activities in
an ascending curve, overcoming these challenges and ongoing political and economic crises?
Athiná Arcadinos Leite, the institution’s superintendent, attributes most of ACBEU’s success and stability to the fact that it
was the first to use a range of methods that other local institutions
do not offer. “Over all those years, we were always at the forefront,
because our mission, which I always like to mention, is providing
education of excellence, disseminating the arts and culture, and innovating civic education.” Much of that longevity is therefore due to
a range of technical and administrative procedures and hard work
in the field of professional education, constant training for teachers
and staff, solid monitoring, and new teaching methods.
The humanist perspective advocated by James Cornell Riordan, the institution’s academic director for over 30 years and a very
special human being, is, however, stressed as the institution’s greatest hallmark, making it a prime place for socializing and civility.
Maintaining this gathering place, whether through its architectural design or its teaching methods, or in organizing recreational
and cultural activities, therefore served the Association’s basic
aim: building bridges between individuals and nations from the
perspective of humanization.
It is, therefore, these and other intangible and technically unquantifiable aspects that give the institution its essence – and its
brilliant endurance. Teaching English by instilling values could be
very aptly stated as its motto over the course of its seventy-five years
of existence. Preserving this place for socialization is necessary,
even in a digital and technological world with its social networks
and virtual encounters. According to Domingos Sávio, a former

Tropicália foi um movimento
cultural brasileiro que surgiu sob a
influência das correntes artísticas
da vanguarda e da cultura pop
nacional e estrangeira.
Tropicália was a Brazilian cultural
movement that emerged under
the influence of vanguard artistic
movements and Brazilian and foreign
pop culture.
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Domingos Sávio, conselheiro da Acbeu.

“Eu venho da época em que a fita
cassete estava implantada como
tecnologia e o vídeo era ainda
uma novidade. Nós tínhamos
uma sala de vídeo única, onde os
professores tinham que marcar
horário para usar o videocassete,
com fitas enormes vindas dos
Estados Unidos, basicamente fitas
em preto e branco e sobre a cultura
americana, que eram enviadas pela
Embaixada Americana.”
“I come from the time when
cassette tapes were introduced
as technology and video was still
a novelty. We only had one video
room where teachers had to
schedule a time to use the VCR,
using enormous tapes from the
United States, basically black-andwhite videos on American culture
that were sent by the American
Embassy.”
Domingos Sávio, ACBEU board member.

de me referir sempre, é prover educação de excelência, difundir
cultura e inovar na formação do cidadão”. Muito dessa longevidade se deveria, portanto, a um conjunto de procedimentos
técnico-administrativos e um trabalho árduo de capacitação
profissional, treinamento constante de professores e funcionários, monitoramento seguro e implantação de novas metodologias de ensino.
A perspectiva humanista, pregada por James Cornell Riordan,
diretor acadêmico por mais de 30 anos, e um ser humano muito
especial, entretanto, é ressaltada como expressão maior da instituição, espaço privilegiado de socialização e civilidade. Preservar esse lugar de convívio, seja no projeto arquitetônico, seja na
metodologia de ensino, seja na manutenção das ações recreativas e culturais atenderia, portanto, à finalidade básica da Associação: criar pontes entre indivíduos e nações numa perspectiva
de humanização.
É, portanto, a esses e outros aspectos imateriais e não tecnicamente quantificados que se atribui a essência da instituição
– e a sua luminosa perenidade. Ensinar inglês ensinando valores
pode ser, com bastante propriedade, o seu lema ao longo desses
setenta e cinco anos de existência.
Preservar esse espaço de socialização torna-se necessário,
mesmo no mundo digital e tecnológico, com suas redes sociais,
com seus encontros virtuais. Para Domingos Sávio, que já ocupou as funções de aluno, professor, coordenador e conselheiro
na instituição, a Acbeu mudou por conta da dinâmica da própria vida, mas continua mantendo a essência de uma instituição

Domingos Sávio, conselheiro da Acbeu / ACBEU board member.
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student, teacher, director and board member of the institution,
ACBEU has changed because of the dynamics of life itself, but
it still maintains the essence of a humanistic institution. “It has
deep-rooted commitments to valuing its employees and the knowledge produced. Interestingly enough, I left ACBEU seven years ago,
and for me it is as though I’d never gone, because it has changed,
but is still essentially the same institution.”
Recalling his student days, Jorge Calmon Filho believes that one
of the main factors that set ACBEU apart is that in-person coexistence; interpersonal relationships: “You went to ACBEU to learn
English, but the fact is that you learned a lot more by interacting
with classmates, with the friends you made there. A number of situations arose from them, including relationships, marriages and
life-long friendships. So that is the dichotomy of on-line teaching
and classroom teaching. You often want to be more efficient, using
your spare time to learn on your own, but you don’t know what
you’re missing by not being in a classroom with ten, twelve people,
experiencing what each individual brings to the classroom or to
share with the others.”
How to be more than a place for learning, but a way of life?
That is the question, as board member Durval Olivieri observes:
“I married an ACBEU student and was very fortunate. I’ve had
three children, who are my pride and joy, and now I have seven
grandchildren, so our lives were closely linked to ACBEU. It is a hub
for forming families. That concept of dreaming of being something
more than a school is important to us.”
Above all, what stands out is the fact that we do not just see
teachers talking and students learning, but holistic education, in
which students and teachers discuss important issues while making use of the language, which makes the conversation much easier
than just teaching English on the basis of educational materials.
Even the building’s architectural concept fosters conviviality. “Human contact is the key element, today and tomorrow: looking each
other in the eye, sharing other people’s feelings,” says Superintendent Athiná Arcadinos Leite.
However, other aspects are also underscored as key elements
for the institution’s success and survival. ACBEU has structured
itself for growth, which has been stupendous. Over the course of
its history, its main concern has been how to grow; how to open
new branches in districts that would meet the people of Salvador’s
needs, and how to train teachers to work there. It is not easy to
train a fully qualified English teacher in a short space of time to
use the method properly, presenting it clearly to students with the
follow-up of the academic department.

Mário Calmon, ex-aluno da Acbeu.

“Trabalho fantástico que essa
Instituição tem feito pela cultura
da Bahia nesses 75 anos. É muito
tempo e são milhares de pessoas
formadas, que tiveram sua vidas
impulsionadas por esse aprendizado
de inglês e por esse aprimoramento
cultural, porque não é só ensinar
inglês. A Acbeu tem um viés de
cultura muito expressivo. Acbeu,
Associação Cultural Brasil-Estados
Unidos, é um dínamo cultural da
cidade da Bahia.”
“This Institution has done a fantastic
job for the arts and culture of Bahia
over the last 75 years. That’s a long
time, and thousands of people have
graduated, had their lives boosted
by their knowledge of English and
that cultural enhancement, because
it’s not just about teaching English.
ACBEU has a very important cultural
side. ACBEU, the Brazil-United States
Cultural Association, is a cultural
dynamo in the city of Bahia.”
Mário Calmon, former ACBEU student.
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Alberto Nunes, conselheiro da Acbeu.

“Viva a Acbeu, viva seu conselho,
sua diretoria, seus alunos, os pais
de alunos, os professores, que
são a medula da instituição. Os
professores da Acbeu têm uma
dedicação fora de comum; eles
fazem a diferença. São a espinha
dorsal da instituição, porque estão
em contato com o aluno e os pais
do aluno. Os professores fazem
parte desse conjunto que merece
o destaque.”

Salas de aulas em
épocas diferentes,
com mestres da
Acbeu e seus alunos.
58

humanista. “São muito arraigados os seus compromissos de valorização do funcionário e do saber produzido. É interessante
que há sete anos saí da Acbeu e para mim é como se não tivesse
saído, porque ela mudou, mas continua, na sua essência, sendo
a mesma instituição.”
Lembrando os tempos de estudante, Jorge Calmon Filho entende que um dos grandes diferenciais da Acbeu é essa convivência presencial, o relacionamento das pessoas: “Você ia para
a Acbeu para aprender inglês, mas, na verdade, você aprendia
muito mais no convívio com os colegas, com os amigos que você
fazia. A partir daí surgiram diversas situações de namoro, casamentos e relacionamentos de amizade para a vida inteira. Então,
essa é a dicotomia do ensino on-line e do ensino presencial. Muitas vezes, você quer ser mais eficiente, usando seu tempo livre
para aprender sozinho, mas você não sabe o que está perdendo
por não estar numa sala de aula, com mais dez, doze pessoas,
vivenciando o que cada um traz na sua bagagem própria para a
sala de aula ou para compartilhar com os outros.”
Funcionar não apenas como um espaço de aprendizagem,
mas como um sistema de vida, eis a questão, conforme assinala o conselheiro Durval Oliveri. “Eu me casei com uma estudante da Acbeu e fui muito feliz. Tive três filhos, que são meu orgulho, tenho hoje sete netos, então a vida da gente era muito ligada
à Acbeu. É um centro de formação de famílias. Esse conceito de sonhar para ser algo mais do que uma escola, é importante para nós.”
Destaca-se, sobretudo, o fato de que não há somente o professor falando e o aluno apreendendo, mas sim uma educação como

The Association has had the wisdom to stay constantly up to
date. According to board member Tânia Tavares, this is chiefly due
to the diversity of the board, whose members have made decisions
that keep pace with developments in society. “Communications
have changed, the world has become digital, and ACBEU has kept
pace with that, always staying ahead of the curve. Annually or biannually, it focuses on keeping abreast of the market, taking a look
at what is happening in the world of English teaching, secondary
schools, universities and the community.”
ACBEU board member and treasurer Marcus Verhine particularly notes the institution’s capacity for innovation, correctly interpreting market trends, both from the local and global standpoints.
That is how it has maintained its financial health, surviving – although not always effortlessly and smoothly – through decades of
change, compromises, jolts and turbulent times in the Brazilian
and global economies.
As a result, it has built a financial safety net that has enabled it
to get through hard times and even make investments. That is down
to the long-term vision of the previous generations, who established

Classrooms from different
times, with ACBEU teachers
and their students.

“Long live ACBEU, long live its board,
its directors, students, the students’
parents, the teachers, who are the
heart and soul of the institution.
The ACBEU teachers’ dedication
is extraordinary; they make the
difference. They are the backbone
of the institution because they are
in touch with the students and the
students’ parents. The teachers are
part of that noteworthy group.”
Alberto Nunes, ACBEU board member.
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Roberto Sá, ex-aluno da Acbeu.
Provedor da Santa Casa de Misericórida.

“Havia muito intercâmbio,
estudantes de fora do país vinham
para interagir conosco, muitas
vezes até em encontros sociais
fora da Acbeu. Era novidade na
época; a gente tinha contato com
americanos que chegavam aqui.
Isso foi enriquecedor e deixou essa
marca na vida da gente nessa fase
de aprendizado.”

“There was an active exchange
program with foreign students
coming to interact with us, many
times even at social gatherings
outside ACBEU. It was a novelty at
the time: we came into contact with
the Americans who arrived here.
That was a rewarding experience
that made its mark on our lives
during that phase of our education.”
Roberto Sá, former ACBEU student.
President of the Santa Casa de Misericórida
philanthropic institution.
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um todo, na qual há os alunos com o professor discutindo sobre assuntos importantes, e fazendo o uso da língua, que torna a
conversação muito mais fácil do que um simples ensino de inglês
através de um material didático. A própria concepção arquitetônica do edifício permite a socialização. “O contato humano é o
elemento fundamental, hoje e amanhã. O olho no olho, o sentar
e sentir o outro”, diz a Superintendente Athiná Arcadinos Leite.
Alguns outros aspectos, no entanto, são ressaltados como
elementos fundamentais para o sucesso e a sobrevivência da
instituição.
A Acbeu soube se estruturar para o crescimento, que foi vertiginoso. Nessa trajetória, sua grande preocupação era como
crescer, como abrir novas filiais em bairros que atendessem a
população de Salvador e como preparar professores para atuarem. Não é fácil ter um professor de inglês preparado, em pouco
tempo, para utilizar a metodologia da forma correta, com toda
a clareza para o aluno e com o acompanhamento da coordenação acadêmica.
Ela teve a sabedoria de sempre estar se atualizando. Isto se
deve, segundo a conselheira Tânia Tavares, principalmente à
diversidade dos membros do Conselho que souberam tomar as
decisões acompanhando o desenvolvimento da sociedade. “As
comunicações mudaram, o mundo se tornou digital e a Acbeu
acompanhou, sempre à frente. Anualmente, ou bianualmente,
preocupa-se com a atualização no mercado, olhando o que está
acontecendo com aquele universo do ensinamento de inglês,
com as escolas secundárias, nas universidades, na sociedade.”
Marcus Verhine, conselheiro e tesoureiro da Acbeu, destaca,
sobretudo, a capacidade da instituição de inovar, de fazer uma
leitura correta das tendências de mercado, tanto do ponto de
vista local, quanto do ponto de vista global. Dessa forma, conseguiu preservar a saúde financeira, atravessando, não sem esforço
e sobressaltos, mas com eficácia admirável, décadas de mudanças, arranjos, baques e fases tempestuosas na economia brasileira e mundial.
Mantém, assim, o seu colchão financeiro para superar os
momentos mais difíceis e, inclusive, para realizar investimentos.
Isto porque houve, lá atrás, uma visão, a longo prazo, dos gestores anteriores, uma gestão financeira-administrativa cautelosa.
Paradigmas que foram colocados pelos pioneiros e que são mantidos até hoje.
Outro aspecto importante é o de ter sempre conseguido motivar o seu corpo de professores e funcionários. A capacidade

cautious financial-administrative management. Those paradigms
were put in place by its founders and are maintained to this day.
Another important aspect is always motivating its teachers and
staff. The ability to renew itself and keep pace with change is due in
large part to the fact that is has a team of people who are actively
engaged and highly committed to the institution. The common denominator of that dynamic is valuing teachers, which includes the
staff. Valuing the “family silver” is therefore one of ACBEU’s most
deeply ingrained principles and one of its main competitive advantages. Maintaining an intensive teacher training program has
been one of the Association’s priorities since its inception.
The key fact of being a not-for-profit institution maintained
through language teaching and members’ contributions, as well
as being directed by unpaid volunteers, is another essential factor behind the success of the ACBEU Group, which now includes
four separate but interrelated businesses: English as a Foreign Language (EFL); the arts and culture, including the theater, art gallery,
library and choir; the Portuguese and Culture Program, created in
1999 in partnership with US universities that bring their students
there to study Portuguese and learn about Bahia’s culture, and ACBEU-Maple Bear, the institution’s most recent business.
*
Let us go back to 1973, when ACBEU’s own headquarters
building officially opened during the chairmanship of Geraldo
Dannemann, who, according to Jorge Calmon’s speech 20:
“With his balanced nature, the competence of a business manager for whom accounting figures and the complexity of transactions have no secrets... guided the construction of the modern headquarters building that now, standing on the firm ground provided
by Archimedes [Pereira Guimarães], constitutes ACBEU’s greatest
asset.”
This marked the Association’s golden age, characterized,
among other initiatives, by the strong cultural program of the ACBEU Theater, the use of new technologies, the strong development
of study abroad programs, and the intensive use of the library and
language labs.

Manoel Joaquim Barros Sobrinho,
ex aluno da Acbeu. Chanceler da Unifacs.

“Antonio Passos [diretor-executivo da
Acbeu Vitória, na ocasião] promovia,
de vez em quando, alguns eventos
para a gente aprender o inglês de
outras formas. Nunca esqueci uma
música daquela época chamada By
The Light Of The Silvery Moon, que
significa a luz da lua prateada [...]
esse foi o período que eu senti a
instituição muito viva.”

“Antonio Passos [a former
executive director of ACBEUVitória at the time] occasionally
organized events so we could
learn English in different ways.
I’ll never forget a song from that
time called ‘By the Light of the
Silvery Moon’... That was a time
when I felt that the institution
was extremely vibrant.”
Manoel Joaquim, former ACBEU
student. Chancellor of Unifacs
university.
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Celina Basto, ex-aluna, professora e
atualmente conselheira da Acbeu.

“A primeira grande inovação que eu
conheci na Acbeu era o chamado
laboratório. Na época em que se
trabalhava com fita cassete, tudo
era feito na base da gravação,
para que os alunos pudessem ir
ouvindo sua própria voz e corrigindo
a pronúncia, fazendo com que a
sua competência com a língua se
desenvolvesse. A Acbeu estava
sempre introduzindo alguma coisa
nova, em termos de tecnologia.
Hoje, nós temos os quadros
eletrônicos ligados diretamente
ao computador.”

de se renovar e acompanhar as mudanças se deve em grande
parte ao fato de dispor de um grupo de pessoas extremamente
engajadas e altamente comprometidas com a instituição. Toda
essa dinâmica tem como denominador a valorização do professor, estendida também ao funcionário. Valorizar a prata da casa
é, portanto, um dos princípios mais arraigados da Acbeu, e um
dos seus maiores trunfos. Manter, ao longo de toda a sua trajetória, um programa intensivo de treinamento de professores é
uma das prioridades da Associação.
O fato crucial de ser uma instituição sem fins lucrativos,
mantida pelo ensino de línguas e contribuição de sócios, além
de ser dirigida por voluntários que não recebem nenhum pagamento pelo seu trabalho, é outro dado essencial para o sucesso
do Grupo Acbeu, que hoje conta com quatro negócios distintos
que se entrelaçam: o English as a Foreign Language (EFL), programa de inglês como língua estrangeira; a área cultural, com
teatro, galeria de artes plásticas, biblioteca e coral; o Programa
Português e Cultura, criado em 1999, em parceria com universidades norte-americanas que trazem seus alunos para aprender
o português e conhecer a cultura baiana; e a Acbeu-Maple Bear,
que é o mais novo negócio da instituição.
*
Retornemos a 1973, quando foi inaugurada a sede própria da
Acbeu, presidida então por Geraldo Dannemann, que, conforme
o já citado discurso de Jorge Calmon20:
“Com seu espírito equilibrado, com sua competência de administrador de empresa, para quem os números da contabilidade ou a
complexidade das transações não tem segredos [...] soube orientar a edificação da moderna sede, que hoje constitui, sobre o firme
chão providenciado por Archimedes [Pereira Guimarães], o patrimônio maior da Associação.”

Registrava-se ali a era dourada da Associação, marcada,
entre outras iniciativas, pela intensa programação cultural do
Teatro Acbeu, pela utilização de novidades tecnológicas, intensificação das atividades de intercâmbio no exterior e utilização
intensiva da biblioteca e dos laboratórios.
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Na foto, biblioteca da Acbeu Magalhães Neto.
In the photo, the library at ACBEU Magalhães Neto.

“The first major innovation I
saw at ACBEU was the so-called
laboratory. At the time we worked
with cassette tapes, everything
was based on recordings
so students could hear their
own voices and correct their
pronunciation, improving their
mastery of the language. ACBEU
was always introducing something
new in terms of technology. Today,
we have smart boards connected
directly to a computer.”
Celina Basto, former student, teacher and
current ACBEU board member.
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Cultura e arte:
o grande diferencial
“Uma área em que nós nunca tivemos resultados
financeiros positivos é a cultural. Uma parte dos nossos
recursos é planejada para cobrir as atividades culturais, que
nós consideramos fundamentais. É muito importante ter o
teatro funcionando, ter a galeria funcionando, a biblioteca.
Faz parte do nosso DNA ser assim.”
Jorge Calmon Filho, presidente da Acbeu

O

Escultura em couro e madeira de
Juraci Dórea.
A Galeria de Arte, tal como a
conhecemos hoje, surgiu com
a consolidação de uma prática
institucional anterior à existência
concreta do espaço na Vitória.
Leather and wood sculpture by
Juraci Dórea.
The Art Gallery as we know it today
came about through the consolidation
of institutional practices that
preceded the existence of the concrete
facility in Vitória.
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termo “cultura”, presente no nome da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, não é definitivamente um
mero ornamento ou uma palavra de efeito. Ele está,
como bem expressa o depoimento acima, profundamente radicado no DNA da instituição, definindo sua natureza e aquilo que
tem de mais importante: a capacidade de construir pontes entre
subjetividades através do ensino da língua inglesa e da arte21.
Seria necessário, entretanto, algum amadurecimento para
que a atuação cultural da Acbeu se tornasse mais efetiva. Dois
marcos fundamentais definem, de certa forma, o reconhecimento e o prestígio que a instituição viria a ter ao longo da sua
trajetória: a inauguração, em 1976, da sua Galeria de Arte22, que
completou 40 anos em 2016. E a já citada inauguração, em 1988,
do Teatro Acbeu23.
Mas há de se considerar a existência, no intervalo entre a
fundação da Acbeu e a criação da Galeria, de ações efetivas que,
embora tendo um mínimo registro documental, foram bastante
relevantes no panorama das artes plásticas na Bahia, nas décadas de 50/60, como nos diz Alejandra Muñoz, curadora da exposição “Acervo Acbeu – 75 anos: uma trajetória de inovação e
incentivo à cultura”, aberta em julho deste ano.
É importante assinalar que a Galeria, tal como a conhecemos hoje,
surgiu a partir da consolidação de uma prática institucional anterior à existência concreta do espaço na Vitória. Há notícias de uma
primeira exposição de gravuras ocorrida à época da fundação da
casa no IGHB [Instituto Geográfico e Histórico da Bahia]: também
da antiga sede de São Raimundo onde Mário Cravo e Carlos Bastos, dentre outros artistas, fizeram exposições. Portanto, apesar
dos poucos e esparsos registros, podemos reconhecer uma fase

The arts and culture:
What sets us apart
“One area where we never obtained positive financial
results was the arts and culture. A portion of our resources
is set aside to cover cultural activities, which we consider
essential. It is very important to keep the theater going, the
art gallery going, the library. That is part of our DNA.”
Jorge Calmon Filho, chairman of ACBEU

T

he “cultural” part of the Brazil-United States Cultural Association’s name is definitely not a catchword. As the statement
above aptly states, it is deeply rooted in the institution’s DNA,
defining its character, and, most importantly, its ability to build
bridges between subjective perceptions through the teaching of the
English language and the arts.21
However, some maturity was required for ACBEU’s cultural
activities to become more effective. In a way, two major milestones
led to the recognition and prestige the institution would come to
enjoy over the course of its history: the opening in 1976 of its Art

O Sumiço da Santa. Trata-se
de uma montagem inédita do
romance homônimo de Jorge
Amado, publicado em 1988.
The War of the Saints. The first
staging of the Jorge Amado novel of
the same name, published in 1988.

65

pré-Galeria constituída por exposições e atividades de artes visuais que teriam não apenas conduzido à demanda espacial
própria como, possivelmente, alavancado as primeiras doações
de obras24.

Leonardo Telles, conselheiro da Acbeu.

“Há um esforço muito grande, seja
da diretoria, seja do conselho, em
manter as atividades culturais
ativas, ainda que elas não
gerem resultados econômicos.
Entendemos a missão da Acbeu
como uma missão muito maior.
A missão dela, nessa parte cultural,
deve ser mantida, preservada
e sempre com olhos muito
carinhosos, pois ela faz parte da
vida da população de Salvador.”

Refere-se também a um terceiro momento de consolidação do Acervo – a partir de 1993, sob a coordenação de Dilson
Midlej e a supervisão de Stella Carrozzo – “[...] quando começa
a haver uma sistematização institucional de registro das atividades realizadas e das condições de doação de obras”, e de um
quarto período de expansão da Galeria e do acervo Acbeu, a partir de 2005, nas gestões de Eneida Sanches, Isabella Lemos e Ana
Beatriz Ferreira25.
A maior visibilidade do Teatro Acbeu se daria a partir de 1989,
com o sucesso da peça A bofetada, da Cia Baiana de Patifaria, sob
a direção de Fernando Guerreiro. Vários outros espetáculos –
como As noviças rebeldes, comédia musical com direção de Wolf
Maya; Os cafajestes; O Sumiço da Santa; Dona Flor e Seus Dois
Maridos; Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia; e O indignado –
marcariam uma era de ouro no teatro baiano, com a afluência
de um grande público para os espetáculos.

Gallery,22 which marked its 40th anniversary in 2016, and the
abovementioned opening of the ACBEU Theater in 1988.23
We should also take into consideration the effective programs
carried out between the founding of ACBEU and the creation of the
Art Gallery. Although the documentary records are scanty, those
activities were very important to the art scene in Bahia in the 1950s
and 60s, according to Alejandra Muñoz, the curator of the exhibition “ACBEU Collection – 75 Years: A History of Innovation and
Incentive for the Arts and Culture,” which opened in July 2016.
It is important to note that the Art Gallery as we know it today
arose from the consolidation of institutional practices that preceded
the concrete existence of the facility in Vitória. There are reports of
an initial exhibition of prints held when the institution was founded
at the IGHB [Geographic and Historical Institute of Bahia], as well as
at ACBEU’s former São Raimundo headquarters, where artists like
Mário Cravo and Carlos Bastos exhibited their work.
Therefore, despite the sparse records, we can see that there was a preGallery phase made up of exhibitions and activities in the visual arts
that not only led to a demand for its own facility but may have encouraged the first donations of art works.24

Galeria de Arte, que em 2016,
completou 40 anos.
The Art Gallery, which turned
40 in 2016.

“There is a tremendous effort on the
part of the directors and the board
to keep cultural activities going,
even if they don’t produce financial
results. We understand the mission
of ACBEU to be much greater. Its
cultural mission must be maintained,
preserved, and always loved and
appreciated, because it is part of life
for the people of Salvador.”
Leonardo Telles, ACBEU board member.
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A maior visibilidade do Teatro Acbeu
se daria a partir de 1989, com o sucesso
da peça “A bofetada”, da Cia Baiana de
Patifaria, sob a direção de Fernando
Guerreiro.
The ACBEU Theater’s greatest renown
began in 1989, with the success of the
comedy A bofetada (The Slap) by the
Cia Baiana de Patifaria, directed by
Fernando Guerreiro.

Edivaldo Boaventura, ex-secretário de
Educação da Bahia, ex-aluno da Acbeu.

“Além desse papel de ensino da
língua ativa e direta que a Acbeu
faz, há também o seu papel social
e cultural para a cidade, com
exposições, concertos, shows,
essa cultura moderna onde entra o
componente da música sem fazer
a distinção entre a música popular
e a erudita. [...] Eu fui o primeiro da
minha geração a estudar na Acbeu.
Meus filhos estudaram lá. Daniel
[o ator e cantor Daniel Boaventura]
ama a Acbeu porque também foi
onde ele estreou como artista e
fez os primeiros shows lá. E agora
as minhas netas. Já estamos na
terceira geração da minha família.”
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Outras iniciativas, como a “Terça da Boa Música”, feita em
parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, e a criação do Coral Acbeu, dirigido pelo maestro Cícero Alves Filho, e a
constituição do grupo de teatro ACBEU por Fernando Guerreiro,
além de iniciativas internas, a exemplo do Song Fest e do Talent
Show, atravessaram as últimas décadas do século XX e início do
século XXI, proporcionando momentos de altíssima qualidade
artística, como também de integração entre estudantes, funcionários e professores, como se pode ver nos depoimentos de quatro artífices desses luminosos anos 80/90: Dilson Midlej, Lelo
Filho, Cícero Alves e Fernando Guerreiro.

There is also mention of a third phase in the consolidation of the
ACBEU Collection – as of 1993, under the direction of Dilson Midlej
and supervision of Stella Carrozzo – “...when the institutional systemization of recording its activities begins and there are conditions for
donating works,” and a fourth phase of the expansion of the Art Gallery and ACBEU collection that began in 2005, during the administrations of Eneida Sanches, Isabella Lemos, and Ana Beatriz Ferreira.25
The ACBEU Theater gained its greatest renown in 1989, through
the success of the play A bofetada (The Slap), performed by the Cia.
Baiana de Patifaria (Bahian Rascality Company) and directed by
Fernando Guerreiro. Several other productions such as As noviças
rebeldes (Nunsense), a musical comedy directed by Wolf Maya;
Os cafajestes (The Cads), O sumiço da santa (The War of the
Saints), Dona Flor e seus dois maridos (Dona Flor and Her Two
Husbands), Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia! (Holy Cow! God
and the Devil in Bahia!), and O indignado (The Indignant One),
marked a golden age in Bahian theater, attracting large audiences
to its productions.
Other initiatives, such as “Good Music Tuesdays,” organized
in partnership with the State of Bahia Cultural Foundation, the
creation of the ACBEU Choir, directed by maestro Cicero Alves Filho, and the formation of the ACBEU theater group by Fernando
Guerreiro, in addition to in-house initiatives like the Song Fest and
Talent Show, continued through the last decades of the twentieth
century and the beginning of the twenty-first. While providing experiences of the highest quality, they also brought the students,
staff, and teachers closer together, as we can see in the following
statements by four of the masterminds behind that brilliant period in the 1980s and 90s: Dilson Midlej, Lelo Filho, Cícero Alves,
and Fernando Guerreiro.

Edivaldo Boaventura, former Education Secretary
of Bahia and ACBEU student.

“In addition to ACBEU’s active and direct
role in language teaching, it also plays
a social and cultural role in the city
through exhibitions, concerts, shows;
that modern culture where the musical
component comes in without making a
distinction between pop and classical....
I was the first member of my generation
to study at ACBEU. My children have
studied there. Daniel [actor and singer
Daniel Boaventura] loves ACBEU because
that’s where he got his start as an artist
and he performed his first shows there.
And now it’s my granddaughters.
My family is now in its third generation
[at ACBEU].”

“O Indignado”, grande sucesso
do teatro da Bahia, interpretado
por Frank Menezes, um dos mais
conhecidos atores baianos.
O indignado (The Indignant One), a
huge hit for Bahian theater, starring
Frank Menezes, one of Bahia’s bestknown actors.
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O teatro era percebido como uma das
instituições mais atuantes
Dilson Midlej, ex-coordenador cultural da Acbeu
Eu ingressei na Acbeu em 1º
de agosto de 1989. Nessa época, existia somente a Acbeu
Vitória. Não existiam as outras
unidades, mas ela já era uma
instituição de referência no ensino do idioma inglês e em suas
atividades culturais.
Quando eu ingressei, o Teatro
Acbeu tinha um ano de funcionamento e já existia uma equipe, relativamente pequena, mas
bem estruturada, sob a administração de Adriano Passos, que na
época desenvolvia um trabalho
muito bom naquele espaço.
A Galeria de Arte, ocasionalmente, apresentava mostras
de artistas locais e, eventualmente, de pôsteres vindos dos
Estados Unidos. Essa galeria foi
requalificada mais tarde e passou a ocupar o espaço, na entrada da Acbeu Vitória, onde
antes funcionava a biblioteca.
O Teatro Acbeu já tinha uma
programação aos finais de semana e, dentro de pouco tempo, eu fui convidado a ocupar o
cargo de coordenador cultural,
que abrangia toda a atuação
cultural, envolvendo a galeria, o
teatro e o setor de programação
visual onde se criavam peças
gráficas, newsletters, coisas específicas dos convites, da galeria ou daquelas programações
que promovia.
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A administração de Adriano
Passos era muito efetiva. Ele era
muito cuidadoso, os funcionários
do teatro também e isso refletia
um pouco o espírito da própria
instituição, em que os valores
humanos não eram sobrepujados, as pessoas eram respeitadas,
dos funcionários aos próprios
presidentes, tanto que havia uma
relação muito saudável. Isso nos
dava um clima de segurança e
tranquilidade no trabalho muito grande. Então, nós éramos o
tempo todo incentivados a trabalhar com desafios, no sentido de
pautar propostas interessantes e
variadas no teatro e de igual maneira na galeria.
Então, nesse escopo, nós tínhamos uma preocupação muito
grande de ter uma programação o
mais variada possível, atendendo
aos grupos locais, mas também,
na medida do possível, pautando
artistas de fora. Naturalmente,
esses produtos de fora, eram de
outras cidades da Bahia, do Brasil e, em especial, dos Estados
Unidos, porque apresentávamos
shows de artistas norte-americanos, de jazz, música gospel,
dança. Havia uma programação
relativamente intensa nesse sentido de atuação cultural, e isso fazia com que o teatro fosse percebido pelo público como uma das
instituições mais atuantes.

The theater was seen as one of the most
active institutions
Dilson Midlej, former ACBEU cultural coordinator
I joined ACBEU on August 1,
1989. At the time, there was just
ACBEU Vitória. There were no
other units, but it was a benchmark institution in the field of
English teaching and its cultural
activities.
When I got there, the ACBEU
Theater had been operating for
year and it already had a team,
relatively small but very well organized, under the direction of
Adriano Passos, who was doing
very good work in that facility at
the time.
The Art Gallery occasionally
put on exhibitions of local artists, and sometimes exhibited
posters from the United States.
The gallery was later remodeled
and moved to the area near the
entrance of ACBEU Vitória where
the library used to be. The ACBEU
Theater already put on weekend
shows but I was soon invited to
come in as the cultural director,
which covered all the cultural
operations, including the art gallery, the theater and the visual
programming sector, where they
created graphic design pieces,
newsletters, specific things for invitations, the gallery or the shows
they put on.
Adriano Passos’s management was very effective. He was
very meticulous, as were the
theater staff, and that reflect-

ed something of the ethos of the
institution itself, where human
values were never overstepped,
people were respected, from the
staff to the chairpersons, so much
so that it was a very healthy environment. That gave us an atmosphere of trust and peace of
mind when doing a very big job.
So we were constantly encouraged to work with challenges, to
put together interesting and varied proposals for the theater, and
likewise for the gallery.
Within that scope, we focused
on producing the most varied
program we could, including local groups but also, as far as possible, putting artists from elsewhere on the program. Of course,
those products from elsewhere
came from other parts of Bahia, Brazil, and particularly the

Dilson Midlej
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Na época, também fazíamos
várias parcerias. Então tinha espetáculos da Aliança Francesa
que eram ensaiados aqui, havia o
teatro de marionetes, o teatro de
sombras, eram coisas de qualidade. Era uma programação muito
intensa que se tinha no Teatro
Acbeu, mas não existia uma programação muito regular durante
a semana, que começou exatamente na minha gestão, com
parcerias que pudemos estabelecer com outras instituições.
Algumas feitas com a Fundação
Cultural do Estado da Bahia, que
foi uma programação específica
sobre blues. Fizemos também a
“Terça da Boa Música”, um projeto pautado às terças-feiras,
como o próprio nome designa,
que, na época, era um dia de semana impensável para se pautar
uma programação. Não havia
interesse, demanda, público, e a
prática fez com que a gente modificasse um pouco essa relação
de demanda de público.
A gente conseguia apontar
coisas variadas, com várias linguagens, com dança, teatro de
bonecos, teatro adulto, comédias, dramas e diversos gêneros
musicais, e isso significava não
só uma variedade na programação do teatro, mas também uma
percepção de atingir um interesse variado do público em geral.
Então tivemos grupos de
cantores norte-americanos de
música gospel, como o “Divine”,
que foi um sucesso estrondoso.
Esses grupos vinham em geral
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com o apoio do governo dos
Estados Unidos. Isso facilitava.
Não havia uma necessidade de
pagamento de cachês muito altos, mas, ainda assim, tinha um
custo relativamente grande.
A galeria não era muito diferente. Recebemos algumas exposições internacionais e estas,
efetivamente, eram as grandes
atrações, pela raridade com que
essas obras eram exibidas aqui
na capital. A galeria Acbeu foi
bastante atuante, porque trabalhava com um elenco de artistas bastante variado, dando
preferência à produção contemporânea, que não era algo muito fácil de ser entendido pelas
pessoas de uma maneira geral,
mas que nós nos sentíamos na
obrigatoriedade de pautar, porque era a arte daquela época,
que estava sendo feita. Nós chegamos a produzir mostras de
artistas contemporâneos muito
bons, dentre os quais Marepe,
por exemplo, que já despontava
nacionalmente, depois, internacionalmente. Nós tivemos a
oportunidade de expor também
grandes nomes da geração modernista, como Carlos Bastos,
Mário Cravo, Calazans Neto,
uma série de artistas bem estabelecidos e que traziam um
grande público.
O importante na galeria a
ser destacado é que tinha uma
programação bastante variada
e rica, mas não priorizava o comércio das obras, ou da venda
das obras. Não que isso não

United States, because we put on
shows and concerts by American
artists – jazz, gospel, and dance.
It was a relatively intense schedule in terms of cultural activities,
and that led to the public perception that the theater was one of
the most active institutions.
We also formed several partnerships at the time. So Aliança
Francesa productions were rehearsed here. There was the puppet theater, the shadow theater
– they were top-quality. The ACBEU Theater had a very intense
schedule, but there was never
any regular programming during
the week. That started precisely during my administration,
through partnerships we established with other institutions.
Some were formed with the Bahia
State Cultural Foundation, which
was a specific program on the
blues. We also held “Good Music
Tuesdays,” which took place on
Tuesdays as its very name suggests. At the time, it was a weekday when scheduling anything
was unthinkable. There was no
public interest or demand, and in

practice we changed that public
demand a little.
We managed to put on a varied range of things with a variety of
languages, such as dance, puppet
theater, adult theater, comedies,
dramas, and a range of musical
genres, and that means not just a
varied theater schedule but also
a perception of suiting the varied
interests of the general public.
So we had American gospel
groups, such as “Divine,” which
was a huge success. Those groups
generally came with the sponsorship of the US Government. That
made it easier. There was no need
to pay high fees, but even so, they
were relatively expensive.
The art gallery wasn’t that
different. We hosted some international exhibitions, and they
really were major attractions
because the works they showed
were rarely seen in this city. The
ACBEU Gallery was very active,
because it worked with a varied
range of artists, giving preference
to contemporary production.
That wasn’t easy for people to understand, generally speaking, but

we felt that we had an obligation
to include it, because it was the
art of that time, what was being
produced. We even mounted exhibitions of very good contemporary artists, including Marepe,
for example, who was already
gaining a reputation in Brazil,
and became internationally renowned later on. We had also the
opportunity to exhibit [works by]
major names from the modernist

Marepe, 1994.
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fosse importante, mas não era
uma condição. Nesse sentido, a
galeria Acbeu se distinguia um
pouco do perfil das galerias comerciais, cuja pauta principal
era apresentar produto de boa
qualidade, porém vendável.
Quando eu entrei aqui, o Antônio Passos era o diretor-executivo, depois foi o José Carlos
Barreto de Araújo, depois o José
Antônio Lago França, que foi
com quem eu fiquei a maior parte do tempo da minha gestão,
trabalhando o tempo todo sob a
orientação e coordenação dele.
Todos eles tinham uma sensibilidade muito grande e um interesse de que, efetivamente, a
ação cultural fosse relevante.
Dois grupos foram criados,
um de alunos vinculados ao
canto coral, e outro de teatro,
com o diretor Fernando Guerreiro, reunindo também alunos
e servidores e que resultou em
produtos artísticos bastante
significativos. Isso fazia com
que toda essa atuação cultural
tivesse um retorno de mídia espontânea muito grande.
A programação cultural terminou se estendendo um pouco para os prédios da própria
Acbeu, porque, dentro da programação da galeria, os artistas
poderiam doar uma obra. Não
era obrigatório, mas muitos deles doavam uma obra ou uma
peça da exposição de artes visuais que fizeram na galeria, e
essas peças formaram um acervo próprio. Nós temos na Vitó76

Anderson AC, 2010.

ria, na Pituba, na Magalhães
Neto, em Feira de Santana. Na
inauguração da sede, em Feira, promovemos uma exposição com artistas plásticos de
lá, alguns bastante conhecidos,
como é o caso de Caetano Dias
e Juracy Dórea, que é um artista
com projeção internacional, inclusive, representou o Brasil na
Bienal de Veneza.
Tivemos profissionais muito
capacitados, trabalhando no departamento cultural, no teatro.
Depois que Adriano Passos saiu,
entrou Maria Prado, que ficou
pouco tempo, depois Cátia Najara, uma profissional excepcional. Ela ficou administrando o
teatro Acbeu e, graças à sensibilidade dela, também, nessa ocasião, a gente pôde fechar uma
programação de maior qualidade. O Romilson Lopes Pontes
continuou trabalhando conosco no setor de programação visual, e, na galeria Acbeu, Stella
Carrozzo trabalhou durante

bastante tempo, e é, também,
uma das grandes responsáveis
pela projeção da galeria, não só
na organização das exposições,
como nas sugestões dadas nas
reuniões.
Nós éramos ouvidos, não
significava que tudo que nós
propúnhamos era aceito, mas
desde que os argumentos fossem satisfatórios, os diretores-executivos acolhiam nossas
sugestões. José Antônio Lago
França era um administrador
excepcional, eu aprendi bastante durante o período que
trabalhei com ele. Nesse sentido, ele foi muito perspicaz e
graças a ele nós começamos o
coral Acbeu e o grupo de teatro
da Acbeu. Na verdade, foi a partir da visão dele, foi ele que nos
provocou. Isso dá uma noção,
mais ou menos, do alcance do
interesse dessas pessoas.

generation, such as Carlos Bas- cultural activities had a huge
tos, Mário Cravo, Calazans Neto, spontaneous media response.
a number of established artists
The cultural program eventuthat attracted a large number ally went a bit beyond the walls of
of visitors.
ACBEU itself, because, as part of
The important thing about the gallery program, artists could
the gallery that should be donate a work of art. It wasn’t
stressed is that it had a rich and obligatory, but many of them dovaried program of exhibitions, nated a work or object from the
but it did not prioritize the mar- visual arts exhibition they held
keting or the sale of the works. in the gallery, and those works
Not that it wasn’t important, but formed the institution’s own colthat wasn’t a prerequisite. In that lection. We have them in Vitória,
regard, the ACBEU Gallery was a Pituba, Magalhães Neto, and
little different from the commer- Feira de Santana. When the Feicial galleries, whose main objec- ra [de Santana] branch opened,
tive was presenting a product of we held an exhibition of artists
good quality that was therefore from that town, some of whom
marketable.
are well known, such as Caetano
When I came in, Antônio Pas- Dias and Juracy Dórea, an intersos was the executive director, fol- nationally renowned artist who
lowed by José Carlos Barreto de even represented Brazil at the
Araújo, and later by José Antônio Venice Biennale.
Lago França, with whom I spent
We had highly qualified promost of my time there [as cultural fessionals working in the culturdirector], always working under al department, in the theater.
his guidance and supervision. After Adriano Passos left, Maria
They were all extremely discern- Prado came in for a short while,
ing and interested in
followed by Cátia
making the cultural
Najara, an outstandactivities significant.
ing professional. She
Two groups were
managed the ACBEU
created, one of stuTheater and, thanks
dents who joined the
to her sensibility,
choir, and the other
we were also able to
at the theater, with
book top-quality proFernando Guerreiro
ductions at the time.
as the director, also
Romilson Lopes Ponbringing together stutes continued workdents and staff, which
ing with us in the viresulted in highly sigsual design sector,
nificant artistic prodand Stella Carrozzo
ucts. Thus, all of those Sérgio Rabinovitz, 1974. worked at the ACBEU

Almo, 2007.

Gallery for quite a long time. She
was also one of the main people
responsible for increasing the
gallery’s visibility, not only by organizing exhibitions but through
suggestions given at meetings.
Our voices were heard. That
doesn’t mean that everything
we proposed was accepted, but
as long as the arguments were
sound, the executive directors welcomed our suggestions.
José Antônio Lago França was
an outstanding administrator.
I learned a lot during the time
I worked with him. In that regard,
he was very perceptive, and it was
thanks to him that we started the
ACBEU Choir and the ACBEU
Theater Group. The fact is that it
was based on his vision – he instigated us. That should give you a
rough idea of the breadth of those
people’s interest.
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O Teatro Acbeu foi formador de platéia na Bahia
Lelo Filho, ator e diretor da Companhia Baiana de Patifaria
Em 1988, quando o teatro Acbeu
surgiu, estávamos lançando a
nossa segunda peça, “A bofetada”. Estreamos na pequena Sala
do Coro do Teatro Castro Alves,
que, no primeiro verão, entre
1988 e 1989, realmente ficou
muito pequena para a demanda
de público que tinha. Pedimos
uma pauta no teatro Acbeu, ao
Sr. [Antonio] Passos, que era o
administrador na época e nos
foi cedida essa pauta. Passamos
para um teatro que tinha quase
quatrocentos lugares, com balcão e toda infraestrutura de que
um teatro precisa. Fomos muito
bem recebidos lá e, realmente,
foi quando A bofetada ganhou o
público baiano, não só porque
cabia mais gente, como também

Lelo Filho
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porque esse teatro passou a fazer parte da vida cultural da cidade de uma forma muito forte,
muito intensa. A bofetada foi um
grande sucesso em 1989, 1990, e,
lá, lançamos também um projeto que se realizou em alguns verões, chamado de “Verão Patife”.
A Acbeu tem algumas histórias bem interessantes na nossa
vida, porque, na Acbeu, a gente
fazia sessão extra. Para o teatro
baiano, fazer sessão extra era
algo inédito. Significa que você
tem demanda de público para
fazer o espetáculo normal e tem
demanda para fazer mais. Isso
tudo sempre muito estimulado
pela própria direção do teatro.
A direção do teatro entrava junto com a gente, os funcionários

The ACBEU Theater shaped the audience in Bahia
Lelo Filho, actor and director of the Companhia Baiana de Patifaria

“A Bofetada”, uma comédia
plena de baianidade, promoveu
uma mudança radical no
comportamento do público
em Salvador.
A Bofetada (The Slap), a comedy
rife with Bahian spirit, radically
changed the behavior of theatergoers
in Salvador.

When the ACBEU Theater got
its start in 1988, we were debuting our second play, A bofetada
(The Slap). We opened in the Castro Alves Theater Chorus Room,
which became too small for the
demand we had in 1988 and
1989. We asked Mr. [Antonio] Passos, the manager at the time, for
a slot at the ACBEU Theater, and
we got it. We moved to a theater
with nearly 400 seats, a balcony,
and all the infrastructure a theater needs. We received a warm
welcome there, and that was really when A bofetada became a
hit with the Bahian audience, not
only because we could seat more
people but because that theater
became part of the city’s cultural
life in a very strong, very intense
way. A bofetada was a huge success in 1989, 1990, and we also
developed a project there that
went on for a few summers, called
“Verão Patife” (Rascal Summer).

ACBEU was involved in
some very interesting stories
in our lives because at ACBEU,
we held extra sessions. For the
Bahian theater, that was completely new, it means you have
enough demand for tickets to
give a regular show and there is
enough demand to put on more.
The theater’s management gave
us their full backing for all of
that. The management worked
with us, the staff joined forces
with us to make those extra sessions happen. The fact is, it was
good for everybody. It was good
for the audience, for the cast, it
was good for the theater folks.
We held the sessions on Mondays. The weekends were fully
booked. At the time, the theater
was open from Wednesdays to
Sundays, Thursdays to Sundays,
and there was [still] a demand
for tickets, so we held the Monday session at midnight.
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entravam com a gente na torcida para que essas sessões a mais
acontecessem. Era bom para
todo mundo, na verdade. Era
bom para o público, para o elenco, era bom para eles do teatro.
Fizemos sessões às segundas-feiras. Esgotava o final de semana. Naquela época a gente
fazia teatro de quarta a domingo, quinta a domingo, e tinha
demanda de público, e a gente
fazia sessão segunda-feira, à
meia-noite.
Era um momento muito interessante de Salvador como
uma cidade com efervescência
cultural muito grande, a Acbeu
fazendo parte disso. Estou falando especificamente da nossa
história, mas a Acbeu tem outras
histórias incríveis, relacionadas à música, a outros projetos
culturais, como a “Terça da Boa
Música”, algo que a gente vibrava muito com o teatro lotado, às
terças-feiras, para assistirem à
música de excelente qualidade.
A instituição tem 75 anos e
eu quero que isso seja só o início do início de muitos e muitos
anos do que ainda estão por vir,
do que, como instituição, ela vai
poder proporcionar para a cidade, porque ela fez muito e precisa
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continuar fazendo. O teatro que
está há tanto tempo e faz parte
da vida de tanta gente, não só da
área teatral, da música, da dança, das artes plásticas também,
porque tem a galeria ali junto,
mas do público.
A Acbeu foi um teatro formador de plateia para a Bahia.
Nessa efervescência que o teatro
baiano viveu na virada dos anos
80 para os 90, ela foi fundamental para isso, para formar público, para formar novas plateias.
Eu venho de uma geração que
ia às estreias e encontrava, praticamente, as mesmas pessoas
assistindo uma nova estreia
de um mesmo grupo. O grupo
de um diretor estava estreando, você encontrava os mesmos
amigos, as mesmas pessoas que
frequentavam o teatro. Nessa
virada dos anos 80 para os anos
90, houve uma grande mudança na maneira como o público
baiano passou a ver a produção
cultural da cidade.
E não tem como dissociar o
Teatro Acbeu desse momento.
Todos esses grandes artistas que
estão na grande mídia passaram
por aquele palco de alguma forma, seja em cena, seja na plateia, então ele é fundamental.

It was a very interesting time
in Salvador as a city with a very
active cultural scene, and ACBEU
was part of it. I’m talking specifically about our story, but ACBEU
has other incredible stories about
music, about other cultural projects such as “Good Music Tuesdays.” That was very exciting. We
packed the theater on Tuesdays
to listen to top-quality music.
The institution is now 75 years
old, and I want that to be the
beginning, and for many many
years to come, of everything that
[ACBEU] can do for the city as an
institution, because it has done a
lot and needs to keep doing more.
The theater has been around for
a long time and is part of the lives
of so many people, not only in the
dramatic arts, music, dance, and
the fine arts, because it has a gallery right next door, but the audience too.

ACBEU was a theater that
shaped the audience in Bahia. It
played a key role in the vibrant
period Bahian theater experienced in the late 80s and early
90s, in shaping the audience, in
shaping new audiences. I come
from a generation that went to
plays on opening nights and usually found the same people going
to the latest debut by the same
group. When a director’s group
was debuting, you came across
the same friends, the same theatergoers. In the late 80s and early 90s, there was a sea change in
the way the Bahian public began
to view the city’s cultural output.
And the ACBEU Theater was
an integral part of that moment.
All the major artists who are now
in the mass media have passed
through there in one way or another, whether on stage or in the
audience, so it is essential.

A Companhia Baiana de Patifaria
encenou vários sucessos de
público no Teatro Acbeu.
The Companhia Baiana de
Patifaria has staged several hit
shows at the ACBEU Theater.
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A Acbeu sempre me deu o mesmo tratamento:
respeito, acolhida e confiança
Cícero Alves, diretor do Coral da Acbeu

Cícero Alves
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Em 1994, o coordenador cultural, na época, Dilson Midlej,
foi assistir a uma apresentação que fizemos no hotel Bahia
Victoria Marina, na Vitória, e
nos chamou para realizar uma
apresentação na Acbeu. Como
eu sou uma pessoa prevenida,
meus projetos estão sempre comigo, disse: “Vamos fazer um
coral aqui também, o que vocês
acham?” Na época, Dilson e o
superintendente, José França,
disseram: “Traga o projeto que
a gente analisa.” Então, eu fui ao
carro, peguei o projeto e entreguei. Em poucos meses, o coral
Acbeu iniciou suas atividades.
O que mais me impressionou
foi a quantidade de inscritos.
O coral chegou a ter 90, 100 inscritos. Houve uma época que
chegou a 150. Isso era ótimo,
porque você poderia selecionar
um grande coral, com muita
gente com qualidade vocal.

A Acbeu me deu essa oportunidade. Eu pude utilizar um
espaço maravilhoso, o teatro
Acbeu, onde eu fazia os ensaios e ali mesmo programava
as coisas. Você está em um espaço, em um palco, e começa
a organizar bem o grupo para
posicionamento, luz, sonorização, tudo que fosse necessário
a uma apresentação. Ou seja,
eu dispunha de uma super infraestrutura para fazer um bom
trabalho de coral e me lembro
que, em pouco tempo, apenas dois meses, fizemos nossa
primeira apresentação, muito
empolgante, e o nosso primeiro show aconteceu com quatro, cinco meses de coral, que
foi um belo concerto. Inclusive, cantamos peças não muito
simples para corais amadores,
principalmente, naquela época.
Cantamos um medley de várias
canções de musicais, incluindo

ACBEU has always treated me the same:
With respect, warmth and trust
Cícero Alves, director of the ACBEU Choir

O coral Acbeu começou em 1995.
Teve uma repercussão muito
grande com formação de plateia.
The ACBEU Choir began in 1995.
It had a major impact on forming
new audiences.

In 1994, the cultural coordinator at the time, Dilson Midlej,
went to see us perform at the
Bahia Victoria Marina Hotel in
Vitória and invited us to give a
concert at ACBEU. Because I’m
always prepared, I keep my project proposals ready at hand. I
said, “Let’s start a choir here too,
what do you think?” Right then,
Dilson and the superintendent,
José França, said, “Bring us your
proposal and we’ll analyze it.”
So I went to the car, grabbed the
proposal and handed it to them.
The ACBEU Choir began its activities a few months later. The thing
that impressed me most was the
number of applicants. The choir
received 90 to 100 applications.
There was a time when they
reached 150. That was great because you could select an excellent choir from lots of people with
good singing voices.

ACBEU gave me that opportunity. I was able to use a marvelous facility, the ACBEU Theater,
where I conducted rehearsals
and put on performances. You are
in a space, on a stage, and could
start organizing the group well,
in terms of positioning, lighting,
sound, everything that a concert
required. In other words, I had
a wonderful infrastructure for
doing good work with the choir,
and I recall that in a short while,
just two months, we gave our first
performance. It was very exciting, and our first show took place
four or five months after the choir
began. It was a beautiful concert. We even performed works
that are not very easy for amateur choirs, particularly at that
time. We sang a medley of several
songs from musicals, including
Les Miserables. It was absolutely
thrilling. That gives any profes83

“Les Miserables”. A empolgação era total. Isso deixa qualquer profissional com visualização de futuro. A partir daí eu
pude projetar meu futuro como
maestro de corais e a Acbeu não
só me deu essa infraestrutura,
como acolhimento.
O Coral Acbeu foi o meu primeiro coral performático. Com
pouco tempo a gente cantava, dançava e fazia interpretação teatral. Deu-me também a
chance de conhecer outras fontes de música, com corais vindos de fora, dos Estados Unidos,
que se apresentaram junto com
o coral Acbeu.
Tudo isso tem uma importância na minha vida que não
posso mensurar com precisão.
Lembro-me que o primeiro período que o coral Acbeu teve foi
de 1995 a 2005, quando houve
uma interrupção e ele deixou de
existir. Seis anos depois retornei
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à Acbeu e comecei o trabalho
com uma nova feição. Antes, o
coral era formado por alunos,
professores, funcionários, ou
seja, a maioria do grupo era
formada por adultos. Depois,
trazendo uma nova ideia, começamos o trabalho com crianças e adolescentes. Hoje o coral
Acbeu é feito com jovens de 7 a
18 anos. Aqueles que começaram com menos de 18 anos e
estão ficando mais velhos continuam. Tem uma aluna que
está com 19 anos, mas continua
porque começou com quinze e
disse que quer continuar, mesmo cantando com as crianças.
Então há um envolvimento
muito grande.
Outro aspecto importante é
o de que a Acbeu nunca interferiu no meu trabalho. Ela sempre
me deu um estado de confiança
muito grande. Eu diria que, se alguma coisa do setor acadêmico

me influenciou, foi mais com a
experiência que tive como aluno e com a empolgação que as
pessoas, os professores, passavam para mim e ajudavam. Alguns professores participavam
do coral, mas sempre houve
um respeito muito grande, para
que eu conduzisse o trabalho.
O trabalho que fiz com o
coral Acbeu começou em 1995.
Teve uma repercussão muito
grande, e começou, inclusive,
a formar uma plateia específica. O mais fantástico de tudo é
que o canto coral era uma coisa
que, praticamente, não existia na Bahia, em nível de show.
A gente tinha um concerto ou
outro. De repente, estava fazendo shows, com pessoas pagando
para assistir, dentro da Acbeu.
Isso me empolgou, porque descobri que poderia fazer shows,
poderia ter plateia, desde que
eu fizesse algo que valesse
a pena.
A Acbeu me deu isso. Ela
possui essa capacidade de dar
isso às pessoas. E de lá para
cá eu sempre fui tratado com
o mesmo respeito, o que empolga qualquer profissional.
A superintendente hoje me trata do mesmo jeito como aquelas pessoas naquela época me
tratavam, com o mesmo tipo de
tratamento: respeito, acolhida e
confiança. A Acbeu prima por
isso, e é o meu sentimento. Nunca foi ensinado isso, é o alicerce da Acbeu dentro de Cícero,
como professor e profissional.

sional a vision of the future. From
then on, I could plan my future
as a choir conductor, and ACBEU
not only gave me that infrastructure but a warm welcome.
The ACBEU Choir was my
first theatrical choir. Soon we
were singing, dancing and acting. It also gave me a chance to
familiarize myself with other
sources of music through choirs
that came from abroad, from the
United States, which performed
along with the ACBEU Choir.
All of this has played a very
important part in my life that is
impossible to measure precisely.
I remember that the first period
of the ACBEU Choir was 1995 to
2005, when there was a hiatus,
and it was disbanded. Six years
later, I returned to ACBEU and
started working along different
lines. Previously, the choir had
been made up of students, teachers and staff, that is, the majority
were adults. Later on, introducing a new concept, we started
working with children and teenagers. Today, the ACBEU Choir
is made up of young people aged
7 to 18. Those who started when
they were under 18 and are getting older are still with us. We
have a 19-year-old student who
has stayed on because she started when she was 15 and said she
wanted to carry on, even if she’s
singing with children. So there is
tremendous commitment.
Another important aspect
is that ACBEU has never interfered in my work. It has always

given me a huge feeling of trust. I
would say that, if anything in the
academic sector influenced me,
it was more from the experience
I had as a student and the excitement that people, the teachers, imparted, helping me. Some
teachers sang in the choir, but
there was always tremendous respect, which enabled me to carry
on with my work.
The work I did with the ACBEU Choir began in 1995. It had
a huge impact, and even started
building up a specific audience.
The most fantastic thing is that
the choir niche had been virtually non-existent in Bahia, at the
level of shows. We gave an occasional concert. Then suddenly
we were putting on shows with
people paying to see them, inside
ACBEU. That was very exciting
because I discovered that I could
put on shows, I could have an audience, as long as I did something
worthwhile.
ACBEU gave me that. It has
the capacity to give that to people. And in all that time, I have
always been treated with the
same amount of respect, which is
motivating for any professional.
The superintendent today treats
me the same way as those folks
treated me back then, with the
same respect, warmth, and trust.
That is why ACBEU excels, that’s
my feeling. I was never taught
that – it is the basis of ACBEU
within Cícero, as a teacher and
professional.
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A vocação cultural da Acbeu Vitória deve ser
preservada e ampliada
Fernando Guerreiro, ex-diretor do Grupo de Teatro da Acbeu e
atual presidente da Fundação Gregório de Matos

Fernando Guerreiro
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Associação Cultural Brasil-Estados Unidos. Acostumamo-nos muito a chamar Acbeu e
esquecemos o que significa essa
sigla. Eu destaco a palavra “cultural” porque a Acbeu nunca foi
simplesmente uma escola de inglês. Para mim, ela foi também
uma escola de inglês. Mas ela, na
sua história, em sua trajetória,
foi principalmente uma associação cultural. Trouxe, promoveu,
apoiou a cultura nesses 75 anos,
de uma forma muito intensiva,
objetiva e importante para o desenvolvimento das artes.
No meu caso, tenho uma
história longa com a Instituição. Fui aluno, formei-me pela
Acbeu. Em seguida inaugurou-se o teatro da Acbeu, que considero, inclusive, um dos melhores da cidade e meus grandes
sucessos se consolidaram na
Acbeu. Para quem não sabe,
“A Bofetada” estreou na Sala do
Coro, fez uma temporada curta e, imediatamente, foi para o
Teatro Acbeu, onde se consolidou o seu sucesso. Fiz muitas
outras montagens, como “Os
Cafajestes”, “O Sumiço da Santa”, “Dona Flor e seus Dois Maridos”, “Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia”, isto é, um teatro,
eu diria, pé quente, um espaço
que dá sorte, onde as coisas

funcionam, lotam, as peças fazem sucesso.
Esse teatro, durante muito
tempo, teve um público excelente. Além disso, fui convidado
para formar um grupo de teatro com alunos e professores
da escola e essa experiência foi
extremamente gratificante. De
lá saíram diretores, atores, que
hoje estão trabalhando profissionalmente na cidade. Foi uma
época muito rica, onde eu pude
vivenciar um trabalho interessante e uma interlocução com a
escola muito mais forte. Eu não
estava só levando espetáculos
para lá, estava também produzindo lá dentro.
Esse trabalho durou cinco
anos, foi muito gratificante e eu
estreitei cada vez mais os meus
laços com a Acbeu. Além disso, há alguns dados importantes: fiz amigos na Acbeu; adoro
Moema; sou muito próximo de
Athiná, dos funcionários; eu me
sinto em casa.
O que mais me liga à Instituição são as amizades que formei
lá, desde a direção geral à Moema, que me chama de meu filho
até hoje; um carinho enorme
que ela tem e todos os funcionários, professores. Sempre me
senti acolhido na Acbeu, dentro
de uma relação humanizada.

ACBEU Vitória’s cultural calling must be
maintained and expanded
Fernando Guerreiro, former director of the ACBEU Theater Group and current
president of the Gregório de Matos Foundation
The Brazil-United States Cultural
Association. We are accustomed
to calling it ACBEU, and forget
what that acronym means. I am
stressing the word “cultural” because ACBEU has never been just
an English language school. For
me, it was also an English school.
But throughout its history, its trajectory, it has chiefly been a cultural association. It has brought
in, fostered, and supported the
arts and culture over the course
of its 75 years in a very intensive,
objective, and important way for
the development of the arts.
As for me, my story with the
Institution goes back a long way.
I have been a student – I graduated from ACBEU. Then the ACBEU Theater opened, which I
consider to be one of the best in
the city, and one of my biggest
hits was staged at ACBEU. For
those who don’t know, A bofetada (The Slap) debuted in the Chorus Room, stayed there for a short
while, and immediately moved
to the ACBEU Theater, where it
was a huge success. I have staged
other productions such as Os Cafajestes (The Cads), The War of
the Saints, Dona Flor and Her
Two Husbands, and Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia!
(Holy Cow! God and the Devil in
Bahia!), that is, it is a theater, I

would say, that is a rabbit’s foot, a
place that gives good luck, where
things work, fill seats, and the
plays are a huge success.
For a long time, that theater
had excellent audiences. Furthermore, I was invited to start
a theater group for the school’s
students and teachers, and that
was a very gratifying experience.
It produced directors, actors who
are now working professionally in
the city. It was a very rewarding
time when I experienced interesting work and much stronger dialog with the school. I wasn’t just
taking shows there but producing
in-house.
That work went on for five
years. It was very gratifying, and
I formed an ever-closer bond
with ACBEU. There are also other important points to mention:
I’ve made friends at ACBEU. I

“Vixe Maria! Deus e o Diabo na
Bahia!” tem atuações exageradas,
pausas para rir e músicas cantadas
pelo elenco de 16 atores.
Vixe Maria! Deus e o Diabo na
Bahia! (Holy Cow! God and the
Devil in Bahia!) offers over-the-top
acting, pauses for laughter, and songs
performed by the 16-person cast.
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“O Sumiço da Santa” relata os
transtornos pelos quais passa a
cidade de Salvador depois do sumiço
de uma imagem de Santa Bárbara
vinda de Santo Amaro.
The War of the Saints tells the story of
the tribulations in the city of Salvador
that followed the disappearance of
a statue of St. Barbara brought there
from the town of Santo Amaro.
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Sempre que entrei lá fui respeitado como artista, algo muito
difícil. Às vezes, você chega a
um espaço e não é tratado com
o respeito necessário. Quando
eu comecei a frequentar a
Acbeu, não tinha uma carreira
construída, estava começando
e, mesmo assim, fui tratado o
tempo todo com muito respeito e muito carinho. Então, acho
que a grande marca pessoal que
fica para mim é esse prazer que
tenho desse contato humano.
Por isso, criei esse vínculo tão
forte com a Instituição.
E tem mais um dado que
acho importante: nunca houve
interferência estética. Nunca fui
censurado, nunca recebi algum
tipo de orientação: faça isso, faça
aquilo, faça tal espetáculo, não
faça outro. Eu tive sempre liberdade para criar como todo artista. Então, acredito que não existe dentro da Instituição nenhum
dirigismo cultural, nenhum tipo
de censura. Em todas as áreas
que a Acbeu interferiu, não acredito que houve, em momento

algum, uma intenção deliberada
de definir o que deveria ser feito.
Há muito respeito pelo trabalho.
O meu sonho hoje é que a
Acbeu Vitória vire um centro
cultural de ponta a ponta. É a
vocação daquela escola. A Bahia
precisa de um grande centro de
cultura com salas para cursos,
oficinas. Uma possibilidade da
Acbeu. Ela, hoje, já tem uma escola normal para crianças. Seria
genial que a escola da Vitória
virasse um centro de cultura em
parceria com uma grande instituição. Poderíamos manter
esse teatro vivo, tentar resolver
a questão do estacionamento de
alguma maneira.
As coisas em Salvador se
transformam. Hoje temos uma
dificuldade muito grande naquela região, de estacionamento,
mas uma dificuldade não pode fechar uma instituição. Temos que
achar soluções e, a meu ver, transformar aquele espaço, que é um
dos mais bonitos e com história.
Não gostaria de ver aquele espaço se transformar em um prédio.
A Vitória já tem prédio demais.
Já está bom. Ali tem que virar
um centro de cultura. Arranja
um estacionamento atrás, faz
alguma coisa, mas acredito que
é fundamental pensarmos no
futuro, reforçando mais uma
vez essa característica cultural da Instituição. É o que digo
sempre. Escola de inglês, temos muitas, com a excelência
da Acbeu, poucas, e com o viés
cultural, a única.

love Moema; I am very close to
Athiná, the staff; I feel at home.
The thing that makes me
most attached to the Institution
is the friends I have made there,
from the general director to Moema, who still calls me “my son” to
this day. She and the other staff
members and teachers are very
big-hearted. I have always received a warm welcome at ACBEU
as part of a humanized relationship. Whenever I have gone there
I have been respected as an artist,
which is very rare. Sometimes,
you go somewhere and are not
treated with all due respect, and
when I started going to ACBEU,
my career was just getting started.
Even so, I was always treated with
tremendous respect and warmth.
So I think the greatest mark it
has made on me personally is the
pleasure of that human contact.
That is why I have built up this
strong bond with the Institution.
And there is one other thing
that I think is important: there
was no artistic interference. I was
never censored; I never received
any instructions: do this, do that,
put on this show, don’t put on that
one. So I believe that there is no
cultural dirigisme within the Institution, no kind of censorship.
In all the areas where ACBEU
was involved, I don’t believe there
was ever any deliberate intention
to decide what should be done.
There is tremendous respect for
the work.
My dream now is for ACBEU
Vitória to become a cultural cen-

ter inside and out. That is the
school’s calling. Bahia needs a
major cultural center with classrooms and workshops. That is
a possibility for ACBEU. Today,
it has an elementary school. It
would be genius if the Vitória
school became a cultural center
in partnership with a major institution. We could keep that theater
alive and try to solve the parking
problem somehow.
Things have changed in Salvador. Now it is very hard to find a
place to park in that area, but a
problem shouldn’t shut an institution down. We must find solutions, and in my opinion, transform that place, which is one of
the most beautiful there is, and
has a history. I wouldn’t like to see
it become an apartment building.
Vitória already has too many of
those. Things are fine the way they
are. That facility must become a
cultural center. Set up a parking
facility behind it, do something,
but I believe that it is essential
to think about the future, to once
again stress the Institution’s cultural side. That’s what I always
say. We have lots of English language schools, but few with the
excellence of ACBEU, and it is the
only one with a cultural side.
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Novas fronteiras

O

“A Acbeu, do ponto de vista da
gestão, avançou bastante. Ela
tem passado por um processo
de reestruturação, de otimização
na forma como está distribuída.
Tem uma holding, uma unidade de
negócio, mas também, pensando
a longo prazo, não pode se deixar
levar por um momento específico
[de crise econômica] e tomar uma
decisão que vá alterar o seu rumo,
os seus objetivos.”
Marcus Verhine, Conselheiro e tesoureiro
da Acbeu.
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s anos 1980 haviam fechado suas cortinas com um acontecimento memorável: a queda do Muro de Berlim, que
marcava simbolicamente o fim da Guerra Fria e, por extensão, do século 20, com a implantação de uma Nova Ordem
Mundial26. No Brasil, já se encerrara, em 1985, o ciclo dos governos militares, consolidando-se o processo de redemocratização
do país. Este processo implicou, por sua vez, algumas turbulências institucionais, como o impeachment do presidente Fernando Collor, e econômicas, com a hiperinflação ocorrida durante o
governo José Sarney.
Iniciava-se a era digital, com a proliferação dos computadores individuais e a reconfiguração das relações econômicas
e trabalhistas. Com a abertura do mercado para os produtos
importados, dava-se, também no Brasil, um passo decisivo para
a pós-modernidade, marcada pela fluidez das relações na chamada contemporaneidade e pela intensificação do processo
de globalização.
Tempos inquietantes e desafiadores, nos quais a Associação
Cultural Brasil-Estados Unidos, aplicando, com sucesso, sua
estratégia de transformar crise em oportunidade, iniciou um
processo mais acelerado de expansão, inédito ao longo de sua
história, que resultaria na criação de duas filiais – nos bairros
da Pituba e do Stiep.
Este processo coincidiu com um grande impulso da expansão imobiliária ocorrido em direção Norte do município de Salvador, através da Orla Marítima e da Avenida Paralela, com a decorrente descentralização administrativa e o abandono gradual
do centro da cidade. Foi neste contexto que, em 1994, o Conselho
Deliberativo da Acbeu decidiu ser a hora de se procurar novos
espaços para uma filial própria. Deu-se, então, o primeiro passo, com a compra de uma casa na rua Pernambuco, no bairro
da Pituba. Feitas as devidas reformas e adaptações, no curtíssimo prazo de apenas três meses, inaugurou-se a nova sede, a 10
de março de 1995 .

New frontiers

T

ehe curtains had come down on the 1980s with a memorable
event: the fall of the Berlin Wall, which symbolically marked
the end of the Cold War and, by extension, the twentieth century, with the advent of a New World Order.26 In Brazil, 1985 had
seen the end of a series of military governments, and the process of
redemocratization was firmly established in the country. That process, in turn, involved some institutional turbulence, such as the impeachment of President Fernando Collor, and economic crises, like
the hyperinflation rampant during José Sarney’s administration.
The digital age was dawning, with the proliferation of personal computers and the reconfiguration of economic and labor relations. By opening its market to imported products, Brazil also took
a decisive step towards post-modernity, marked by the fluidity of
relations in so-called contemporary society and the intensification
of the process of globalization.
Those were uncertain and challenging times in which the Brazil-United States Cultural Association successfully implemented
its strategy of turning crises into opportunities, and began a faster
process of expansion that was unique in its history. It resulted in
the creation of two branches, one in the Pituba district and another
in Stiep.
That process coincided with tremendous real-estate expansion
that moved northwards of the city of Salvador, along the seacoast
and Avenida Paralela, which led to the decentralization of the city
government and the gradual abandonment of the city center. In that
context, ACBEU’s board decided in 1994 that the time had come to
find a new location for its own branch. That led to the purchase of a
house on Rua Pernambuco in the Pituba district, as the first step in
the process. Following the necessary remodeling and adaptations,
the new headquarters opened in the brief period of just three
months, on March 10, 1995.
ACBEU’s academic director, James Riordan, invited Athiná
Arcadinos Leite to become the academic and administrative supervisor of that unit, which was designed to accommodate 2,500

Marcus Verhine, ACBEU Board Member
and Treasurer.

“From the administrative standpoint,
ACBEU has made tremendous
progress. It has undergone a process
of restructuring, of optimization of the
way it is organized. It has a holding
company, a business unit but also
long-term thinking. It cannot be swayed
by a specific time [of economic crisis]
to make a decision that will change its
course, its objectives.”
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Reub Celestino, Conselheiro da Acbeu.

“Devemos preservar as linhas
cultural e educacional da Acbeu,
tendo sempre em vista as novas
tecnologias e o lado científico, que é
o que está mudando o mundo, mas
sem abandonar o humanismo que
faz parte de sua essência. A pureza
e o respeito que tem perante os
cidadãos é o que lhe dá o alto grau
de confiança que vem desfrutando
ao longo desses 75 anos.”

“We must maintain ACBEU’s cultural
and educational lines, while always
keeping sight of new technologies
and the scientific side, which is
what is changing the world, but
without abandoning the humanism
that is part of its essence. That
purity and the respect it enjoys from
the public is what gives it the high
level of trust it has enjoyed over the
course of these 75 years.”
Reub Celestino, ACBEU Board Member.
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O diretor acadêmico da Acbeu, James Riordan, convidou
Athiná Arcadinos Leite para ser a coordenadora acadêmica e administrativa daquela unidade, construída para abrigar 2.500 alunos por semestre. “Lançamos uma nova unidade com um novo
curso, uma nova metodologia voltada para pré-adolescentes, e
foi um sucesso absoluto. Na primeira filial na Pituba chegamos
a 4.100 alunos logo no segundo ano de funcionamento. Eram filas quilométricas para os alunos se matricularem, uma guerra
de senhas e pedidos de horários. Um sucesso total”, diz Athiná,
recordando o entusiasmo de toda a comunidade de alunos, professores e funcionários da Acbeu.
Para o ex-prefeito de Salvador, ex-aluno e presidente honorário da Acbeu, Edvaldo Brito, a inauguração foi um acontecimento memorável. Com as presenças do então governador da Bahia,
Paulo Souto, do embaixador dos Estados Unidos da América no
Brasil, Melvyn Levitsky, e da Adida Cultural da Embaixada dos
Estados Unidos da América na Argentina, Frances Swift, a nova
unidade foi recebida por todos com sentimentos de júbilo, alegria
e satisfação. “O sonho finalmente se realizara e nós conseguimos
expandir a Acbeu! Compramos, da família do Sr. Mamede Paes
Mendonça, um prédio na Pituba, vizinho, aonde tinha um supermercado seu que está lá até hoje, e construímos ali a segunda
unidade da Acbeu. Já contávamos com a participação de França como superintendente executivo, uma indicação do Dr. Elmer Pereira, que era conselheiro e depois viria ser presidente da
Acbeu. E, nesse momento, nós construímos o prédio da Pituba”.

students per semester. “We launched a new unit with a new course,
a new methodology focused on pre-teens, and it was an absolute
success. At the first branch, in Pituba, we enrolled 4,100 students
the second year after it opened. Students lined up for miles to enroll, and people were fighting to take a number and apply for time
slots. A total success,” says Athiná, recalling the enthusiasm of the
entire community of ACBEU students, teachers, and staff.
For the former mayor of Salvador, former student and honorary chairman of ACBEU, Edvaldo Brito, the opening of that branch
was a memorable event. It was attended by the governor of Bahia
at the time, Paulo Souto, the US Ambassador to Brazil, Melvyn
Levitsky, and the Cultural Attaché of the United States Embassy
in Argentina, Frances Swift. Everyone welcomed the new unit with
jubilation and satisfaction. “The dream had finally come true and
we had managed to expand ACBEU! We purchased a building in
Pituba from the family of Mr. Mamede Paes Mendonça, next to the
site of one of his supermarkets, which is still there today, and built
the second ACBEU unit there. We already had França involved as

Galeria dos ex-presidentes na
sede da Acbeu inaugurada na rua
Pernambuco, na Pituba, em 1995.
Gallery of former chairmen at
ACBEU’s Pituba branch, officially
opened on Rua Pernambuco in 1995.
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“Minha história de vida se mistura
com a da Acbeu. É como se ela fizesse
parte do meu DNA. Foi na Acbeu
que meus pais se conheceram no
concurso da Miss Caloura em 1962.
Foi aqui que aprendi a falar inglês,
ferramenta essencial na minha vida
em Londres, onde residi por cinco
anos. Em 1995, de volta ao Brasil, foi
a Acbeu que me ofereceu o primeiro e
único emprego que tive até hoje.”
Clara Ramos, coordenadora na Acbeu do
programa de português para estrangeiros.
Sede da Acbeu na rua Pernambuco,
no bairro da Pituba.
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A nova filial se notabilizaria por abrigar a sede da Agência
Consular norte-americana em Salvador. Um sinal de prestígio,
como assinala o provedor da Santa Casa da Misericórdia e ex-aluno da Acbeu, Roberto Sá Menezes: “O Consulado, na época,
era muito forte aqui na Bahia, e a Acbeu era muito prestigiada,
inclusive pela colônia americana de Salvador. Tudo isso enriquece e marca o diferencial de uma instituição que se propõe ao
ensino de inglês.”
Este ponto é destacado pelo acadêmico e ex-secretário de
Educação do Estado, Edvaldo M. Boaventura, ele também um
ex-aluno da Acbeu. “Havia o Consulado americano, que era muito ativo. A Bahia possuía o consulado americano mais antigo do
hemisfério, porque foi criado logo depois da independência dos
Estados Unidos. Depois, por motivos outros, esse consulado foi
fechado. Mas o trabalho da Associação Cultural foi muito intenso, quer do ponto de vista do ensino da língua, quer do ponto

the executive superintendent. He was recommended by Dr. Elmer
Pereira, who was a board member and later chairman of ACBEU.
And that was when we built the Pituba unit.”
One notable feature of the new branch was that it housed the
US Consular Agency in Salvador. That was a sign of prestige, according to the president of the Santa Casa da Misericórdia charitable instutition and former ACBEU student Roberto Sá Menezes.
“In those days, the consulate was very strong here in Bahia, and
ACBEU was highly respected, even by the American colony in Salvador. All of that enriches and underscores the outstanding nature
of an institution that proposes to teach English.”
According to Edvaldo M. Boaventura, a member of the Bahia
Academy of Letters and former State Secretary of Education who is
also a former ACBEU student, “There was a very active US consulate
here. Bahia had the oldest US consulate in the hemisphere, because
it was created soon after the independence of the United States. Later on, for some reason, that consulate was closed. But the work of
the Cultural Association was very intense, both from the standpoint
of language teaching and the standpoint of culture, always giving
precedence to the arts, particularly music and painting.”
The US government closed the Salvador consulate in the 1990s,
only maintaining its counterparts in Recife, Rio de Janeiro and São
Paulo, in addition to the embassy in Brasilia. However, the Consular Agency continued to function in Salvador, and was housed
in the ACBEU Pituba building until it moved to its permanent office in the Salvador Trade Center on February 18, 2003. According
to Ângela Dannemann, this was an important milestone that has
been preserved in a way. “Today, residents of Salvador have to go
to Recife for a visa but the Consular Agency is still there because
ACBEU undertook a commitment to keeping it going, offering it a
home and maintaining that space. I think it is important to emphasize that with tremendous joy and pleasure, because it was a
very good arrangement.”
At the time, there was good reason for the ACBEU directors’ enthusiasm. Less than two years after it was created, the new unit
was already too small to keep up with the demand for new students. The growing migration “to the other side of the city” and the
impossibility of increasing enrollments at the Pituba unit led to the
perception that the institution had to keep growing.
The acquisition of three adjoining lots on Avenida Magalhães
Neto enabled ACBEU to make a bold move: using the ruler and
compass of board member and architect André Sá, it erected a
large headquarters building that, according to honorary chairman

Clara Ramos, director of ACBEU’s
Portuguese program for foreigners.

“My life story is entwined with
ACBEU’s. It’s as if it were part of
my DNA. My parents met at ACBEU
during the Miss Freshman contest
in 1962. That’s where I learned to
speak English, an essential tool in
my life in London, where I lived for
five years. In 1995, when I returned
to Brazil, it was ACBEU that offered
me the first and only job I have held
to this day.”

Opposite, ACBEU branch on Rua
Pernambuco, in the Pituba district.
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André Sá, arquiteto e conselheiro da Acbeu.

“Quando chegamos à conclusão
de que precisávamos projetar
uma nova Acbeu, chamaram-me
no escritório. Fizemos um projeto,
visualizando o que nós achávamos
do nosso grupo acadêmico. Seria,
literalmente, um projeto que poderia
tomar uma força maior nessa
linha, quase, entre aspas, de uma
universidade do inglês. Por isso que
ele tem núcleos de salas e a parte
administrativa, e o lado direito seria
a parte de auditório etc., etc.
Essa era a nossa visão. Aos poucos,
verificamos que não era possível
se tornar uma faculdade de inglês,
porém foi possível saber que
ela estava dimensionada para o
crescimento.”
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de vista da cultura, sempre prestigiando as artes, sobretudo a
música e a pintura.”
O governo norte-americano fechou o consulado de Salvador
nos anos 90, mantendo apenas os de Recife, Rio de Janeiro e São
Paulo, além da embaixada em Brasília. Foi, entretanto, mantida em Salvador a Agência Consular, que funcionou na sede da
Acbeu Pituba até a mudança definitiva para o Salvador Trade
Center, a partir de 18 de fevereiro de 2003.
Trata-se, segundo Ângela Dannemann, de um marco importante que, de certa forma, foi preservado. “Hoje os habitantes de
Salvador têm que tirar vistos em Recife, mas a Agência Consular
está mantida, porque a Acbeu se comprometeu em mantê-la,
oferecendo o espaço e a manutenção daquele espaço. Acho isso
importante de ser enfatizado, com muita alegria e muito prazer,
pois foi um acordo muito bom.”
Havia, naquele momento, bons motivos para o entusiasmo
dos dirigentes da Acbeu. Em menos de dois anos de criada, a
nova sede já não comportava mais a demanda de novos alunos.
Com um crescente movimento migratório de pessoas “para o
outro lado da cidade”, e com a impossibilidade de se expandir o
número de matrículas na unidade da Pituba, percebeu-se a necessidade de dar continuidade ao processo de expansão.
A aquisição de três terrenos contíguos, na Avenida Magalhães Neto, permitiu um gesto de ousadia: com a régua e o com-

Arthur Guimarães Sampaio, “was built during a time of miracles,
of one of Brazil's economic miracles,” resulting in “a wonderful, gorgeous project.”
As Athiná Leite reminds us, in those days there were few buildings in that part of the city. “We broke ground in 1998. Just think: in
95 we created the first branch, and in 97 we were looking for land to
build another. We conducted a market survey that indicated that
it would become prime real-estate. We built this unit on three lots,
with 33 classrooms. The opening ceremony was held in March 1999
in the presence of Governor César Borges, Senator Antônio Carlos
Magalhães, and the Acting Ambassador of the United States of
America to Brazil, James Derham. It was a wonderful celebration
of the opening of a new unit, always in the spirit of ‘yes, we will create a new branch, create new schools.’”
For the first time, ACBEU Magalhães Neto made it possible to
teach children aged seven and over. Back then, there was a downward trend in the age of ACBEU students that would become firmly
entrenched in the next few years. “We also started to feel that, due
to the boom of new universities, there were fewer adults coming in

“When we concluded that we needed
to design a new ACBEU, they called
me at my firm. We produced a design,
visualizing what we thought about our
academic group. It would literally be
a design that could take a stronger
approach along those lines, almost,
in quotes, a university of the English
language. That is why it has
separate areas for classrooms and
the administrative side, and the
right-hand side was the part for the
auditorium, etc., etc. That was our vision.
We gradually realized that it was not
possible to become an English-language
college, but it was possible to know that it
had the right size for growth.”
André Sá, architect and ACBEU Board Member.

“Desde os meus 12 anos, eu e
meus irmãos, Antonio João Leite
e Moacir Leite, tomávamos um
ônibus na Ribeira e vínhamos
diariamente para a Acbeu, onde
participávamos de dezenas de
atividades. Aqui nós não apenas
estudávamos inglês, mas fazíamos
também nossas tarefas escolares,
fazíamos amizade, organizávamos
festas e eventos e participávamos
ativamente do Good Neighbor
Club, clube composto por alunos
da Acbeu. Durante vários anos, a
nossa vida era a escola; a nossa
casa era a Acbeu. Isso fez com que
criássemos fortes vínculos afetivos
com a instituição.”
Moema Leite, secretária da
superintendência da Acbeu.

Cerimônia de inauguração da
Acbeu da Avenida Magalhães
Neto, em 1999, com a presença
de autoridades.
Opening ceremony for ACBEU’s
headquarters on Avenida
Magalhães Neto in 1999, attended
by government officials.

passo do arquiteto André Sá, membro do Conselho Deliberativo
da Acbeu, construiu-se a ampla sede, que, conforme o presidente honorário Arthur Guimarães Sampaio, “[...] feita numa época
de milagres, dos milagres econômicos que o Brasil tem”, constituiu-se em “[...] um projeto maravilhoso, belíssimo”.
Na época, lembra-nos Athiná Leite, havia poucas construções naquela área da cidade. “Começamos a construção em
1998. Imagine: em 95 criamos a primeira filial, em 97 estávamos
procurando terrenos para uma nova filial. Fez-se uma pesquisa de mercado que indicou que essa seria uma área nobre. Em
três terrenos, edificamos essa unidade, com 33 salas de aula.
A inauguração ocorreu em março de 1999, com as presenças do
governador César Borges, do senador Antônio Carlos Magalhães
e do embaixador em exercício dos Estados Unidos da América
no Brasil, James Derham. Uma festa lindíssima, feita com a inauguração da nova unidade e sempre com o espírito de ‘sim, vamos
criar uma nova unidade, criar novos cursos’.”

to learn English. Previously we had more adults than children and
adolescents, but there was a swing of the pendulum and we can
now say that 75 percent of our student body is made up of children
and adolescents, and 25 percent are adults, when it was the other
way around in the past, virtually the opposite,” says Athiná.
The favorable winds kept blowing in 1999, until the country experienced a dramatic devaluation of its currency, the Real. That
problem had an immediate impact, reducing the number of students. Euphoria gave way to the unsettling perception that the expected demand at the new unit was wide of the mark.
Arthur Sampaio recalls that it was a very difficult time: “André
had put his heart and soul into the design. Elmer [Pereira] bought
the third lot to have more room, and the new branch was built
there. But Brazil’s economy once again took a nosedive, and there
we were with that huge building and enormous costs, and there was
no way to increase enrollment. It’s a good thing we hadn’t poached
students from the Pituba [branch]. If there was a migration, it was
small, and the Magalhães branch took a long time to mature. That
was when I became chairman, in 2002 and 2003. And the board
met and suffered, trying to see what it could do.”

“Since I was 12, my brothers,
Antonio João Leite and Moacir Leite,
and I used to catch a bus in the
Ribeira [district] and go to ACBEU
every day, where we took part in
dozens of activities. We didn’t just
study English here. We also did our
homework, made friends, organized
parties and events, and participated
actively in the Good Neighbor Club,
a club made up of ACBEU students.
For several years, the school was
our life; our home was ACBEU.
Because of that, we created a strong
emotional bond with the institution.”
Moema Leite, Secretary to the ACBEU
superintendent.
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“Acbeu. Minha segunda casa.
Lugar inspirador, educador. Lugar
de pessoas com compaixão,
profissionais de coração. Lugar de
educadores, trabalhadores, gestores.
Lugar de amigos. Nele me eduquei,
descobri meu norte. O amor pelo
ensino, pelo aprendizado, pelo outro.
Lugar inesquecível…”
Nola Senna, ex-aluna, ex-professora,
ex-coordenadora, amiga.
Cerimônia de formatura do curso Junior
da Acbeu, em 1999. Destaque para as
três gerações da família de Jorge Calmon,
ao lado de Jorge Filho e Jorge Neto.
Graduation ceremony for ACBEU’s Junior
course in 1999. The highlight is three
generations of the family of Jorge Calmon,
with his son and grandson, Jorge Filho and
Jorge Neto.
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Com a Acbeu Magalhães Neto veio, pela primeira vez, a criação de um curso infantil a partir de sete anos de idade. Surgia,
naquele momento, uma tendência de inversão da faixa etária do
alunado, que se consolidaria nos anos seguintes. “A gente começou a sentir também que, com esse boom de faculdades, houve
uma diminuição de adultos vindo estudar inglês. Antigamente,
nós tínhamos mais adultos e menos crianças e adolescentes,
mas houve um pêndulo, e podemos dizer que 70% do nosso alunado hoje é constituído por crianças e adolescentes e os outros
25%, de adultos, quando no passado era o contrário, era praticamente o oposto”, afirma Athiná.
Os ventos continuavam soprando a favor, em pleno ano de
1999, quando ocorreu, no país, uma crise cambial com a maxidesvalorização do Real. Esse problema se refletiu, logo de imediato, na redução do alunado. A euforia dava lugar à inquietante
percepção de que a demanda para a nova sede havia sido superdimensionada.
O momento de grande dificuldade é assim lembrado por
Arthur Sampaio: “André fez aquele projeto com o coração
mesmo. Elmer [Pereira] comprou o terceiro terreno, para ter

Given that critical time for the institution, a design was produced with the help of Renato Novis, who was then vice chairman.
Novis himself tells the story: “ACBEU was going through hard times,
but it didn’t give in. It started expanding into other areas, and that
is what it did in Imbuí, in Vilas do Atlântico, and so forth. In all
those moves, there was always a need for consultations, participation from the architectural standpoint, the design, adapting the
space, and so forth. I’m also proud to have made that contribution
to ACBEU. The greatest one was to the Magalhães Neto branch,
which was designed for 6,000 students, and suddenly, due to the
reduced expectation of growth in that area, we turned the vacant
space into a branch of the Caixa Econômica Federal bank, which
stayed there for five years. That adjustment required alterations,
a tremendous amount of engineering. The area was segmented to
become the English school.” It kept 22 of the original 33 rooms.
Some new challenges began arising at that time. A boom in the
number of universities being created gradually changed a situation in which few people had had the opportunity to get a higher
education. There were state and federal universities but very few
private ones, so it was extremely difficult for young people to get
into those schools. Studying English at ACBEU was like taking a
graduate course. Adult students who had never had a chance to
study English graduated from high school and either couldn’t get

Cerimônia de formatura do curso Junior
da Acbeu, em 1999. Ao centro,James
Cornell Riordan, o Diretor Acadêmico da
Acbeu na ocasião.
Graduation ceremony for the ACBEU Junior
Course in 1999. Center, James Cornell
Riordan, then ACBEU's Academic Director.

“ACBEU. My second home.
An inspiring, educational place.
A place for compassionate people,
professionals with heart. A place
for educators, workers, managers.
A place for friends. I got my
education there and discovered
my direction in life. Love for
teaching, for learning, for others.
An unforgettable place...”
Nola Senna, former student, teacher and
supervisor; friend.
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Vista aérea da sede da Acbeu na
Magalhães Neto logo depois da
construção em 1999.
Aerial view of ACBEU’s Magalhães
Neto branch soon after it was built
in 1999.

Na página ao lado, a nova sede
da Acbeu em Vilas do Atlântico,
Lauro de Freitas.
Opposite, ACBEU’s new branch in
Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas.
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mais espaço, e se construiu aquela sede. Mas só que o Brasil
deu mais uma vez uma daquelas quedas na economia e a gente
ficou com aquele prédio enorme, com custos altíssimos, e não
havia meio de as matrículas crescerem. Ainda bem que a gente
não roubou alunos da [sede da] Pituba. Se migrou, foi uma coisa
pequena, e a maturação da Magalhães começou a demorar. Foi
quando assumi a presidência, em 2002, 2003. E o Conselho, se
reunindo e sofrendo, e vendo o que iria fazer.”
Diante daquele momento crucial vivenciado pela instituição, fez-se um projeto, com a ajuda de Renato Novis, na época
ocupando o cargo de vice-presidente. É o próprio Novis quem
narra: “A Acbeu sofreu algumas dificuldades, mas não se dobrou.
Começou a se expandir para atingir outros locais, e assim foi no
Imbuí, em Vilas do Atlântico, e por aí afora. Em todas essas atividades, há sempre uma necessidade de consultoria, uma participação do ponto de vista arquitetônico, do projeto, de adequação do
espaço e tudo mais. Também me orgulho muito de ter dado essa
contribuição à Acbeu. A maior delas, com a sede da Magalhães
Neto, concebida para seis mil alunos, e que, de repente, com a redução de expectativa de crescimento na região, transformamos o
espaço ocioso em uma sede da Caixa Econômica Federal, que ficou lá durante cinco anos. Esse ajuste exigiu interferências, muita

into university or managed to get in but needed to learn English,
which was a competitive edge.
At the board meetings, members raised the possibility that ACBEU could become a university. Several studies were conducted and
it was found that due to the boom, several universities were opening and closing, with very high default rates. For that reason, they
decided that that was not the path to take. And if the way forward
was not expansion through universities, it became looking at and
analyzing the situation in a different way, as Athiná Leite explains:
“If you look at Europe, for example, they don’t have English language schools. There aren’t many because English is taught very
well as part of the elementary and primary school curriculum.
There is no need to go and study at an English language school.
I remember that Elmer Pereira, who was our chairman for many
years, used to say: ‘I think ACBEU is a center of education and culture, but the English part will cease to exist in a few years.’ He said
that because it’s happening in Europe and will end up happening
here in Brazil. We started reflecting on what the world will be like
in a few years’ time, what our strategic vision should be, and suddenly we started thinking about the possibility of ACBEU having its
own bilingual elementary and primary school, becoming the first
in that area, because that will end up being the future.”
Aware that things take some time to come to fruition, the
Board, made up of a group of fifteen people with a great deal of
love for the Institution, but always analyzing their decisions carefully, seriously, and clearly, began conducting studies about how to
overcome the emerging crisis. “I was interested in that area. I was

Adary Oliveira, conselheiro da Acbeu.

“Nem todo mundo, dentro do Conselho,
pensa da mesma forma. É salutar!
Se tivéssemos um pensamento
único, se procurássemos atingir
uma unanimidade, não seríamos tão
dinâmicos como somos. O debate
entre administradores, entre médicos,
entre engenheiros, entre as pessoas
que compõem o Conselho da Acbeu,
e com a presença dos professores,
dos principais colaboradores, isso traz
resultado muito positivo. Isso é uma
dinâmica boa para a instituição e ela
progride com isso.”
“Not everybody on the board thinks
the same way. That’s healthy! If we all
were of the same mind, if we tried to
achieve unanimity, we wouldn’t be as
dynamic as we are. Debates among
business managers, doctors, engineers,
among the people that make up the
ACBEU Board, and with the presence of
the teachers, our most important team
members, that brings very positive
results. That is a good dynamic for this
institution and drives it forward.”
Adary Oliveira, ACBEU Board Member.
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Projeto arquitetônico
da Acbeu Maple Bear:
explosão de cores e alegria.
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engenharia. A área ficou segmentada para virar o curso de inglês.” Das 33 salas iniciais, 22 ficaram para a escola.
Nesse momento, começaram a surgir alguns desafios novos.
Um boom de faculdades que estavam sendo criadas modificou
gradualmente um quadro no qual poucas pessoas tinham oportunidade de fazer uma universidade. Havia as estaduais, federais
e pouquíssimas universidades privadas, e, consequentemente,
muita dificuldade de acesso de jovens a essas universidades. Fazer um curso de inglês na Acbeu era como uma pós-graduação.
O aluno adulto, que ainda não tinha oportunidade de estudar
inglês, terminava o ensino médio, não conseguia entrar na universidade ou conseguia, mas precisava de inglês, era um plus.
Nas reuniões do Conselho, aventou-se a possibilidade de a
Acbeu tornar-se uma universidade. Foram feitos vários estudos
e observou-se que, com esse boom, havia também várias faculdades abrindo e fechando, uma inadimplência muito alta, razão
pela qual concluiu-se não ser este o caminho. E, se o caminho
não era a expansão via faculdades, passou-se a olhar e analisar
de outra forma, conforme explica Athiná Leite: “Se você olhar
para a Europa, por exemplo, ela não tem curso de inglês. São
pouquíssimos, porque eles têm um bom ensino da língua inglesa

the academic superintendent and started investigating what could
be done. It was a seed that was sown. It took time to germinate, and
finally, I came across Maple Bear.”
The partnership with the Canadian Maple Bear school formed
in 2012 was a unique initiative for ACBEU in its 75-year existence.
For the first time, the ACBEU brand was associated with another
corporate brand, as well as with a country other than the United
States, which means that it is no longer a binational organization,
but trinational. It was also necessary to adopt a teaching program
for primary school that was approved by the Municipal Board of
Education, following the curriculum parameters of the Ministry of
Education (MEC). Since then, ACBEU-Maple Bear has become a
Brazilian elementary school that uses a Canadian methodology.
Another change happened at the level of the teaching staff.
At Maple Bear, most of the teachers have degrees in English that
qualify them as foreign language teachers. However, because it is a
bilingual primary school, the institution needed English-speaking

Architectural design for
ACBEU Maple Bear: an
explosion of colors and joy.
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As salas oferecem equipamentos
lúdicos que estimulam a criatividade e
o desenvolvimento da criança; a leitura
é atividade permanente.

“Acbeu! Onde tudo começou. Onde
meu sonho de aprender inglês se
realizou. Comecei pequena, como
aluna, e foi na Acbeu que eu tive
contato com o AFS, programa de
intercâmbio cultural. Vim estudar
nos Estados Unidos e quando voltei
para Salvador, a Acbeu mais uma vez
me acolheu e me fez realizar outro
sonho: ser professora de inglês!”
Maria Cristina Pinheiro
ex-aluna, ex-professora Acbeu.
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dentro do seu currículo, nas escolas regulares de educação infantil e do ensino fundamental. Não há essa necessidade de se
sair para estudar em um curso de inglês. Eu me lembro que
Elmer Pereira, que foi o nosso presidente por muitos anos, dizia: ‘Eu acho que a Acbeu é centro de educação e cultura, mas a
parte do inglês, daqui a uns anos, vai deixar de existir’. Ele dizia
isso, porque isto acontece na Europa e vai acabar acontecendo
aqui no Brasil. Começamos a refletir sobre como é que vai ser o
mundo daqui a uns anos, qual a visão estratégica, e, de repente,
começamos a cogitar a possibilidade da Acbeu ter sua própria
escola de educação infantil e fundamental bilíngue, sendo pioneira nessa área, porque isso vai acabar sendo o futuro.
Ciente de que as coisas têm que levar certo tempo para maturar, o Conselho, composto por um grupo de quinze pessoas
com muito amor à Instituição, mas também analisando sempre,
com muito cuidado, muita seriedade e lucidez as suas decisões,
começou a fazer pesquisas para superar a crise que se apresentava. “Interessei-me por essa área. Era superintendente acadêmica, e comecei a investigar o que poderia ser feito. Então uma
semente que foi lançada, levou um tempo para amadurecer e,
finalmente, deparei-me com a Maple Bear.”

people with degrees in Education. That was the challenge: in addition to being qualified teachers, they had to speak English.
According to Renato Novis, the introduction of the new school
involved the challenge of finding the right facility. “ACBEU started
out small, in a house in the Jardim Armação [district]. It was practically in ruins, so we adapted it and it became the first Maple Bear
school. After that, it started to grow beyond our expectations, and
we had to rent a house nearby, which also exceeded expectations.
So we were obliged to cancel the lease with the Caixa [Econômica bank] and transform the part of the Magalhães Neto [branch]
where the bank had been into the new Maple Bear school. We gave
it brand-new clothes. It was board member André Sá who designed
the building’s new look, which went from being an old-fashioned
Bostonian building covered in faux red-brick tiles, like the school in
Boston, and suddenly there was an explosion of colors, something
very joyful, which is what you see there today and where Maple
Bear operates nowadays. It is a program that is bound to be a success: that is how ACBEU will guarantee its future.”
The cost of adapting the facility was greater than expected, but
once the building had been remodeled, the ACBEU-Maple Bear bilingual primary and elementary school finally opened its doors as
part of the ACBEU Group.

“ACBEU! Where it all began. Where
my dream of learning English
came true. I started out young, as a
student, and it was at ACBEU that I
came into contact with the AFS, the
cultural exchange program. I went
to study in the United States and
when I returned to Salvador, ACBEU
welcomed me once again and
enabled me to fulfil another dream:
becoming an English teacher!”
Maria Cristina Pinheiro, former student
and ACBEU teacher.

The classrooms offer facilities that
enable children to play as they
learn, stimulating their creativity
and development; reading is a
constant activity.
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Na estrutura física da Maple
Bear os espaços são amplos e as
brincadeiras ao ar livre contribuem
para o bem-estar das crianças.
The physical structure of Maple Bear
offers spacious areas; outdoor games
contribute to the children’s well-being.
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A parceria com a escola canadense Maple Bear, feita a partir
de 2012, representou uma iniciativa singular da Acbeu ao longo
dos seus 75 anos de existência. Pela primeira vez, a marca Acbeu
se associava a outra marca empresarial, e também a outro país
além dos Estados Unidos, o que lhe confere uma característica
não mais de uma organização binacional, mas, sim, trinacional.
Precisou também adotar um projeto político pedagógico de
educação infantil aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, seguindo os parâmetros curriculares do Ministério da Educação (MEC). Tornou-se, desde então, uma escola brasileira de
educação infantil, usando uma metodologia canadense.
Outra mudança se deu no plano do corpo docente. Na Maple
Bear, a maioria dos professores é oriunda de cursos universitários de Letras, que os prepara para serem professores de língua
estrangeira. Entretanto, tratando-se de ensino fundamental
bilíngue de educação infantil, a instituição passou a necessitar
de pedagogos que falassem inglês. Esse era o desafio: além de ser
pedagogo, tem de falar inglês.

Marcia Schwartz, coordenadora geral da
Acbeu Maple Bear.

“Iniciei na Acbeu como professora
no ano da fundação da unidade
Pituba, em 1995. Ao longo desses
anos, tive o prazer de trabalhar
num ambiente de excelente
profissionalismo, que sempre me
causou sentimentos de alegria e
pertencimento. Em 2011, recebi
o convite para liderar a belíssima
proposta de Educação Básica
Bilíngue da Acbeu em parceria
com a Maple Bear. É muito
gratificante prosseguir na minha
missão de educadora, observando
o desabrochar das crianças, com o
constante apoio e desenvolvimento
da equipe gestora do grupo Acbeu.”
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A implantação do curso, segundo Renato Novis, trouxe o desafio de se encontrar uma estrutura física adequada. “A Acbeu
começou timidamente, numa casa no Jardim Armação. Era,
praticamente, uma ruína, que nós ajustamos e virou a primeira
Maple Bear. Depois disso, começou a crescer além das expectativas e tivemos que alugar uma casa próxima, que também cresceu
mais do que se esperava. Então, tivemos que rescindir o contrato
com a Caixa e transformar de novo o local da Magalhães Neto,
onde era a Caixa, na nova escola Maple Bear. Demos vestimenta
nova. Foi o conselheiro André Sá quem fez o projeto da nova roupagem do prédio, que deixou de ser vetusto, prédio bostoniano,
todo de cerâmica, imitando tijolos vermelhos, como a escola de
Boston e, de repente, virou uma explosão de cores, algo muito
alegre, que é o que vocês veem hoje lá e onde, hoje, funciona a
Maple Bear. Este é um programa destinado ao sucesso; é por aí
que a Acbeu poderá se perpetuar.”
O investimento para adaptar as instalações foi mais alto do
que se imaginava, mas, feitas as reformas, finalmente foi inaugurada a escola de educação infantil e ensino fundamental bilíngue
Acbeu-Maple Bear, parte do grupo Acbeu.
Planejada inicialmente para faixas etárias de dois a quatro
anos, houve uma pressão enorme, para que fosse ampliada a faixa etária para cinco anos. O sucesso foi imediato. Iniciado com
40 alunos, até o final daquele primeiro ano, chegou-se a quase o
dobro. O boca a boca foi tão grande que chegavam pais, no meio
do ano letivo, para matricular os filhos que haviam tirado de outras escolas. O ano inaugural foi fechado com 73 alunos, um recorde em termos de Maple Bear no Brasil.
A Acbeu, concorda a maioria dos membros do Conselho Deliberativo, teve a visão estratégica de, num momento de crise
desestabilizadora, dar o pulo antes de entrar no mercado nessa
área. Assim, pretende continuar sendo, como foi dito nas páginas
iniciais deste livro: uma instituição singular na história da Bahia.
Não somente pela sua missão de prover educação de qualidade,
difundir cultura e inovar na formação do cidadão, mas pelo apuro
de seus métodos pedagógicos, pela seriedade de propósitos, pelo
rigor de sua ética – e pelo substrato humanístico que preservaria,
ao longo de 75 anos, promovendo ações culturais e educativas renovadoras em um processo de atualização contínua.

Initially planned for children between the ages of two and four,
there was tremendous pressure to accept five-year-olds as well.
It was an instant success. After starting out with 40 students, by the
end of the first year, that number had almost doubled. The word of
mouth was so good that parents arrived in the middle of the academic year to enroll children they had taken out of other schools.
The first year ended with 73 students – a record for Maple Bear
in Brazil.
Most of the Board Members agree that ACBEU had the strategic
vision to take the proactive leap of entering the market in that area
during a time of destabilizing crisis. As a result, it intends to go on
being – as was said in the opening pages of this book – “a unique
institution in the history of Bahia… not only due to its mission of
promoting quality education, disseminating the arts and culture
and innovating civic education but to its sophisticated methods,
serious aims, strict ethics and the humanistic pillars it would
maintain over the course of 75 years, carrying out renovating cultural and educational programs in a process of constant renewal.”

“I started out at ACBEU as a teacher
the year the Pituba unit was
founded in 1995. Over the years,
I have had the pleasure of working
in an environment of professional
excellence that has always given
me a feeling of joy and belonging.
In 2011, I was invited to direct
ACBEU’s lovely proposal for Bilingual
Elementary Education in partnership
with Maple Bear. It is very gratifying
to continue on my mission as
an educator, seeing the children
blossom with the constant support
and development of the ACBEU
Group management team.”
Marcia Schwartz, general manager of
ACBEU-Maple Bear.
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Compromisso social

A

s parcerias são consideradas hoje um caminho para o
futuro da Acbeu. Esta é uma área na qual quer se expandir,
com o objetivo de tornar-se um padrão de referência
no desenvolvimento de soluções educacionais singulares,
que encantem pessoas. Esse é o futuro: novos projetos, novas
soluções educacionais, a exemplo do Maker Camp, a cultura do
maker movement, “faça por si próprio”, que começa a nascer
no Brasil. Realizado durante as férias escolares, possibilita
às crianças desenvolverem uma gama variada de atividades,
usando o inglês, nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia,
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Social commitment

P

artnerships are currently considered a way forward for
ACBEU’s future. That is an area in which the institution
wants to expand with the aim of becoming a benchmark
for the development of unique educational solutions that delight
people. This is the future: new projects, new educational solutions,
such as Maker Camp, the culture of the maker movement – “doit-yourself ” – that is starting to arise in Brazil. Carried out during
school vacations, it enables children to develop a varied range
of activities, using English in the fields of science, technology,
engineering, the arts, and mathematics. It is a new concept that
encourages the development of skills that children will need in the
twenty-first century: entrepreneurship, creativity, cooperation, and
critical thinking.
ACBEU invests heavily in the social area, in programs like
Access, which provides scholarships for public school students
between the ages of 15 and 16, organized in partnership with the
American Embassy. The US Consular Agent Heather Marques is
enthusiastic about this project, which she calls a special program,
involving the intensive use of English, and including lectures on
American culture. “They have wonderful opportunities that open
the doors to the future.”
Since 2009, 375 public school students have graduated from the
program. They really do speak English when they leave, although the
main objective is civic education. Many students become “young
ambassadors” in another initiative of the US Embassy that dates
back 11 years. The Young Ambassadors program involves low-income students from all over Brazil. To be selected, they must have a
good command of English and proven leadership skills.
The program enables the young people selected to go to the United States. They spend three weeks visiting Congress and the State Department, where they have been welcomed by Michelle Obama and
Hillary Clinton. The program sends a group of 50 young people to
the US from all over Brazil every year. Several young participants are

Maker Camp, a cultura do “faça por
si próprio”, é realizado na Acbeu
durante as férias escolares.
Maker Camp, with the “do-it-yourself ”
culture, is held at ACBEU during
school vacations.
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No Maker Camp, as crianças realizam
uma série de atividades usando o
inglês nas áreas de ciências, tecnologia,
engenharia, artes e matemática.
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artes e matemática. Este é um conceito novo, que estimula o
desenvolvimento de habilidades que as crianças necessitarão
no século XXI: empreendedorismo, criatividade, cooperação,
pensamento crítico.
O investimento na área social se dá, de forma intensiva, em
programas como o Access, com o fornecimento de bolsas para
alunos de escolas públicas, na faixa etária de 15, 16 anos, desenvolvidos em parceria com a Embaixada Americana. Entusiasta
desse projeto, a agente consular americana, Heather Marques,
refere-se a ele como um programa especial, com inglês intensivo, que inclui palestras sobre a cultura americana. “Eles têm
oportunidades maravilhosas que abrem as portas para o futuro.”
Desde 2009, já foram formados 375 alunos de escolas de rede
pública, que saem, realmente, falando inglês, embora o objetivo
primordial seja o de formar cidadãos. Muitos alunos tornam-se
“jovens embaixadores” em outra iniciativa da Embaixada Americana, com 11 anos de existência. O programa Jovens Embaixadores envolve uma seleção feita em todo Brasil, entre jovens de
baixa renda, que tenham conhecimento da língua inglesa e um
perfil de liderança.

currently living abroad, studying for master’s degrees in the United
States and France.
There are also social outreach projects like Carlinhos Brown’s
Pracatum, through an English language school that ACBEU supports by training teachers, providing educational consultancy and
including 100 students between the ages of 7 and 17; Up With English, in partnership with the US Consulate, for students over 18, a
specific English course that works with concepts of entrepreneurship,
as well as the language per se; and the Public School Teacher Development Program (PSTDP), in partnership with the US Embassy and
the State Department of Education, which trains English teachers
working in the public school system.
This entire process of social inclusion points to a greater dream:
that, in the future, ACBEU can form partnerships with organizations, businesses, and the government itself to teach English in
schools in impoverished areas of Salvador. “One way to get people
out of drugs and violence is to give them aspirations through the
English language, through scholarships, through the self-esteem
they feel from speaking a foreign language,” says board member
Durval Olivieri.

At Maker Camp, children get involved in
a range of activities using English in the
fields of science, technology, engineering,
the arts, and mathematics.
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Sergio Gouveia, gerente geral da Acbeu.

“Minha história na Acbeu teve
início em 1995. Eu era professor,
já com alguma experiência trazida
de outras escolas e, ao chegar, fui
imediatamente surpreendido e
cativado por ambiente acolhedor
e leve, ao mesmo tempo sério e
profissional, numa combinação
que nunca havia vivenciado antes.
Pessoas talentosíssimas unidas em
torno de um mesmo propósito, gente
de bem com a vida e feliz com o que
faz, dispostas a compartilhar o que
têm para oferecer com a equipe em
benefício do crescimento de todos.
Um time inevitavelmente campeão.
Fica muito evidente para quem acaba
de chegar. Fica difícil não fazer parte.”

Na página ao lado evento de
formatura da Acbeu em 2015.
Opposite, ACBEU graduation
ceremony in 2015.
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O programa possibilita, aos jovens selecionados, irem aos
Estados Unidos, onde passam três semanas e visitam o Congresso e o Departamento de Estado, onde já foram recebidos
por Michelle Obama e Hillary Clinton. É um grupo de 50 jovens,
por ano, do Brasil inteiro. Vários alunos da Access participam,
passam pelas entrevistas finais e tornam-se jovens embaixadores. Há, atualmente, vários destes jovens morando no exterior,
fazendo mestrado nos Estados Unidos e na França.
Há ainda projetos sociais, como o Pracatum, de Carlinhos
Brown, com uma escola de inglês que a Acbeu apoia, capacitando professores, dando consultoria pedagógica e englobando
cem alunos, de 7 a 17 anos; o Up With English, em parceria com o
Consulado Americano, para uma faixa etária a partir de 18 anos,
um curso de inglês específico, trabalhando sempre com noções
de empreendedorismo, além da língua inglesa; e o projeto Public
School Teacher Development Program (PSTDP), em parceria com
a Embaixada americana e a Secretaria de Educação do Estado,
no qual são capacitados professores de inglês da rede pública.
Todo esse processo de inclusão social aponta para um sonho maior: o de que a Acbeu possa, futuramente, obter parcerias com organizações, empresas e o próprio poder público para
levar o ensino da língua inglesa a escolas em áreas carentes de
Salvador. “Uma das formas de você tirar o indivíduo do tóxico e
da violência é dando a ele aspirações pela língua inglesa, pelas
bolsas de estudo, pela autoestima que ele tem de falar outra língua”, diz o conselheiro Durval Olivieri.
Surpreende o fato de não se ter pensado até o momento
no aprendizado da língua inglesa – ou de outra língua relevante, no mundo globalizado – como fator de inclusão social. Este
ponto é lembrado por Tânia Tavares. “Eu visitei ONGs de tantos
lugares remotos da América Latina inteira e nunca vi escola de
inglês como motor para aglutinar as crianças e trazê-las da área
de risco social. Eu conheço de balé, de música, de jornal, de cinema, de internet, até de formação de DJ, mas nunca vi nenhuma
escola de inglês como aglutinadora.”
Isto se deve ao fato de que, somente na era da internet, com
toda essa interatividade, haja uma demanda maior do inglês
como elemento de mobilização social. Para Célia Sacramento,
oriunda, ela própria, de uma comunidade carente, não saber inglês é, hoje, uma forma de exclusão. “Hoje, tudo está em inglês,
no celular, nos filmes, na internet. O inglês é a língua internacional. Se eu chego à China, encontro pessoas falando inglês. Se eu
for à Turquia, encontro pessoas falando inglês. Então, para mim,
é uma exclusão social não falarmos inglês.”

It is surprising that, until now, teaching English – or another
important language in the globalized world – has not been viewed
as a factor for social inclusion. Tânia Tavares recalls that point.
“I’ve visited NGOs in so many remote places all over Latin America, and I’ve never seen an English school as an engine for bringing
children together and taking them out of social risk areas. I’ve seen
ballet, music, newspapers, movies, the Internet, even DJ training
programs, but I’ve never seen an English school as a tool for social
cohesion.”
This is because it is only now, in the age of the Internet, with
all the interactivity it provides, that there is a greater demand for
English as an element of social mobilization. For Célia Sacramento, who comes from a low-income community herself, not speaking
English is now a form of exclusion. “These days, everything is in
English, on cell phones, in the movies, on the Internet. English is
the global language. If I go to China, I find people speaking English.
If I go to Turkey, I find people speaking English. So for me, us not
speaking English is a kind of social exclusion.”

“My story at ACBEU began in 1995. I
was a teacher and already had some
experience from [working in] other
schools, and when I arrived, I was
immediately surprised and delighted
by the warm and light atmosphere,
which was at the same time serious
and professional, in a combination I
had never seen before. Highly talented
people united by the same aim, people
who are upbeat and happy with what
they do, willing to share what they have
to offer with the team for the benefit
of everyone’s growth. An inevitably
winning team. It is very clear to any new
arrival. It’s hard not to get on board.”
Sergio Gouveia, General Manager of ACBEU.

119

Adriana Rupp de Magalhães,
Coordenadora Acadêmica Geral.

“Ao entrar a primeira vez na Acbeu,
ainda adolescente, tive uma epifania,
um pensamento indescritível único e
forte de que um dia aqui trabalharia.
Naquele momento, foi semeada a
minha relação com esta instituição
que hoje soma mais de três décadas,
como aluna, professora, supervisora,
coordenadora e eterna aprendiz.
Com a Acbeu estabeleci um vínculo
de amor, respeito e gratidão por tudo
que aqui vivi, aprendi e construí.”

Na comemoração dos 75 anos,
apresentação de composições
clássicas e modernas pelos
talentosos músicos Teka e Tota.
At the 75th-anniversary celebrations,
performances of classical and
modern compositions by the talented
musicians Teka and Tota.
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Negar isto, diz Célia, é negar também o fato de que se pode ter
uma experiência muito boa com essa juventude excluída. “Imagine os pais que têm condições de colocar os filhos na Maple
Bear. Vamos supor que ali tenha 500, mil alunos. No mercado de
trabalho, eles vêm com essa diferença, que os meninos que vêm
da pobreza não têm. Quem terá tudo são aqueles, e quem serão
os eternos carregadores de mala são esses aqui. Há pessoas que
tem competência e habilidade, mas são excluídas.”
Este ponto é especialmente ressaltado por Edivaldo Boaventura, quando diz que, quanto mais houver tecnologia e informática no mundo, mais o inglês será necessário. “Esta é a língua
franca do mundo. Você teve a primeira leva com o inglês da Inglaterra no Oriente, na Índia, na Malásia, nesses países de influência inglesa, e depois vieram os Estados Unidos, reforçando
isso. Hoje você precisa não só do dólar ou do euro, precisa também do inglês.”
Em contraste com outros países do mundo, o acesso a outro idioma, em Salvador, não é democratizado. Para Domingos
Sávio, conselheiro da Acbeu, uma parcela mínima da população, mesmo em 2016, tem acesso à língua inglesa ou mesmo
fala outro idioma. Entende que “[...] a ideia de que você vai à
escola e não aprende outra língua, vem por conta da ideia de
que na escola não se aprende inglês e que o inglês tem que ser
‘comprado’ em algum curso”. Vê, portanto, com bons olhos a proposta de parcerias da Acbeu com escolas públicas, repletas de

Na comemoração dos 75 anos homenagem
à professora decana Nely Brock, com o
presidente do conselho da Acbeu, Jorge
Calmon e a superintendente da instituição
Athiná Leite.
During the 75th-anniversary celebrations,
ACBEU honored its longest-serving
teacher, Nely Brock, shown with the
institution's chairman, Jorge Calmon, and
superintendent, Athiná Leite.

Denying that, says Célia, is also to deny the fact that working
with those excluded youths can be a very good experience. “Imagine
the parents who can afford to send their children to Maple Bear. Let’s
suppose that there are 500, a thousand students there. They’ll arrive
in the job market with that competitive edge that children who come
from poverty don’t have. They [the English speakers] will have everything, and the others will always be carrying their bags. There are
competent and capable people, but they’re being excluded.”
Edivaldo Boaventura particularly stresses this point when he
says that the more technology and IT there is in the world, the more
English will be necessary. “It is the international lingua franca. You
had the first wave with British English in the Far East, in India, in
Malaysia, in those countries with an English influence, and then
came the United States to reinforce that. Today you don’t just need
dollars and euros; you also need English.”
Unlike other parts of the world, access to a foreign language is
not democratic in the city of Salvador. According to ACBEU board
member Domingos Sávio, even in 2016, a minute portion of the
population had access to learning English or spoke a foreign language. He believes that “…the idea that you go to school and don’t
learn a foreign language is based on the idea that you don’t learn
English at school and English has to be ‘bought’ at another school.”
Therefore, he approves of the proposal that ACBEU form partner-

“When I first set foot in ACBEU, as
a teenager, I had an epiphany, an
indescribably unique and powerful
feeling that I would work there one
day. At that moment, the seeds were
sown for my relationship with this
institution, which now dates back
over three decades, as a student,
teacher, supervisor, director, and
eternal apprentice. I have established a
relationship of love, respect and gratitude
with ACBEU for everything I have
experienced, learned and built here.”
Adriana Rupp de Magalhães,
General Academic Director.
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“Eu espero que, por mais 75 anos, a
gente saiba se moldar às mudanças
da sociedade e consigamos nos
manter sempre no topo, cumprindo
a nossa missão.”
Tânia Mascarenhas Tavares, Doutora em
Química e Conselheira da Acbeu.

professores competentes e que se sentem frustrados porque
há algo no inconsciente coletivo que diz “aqui não é lugar de se
aprender inglês [...] Esse espaço fica restrito a instituições de ensino da língua inglesa e, por se comprar isso, termina segregando.”
A Bahia, em especial, é uma exceção se comparada com o
mundo, que é multilíngue. Na Índia, nos lugares mais pobres,
crianças de rua falam quatro, cinco línguas. Na fronteira do Paraguai com o Brasil e a Argentina, os meninos são trilíngues. Eles
falam o português, o espanhol paraguaio e o guarani. “É importante se fazer um trabalho para se criar no inconsciente coletivo
a importância de se aprender línguas.”
Não se pode prever ainda que possibilidades e desafios surgirão, nos próximos 75 anos, mas, tendo em vista os avanços obtidos na área social, a Acbeu tem muito a oferecer no seu sonho de
um mundo mais justo e igualitário.

Alunos do Access, programa de
bolsas de estudos para alunos
de 15 e 16 anos, estudantes
de escolas públicas, realizado
em parceria com a Embaixada
Americana.

ships with public schools that are full of competent teachers who
feel frustrated because there is something in the collective unconscious that says “this is not the place to learn English…. That space
is limited to institutions that teach the English language, and because that idea is entrenched, it ends up being segregated.”
Bahia, in particular, is an exception when compared with the
rest of the world, which is multilingual. In India, street children
in the poorest areas speak four or five languages. On the border
between Paraguay, Brazil, and Argentina, children are trilingual.
They speak Portuguese, Paraguayan Spanish, and Guarani. “It is
important to carry out a program to establish the importance of
learning languages in the collective unconscious.”
It is impossible to predict all the possibilities and challenges
that will arise in the next 75 years, but given the progress it has
made in the social area, ACBEU has a great deal to offer through
its dream of a more just and egalitarian world.

Students from the Access
scholarship program for students
aged 15 and 16 enrolled in public
schools, carried out in partnership
with the US Embassy.

“I hope that, for another 75 years,
we will be able to adapt to changes
in society and always stay on top,
fulfilling our mission”
Tânia Mascarenhas Tavares, PhD in
Chemistry and ACBEU Board Member.
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Nossa homenagem

A

Our tribute

P

história de vida e a trajetória
he life story and professional
profissional de nosso querido
career of our beloved James
James Riordan em muito se
Riordan are inextricably
confundem com a própria história
entwined with the very history of
da Acbeu. Por várias décadas,
Acbeu. For several decades, James
James era a Acbeu e a Acbeu tinha
was Acbeu and Acbeu had in James
em James talvez o seu colaborador
perhaps its most passionate team
mais apaixonado. Um era quase a
member. Each was virtually an excontinuação do outro. James, tão
tension of the other. Affectionately
amavelmente reverenciado por
revered by all as “the boss,” during
todos como the boss, foi, durante
the time when he helmed the Acao tempo em que esteve à frente do
demic Department, James was the
Departamento Acadêmico, o “cartão
“calling card” for the institution that
James Riordan
de visita” da instituição que ele, com
he helped transform into Bahia’s
seu carisma, sua sabedoria, alegria, competência biggest and best English-language school with his
e empreendedorismo, ajudou a transformar na charisma, wisdom, joy, competence, and entermelhor e maior escola de inglês da Bahia. Estar prising spirit. Spending time with James, even just
com James, ainda que por alguns minutos, era a few minutes, was a privilege that everyone, withum privilégio que todos, sem exceção, não se out exception, always extolled, as well as how that
cansavam de externar. E como este “gringo” mais “gringo” who was more baiano than a native-born
baiano do que qualquer baiano, nos ensinou Bahian taught us lessons that went far beyond
lições que foram para muito além de se ter um speaking good English or teaching a good class.
bom inglês ou se dar uma boa aula. Sua sabedoria His wisdom and lightness of being inhabited the
e sua leveza habitavam nas pequenas coisas, small things, between the lines, in those magical
nas entrelinhas, naqueles encontros mágicos encounters in which he would come by, for examem que se aproximava para, por exemplo, nos ple, to wish us a… “happy class.” That was one of
desejar uma... happy class. Esta era uma marca his trademarks, and even in his absence, Acbeu’s
sua. Mesmo na sua ausência, os ambientes da halls and classrooms will never cease to give off
Acbeu nunca deixaram de exalar o perfume the perfume of his elegance or reflect those many
de sua elegância e de espelhar as suas tantas e unforgettable lessons of balance and peace.
inesquecíveis lições de equilíbrio e tranquilidade.
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