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Conclusões 

apesar de ainda não estar, à época, introjetado nos sentimentos 
dos brasileiros da Bahia, pode-se sustentar que o projeto de construção 
nacional arquitetado pelo estado e pela sua elite política dirigente estava 
em vias de consolidar-se em 1850. essa afirmação apóia-se no fato de que 
os grandes movimentos rebeldes da fase anterior haviam sido derrotados 
militarmente, sendo bem recente a vitória do Governo central sobre os 
praieiros de Pernambuco.

não foi um processo tranquilo para os partidários do unitarismo e 
do sistema monárquico que, apesar da relativamente pacífica ruptura com 
Portugal, tiveram de enfrentar agudos movimentos de insubordinação, 
de variada coloração, a evidenciar a fragilidade da unidade forjada entre 
partes que não se identificavam e que não projetaram, antes de 1822, 
qualquer comunhão.

Por outro lado, das antigas capitanias coloniais não emergiram 
anseios muitos fortes de autonomia. os ensaios e práticas sediciosas 
ocorridas na Bahia, em Minas Gerais e em Pernambuco foram duramente 
suplantados pelo Governo português, o que inibiu a trajetória de ruptura 
radical ou republicana naquela fase. excetuando Pernambuco, em 1817, e 
a já distante conspiração dos mineiros, não se evidenciaram movimentos 
autonômicos capitaneados por elites regionais e nucleados em cidades 
importantes da colônia. o que dizer da Bahia? sua capital e suas camadas 
dirigentes teriam comandado movimentos de reação autonômica ante a 
metrópole? a resposta é negativa.

as rebeliões ocorridas ou tentadas na antiga capitania ou na província 
da Bahia, entre 1798 e 1838, apresentavam traços de contestação à 
monarquia e ao centralismo, mas não congregaram a Bahia como um 
todo. não aconteceram por iniciativa e nem tiveram o apoio da elite 
canavieira. Foram rebeldias dos estratos médios e inferiores da sociedade 
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baiana, no intuito de alterar, em seu favor, as relações entre as partes 
componentes do império português e, depois, do brasileiro. a elite 
econômica, por suas lideranças, ao invés de almejar o rompimento com 
a corte portuguesa instalada no rio de Janeiro, buscou aproximar-se e 
dela requerer favores e concessões, objetivos que foram facilitados em 
razão da proximidade no pós-1808.

assim, de forma diversa daquela que ocorreu com as grandes 
cidades da américa espanhola, cujos projetos autonomistas conduziram 
à fragmentação dos antigos vice-reinos e capitanias, as principais cidades 
portuguesas da américa, entre as quais a Bahia está compreendida, 
não expressaram proposições de organização autônoma nessa fase que 
culminou na independência, com o necessário registro para a rebelião 
tentada em 1798.

na américa espanhola, antes de imaginar-se qualquer formulação 
ou regra de convivência de tipo federal ou unitária, ansiava-se pela 
autonomia. de acordo com chiaramonte, “la nueva legitimidad se buscó 
por medio de la prevaleciente doctrina de la reasunción del poder por 
los pueblos, concepto éste, el de pueblo, por lo común sinónimo de 
ciudad”.690

a intervenção napoleônica gerara consequências diversificadas para 
as realidades coloniais americanas da espanha e de Portugal. no primeiro 
caso, o principio dinástico fora rompido, abrindo caminho à emergência 
de novas legitimidades de poder no âmbito colonial. no segundo, 
manteve-se a dinastia Bragança, preservada pela transferência, mantendo-
se forte, por muito tempo ainda, o sentimento de pertencimento dos 
coloniais à nação portuguesa, assim como o respeito ao rei como 
portador da autoridade e da soberania, o que dificultou a emergência 
de projetos visando à formação de uma nação brasileira ou, mesmo, de 

690 CHIARAMONTE, José Carlos. Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguage político en tiempos 
de las independências. 1ª ed. Buenos Aires: Sudamericana, 2004, p. 64.  
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nações cujas bases territoriais fossem as regiões das quais se compunha a 
antiga américa portuguesa. 

assim, antes ou depois da independência, as rebeldias baianas não 
foram movidas pelas elites, mas por atores que não detinham a riqueza 
econômica ou o prestígio naquela sociedade. no momento em que se 
abriu a possibilidade da ruptura com Portugal, as elites baianas não 
titubearam em seguir a liderança de d. Pedro, enfraquecendo o caminho 
de um rompimento marcado pela radicalidade. Foi assim, também, nos 
vários outros momentos em que os rebeldes baianos manifestaram-
se contrariamente ao que denominavam de colonização pelo rio de 
Janeiro.

Mas a feitura da nação encontrou enormes dificuldades. se a elite 
açucareira, os grandes comerciantes e os beneficiários dos melhores 
empregos públicos faziam profissão de fé à Monarquia e à ordem, o projeto 
de nação não contagiara a muitos outros e também não os englobava. 
havia africanos, escravos ou não. eram estrangeiros e, quando libertos, 
eram ainda mais indesejados quanto à sua participação na nação. não 
tinham lugar e as suas insubordinações revelavam o combate que faziam 
à nação forjada, sem qualquer intuito de preservá-la ou reformá-la.

a obra centralista emanada da capital do império não agradara a 
todos na Província da Bahia. se já houvera manifestações antes de 1822, 
elas adquiririam maior vulto na década de 1830, com o federalismo e 
a bandeira republicana,  combinadas com as tantas reivindicações que 
objetivavam a conquista de direitos e liberdades para uma população 
composta de negros e mestiços de toda ordem, componentes de uma 
massa populacional pobre e sem muitas oportunidades, assim como de 
escravos crioulos, que projetavam melhores dias no interior da sociedade 
em que viviam.

a tentativa rebelde de 1798 já se encontrava distanciada no tempo. 
essas camadas, uma geração depois, retomaram sua trajetória deram 
início a um novo processo de aprendizagem política, cujo ponto inicial 
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foi o movimento de adesão às cortes de lisboa, em 1821, delineando 
um processo sequenciado de manifestações que teria seu ápice em 1837, 
mas que o ultrapassaria e atingiria, ainda, a década seguinte.

Posicionaram-se ante a problemática nacional, à medida que 
adotaram o antilusitanismo e definiram, da sua ótica, aqueles que seriam 
os componentes da nação. Passado o momento da estruturação unitária 
e monárquica do estado, pleitearam reformas políticas que deveriam 
remodelá-lo. o federalismo, tal qual se evidenciou na Bahia, a partir de 
1831, teve uma conotação diferente daquela que adquirira na américa 
espanhola. 

na Bahia de 1832, o federalismo expresso na câmara da vila de 
cachoeira era uma manifestação um tanto quanto tardia pela autonomia, 
de reação a um estado que nascera centralizado, uma tentativa de 
estabelecimento de uma nova relação entre as províncias e o centro, 
por considerar que “os habitantes da capital e outros lugares se acham 
oprimidos pelo presente governo da Província, pelos portugueses e 
seus sequazes, e pelo partido ruinoso do rio de Janeiro”.691 nessa linha 
acontecem as rebeliões políticas e sociais da década de 1830.

a ocorrência das rebeliões de livres, adicionadas às insurreições 
africanas, teve como consequência o fortalecimento de uma consciência, 
entre as camadas dominantes e dirigentes da Província, de que a sua 
adesão ao projeto de consolidação do estado-nação era o caminho mais 
adequado à sua própria sobrevivência social. 

a sabinada foi o ponto de inflexão política fundamental nesse 
processo. ao tempo que expressou a disposição dos grupos rebeldes pela 
efetiva ruptura, mostrou à elite baiana a extrema urgência de uma mais 
completa adesão ao projeto nacional e de esmagamento das resistências a 
este processo. Por isso, os anos que se seguiram foram, para essas elites, de 

691 Preâmbulo do Manifesto Federalista de 1832. Extraído de AMARAL, Braz do. História da 
Bahia do Império à República. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1923. p. 106-111.
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defesa da integridade territorial da nação e de apoio quase incondicional 
à Monarquia.

as reformas implementadas na legislação criminal e processual 
criminal, assim como a interpretação do ato adicional e as medidas 
de centralização nas Forças armadas e na Guarda nacional, realizadas 
durante a década de 1840, foram as barreiras de contenção efetivadas 
contra essa onda de movimentos rebeldes. não foram implementadas 
contra as elites locais, mas a favor delas, conforme se buscou demonstrar 
no capítulo 1. Pelo menos, foi assim para com as elites da Bahia.

nesse sentido, há de se dar razão, pelo menos em parte, a Miriam 
dolhnikoff. as reformas políticas do período regencial terminaram por 
constituir-se no pacto federativo possível para as necessidades das elites 
provinciais que, ante a maré rebelde da segunda metade dos anos 1830, 
contiveram os seus ímpetos no que tange à promoção de rebeliões e 
proclamações. Uma atitude em sentido contrário poderia significar um 
perigo maior para as suas posições na sociedade brasileira de então.

a conjuntura que se inaugurou na Bahia após a sabinada, em 
consonância com o que ocorria em todo o Brasil, foi um processo de 
combate aos movimentos radicais das camadas populares e médias da 
população, que seguiram a liderança dos liberais radicais e republicanos, 
na perspectiva da ampliação dos seus direitos e liberdades, situação que 
caracterizaria a década seguinte como um período no qual as atitudes 
políticas radicalizadas iriam ceder lugar, paulatinamente, a novas 
condutas.

apesar disso, é possível afirmar que ocorreram importantes 
mudanças nas atitudes políticas dessas lideranças ao longo da década de 
1840. essas mudanças dizem respeito, sobretudo, aos métodos de luta 
utilizados no combate aos governos e instituições monárquicas, processo 
do qual emergiram novas práticas, podendo-se afirmar que a tendência 
para o rompimento revolucionário deixou de ocupar o lugar destacado 
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que tivera nos períodos anteriores. Um elemento fundamental para 
explicar essas mudanças é a própria renovação dessas lideranças.

Muitos dos líderes republicanos e liberais radicais mais importantes 
foram  excluídos da cena política provincial entre os anos de 1841 e 1842, 
somente retornando alguns anos depois, como foi dito anteriormente. 
Poucos desses líderes voltaram a exercer atividades políticas depois dessa 
fase. vários dos líderes militares que atuaram nesse processo sofreram 
com a reforma precoce que os retirou do comando das tropas e os 
impediu de conduzir seus subordinados à participação em movimentos 
rebeldes após a sua condenação e deportação.  

Um fator decisivo para essa alteração de comportamentos foi a 
experiência da derrota política e militar sofrida pela própria sabinada. 
embora não se tenha encontrado textos contemporâneos que afirmassem 
a inviabilidade da utilização do caminho revolucionário, existem, nas 
páginas do Guaycuru, algumas pistas nesse sentido. a sabinada foi uma 
experiência decisiva, seja para os rebeldes, que vivenciaram a derrota, 
os julgamentos, as prisões, as demissões e o banimento, seja para os 
legalistas, que constataram ser possível a perda do poder em decorrência 
dos descontentamentos de determinados grupos da sociedade baiana da 
época. 

os homens e mulheres que viveram essa experiência, provavelmente 
passaram a considerar esses resultados, quando tiveram de ponderar sobre 
a adoção de condutas semelhantes àquela de 1837. as perdas não foram 
pequenas para o lado rebelde. os desentendimentos entre os líderes 
quanto aos encaminhamentos durante e, sobretudo, após a rebelião, 
fraturaram o núcleo que concebera e conduzira a rebelião.

Um aspecto importante a considerar é o que se relaciona à 
sobrevivência pessoal, pois a dependência e lealdade de tantos indivíduos 
aos chefes políticos se fazia, principalmente, a partir das necessidades 
individuais de obtenção e preservação dos empregos públicos e a obtenção 
de favores que lhes permitissem a manutenção das suas famílias. esse 



o  t u t u  da  b a h i a 351

aspecto atingiu, provavelmente, muitos indivíduos pertencentes à base 
rebelde dos anos 1830, postos em grande dificuldade quando do processo 
repressivo. no nível das lideranças, pode-se mencionar o caso de Joaquim 
alves Pitombo, militar punido em 1838/1839, já mencionado. em outro 
sentido, mas ligado à mesma lógica, pode-se mencionar a situação vivida 
por Manoel Pessoa da silva, que não participara da rebelião de 1837, mas 
que, coincidentemente ou não, passara a fazer uma extremada oposição 
ao Presidente andréa, após ter sido demitido de um cargo que ocupava 
no Governo provincial. 

no entanto, o principal fator para a mudança de comportamentos 
políticos foi a vigilância continuada das forças repressivas governamentais 
sobre aqueles que, potencialmente, podiam adotar condutas de 
rompimento com a política vigente, desde que muitas das insatisfações 
existentes nas décadas anteriores ainda se faziam presentes nas fases que 
sucederam a sabinada. 

essa situação fortalece a ideia de que o conjunto das rebeliões baianas 
de livres não foi decorrência direta da crise econômica e financeira que 
assolou a Província nas duas primeiras décadas do império, cuja face mais 
evidente fora a inflação e o desabastecimento.

Mesmo sendo possível aceitar que esse fatores econômicos tenham 
tido o efeito de empurrar levas ainda maiores de pobres para o leito dos 
motins urbanos, sobretudo durante o ano de 1831, os fatores fundamentais 
desse processo foram políticos e estão relacionados com as discussões e 
os conflitos em torno do estado e da nação que se constituíam naquela 
fase.

apesar de todas as providências adotadas pelas autoridades, desde 
que a sabinada fora derrotada, persistiram os motivos de preocupação 
de que novas insubordinações viessem a ocorrer. ainda não haviam 
sido debeladas todas as rebeliões ocorridas no território nacional. ainda 
não haviam cessado os fatores de inquietação provocados pela forte e 
crescente presença de africanos na Província, situação que somente 
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começaria a ser revertida após a extinção do tráfico internacional. como 
sustentou Graham, a adesão das elites regionais, entre as quais a da Bahia, 
ao projeto centralizador, deveu-se ao temor das rebeliões, sobretudo as 
de africanos. 

Por sua vez, as contradições que movimentaram os militares tinham 
natureza estrutural e se acentuaram com a grave crise a que foi arrastado 
o exército em 1831. eram problemas funcionais, com os quais se 
entrelaçava o fator cor da pele, embora também fossem econômicos, vez 
que o contingente militar sofria todas as mazelas dos baixos soldos e dos 
atrasos dos seus vencimentos.

o que se quer evidenciar, essencialmente, é que esses problemas 
econômicos permaneceram após 1838, inclusive a carestia dos produtos 
básicos para a alimentação dos pobres em geral. Mas as revoltas cessaram. 
quero dizer com isso que também foram políticos os fatores que 
desaceleraram o processo de rebeliões, provocando a sua interrupção 
a partir do final da década de 1830. esses problemas se localizam na 
liderança, cuja intervenção havia sido duramente atingida com a repressão 
do pós-sabinada.

a reação monárquica pós-1838 teve o sentido de eliminar essas 
tendências e de desmontar o aparato rebelde que se fortaleceu na fase 
anterior, com o acúmulo de experiências e ações. como já foi mencionado, 
a liderança rebelde, civil e militar, foi desestruturada e alijada do processo 
político ou foi, ainda, incorporada à burocracia e esvaziada dos seus anseios 
e objetivos de contestação contra o estado e a estrutura clientelista. não 
se reorganizaria nos mesmos moldes, nem com a mesma força nos anos 
que se seguiram.

este declínio se localiza também no ânimo das massas, atingido pela 
contundência repressiva da Monarquia e pelas dificuldades antepostas 
às movimentações pela satisfação das suas necessidades mais prementes. 
Foram muitos mortos, presos e banidos, atingindo-se fisicamente o 
potencial rebelde desses grupos humanos. os africanos, destacadamente 
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os libertos, foram também atingidos pela política dominante. Mortos, 
presos, deportados após 1835, continuaram sendo perseguidos na década 
seguinte.

a Monarquia aplacava os descontentamentos, golpeava as 
inquietações, construía o caminho da vitória de uma nação que deveria 
compreender o território que se estendia do Prata ao amazonas; que 
deveria incluir os portugueses; que marginalizaria os índios e excluiria os 
africanos em geral; uma nação que inibiria as particularidades locais, que 
buscaria homogeneizar a cultura, a política, a população, a história.

difícil seria dizer o que ocorreria sem a existência do rei, mas os mais 
fervorosos e conscientes monarquistas bem sabiam a importância dele. Já 
em 1839, o Correio Mercantil da Bahia indicava a sua essencialidade. dizia 
que “o trono do interessante menino” repousava sobre as convicções de 
todos os homens que pensavam, para quem ele, o menino, o rei, seria o 
laço a prender “o passado ao presente, a garantia da união das províncias 
e da existência do Brasil; enfim, o nexo comum da nacionalidade”,692 
reiterando, assim, o princípio da submissão dinástica, oriunda da cultura 
política do antigo regime, como o fator de coesão fundamental da 
nação, em uma época de profundas mudanças no âmbito da própria 
cultura política. 

692 Correio Mercantil, 3 de janeiro de 1839.




