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C A P Í T U L O  I 
 

A COMARCA DE SÃO JORGE DOS ILHÉUS, 1759-1860

A ocupação da terra era feita tumultuariamente, desa-
possada do índio, na sua maioria. A caminho da mata 
viam-se destroços de engenhos, de serrarias, de uma 
época morta.

Araújo Góes 

Economia colonial: a produção de farinha e a extração de madeiras 

E
m meados do século XVIII, o território da comarca de São Jorge dos 
Ilhéus, concentrado no entorno das pequenas vilas litorâneas, ini-
ciava a expansão da sua área econômica para as margens mais dis-
tantes dos cursos fluviais navegáveis. O território ilheense contava, 
então, com sete freguesias e algumas aldeias indígenas organizadas 

pela catequese jesuítica, cujo principal produto econômico era a farinha de 
mandioca7. O plantio da mandioca e a fabricação da farinha se faziam com 
a utilização da força de trabalho de índios catequizados e negros escravi-
zados. Mesmo bastante inferior ao volume do Recôncavo, o número pro-
porcional de escravizados em relação à população livre não deixa dúvidas 
sobre os esforços dirigidos à produção agrícola em Ilhéus. Pouco antes da 
extinção da capitania a população registrada nas paróquias somava 7.409 
habitantes, dos quais 3.667, pouco mais de 45% do total, eram escravizados 
e constituíam a principal força de trabalho utilizada na produção agrícola 
para abastecimento do consumo interno e externo, especialmente Salvador 
e Recôncavo8.

7 No ano de 1759 a capitania de São Jorge dos Ilhéus foi extinta e transformada em co-
marca subordinada à da Bahia. Ambas formariam, somadas à de Jacobina, o território 
da Província da Bahia.

8 SCHWARTZ, 1988.
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Conforme os dados apresentados na Tabela 1, na primeira metade 
do século XVIII a população de escravizados da Bahia e de Ilhéus era supe-
rior ao número da população de homens e mulheres livres, existindo entre 
os dois grupos uma categoria denominada como criados, que somavam 
setecentos e vinte e quatro indivíduos.  Tanto a população escravizada de 
origem africana quanto à das aldeias jesuíticas eram fundamentais para a 
economia das duas capitanias e para o aumento das terras exploradas pela 
agricultura.

Tabela 1 – População das capitanias da Bahia e Ilhéus (1724)
Região das 
Paróquias

Homens 
Livres

Mulheres 
Livres Criados Escravizados Total

Recôncavo 7.653 7.438 380 24.217 39688
Salvador 6.611 5.977 273 12.132 24.993

Ilhéus 1.846 1.371 25 3.667 7.409
Sertão 725 727 56 1.266 2.744

Sergipe 1.600 1.856 20 4.200 7.676
Total 18.435 17.369 724 45.482 79.864

Fonte: SCHWARTZ, 1988.

O perfil do produtor da capitania era o de pequeno proprietário 
de terra, em sua maioria posseiro ou arrendatário, utilizando-se da mão de 
obra escrava, e cuja principal produção, conforme apontado anteriormen-
te, era a farinha de mandioca. A coroa portuguesa impunha a obrigação do 
plantio de mandioca e vetava a sua substituição por lavouras mais rentá-
veis como a cana-de-açúcar e o fumo, o que durou até a segunda metade 
do século XVIII9. A coroa desenvolveu uma política estratégica em rela-
ção a priorizar a produção de farinha e outros mantimentos no atual sul 
da Bahia, enquanto o Recôncavo especializava-se na fabricação de açúcar 
para exportação10.  Assim, o principal papel econômico do sul baiano li-
mitou-se, por largo espaço de tempo, a fornecer alimentos para consumo 
de Salvador, onde havia uma preocupação generalizada quanto aos efeitos 
de uma crise de abastecimento dos engenhos e das frotas portuguesas que 
atracavam em seu porto. 

A produção de farinha e a extração de madeira eram controladas 
por Salvador desde o período em que Ilhéus era capitania hereditária. A 
necessidade imperativa de abastecimento da capitania da Bahia contribuiu 

9 SILVA; LINHARES, 1981. 
10 DIAS, 2007.



In memorian: urbanismo, literatura e morte  21

para esse quadro. A instalação do governo-geral e o aumento do número de 
engenhos no Recôncavo contribuíram significativamente para a expansão 
demográfica da capitania da Bahia, cuja capital era sede dos setores não 
produtivos da população: a burocracia estatal, os agentes do comércio e as 
tropas governamentais. Por sua vez, a massa de trabalhadores dos enge-
nhos do Recôncavo, constituída pelos povos originários e pelos escraviza-
dos de origem africana, necessitava de uma quantidade cada vez maior de 
mantimentos.

Teixeira da Silva propõe um esquema constituído por três áreas 
produtoras de farinha em torno do mercado soteropolitano. A primeira era 
constituída pelas vilas mais próximas à Cidade do Salvador em um raio de 
100 a 220 quilômetros de circunferência, como Maragogipe, Jaguaripe e Na-
zaré; uma área intermediária compunha-se das chamadas “vilas de baixo”, 
como Valença, Cairú e Camamu; e, por fim, havia uma terceira área com-
preendendo a vila de Ilhéus e o sul da comarca11. No século XVIII ocorreu o 
esgotamento das terras da primeira área e, gradativamente, as “vilas de bai-
xo” passaram a constituir a principal região produtora de farinha para Sal-
vador e o Recôncavo. Um número significativo de produtores, donos de um 
pequeno número de escravizados, afluiu para Valença, Cairú e Camamu. 

A concentração de terras no Recôncavo, a limitação da prática de 
aforamento dessa área e o custo elevado da produção de açúcar, juntamen-
te com o esgotamento das terras destinadas ao cultivo da mandioca nas vi-
las mais próximas a Salvador, foram elementos importantes para a transfe-
rência dos lavradores para as áreas próximas a Camamu, ou mesmo Ilhéus. 
Como não havia estradas em boas condições, quase toda a mercadoria era 
transportada por embarcações, que deveriam ser fiscalizadas pelos oficiais 
das câmaras e juízes ordinários das vilas. Os mestres das embarcações eram 
obrigados a possuir uma carta de identificação contendo a sua identidade 
e a quantidade de farinha embarcada em cada vila com destino a Salvador. 
Ali seria realizada uma conferência dos dados contidos na carta e emitido 
um visto, por um funcionário do governo, que deveria ser apresentado no 
porto da vila de origem sob pena de degredo para a África12. 

A fortaleza do morro de São Paulo, por sua localização estraté-
gica, era fundamental na repressão ao contrabando de farinha. Todas as 
embarcações que faziam o transporte de farinha entre as vilas produtoras 

11 SILVA; LINHARES, 1981, p. 86-87.
12 DIAS, 2007, p.116.
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e o porto de Salvador eram obrigadas a passar ao largo da fortaleza, favo-
recendo a sua fiscalização. Camamu também possuía um papel importan-
te na rota da farinha. Para ali convergiam as embarcações vindas das vilas 
mais ao sul. Da vila as embarcações seguiam rumo à barra dos Carvalhos, 
ao sul de Boipeba, até a vila de Cairú, de onde navegavam até o morro de 
São Paulo13. 

Camamu foi a mais importante vila da capitania de Ilhéus ao lon-
go do período em que a farinha representava o principal produto agrícola 
da região. Aliada à capacidade produtiva da vila, o seu porto tinha um 
papel estratégico na distribuição comercial da farinha para Salvador. No 
início do século XVIII, de um total de 2.230 habitantes, 1.032 eram es-
cravizados, um percentual bastante significativo e que mostra a importân-
cia dessa mão de obra envolvida no plantio de mandioca e na extração de 
madeira14. A produção da capitania de Ilhéus era exportada para o celeiro 
público de Salvador, de onde era distribuída para os centros consumidores 
da capital e do Recôncavo. Os preços da farinha variavam de acordo com 
inúmeras causas, desde as climáticas até o aumento abrupto da demanda, 
as quais podiam fazer com que se elevassem sobremaneira. De qualquer 
forma, o seu preço seguia uma tendência de alta que se manteve constante 
até a primeira metade do século XIX. Mesmo com a introdução de novos 
produtos, como o café e o cacau, a produção de farinha em Camamu con-
tinuou a manter um ritmo crescente15.

Outra importante atividade econômica da capitania era a extração 
de madeira enviada para exportação à Baía de Todos os Santos. Dias chama 
a atenção para a natureza da indústria madeireira em Ilhéus, que não se 
limitava apenas a extrair os troncos e transformá-los em pranchões, mas 
voltava-se também para sua transformação em peças para o uso da cons-
trução naval. Uma série de estaleiros locais fabricava pequenas embarca-
ções utilizadas nas rotas fluviais e marítimas regionais, assim como quilhas, 
lemes, mastros e tabuado para médias e grandes embarcações construídas 
em Salvador ou em Lisboa16.  

A transformação do sistema de capitanias hereditárias em comar-
cas fez com que a gestão dos cortes de madeira reais ficasse a cargo dos 
ouvidores nomeados por Salvador. Os cortes eram abertos em função das 

13 DIAS, 2007, p. 117.
14 SCHWARTZ, 1988.
15 BARICKMAN, 2003, p. 137-138.
16 DIAS, op. cit., p. 147.
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necessidades do arsenal real da Marinha em Lisboa. Realizadas as entre-
gas das encomendas, os cortes eram então fechados até nova demanda. As 
inúmeras encomendas para Lisboa, devido ao aumento da quantidade e da 
tonelagem das embarcações portuguesas, bem como o contrabando eram 
responsáveis pela diminuição das matas da comarca, especialmente entre 
Cairú e o rio de Contas. 

De acordo com Morton, o aumento da necessidade de madeira 
para a indústria naval acompanhou o momento favorável para os produtos 
agrícolas de exportação ao final do século XVIII. Além disso, o terremoto 
que praticamente destruiu Lisboa impulsionou a demanda na construção 
civil oficial. Os interesses privados no corte de madeira haviam chegado 
a um ponto em que ocorreu uma clara resistência aos projetos preserva-
cionistas da administração portuguesa17. Para fiscalizar e controlar essa 
produção, a administração colonial se fez mais presente através da união 
dos cargos de ouvidor e juiz conservador das matas. A estrutura da Con-
servadoria das Madeiras contava, além de com um juiz, com um escrivão, 
um administrador geral, cinco ajudantes e um almoxarife. Um dos mais 
importantes administradores de Ilhéus foi o desembargador Balthazar da 
Silva Lisboa, que também viria a ser proprietário de terras onde foi erguida 
a aldeia indígena de São Pedro de Alcântara, hoje Ferradas.

A formação acadêmica de Balthasar Lisboa, em relação ao tema 
dos recursos naturais, se enquadra na perspectiva iluminista, em que o 
meio ambiente deve ser preservado do uso indiscriminado do seu poten-
cial econômico. A destruição das matas era interpretada como sinal de 
atraso e descuido administrativo. Lisboa foi um dos primeiros administra-
dores que tratou cientificamente das questões ambientais na América Por-
tuguesa. Vários intelectuais brasileiros da sua geração tiveram seus estudos 
em universidades portuguesas, para exercer funções na burocracia estatal 
financiados pela coroa18. 

A reforma administrativa imposta na administração do ministro 
Pombal (1750-1777) incentivou os estudos sobre áreas de floresta, rios na-
vegáveis e plantio de novas culturas. Os recursos naturais foram priori-
zados no sentido de fortalecer a monarquia portuguesa e suas posses. Os 
estudiosos formados em Coimbra e Lisboa produziram uma série de inves-
tigações sobre o potencial econômico da colônia em forma de “memórias”, 

17 MORTON, 1978.
18 LIMA, A. P., 2006.
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entre as quais figura a de autoria de Lisboa, do ano de 1803, sobre as matas 
da comarca de Ilhéus e os cortes de madeira, onde defende a redução do 
desmatamento e denuncia os prejuízos econômicos que poderiam advir 
para a coroa portuguesa.

Como juiz conservador das matas, exigiu que todos os proprietá-
rios deveriam pedir a devida licença para a extração e o comércio de ma-
deiras. No exercício do cargo, Lisboa entrou em choque com os interesses 
de grandes proprietários, entre eles a influente família Sá Bittencourt, que 
explorava economicamente as matas de suas fazendas e engenhos, a maior 
parte pertencente ao espólio dos proscritos padres jesuítas. A associação 
entre proprietários de terras e de animais de carga com os donos das em-
barcações de transporte de madeira para Salvador, que teve como objetivo 
inicial diminuir os custos dos fretes, acabou por formar um bloco domi-
nante nesse setor econômico da província. Esse grupo sofreu a oposição do 
ouvidor Balthazar Lisboa, particularmente a partir de 1797, quando uma 
carta régia decretava a propriedade exclusiva do governo das madeiras na 
orla marítima e às margens dos rios navegáveis que desaguassem no ocea-
no. Os proprietários dessas áreas seriam indenizados com a mesma quanti-
dade de terras em lugares a serem especificados pela coroa19. 

A reação contra o juiz conservador foi liderada por figuras in-
fluentes da política e economia baianas, como Domingos Muniz Barreto 
e os irmãos Manoel Ferreira Câmara e José de Sá Bittencourt e Câmara, 
envolvidos com extração, beneficiamento e transporte de madeiras e peças 
para construção naval. José de Sá apresentou à coroa uma representação de 
sua autoria contra as ações do juiz conservador com amplo apoio da socie-
dade local, inclusive de certo padre Malta, acusado por Balthasar  Lisboa 
de explorar os indígenas de Santarém na extração de madeira20. Por fim, os 
interesses particulares prevaleceram e foram permitidos os cortes de ma-
deira sujeitos apenas aos impostos cobrados pela coroa. O conflito entre os 
interesses de particulares e do governo colonial aponta a importância da 
extração de madeira como um setor estratégico da economia da América 
Portuguesa.

Por sua característica de floresta tropical, a mata atlântica era uma 
inestimável fonte de recursos para a coroa portuguesa devido à quantida-
de de espécies de madeiras e suas inúmeras aplicações para a construção 

19 LISBOA, 1913-1918.
20 MORTON, op. cit.
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civil e a naval. Em uma área relativamente pequena era possível encontrar 
diversos tipos diferentes de árvores inexistentes no hemisfério norte, como 
a sucupira, o vinhático, o jacarandá, o potumuju, o jequitibá, entre outras, 
com uma oferta quase que ilimitada para a época colonial. Mesmo com a 
exploração das madeiras nativas, a vila de São Jorge dos Ilhéus não conse-
guiu um lugar de destaque na economia colonial baiana. A menor integra-
ção com o porto de Salvador e a pouca participação na produção de farinha 
para o consumo do Recôncavo não favoreceu a sua posição entre as vilas da 
capitania. Ao longo de séculos, a zona rural teve como base uma policul-
tura de pouca expressão e a extração de madeira. A população da fregue-
sia dos Ilhéus estava dispersa pelas margens dos rios Santana, Cachoeira, 
Fundão e Itaípe, onde pequenos lavradores plantavam arroz, feijão, coco e 
mandioca21.  

A maior propriedade rural era o engenho de Santana, antiga pos-
se jesuítica, que se tornou um dos mais importantes produtores de açúcar 
da colônia. Chegou a possuir mais de duzentos escravos, uma quantidade 
significativa mesmo para os padrões dos seus congêneres do Recôncavo. 
Além do Santana, havia pouco mais de uma dúzia de pequenos engenhos 
produzindo aguardente e melado e algumas serrarias para a fábrica de 
pranchões de jacarandá e vinhático. As margens do rio Itaípe até a Lagoa 
Encantada, onde passava a ser conhecido como Almada, era a zona mais 
povoada da freguesia. Ali estavam registradas quatro dezenas de proprie-
dades rurais que abriam clareiras na mata. Toda essa área, situada ao norte 
da vila dos Ilhéus, podia ser percorrida em um dia de navegação pelo Itaípe 
até uma aldeia de índios grên situada próxima à lagoa Encantada. Em todo 
o percurso do termo da vila até o rio Tijuípe, ponto extremo ao norte, não 
havia mais do que dois pequenos povoados, Ponta do Ramo e Mamoam, 
habitados por descendentes dos povos originários que exerciam a atividade 
pesqueira e fabrico de redes de pesca com fibras de ticum22. 

Os rios Santana, Cachoeira e Fundão formavam o estuário co-
nhecido como “rio dos Ilhéus”, onde foram estabelecidas as mais antigas 
rotas de colonização que partiam do litoral sul baiano para o interior do 
continente. As margens do Cachoeira eram povoadas até a altura da sua 
última corredeira no banco de pedras, conhecido atualmente como Ban-
co da Vitória, ponto onde finalizava a navegação sem interrupção desde o 

21 CAMPOS, J., 1981.
22 DIAS, op. cit., 2007.
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porto fluvial de Ilhéus. Nas suas proximidades, os jesuítas haviam instalado 
uma aldeia datada de 1603, como parte da estratégia para a catequese das 
etnias nativas. A aldeia, chamada de Maria Jape, foi erguida na junção dos 
rios Santana e Cachoeira e nela habitavam etnias tupi e potiguar, estes para 
auxiliar na defesa da vila e dos engenhos de açúcar contra as incursões de 
povos não catequisados23.

A ocupação das terras da freguesia de São Jorge não havia ultra-
passado as terras próximas à Lagoa Encantada, ao norte; pouco mais de 
três léguas às margens do Cachoeira, a oeste; e o rio Acuípe, abaixo de Oli-
vença, ao sul. A expansão ocorreu a partir das primeiras décadas do século 
XIX, quando diversas sesmarias foram adquiridas ou doadas a determi-
nados indivíduos com recursos suficientes para novos empreendimentos 
agrícolas. Portanto, nas áreas de expansão acima citadas, se configurava 
um investimento em grandes propriedades adquiridas por preços baixos 
ou por concessão de sesmaria. O declínio da mineração do ouro e da pro-
dução açucareira foram, em parte, responsáveis por um maior investimen-
to em novas lavouras. Uma lenta evolução econômica, desde o final do 
século XVIII, forneceu o impulso inicial para o desbravamento da fronteira 
oeste do território ilheense durante o século seguinte, o que resultou na 
abertura de um maior número de estradas e no acirramento da disputa 
pela terra inicialmente dos colonos com as etnias originárias e, posterior-
mente, entre si mesmos24. 

Apesar de se constituir na área mais produtiva da freguesia, os 
terrenos do Itaípe eram avaliados com equivalência aos dos terrenos me-
nos valorizados de Camamu e Cairú. Em média, cada braça de terra valia 
1$000 réis, enquanto ao sul da vila o valor caía pela metade. As operações 
de compra e venda de terras correspondiam à maior parte das transações 
registradas. A maioria das compras era feita com pagamento imediato, em 
moeda corrente25. As propriedades negociadas possuíam títulos de escritu-
ras e limites estabelecidos por marcos de pedras legitimados pelo reconhe-
cimento mútuo, prática essa que sobreviveu na demarcação das fazendas 
de cacau, sendo raros os cercamentos.   

Levando em consideração a expansão das áreas produtivas, a co-
marca podia ser dividida em termos históricos e econômicos. Ao norte, as 

23 VIEGAS, 2003.
24 MAHONY, op. cit. 1996. 
25 DIAS, op. cit.
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freguesias de Nossa Senhora do Rosário da Vila do Cairú e a do Espírito 
Santo de Boipeba, com uma relação de proximidade com Valença e com 
o sul do Recôncavo. Mais ao centro, as de Nossa Senhora da Assunção de 
Camamu, São Sebastião do Maraú e São José da Barra do Rio de Contas, 
atual Itacaré, no que poderíamos chamar de as “terras das doze léguas”. A 
expansão inicial dessa zona seguiu as margens do rio de Contas, onde sur-
giram as povoações de Ubaitaba e Jequié, esta última no extremo oeste da 
economia cacaueira, onde a mata atlântica limitava com o antigo “sertão da 
Ressaca”. E outra, mais ao sul, as paróquias da Invenção de Santa Cruz da 
Vila dos Ilhéus e de São Boaventura do Poxim (Canavieiras), cujo território 
tornou-se, a partir da segunda metade do século XIX, o principal produtor 
de cacau do Brasil.

A grande quantidade de quilombos existentes nas matas da co-
marca é um testemunho da dimensão da força do trabalho escravo para a 
agricultura. Apesar do fato de as paróquias produtoras de açúcar do Re-
côncavo em apresentar um número mais elevado de trabalhadores escra-
vizados em relação à zona produtora de farinha, a quantidade de quilom-
bos formados nas matas de Cairú, Camamu e Ilhéus foi muito superior. 
Schwartz presume que as condições menos severas do que o regime de 
trabalho nos canaviais, a dieta e o bem-estar físico, assim como a maior 
densidade demográfica em relação aos livres estimularam a resistência 
ao regime de trabalho forçado26. Deve-se ainda levar em conta o espaço 
geográfico de matas fechadas, que favoreciam a formação e a defesa dos 
quilombos.

Ainda na primeira metade do século XIX, havia uma forte repres-
são aos inúmeros quilombos existentes nas matas de Ilhéus, Barra do Rio 
de Contas, Cairú e Camamu, contra os quais eram organizados ataques 
pela guarda policial, municiada pelo governo provincial. Tais quilombos 
tinham uma existência relativamente curta devido aos ataques que sofriam 
das tropas governamentais. Mas logo eram organizados novos refúgios, 
que muitas vezes abrigavam desertores e foragidos da justiça, os quais, 
em parceria, atacavam as propriedades mais distantes. Os quilombos do 
Borrachudo, do Corisco e do Saburá, localizados nas matas entre Barra 
do Rio de Contas e Camamu, eram considerados os mais perigosos. Uma 
expedição policial organizada pela província, em 1838, cercou e prendeu 
os moradores desses quilombos, cujos líderes foram julgados e condenados 

26 SCHWARTZ, 2001.
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à forca, sentença confirmada pelo governo imperial. Como não houvesse 
quem quisesse manejar a forca, os sentenciados foram fuzilados pela força 
policial27. 

Com a intensificação do policiamento dos portos tradicionais de 
contrabando de escravizados, os portos do sul da Bahia passaram a servir 
como alternativa para o tráfico. Em 1851 foi registrado o último grande 
desembarque de africanos na comarca, ocorrido nas proximidades da praia 
do Mamoam, ao norte de Ilhéus. Um negreiro comandado pelo português 
João Teodoro de Faria que, perseguido pelos ingleses, encalhou o navio e 
refugiou-se em uma propriedade na Lagoa Encantada, com um lote de cer-
ca de quatrocentos africanos28. Esses últimos provavelmente haviam sido 
encomendados pelos Sá Bittencourt, com os quais Faria estabeleceu pos-
teriormente relações de parentesco, mediante o casamento. Essa aquisição, 
mesmo que tenha sido uma das poucas registradas, não foi um fato isolado 
no processo de exploração de trabalhadores em regime escravo. Nesse pe-
ríodo, o cacau, assim como as demais culturas em expansão, necessitava de 
braços para o plantio e a colheita das safras, que aumentavam a cada ano e 
transformavam economicamente o sul da Bahia. 

Entre os anos de 1836 e 1837 o juiz de direito da comarca Francis-
co Primo de Castro, residente em Camamu, dirigiu ao governo pedido de 
tropas para dar combate aos quilombos. A correspondência dos juízes tam-
bém denuncia o tráfico ilegal em Ilhéus. No ano de 1836, em torno de cen-
to e doze escravos, entre homens, mulheres e crianças, haviam sido “deso-
vados” por um brigue na Armação das Baleias, no lugar chamado Capitão, 
a seis ou sete léguas da vila, ao norte da barra do Mamoam. O comércio 
ilegal de escravizados continuou por um longo tempo no litoral ilheense. 
Em 1856, o juiz Ermano do Couto, de quem voltaremos a falar no quinto 
capítulo, denunciou ao governo da província a tentativa de desembarque 
de africanos pelo brigue mercante Maria Stuart na barra do Cururupe, a 
duas léguas da vila, e a saída, de Tenerife, do brigue Pensamento para o 
tráfico de africanos em Ilhéus29.

Ainda em 1875 foi organizada uma expedição policial para des-
truir um quilombo localizado nas matas da fazenda Caldeiras, na Lagoa 
Encantada. Foram capturados pouco mais de uma dezena de escravos que 

27 CAMPOS, 1981.
28 Ibidem.
29 APEBa, SJ, CJI, 1836-7, maços 2395-1 e 2397.
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viviam distribuídos em pequenos acampamentos30. A repressão aos escra-
vizados fugitivos fez parte de um processo mais amplo de incorporação de 
terras que afetou diretamente as comunidades indígenas do sul da Bahia, 
desarticuladas pela ocupação dos seus territórios, especialmente no século 
XIX, com a expansão do plantio de cacau. 

Aldeias, estradas e lavouras: o papel do trabalho indígena na comarca 
dos Ilhéus 

A ampliação da área de exploração econômica baseada na mão 
de obra escrava era organizada em torno da incorporação dos territórios 
das etnias originárias. As aldeias administradas por jesuítas e capuchi-
nhos ao longo dos séculos XVIII e XIX são os marcos mais visíveis da 
expansão das fronteiras no sul da Bahia. Os maiores exemplos são: a je-
suítica Nossa Senhora da Escada ou Olivença e São Pedro de Alcântara 
ou Ferradas, erguida sob a direção dos capuchinhos. Enquanto Olivença, 
mais antiga, representa de muitas formas o período colonial, Ferradas 
simboliza a fase inicial das transformações econômicas e sociais advindas 
com o plantio do cacau.   

Criada em 1815, a aldeia de Ferradas situava-se às margens da 
estrada construída para ligar as vilas de São Jorge dos Ilhéus e Vitória da 
Conquista, no chamado sertão da Ressaca, área entre as margens dos rios 
Pardo e de Contas, ocupada pelos kamakã-mongoió. A Ressaca era uma das 
áreas de expansão da pecuária extensiva entre Minas e o Recôncavo, que 
teve como pioneiro o capitão-mor Gonçalves da Costa. Outras estradas 
estavam sendo abertas pelo coronel José de Sá Bittencourt, com mão de 
obra nativa, para ligar a vila de Camamu ao interior, a maior parte delas em 
terrenos de sua propriedade. O crescente interesse pela articulação econô-
mica da vila de Ilhéus com Minas Gerais fez com que o governo mandasse 
organizar, em 1810, um estudo da viabilidade de uma estrada entre essas 
regiões, acompanhando as margens do Pardo, a cargo do engenheiro mi-
neiro Felisberto Caldeira Brant. 

Brant era dono do engenho de Santana, a maior propriedade 
ilheense, e de outras posses dos expulsos jesuítas. O futuro marquês de 
Barbacena, educado na Academia Naval de Lisboa, transferiu sua resi-
dência para a Bahia em 1801, quando foi nomeado tenente-coronel de 

30 CAMPOS J., 1981.
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infantaria do exército português. Em Salvador, casou-se com Anna Cons-
tança de Castro Cardoso dos Santos, filha de um dos mais importantes 
comerciantes da capital. A morte do sogro fez de Brant um dos homens 
mais ricos da Bahia e lhe possibilitou fazer grandes investimentos em 
terras. Para facilitar o comércio entre suas propriedades e Minas Novas, o 
atual norte mineiro, Brant custeou, entre os anos de 1812 e 1815, a aber-
tura da estrada entre Ilhéus e o arraial da Conquista, com a mão de obra 
de 240 escravizados e nativos das missões.

 A estrada, concluída em 1815, teve como ponto de partida o rio 
Cachoeira, seguindo em direção ao seu afluente conhecido como Salgado 
e, dali, rumo ao rio Gavião, nas proximidades de Vitória da Conquista. A 
estrada tinha a extensão de 42 léguas, e em dois anos de serviços havia atin-
gido o rio Salgado. Brant seguiu em parte a rota aberta anteriormente por 
José de Sá e abriu uma nova rota onde foi erguido o aldeamento de São Pe-
dro de Alcântara, futura Ferradas, que se transformou em importante cen-
tro de catequese e expansão da cultura cacaueira às margens do Cachoeira.

Os núcleos originais das atuais Ferradas e Itapé se formaram a 
partir de aldeamentos kamakã-mongoió instalados, respectivamente, por 
Gonçalves da Costa e Caldeira Brant. O aldeamento de São Pedro de Al-
cântara estava situado em terras doadas pelo ouvidor Balthazar Lisboa, a 
oito léguas de Ilhéus. A intenção era de utilizar os povos originários para 
proteger a estrada e produzir farinha para o abastecimento de Ilhéus. 

Nesse período, mais especificamente em 1808, os capuchinhos 
iniciaram a catequese em Ilhéus, especialmente entre os pataxó e kamakã-
mongoió. O frade capuchinho italiano Ludovico de Livorno foi o primeiro 
a ser enviado para as matas do sul da Bahia, estabelecendo sua ação de 
catequese na região de Ferradas.  Alguns anos antes, uma grande área do 
território kamakã-mongoió fora submetida por Gonçalves da Costa com o 
sucesso da conquista por ele organizada sobre as aldeias da região. Nessa 
região foi erguido o arraial de Vitória da Conquista, que funcionou como 
entreposto para o comércio de gado e algodão31. As suas fazendas abaste-
ciam os açougues das vilas de Jaguaripe e as povoações de Nazaré e Aldeia, 
atual Aratuípe, sendo o gado transportado por caminhos por ele abertos 
até os centros consumidores. 

Aos kamakã-mongoió aldeados em Ferradas somaram-se os grên 
transferidos da aldeia do Almada por ordem do governo provincial, para 

31 PRADO JÚNIOR, 1989.
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viabilizar o projeto de articulação do litoral com o interior pela bacia do 
Cachoeira. A aldeia dos grên, no rio Almada, foi erguida em terrenos per-
tencentes aos jesuítas do colégio de Santo Antão de Lisboa, entre os anos 
de 1694 e 169532. A ausência de padres e a dispersão dos índios resultaram 
em que a aldeia fosse transferida para uma sesmaria vizinha pertencente 
aos jesuítas do Colégio da Bahia. Em meados do século XVIII a aldeia ficou 
sem a presença de qualquer autoridade civil ou religiosa e iniciou-se um 
novo abandono destas terras por parte dos seus habitantes. 

Um dos proprietários vizinhos, Pascoal de Figueiredo, interessado 
na manutenção da aldeia, incentivou a vinda dos padres do Santana com 
o objetivo de reconduzir os nativos dispersos33. O projeto contou com a 
ajuda de um escravizado fugitivo do engenho de Santana que havia se re-
fugiado entre os grên e conhecia a sua língua. Em troca dos seus favores, 
os jesuítas o alforriaram, e o vice-rei concedeu-lhe a patente de capitão dos 
índios. Certamente a existência daquele aldeamento contribuiu para a ocu-
pação gradual dos terrenos do Almada e da Lagoa Encantada, funcionado 
como uma barreira às incursões dos índios não assimilados. 

Em 1815, por iniciativa do ouvidor Lisboa, os índios foram trans-
feridos para as margens do Cachoeira, aonde iriam mais uma vez desempe-
nhar o papel de proteção às áreas de expansão agrícola. O desembargador 
Lisboa, visando ao aumento da produção em suas terras, cedeu aos grên 
alimento, roupas e ferramentas agrícolas34. Anos antes, Gonçalves da Costa 
conseguiu autorização para deslocar os grên para o serviço de abertura da 
estrada ligando suas fazendas à Barra do Rio de Contas. De acordo com o 
governo provincial, em 1815, cacau e café eram plantados pelos aldeados 
de Ferradas dirigidos pelo capuchinho frei Vicente d’Ascoli35.  

Na visão do governo português, a abertura de estradas entre a 
Bahia e Minas era fundamental para a exploração comercial da pecuária e 
de minérios, permitindo a fixação de núcleos que servissem de apoio aos 
viajantes e tropeiros que as percorressem. Gonçalves da Costa foi conven-
cido das vantagens econômicas de uma estrada ligando as suas fazendas 
às vilas do norte da comarca de Ilhéus, onde a agricultura e a extração 
de madeira se tornavam importantes geradoras de renda para o governo. 

32 CAMPOS J., 1981.
33 DIAS, 2007.
34 CAMPOS J., 1981.
35 APEBa, SCP, Série Diversos, Ofício do Ouvidor da Comarca de Ilhéus Enviado ao Con-
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A estrada tinha e extensão de oitenta léguas, através de florestas, serras e 
alagadiços, em direção às vilas da Barra do Rio de Contas e Camamu por 
onde desceu a primeira boiada para a comarca36. A cultura algodoeira e a 
pecuária foram as principais atividades econômicas responsáveis pelo sur-
gimento da vila de Vitória da Conquista no início do século XIX. A vila, 
por sua estratégica localização geográfica entre as Minas Novas, o litoral 
sul-baiano e o Recôncavo, era a base dos empreendimentos da família de 
Gonçalves da Costa. Os lucros comerciais advindos da abertura de estradas 
que passavam por suas fazendas justificariam os inúmeros sacrifícios na 
luta contra o meio inóspito e milhares de kamakã-mongoió37. 

Enquanto Ferradas foi erguida para facilitar a comunicação do li-
toral com o sertão da Ressaca, a aldeia de Olivença serviu ao propósito de 
favorecer a colonização do sul de Ilhéus até os limites com Porto Seguro, 
região onde a catequese havia sido iniciada no século XVI. Os territórios 
das antigas capitanias de São Jorge dos Ilhéus e Porto Seguro eram tradicio-
nalmente habitados pelos povos maxacali, kamakã, pataxó e grên, também 
conhecidos por aimoré no período colonial38. A catequese jesuítica havia 
estabelecido inúmeras aldeias que tinham o papel estratégico de forneci-
mento de mão de obra para o desmatamento e para o cultivo das terras, 
além de servir como base de povoamento ao favorecer a expansão da ocu-
pação territorial39. 

A aldeia de Nossa Senhora da Escada, depois vila de Olivença, era 
um dos mais antigos aldeamentos jesuíticos do sul da Bahia. Uma docu-
mentação da ouvidoria da Bahia, datada de 1768, utilizada por Dias em sua 
tese, se refere ao mais antigo registro sobre a “aldeia dos padres”: o livro de 
assentamento de batismos aberto pelo padre Teodósio de Moraes no ano de 
1682. Dessa forma, o aldeamento teria provavelmente se originado na se-
gunda metade do século XVII. Na data do relatório do ouvidor Luís de Ve-
ras a população local era formada por cento e vinte dois casais que somavam 
quinhentas e oito pessoas, entre as quais três escravizados, que residiam em 
casas de taipa cobertas de palhas que formavam uma praça principal40.

Os jesuítas foram responsáveis pela pacificação de índios hostis 
à presença portuguesa nos seus territórios. Os aldeamentos e as extensas 

36 CAMPOS, op.cit.
37 SOUSA M., 2001.
38 DANTAS B., 1998.
39 MARCIS, 2004.
40 DIAS, 2007.
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porções de terras doadas à ordem inaciana a fizeram senhora de pratica-
mente todas as áreas agricultáveis da capitania, englobando a sesmaria das 
doze léguas, e o engenho de Santana com uma área de cinco mil hectares. 
Aos poucos os indígenas das aldeias de Olivença haviam abandonado a 
maior parte dos seus costumes, inclusive os idiomas nativos, expressando-
se em língua portuguesa. Possuíam seus próprios juízes e capitães-mores, 
assim como escolhiam os seus próprios sobrenomes retirados dos brancos 
locais. Não raro chegavam a adotar o nome completo. Tal prática foi tam-
bém adotada na região pelos escravizados negros que, quando libertados, 
adotavam o sobrenome dos antigos senhores. 

Ao utilizarem esta e outras estratégias, os nativos “civilizados” 
buscaram uma forma de se adequar simbolicamente ao mundo dos co-
lonos e buscar abrigo contra os grupos que ainda não haviam sido assi-
milados pela catequese e que hostilizavam os que passaram pelo processo 
de cristianização. Alguns nativos dessas vilas estavam tão ligados aos cos-
tumes ocidentais que haviam sido investidos em cargos civis e militares; 
muitos “apresentavam-se de casaca nos atos públicos e particulares”41. Em 
recentes escavações no “quadrado” de Olivença foram encontradas ossadas 
humanas, que podem indicar a adoção do enterro dentro ou em torno das 
igrejas cristãs pela população local. 

Até a primeira metade do século XVIII, os padres jesuítas foram 
a ponta-de-lança dos esforços da coroa portuguesa para o controle das 
populações indígenas e para a expansão da economia colonial. Os padres 
jesuítas haviam exercido uma influência incontestável na economia ilheen-
se, em parte por sua eficácia na catequese das etnias que habitavam o seu 
território, em parte pelo domínio de amplas propriedades rurais que pra-
ticamente monopolizavam a produção agrícola local, como a citada ses-
maria das doze léguas cuja testada ia da ilha de Boipeba ao rio de Contas. 
Os padres arrendavam parte dos seus terrenos configurando uma classe de 
pequenos proprietários de mão de obra escrava produtores de farinha com 
pouco acesso à mão de obra nativa das aldeias jesuíticas. 

A disputa pela mão de obra nativa entre padres e colonos era uma 
constante como se percebe na documentação oficial sobre, por exemplo, 
a “aldeia dos padres” ou de Nossa Senhora da Escada. No início do século 
XVIII, uma rebelião dos índios contra a administração jesuítica, estimula-
da pelos colonos, chamou a atenção do vice-rei, o Marquês de Angeja, que 

41 CAMPOS J., op. cit.



34  André Luiz Rosa Ribeiro

recomendou ao capitão-mor dos Ilhéus que cuidasse do imediato envio de 
um pároco para a aldeia. Os índios seriam obrigados a lavrar uma roça de 
mandioca para o mesmo e fornecer-lhe uma canoa com quatro pescadores 
garantindo-lhe o seu sustento. Os padres, porém, estariam limitados à admi-
nistração espiritual da aldeia, enquanto a jurisdição temporal ficaria a cargo 
do capitão-mor como uma medida provisória para conter os ânimos42. 

A cristianização possibilitou transformar os povos indígenas da 
capitania em mão de obra para o cultivo da terra, na abertura de estradas 
e no povoamento e defesa das áreas de expansão agrícola. A produção de 
Olivença consistia em farinha de mandioca, feijão e banana e a alimentação 
era completada com frutos do mar e caça selvagem. Havia uma produção 
artesanal de rosários, coquilhos, fios de algodão, tabuados, estopa de embi-
ra e cabos de piaçava, estes dois últimos utilizados na construção naval e no 
arrasto de madeiras das áreas de corte para os portos de embarque. Ainda 
segundo a documentação, as terras da aldeia eram apropriadas coletiva-
mente, sendo alguns terrenos reservados para o uso exclusivo dos padres. 

Parte da população masculina de Olivença trabalhava como jor-
naleiros nas propriedades circunvizinhas, particularmente na derrubada 
de árvores. Havia treze serradores entre os oficiais mecânicos de Olivença, 
um alfaiate e um sapateiro. Todos os demais eram fabricantes de contas, e 
o que recebiam era dividido entre o missionário e o consumo de mercado-
rias de baixo custo, especialmente a aguardente vendida pelos colonos43. 
O comércio local consistia da venda de pequenas quantidades de farinha, 
rosários de contas e fibras de ticum para cordas, redes e linhas de pesca. 

Os jesuítas buscaram adaptar a produção artesanal aos padrões de 
consumo dos colonos. Os rosários feitos de cocos da piaçava eram envia-
dos para o colégio de Salvador, onde recebia o acabamento final e encon-
trava uma demanda razoável. Com a palha da piaçava também produziam 
chapéus, redes, esteiras e cestos vendidos no mercado de Ilhéus e enviados 
para Salvador. O principal sustento alimentar dos índios e dos padres era 
a pesca, havendo pouca referência à caça ou à coleta de alimentos como 
atividades econômicas dos índios da aldeia44. 

Além desses produtos, havia uma comercialização regular para 
Portugal de cocos e pentes de casco de tartaruga, o que teria estimulado a 

42 ABN, Coleção Documentos Históricos, v. 43. pp. 50-51.
43 DIAS, 2007.
44 PARAÍSO, 1982.
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abertura de fábricas durante o reinado de José I45. A fibra de ticum era mais 
utilizada para a fabricação de cordoaria para os cortes de madeira e as embar-
cações. A cordoaria era fundamental para o processo de arrasto ou “puxada” 
da madeira feita por bois e homens até os portos de embarque no litoral. A 
existência de estaleiros nas vilas da capitania remonta ao século XVII. Nesse 
período, Ilhéus, Camamu, Boipeba e Cairú construíam embarcações e peças 
beneficiadas fornecidas ao arsenal da Bahia. Provavelmente esses estaleiros 
consumiam regularmente a produção dos aldeados de Olivença, gerando 
uma pequena, porém constante, receita para a população local. 

Os recursos produzidos pelos oliventinos eram, em grande parte, 
aplicados no patrimônio da igreja de Nossa Senhora da Escada. O templo 
possuía coro, pia batismal de pedra, púlpito, altar-mor com friso dourado, 
paramentos com dezenas de objetos de luxo, como vestes de seda e franjas 
de ouro, panos de seda da Índia e de Damasco. O telhado de duas águas, 
com beiral, recobre o corpo central da igreja. A fachada, tipo empena, pos-
sui três vãos com cercadura de arenito e óculo circular. A portada, com 
verga reta, possui decoração em trança, encimada por frontão reto com 
emblema dos jesuítas em forma de sol46.  

Esse quadro difere totalmente dos apresentados pelos viajantes es-
trangeiros quanto à decadência das vilas do litoral do sul da Bahia e à indo-
lência dos seus habitantes. Os relatos estão eivados da visão preconceituosa 
dos europeus em relação aos povos americanos e seus mestiços, tidos como 
exemplo da degeneração biológica do cruzamento entre diferentes “raças”. 
A abertura dos portos da América Portuguesa para navios estrangeiros 
possibilitou que os cidadãos das demais nações europeias, especialmente 
interessados na natureza e nas sociedades indígenas, pudessem explorar as 
matas nativas. 

Os relatos desses viajantes sobre a realidade brasileira consolida-
ram uma imagem impregnada de preconceitos. A maior parte desses escri-
tos dá conta das questões relativas aos costumes indígenas e aos aspectos 
da natureza, não havendo uma preocupação maior em discutir aspectos 
econômicos e sociais dos colonos e de suas vilas47. As representações socio-
geográficas construídas pelos escritos dos naturalistas deram forma a uma 
visão europeia em relação aos demais continentes: o processo de oposição 

45 MOTT, 1998.
46 BAHIA, 1988.
47 MAHONY, op. cit.
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entre o “eu” europeu civilizado e o “outro” bárbaro48. O progresso científico 
e tecnológico ocorrido durante o século XIX correspondeu a uma ideia de 
superioridade cultural e biológica dos europeus em comparação aos de-
mais povos do planeta. A percepção evolucionista do processo civilizatório 
gerou um alto grau de incompreensão quanto aos diferentes modos de vida 
encontrados nos agrupamentos humanos estudados.    

Wied-Neuwied, um dos primeiros e mais importantes viajantes 
estrangeiros a visitar o sul da Bahia, descreveu as vilas e seus arredores, 
especialmente as aldeias indígenas, destacando a pobreza arquitetônica e 
social. Para ele as ruínas do colégio jesuíta e a simplicidade das casas da 
vila de Ilhéus simbolizavam a decadência dos habitantes locais49. Ainda 
segundo Wied-Neuwied, a população era irremediavelmente preguiçosa e 
incapaz de promover o desenvolvimento material das vilas, especialmen-
te pela predominância de mestiços. Essa imagem negativa, construída em 
torno de referências eurocentradas, servirá de modelo para os futuros vi-
sitantes estrangeiros e seus escritos sobre a região, como Martius, Denis, 
Ave-Lallemant e Maximiliano de Habsburgo. 

Inventários post mortem, registros eclesiásticos e o plantio do cacau

Conforme foi apontado anteriormente, desde o final do século 
XVIII os novos produtos agrícolas de exportação se estabeleceram nas 
tradicionais áreas de produção de farinha para o mercado soteropolita-
no. Nesse período, os derivados da cana-de-açúcar (cachaça e melado), o 
café, o cacau e o arroz passaram a competir com a mandioca. Apesar da 
tentativa oficial de frear o crescimento dessas novas lavouras, o cultivo 
de café e cacau se expandiu sem, no entanto, diminuir as quantidades 
de farinha enviadas para Salvador. A produção de farinha que, em 1799, 
tinha sua área estimada em 40.000 alqueires, havia dobrado, seis décadas 
depois50.

A exploração desses novos produtos seguia o ritmo positivo da 
produção agrícola provincial que durou até as primeiras décadas do século 
XIX. O aumento da demanda no mercado externo favoreceu não apenas o 
açúcar na área tradicional de cultivo, como também possibilitou a abertura 

48 Ver DUARTE R., 2002, p. 267-288, e PRATT, 1999, p. 31 e ss.  
49 Sobre o assunto ver WIED-NEWIED, 1989.
50 BARICKMAN, 2003.
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de novas fronteiras agrícolas no sul da Bahia. A especialização em um pro-
duto de exportação, o cacau, adveio de um processo regional de crescimento 
e diversificação econômica que ocorria desde a segunda metade do século 
XVIII. Nos anos que se seguiram à independência, a agricultura de subsis-
tência e a extração de madeira continuaram a ser as atividades econômicas, 
mas o cultivo de cacau era o que mais crescia.

Ao final do século XVIII as novas culturas, entre as quais cacau e 
café, foram responsáveis por uma lenta, mas gradual mudança econômi-
ca e social nas vilas do litoral sul-baiano. A referência mais antiga sobre 
o cultivo de cacau na Bahia data de 1655, quando o vice-rei D. Vasco de 
Mascarenhas solicitou garfos brotados e amêndoas a Paulo Martins Garro, 
capitão-mor do Grão-Pará51. Os garfos ou sementes deveriam ser enviados 
ao Ceará, e dali transportados para a Cidade do Salvador.  Na carta que en-
viou ao Pará, o vice-rei confessou-se “afeiçoado ao chocolate” e julgou útil, 
ao Brasil, a intensificação do seu plantio, principalmente na Bahia, cuja 
região sul possuía um clima semelhante ao amazônico52.

As várias hipóteses envolvendo as origens do cacau na Bahia têm 
despertado uma longa polêmica. Alguns autores afirmam que o cacau foi 
trazido do Pará, em 1746, por um francês chamado Louis Warneaux e 
plantado inicialmente na fazenda Cubículo, à margem direita do Pardo. 
Zehntner assevera que o cacau foi trazido para a Bahia no final da década 
de 1750 e plantado, em primeiro lugar, no município de Ilhéus. Outros 
situam o início do plantio no começo da década de 1780, no governo do 
Marquês de Valença53. Matias Cunha situa a introdução do cacau no sul da 
Bahia “por volta de 1780, quando governava a Bahia o Marquês de Valen-
ça”, quando se iniciou o cultivo em diferentes pontos da antiga capitania de 
Ilhéus, “tocando provavelmente a Ferreira Câmara o encargo das primei-
ras plantações”, provavelmente em sua propriedade em Camamu. Segundo 
Dean, o cultivo oficialmente estimulado do cacau na floresta litorânea do 
sul da Bahia teria ocorrido nesse período54. Ainda em 1783, o corregedor 
da comarca de Ilhéus, Nunes da Costa, comunicou ao governo da Bahia o 
plantio do café e do cacau, sendo que o cacau “fica com o excelente princí-
pio de quatrocentos mil pés”55. 

51 CALDEIRA, 1954.
52 CAMPOS J., 1981.
53 Sobre o assunto ver TAVARES, 1915; e BORGES DE BARROS, 1981.
54 DEAN, 1996.
55 BERBERT DE CASTRO, 1981, p. 47.



38  André Luiz Rosa Ribeiro

A respeito da questão sobre o local das primitivas plantações, vale 
ressaltar que até o ano de 1834, quando foi elevado à categoria de vila im-
perial, o distrito de Canavieiras pertencia ao município de São Jorge dos 
Ilhéus. O crescimento do consumo de chocolate na Europa e nos EUA, 
assim como o desenvolvimento da sua industrialização nesses locais, es-
timularam as autoridades portuguesas a propagar, entre os fazendeiros do 
sul da Bahia, o cultivo do cacau. A partir da década de 1770, a coroa por-
tuguesa incentivou intermitentemente entre os agricultores da comarca de 
São Jorge, o plantio de novas lavouras para exportação, com o intuito de 
diminuir a dependência do comércio do açúcar. 

Lavouras alternativas, como o café, cacau e algodão, tiveram seu 
plantio iniciado nas propriedades particulares e nas missões indígenas, ao 
longo do litoral. Como observa Mattoso, com a introdução de novas cul-
turas, o governo português desejava transformar o sul da Bahia em outro 
Recôncavo. Desde o final do século XVIII, membros da administração colo-
nial se empenharam em divulgar as possibilidades de exploração agrícola da 
região e vários estudos foram publicados sobre o assunto56. Ferreira Câmara, 
um dos principais proprietários de terras do sul baiano, produziu um im-
portante trabalho sobre os aspectos geográficos e econômicos da comarca, 
apresentado perante a Academia de Ciências de Lisboa, da qual era membro. 

O autor abordou as oportunidades para o desenvolvimento eco-
nômico da comarca de São Jorge dos Ilhéus e a valorização do programa 
do governo português de introdução do cacau na região entre os anos de 
1780 e 1783. De acordo com o texto, o clima e o solo da comarca eram favo-
ráveis ao plantio de inúmeras lavouras devido às constantes chuvas, prin-
cipalmente o cultivo do cacau proveniente da região amazônica. Ferreira 
Câmara defendeu que o fruto representava uma excelente oportunidade de 
investimento, pois o valor do cacau exportado pelas colônias espanholas 
excedia as exportações de ouro do Brasil, devido ao intenso consumo do 
chocolate no mercado europeu. 

Outra vantagem apontada no cultivo do cacau, principalmente 
em relação à cana-de-açúcar, era a necessidade de pouca mão de obra no 
seu plantio e manutenção57. O plantio intensivo do cacau encontrou uma 
série de dificuldades iniciais. Ferreira Câmara atribuiu parte do problema 

56 MATTOSO, 1992.
57 ABPI. FERREIRA CÂMARA, M. Ensaios de descripção fízica e econômica da co-

marca de São Jorge dos Ilhéus. Memórias econômicas da Academia das Sciências de 
Lisboa. 1 (1789), pp. 304, 307 e 310.
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à concorrência do comércio de farinha e madeira para Salvador. Os preços 
do cacau ainda não eram atrativos para o produtor, pois estavam abaixo 
dos que eram cobrados em Portugal. O mercado para o cacau trazido do 
Pará e plantado na Bahia era bastante restrito e o seu plantio era limitado às 
áreas próximas aos cursos d’água. Por outro lado, o cacau exportado pelas 
colônias espanholas era de uma variedade superior, o criollo, natural da 
América Central e da Venezuela58. 

Conforme a Tabela 2, a partir da década de 1835, o cacau tomou 
parte regular nas exportações anuais da província. Nesse período, o valor 
do cacau era pequeno em relação ao total das exportações provinciais, mas 
foi um dos raros produtos agrícolas a crescer de importância na receita da 
Bahia no século XIX59. 

Tabela 2 – Exportação de cacau em toneladas (1830-1890)
Décadas Toneladas Incremento %

1830 26
1840 103 +296
1850 293 +190
1860 570 +91
1870 1.196 +110
1880 1.510 +26
1890 3.503 +131

Fonte: CAMPOS J.,1981, p. 525; MAHONY, 1996, p. 203.

A expansão da fronteira agrícola de Ilhéus teve um impulso deci-
sivo com a abertura de pequenas propriedades produtoras de cacau entre 
a aldeia de Ferradas e o atual Banco da Vitória, ao longo do rio Cachoeira, 
e entre os arraiais de Aritaguá e Castelo Novo, no rio Almada, no que po-
deríamos chamar de fronteira oeste. Outra área, de ocupação mais antiga 
e próxima ao litoral, continuou a ter nas mercadorias tradicionais os seus 
principais produtos até o final do século, quando cedeu espaço para o ca-
cau. A expansão da cacauicultura teve um impulso definitivo na década de 
1860, com a introdução de novos tipos da planta conhecidos como Foras-
teiro e Pará que, devido a sua maior resistência, podiam ser explorados em 
terrenos não tão úmidos como as margens dos rios. 

As terras dos engenhos e das serrarias que estavam com suas 
atividades paralisadas foram ocupadas, substituídas gradativamente pela 

58 Id, Ibid, pp. 310 e 317.
59 APEBa, SCP, Câmara de Ilhéus, maços nn. 5540 e 5459.
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produção de cacau. Com isso, o fluxo migratório para as matas da região 
aumentou substancialmente. A zona entre Una e Comandatuba passou 
a receber colonos, em sua maioria grupos familiares, vindos do norte da 
província, que se dedicaram ao plantio de cacau, café, mandioca, milho, 
arroz e feijão. Os registros indicam a vila do Conde e Inhambupe como 
principais centros de origem dos desbravadores dos terrenos entre Ilhéus 
e Canavieiras. As margens do rio Cachoeira eram as mais cultivadas e pro-
curadas pelos recém-chegados, especialmente a zona entre a atual cidade 
de Itabuna e a aldeia de Ferradas60.     

O constante aumento da demanda externa valorizou o preço do 
cacau e a sua contribuição para as rendas provinciais. No ano de 1869, o 
presidente da província mencionou o cacau como um produto de signi-
ficativo crescimento econômico, cujo valor, para as exportações baianas, 
somente deveria aumentar61. A safra do ano anterior, quando foram ex-
portadas cinquenta e sete mil arrobas de cacau pelo porto de Salvador, 
fez o presidente da província comentar que, “o cacau enfim começa es-
perançoso, e sua cifra há de subir, porque é, talvez, a cultura de maior 
vantagem”62. 

Gradualmente, a fronteira oeste começou a ser dominada pelas 
plantações de cacau, expandindo-se para a área dos atuais municípios de 
Itabuna (antiga Tabocas) e Buerarema (antiga Macuco), na bacia do Ca-
choeira; e a de Uruçuca (antiga Água Preta) e Itajuípe (antiga Pirangi), na 
bacia do Almada. A construção de novas serrarias e engenhos havia cessa-
do na metade do século XIX. Apesar de a produção de açúcar e aguardente 
não ter sido interrompida, a partir dessa época os capitais eram investidos 
de preferência nas plantações de cacau. 

De acordo com Guerreiro de Freitas, em meados do século XIX, 
apesar de o produto já ter adquirido alguma importância, a produção do 
Pará ainda respondia por cerca de 80% do cacau exportado pelo Brasil. A 
Bahia participava com o restante, através da produção das comarcas do 
sul63. O cacau foi o produto que mais se desenvolveu na pauta de exporta-
ção local e as suas plantações eram maiores do que as de qualquer outro 
produto agrícola produzido. Na década de 1860, a produção anual de cacau 
correspondia a mais de 48% das exportações, o café a aproximadamente 

60 CAMPOS J., 1981.
61 BARÃO DE SÃO LOURENÇO, 1869.
62 BONDAR, 1938, p. 28.
63 GUERREIRO DE FREITAS, 1979.
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5%, enquanto açúcar, madeira e outros produtos juntos compunham o res-
tante da produção municipal64.  

Assim como em toda a província da Bahia, sua produção agrícola 
era em grande parte, baseada na mão de obra escravizada que, aos pou-
cos, foi sendo substituída pelo trabalho livre na lavoura do cacau. Como 
observa Mahony, os escravizados foram “instrumentos necessários” para 
o estabelecimento da economia cacaueira da Bahia e para a sociedade que 
com ela se formou. Evidentemente, nem todos os fazendeiros de cacau pos-
suíram escravizados, nem a escravidão foi a única forma de mão de obra 
utilizada, mas, sem dúvida, a sua presença marcou a primeira fase do cul-
tivo65. Diferentes grupos sociais foram responsáveis pelo crescimento da 
economia cacaueira: plantadores de cana do Recôncavo, colonos europeus, 
migrantes nordestinos, trabalhadores escravizados e libertos, etnias origi-
nárias e lavradores locais. O trabalho livre, de cunho familiar, desenvolvido 
desde a gradual ascensão do plantio do cacau, permitiu que a economia do 
sul baiano crescesse sem aumentar o número de escravizados utilizados na 
sua lavoura. 

Os inventários post-mortem são uma das principais fontes de in-
formação sobre a situação dos plantios e das propriedades agrícolas e sobre 
as mudanças ao longo do século XIX. Deles emerge a questão das dife-
renças entre os sesmeiros e os lavradores comuns. Enquanto os primeiros 
formavam um grupo essencialmente composto por brancos europeus e na-
cionais cujas propriedades estavam situadas em áreas próximas ao litoral e 
se dedicavam comercialmente a mais de uma cultura, os últimos compu-
nham-se de membros de diversos grupos das classes populares, com uma 
pequena posse aberta nas matas do interior e que tinham no cacau o seu 
único produto comercial66.

O número de cacaueiros plantados demonstra a importância 
da propriedade agrícola. Com base em dados levantados nos inventários 
ilheenses da segunda metade do século XIX, Mahony agrupou os planta-
dores em diferentes categorias de acordo com a quantidade de cacau pro-
duzido em suas fazendas. Pequenos produtores eram os que possuíam de 
mil a cinco mil árvores, enquanto os de médio porte possuíam entre cinco 
e dez mil pés de cacau. Os grandes produtores possuíam um número que 

64 DANTAS, 1866; APEBa, SJ, CJI, maço 2400.
65 MAHONY, 2001.
66 APEBa, SJ, Inventários Post-Mortem de Ilhéus.
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variava de vinte a cem mil pés. Poucos possuíam mais de cem mil árvores 
de cacau, mas havia, no mínimo, dois com mais de duzentos mil pés: Pe-
dro Cerqueira Lima e Fortunato Pereira Gallo, oriundos de Salvador e do 
Recôncavo, nas fazendas Almada e Santo Antônio da Ribeira das Pedras67. 

Os inventários do município de Ilhéus são eloquentes quanto ao 
crescimento do número de propriedades produtoras de cacau na segunda 
metade do século XIX. Dos quatrocentos e trinta e sete inventários regis-
trados no Arquivo Público do Estado, somente dois são do século XVIII 
e quarenta da primeira metade do século XIX. O número de inventários 
cresce significativamente para noventa e dois na década de 1860, cento e 
trinta e sete na década de 1870 e cento e sessenta e cinco na década seguin-
te. Ilhéus exportava cacau, café, açúcar, madeira falquejada e serrada. 

Tabela 3 – Produtos exportados do município de Ilhéus (1867)

Produto Quantidade Valor Unidade 
(mil réis) Total 

Cacau 31 778 @ 5 000 158:890
Aguardente 22 576 canadas 1 000 22:576

Açúcar 9 624 @ 2 200 21:172
Piaçava 26 295 @ 800 21:036
Caixaria 1 572 12 000 19:000

Café 4 252 @ 4 000 17:008
Farinha     8015 alqueires 2 000 16:030

Madeiras 1 599 dúzias 10 000 15:990
Arroz 730 alqueires 4 000 2:920

Algodão 136 @ 13 000 1:768
Total 296:390

Fonte: APEBa, SJ, CJI, Lista dos gêneros exportados desta villa dos Ilhéos 
para a Cidade da Bahia, de 1 de janeiro até 30 de junho do corrente anno 
de 1867, maço 2399. 

Conforme a Tabela 3 acima, essa produção vinha aumentando a 
cada ano devido à valorização dos produtos no mercado da capital da pro-
víncia, destino final de tudo o que era exportado, à exceção de tabuados 
para a província de Sergipe e de pranchões para o Rio de Janeiro. As ma-
deiras eram transportadas por embarcações de porte vindas de Alagoas e 
da corte. A valorização dos produtos acima citados, as irregularidades das 
estações e o desvio da mão de obra existente haviam reduzido a produção 
de gêneros de subsistência, encarecendo-os sobremaneira68. 

67 MAHONY, 1996.
68 CAMPOS J., 1981.
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A análise dos registros eclesiásticos dos municípios de Ilhéus e 
Canavieiras permitiu um olhar mais aprofundado sobre a situação das 
plantações de cacau na área de estudo, em meados do século XIX. As Ta-
belas 4 e 5 mostram que o cultivo do cacau era mais intenso em Ilhéus do 
que em Canavieiras, em que a maior parte das duzentas e cinquenta e sete 
propriedades locais registradas era composta por coqueirais próximos ao 
litoral. Em Canavieiras, a cultura do cacau estava em uma fase incipiente, 
ainda limitada às margens mais distantes do rio Pardo, enquanto a maioria 
absoluta das propriedades ilheenses que registraram a natureza das suas 
plantações produzia cacau em seus terrenos. Um total de oitenta, das no-
venta e seis propriedades ilheenses cujos registros declaravam a sua produ-
ção, possuía plantações de cacaueiros. Menos da metade dessas proprieda-
des produzia mais de um tipo de lavoura, e onde era cultivada apenas uma 
lavoura, predominava a do cacau. Nas propriedades com duas lavouras, 
frequentemente eram cultivados o cacau e a mandioca. 

Tabela 4 – Número de propriedades voltadas para uma produção agrícola ou 
associada nos municípios de Ilhéus e Canavieiras (1857-1864)

Produção Ilhéus Canavieiras Total %
Coco 03 131 134 37.9
Cacau 54 10 64 18.0

Cacau/Café 06 37 43 12.2
Cacau/Café/Mandioca 09 15 24 6.8

Café 02 15 17 4.8
Mandioca 04 13 17 4.8

Café/Mandioca - 13 13 3.8
Mandioca/Coco - 11 11 3.1
Cacau/Mandioca 08 02 10 2.8

Cana 03 04 07 2.0
Outras 07 06 13 3.8
Total 96 257 353 100

Fonte: APEBa, SCP, Registro Eclesiástico de Terras do Município de São Jorge dos Ilhéus (1857-
1863), maço 4713, e Registro Eclesiástico de Terras do Município de Canavieiras (1857-1864), 
maço 4637.

Tabela 5 – Número de propriedades voltadas para a produção agrícola isolada 
nos Municípios de Ilhéus e Canavieiras / 353 Registros (1857-1864)

Produção Ilhéus Canavieiras Total %
Coco 03 142 145 41.7
Cacau 77 64 141 40.0
Café 17 80 97 27.4

Mandioca 21 54 75 21.2
Cana 03 04 07 2.0

Fonte: APEBa, SCP, Registro Eclesiástico de Terras do Município de São Jorge dos Ilhéus (1857-
1863), maço 4713 e Registro Eclesiástico de Terras do Município de Canavieiras (1857-1864), maço 
4637.
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Porém, conforme a Tabela 6, tanto em Ilhéus quanto em Cana-
vieiras a forma de aquisição das propriedades demonstra que havia um 
significativo investimento na compra de terras no sul da Bahia. Aproxima-
damente metade das propriedades que registraram a forma de aquisição 
foi obtida através de compra, o que traduz uma vontade de se investir em 
terras municipais, principalmente para o cultivo do cacau. 

Tabela 6 – Formas de aquisição das propriedades rurais (274 registros)
Aquisição Ilhéus Canavieiras Total %
Compra 91 51 142 51.8
Herança 86 22 108 39.4

Doação/Concessão 08 16 24 8.8
Total 185 89 274 100

Fonte: APEBa, SCP, Registro Eclesiástico de Terras do Município de São Jorge dos Ilhéus (1857-
1863), maço 4713, e Registro Eclesiástico de Terras do Município de Canavieiras (1857-1864), 
maço 4637.

Uma quantidade significativa de propriedades, especialmente de 
grande porte, eram de posse de estrangeiros. Conforme os dados da tabela 7, 
em Ilhéus elas chegam a quase 10% do total das propriedades registradas. No 
município de Canavieiras a proporção é relativamente menor, pouco mais 
de 5% das propriedades registradas. Analisados em conjunto, os registros 
de Ilhéus e Canavieiras apontam que os estrangeiros com maior número de 
propriedades na região eram alemães, com mais de 36%, seguidos pelos fran-
ceses, com 27, 2 %, os portugueses, com 25% e, finalmente, os suíços, com 
pouco mais de 10%. Em um universo de 582 propriedades registradas, 44 
delas pertencem a europeus ocidentais de várias origens sociais, desde hu-
mildes proletários com pequenas posses aos grandes proprietários, muitos 
dos quais de origem nobre, conforme discutiremos adiante. 

Tabela 7 – Propriedades rurais de estrangeiros (44 registros)
Nacionalidade Ilhéus Canavieiras Total %

Alemã 13 03 16 36.3
Francesa 04 08 12 27.2

Portuguesa 05 06 11 25
Suíça 03 02 05 11.2
Total 15 19 44 100

Fonte: APEBa, SCP, Registro Eclesiástico de Terras do Município de São Jorge dos Ilhéus (1857-1863), 
maço 4713 e Registro Eclesiástico de Terras do Município de Canavieiras (1857-1864), maço 4637.

Tomando os dados referentes ao município de Ilhéus, em separa-
do, o registro eclesiástico mostra a existência, nesse período, de sesmarias 
e fazendas com mais de uma légua em quadro, entre elas as pertencentes 
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aos Sá Bittencourt, Homem D’el-Rey, Guimarães, Bastos, Cerqueira Lima, 
Sellman, Aguiar, Pereira Gallo e Lavigne, muitas das quais produzindo ca-
cau comercialmente69. Ao longo da Lagoa Encantada existiam oito grandes 
propriedades e as dez léguas de terra às margens do Itaípe pertenciam em 
comum a cerca de duzentos indivíduos e famílias. As margens do Cacho-
eira, entre o atual Banco da Vitória e a vila de São Jorge, estavam divididas 
em três sesmarias que permaneciam intactas. As terras após o Banco da 
Vitória até a atual cidade de Itabuna estavam divididas em pequenas pro-
priedades, à exceção das pertencentes ao suíço Ferdinand von Steiger-Müs-
sengen e a Antônio Ribeiro da Silva. 

Os colonos estrangeiros e outros lavradores, principalmente ser-
gipanos, fixados às margens do Cachoeira, formavam a maioria dos pro-
prietários de terras nessa zona. Grande parte dessas propriedades era de 
pequeno porte, variando entre dez a cem braças de frente, sendo o cacau a 
principal lavoura, plantada ao lado do café e da mandioca. Com o fim da 
disponibilidade de terras devolutas próximas ao litoral, a fronteira expan-
diu-se mais e mais em busca das melhores terras para o plantio do cacau, 
principalmente nas zonas de Tabocas, Água Preta e Sequeiro do Espinho, 
atuais municípios de Itabuna, Uruçuca e Itajuípe. Ao lado da expansão 
agrícola ocorreu o surgimento de novos povoados na zona rural, principal-
mente no final do século XIX. 

A maior parte desses povoados nasceu nas proximidades das 
grandes fazendas, quase todos às margens de algum curso d’água. Aos pou-
cos não somente aumentava o número de lavradores de cacau na fronteira 
oeste, como os agricultores das outras áreas haviam transformado as serra-
rias e engenhos em fazendas de cacau. A produção de açúcar, aguardente, 
madeira e farinha não se extinguiu, mas limitou-se à demanda local, en-
quanto o cacau era o produto para exportação por excelência.

A participação estrangeira na economia cacaueira 

A difusão da lavoura cacaueira no sul da Bahia deu-se, especialmen-
te a partir de dois locais: as bacias dos rios Almada e Cachoeira, em Ilhéus, de 
onde se alastrou para o interior e o norte; e o vale do Jequitinhonha, de onde 

69 APEBa, SCP, Registro Eclesiástico de Terras do Município de São Jorge dos Ilhéus 
(1857-1863), maço 4713.
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se estendeu para o extremo-sul70. Como foi apontado anteriormente, o início 
do cultivo comercial no município ilheense ocorreu na primeira metade do 
século XIX, às margens do Almada, sendo os pioneiros principalmente suí-
ços e alemães com capital, que investiram na construção de engenhos, onde 
plantaram cana-de-açúcar, café e cacau. Índios diaristas e negros escraviza-
dos formavam a base da mão de obra utilizada na derrubada de árvores, no 
plantio e colheita das lavouras. 

Felisberto Brant foi um dos principais responsáveis pela vinda de 
estrangeiros interessados em investir em novas culturas no Brasil, assim 
como de vários intelectuais que pesquisaram os costumes indígenas, a fau-
na e a flora locais. Vários técnicos foram contratados para trabalhar em suas 
propriedades, como o maquinista escocês Mathew Falconer, o engenheiro 
naval Jean Level e seu cunhado François Lavigne, estes últimos acompa-
nhados de suas famílias. Foi também responsável pela vinda do médico Jast 
Muller para tratar dos escravos e trabalhadores do Santana. 

O primeiro grupo de europeus com algum capital chegou entre 
as décadas de 1810 e 1820, e contribuiu com significativas mudanças para 
a região, como a abertura de grandes estabelecimentos agrícolas policulto-
res que se transformariam em importantes fazendas de cacau. A abertura 
das matas às margens do Almada e dos seus afluentes, e a sua progressiva 
substituição pela roças de cacau e café foi inicialmente levada a termo pe-
los Weyll, Schimidt, Borel e Saueracker, conhecidos pela população local 
como os “solitários do Almada”. Em poucos anos foram seguidos por ou-
tros estrangeiros de diversas procedências, como os Lavigne, Scola, Adami, 
Hohlenwerger, e por investidores nacionais, estando entre eles as famílias 
Sá Bittencourt, Homem D’el-Rey, Pereira Gallo, Moniz Barreto, Marques 
Valente e Cerqueira Lima, que formaram entre si em uma rede de relações 
sociais onde figuram a vizinhança, o casamento, o compadrio e as alianças 
políticas. 

O plantio intensivo do cacau nas matas do rio Cachoeira deu-se 
a partir de uma colônia de estrangeiros, principalmente de origem alemã. 
Esses colonos foram trazidos por Weyll e Saueracker, entre os anos de 
1823 e 1824, para substituir a mão de obra escrava em suas fazendas no 
Almada. O período da chegada dos colonos coincidiu com o período ca-
ótico da Guerra de Independência. Várias dificuldades impossibilitaram 
a instalação dos colonos no Almada. Por ordem de Pedro II, incentivador 

70 BAHIA, 1988.



In memorian: urbanismo, literatura e morte  47

da imigração alemã, a câmara de Ilhéus pagou diárias aos colonos pelo 
espaço de dois anos e mandou derrubar matas e preparar roçados à mar-
gem esquerda do Cachoeira para os mesmos.

A leva de imigrantes alemães formava um grupo de vinte e oito 
famílias com cento e sessenta e uma pessoas, entre crianças e adultos. Al-
guns possuíam ofícios urbanos, como ferreiros, padeiros e relojoeiros, e 
trouxeram meios para se estabelecer. Apesar da falta de infraestrutura, das 
febres e do abandono de parte dos alemães que se transferiram para o sul 
do Brasil, os que ficaram foram auxiliados pelo governo imperial e munici-
pal com dinheiro e terras às margens do Cachoeira entre o atual Salobrinho 
e a atual cidade de Itabuna, entre as quais as famílias Berbert, Ninck, Scher, 
Schuepach, Stefans, Koch, Cordier, Dahl, Wense, Khaene, Witta, Monstans, 
Lawinscky,  Kruschewsky, Bonin, entre outras, que vieram a formar um 
núcleo construído com base nas relações de família, vizinhança e política.    

O grupo de alemães era formado por indivíduos das mais variadas 
faixas etárias e ocupações. Muitos colonos vieram acompanhados de filhos 
e netos, como o casal Felipe Ninck e Maria Margarida Dahl. Eles vieram 
de várias regiões da Alemanha, mas especialmente dos centros urbanos da 
Prússia, da Suábia e do Vale do Ruhr: Berlim, Potsdam, Frankfurt e Meis-
senheim71. Os colonos, em sua maioria, exerciam ofícios manuais, como 
ferreiro, padeiro, alfaiate, carpinteiro, relojoeiro e maquinista, todos com 
pouca aptidão para o trabalho de camponês72. 

Em poucos meses os colonos abandonaram as terras de Weyll e 
retornaram à vila de Ilhéus. Há uma gravura de Wied-Neuwied que retrata 
as casas da “colônia de estrangeiros” nas proximidades da pequena vila. Em 
Ilhéus, os alemães passaram a exigir do governo brasileiro o financiamento 
do seu retorno à Europa. Weyll e o sócio Saueracker não haviam consegui-
do alojamentos adequados e ferramentas para os colonos devido às difi-
culdades de abastecimento pelo bloqueio naval português à Cidade do Sal-
vador. Além da falta de infraestrutura, o clima tropical e o isolamento da 
propriedade de Weyll concorreram para o fracasso da colônia do Almada. 

O governo imperial, interessado na permanência dos colonos em 
Ilhéus, cedeu áreas de terra para cada família às margens do Cachoeira, 
entre as proximidades do atual campus da Universidade Estadual de Santa 
Cruz e o limite entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, núcleos de futuras 

71 MAHONY, 1996.
72 APEBa, SJ, CJI, Eduardo Catalão ao Presidente da Província, 1887, maço 2404.
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sesmarias. Foram alocados mais de quatro contos de réis para o auxílio 
financeiro às famílias de imigrantes pelo período de dois anos, repassa-
dos pela câmara municipal de Ilhéus. Muitos desses colonos se deslocaram 
para o sul do país, outros permaneceram e iniciaram o cultivo comercial 
do cacau nas margens do Cachoeira com sementes vindas da aldeia de Fer-
radas73. A colônia estabeleceu-se definitivamente no terreno que, “extre-
mando a fazenda Vitória, segue até o lugar denominado Cais, na extensão 
de uma légua pouco mais”74. Esses colonos alemães, junto a outros que 
chegaram no decorrer do século XIX, estavam cientes do crescimento da 
indústria chocolateira na Europa e investiram antes no cacau do que nas 
lavouras tradicionais da Bahia.

Em sua visita a Ilhéus, o príncipe naturalista Maximiliano de Ha-
bsburgo relata suas impressões sobre a colônia alemã do Cachoeira. Elabo-
ra uma imagem desfavorável dos colonos, cujos filhos haviam esquecido a 
língua pátria e abandonado os costumes “civilizados” e haviam se torna-
do “totalmente brasileiros”75. Provavelmente os meninos alemães encon-
trados por Maximiliano no seu desembarque em Ilhéus fossem os filhos 
de Jonhann Heinrich Berbert, um dos colonos do Cachoeira, que havia 
enviado seus filhos para a residência da família Bezerra com o intuito de 
frequentarem as aulas na escola da vila. De Ilhéus o príncipe e sua comitiva 
se dirigiram, de canoa, ao porto da sesmaria Vitória, do barão Ferdinand 
von Steiger-Müssigen, filho de um suíço proprietário de terras na Áustria e 
casado com a filha do tenente-coronel Egydio de Sá Bittencourt e Câmara, 
presidente da câmara municipal de Ilhéus e proprietário da vizinha sesma-
ria da Esperança, ambas produtoras de café e cacau76. 

A fazenda de Steiger possuía cento e quarenta trabalhadores es-
cravizados que trabalhavam em suas plantações e na derrubada da mata. 
As mulheres eram estimuladas a procriar o mais cedo possível. As que ti-
vessem mais de seis filhos eram agraciadas com prêmios para cada nova 
criança que nascia. O contato mais direto com os escravizados dava a Stei-
ger a sensação de poder tecer algumas considerações sobre o seu compor-
tamento sob a ótica do “senhor”. 

Steiger, que cuidava pessoalmente dos partos, afirmou ao prín-
cipe que o africano e seus descendentes, apesar da aparência, podiam 

73 BERBERT DE CASTRO, 1981.
74 Ibidem, p.51.
75 AUGEL, 1981, p. 13.
76 EDELWEISS, 1976, p. 26.
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ser considerados seres humanos, pois eram capazes de procriar, mesmo 
cruzando com um ser da raça branca, e os frutos desse cruzamento, por 
sua vez, também eram capazes de procriar, o que não ocorria com os ani-
mais híbridos como, por exemplo, as mulas. O negro, segundo seu ponto 
de vista impregnado da lógica europeia do período, era um ser humano, 
mas em um grau bastante inferior ao da raça branca77. Essa mentalidade 
acompanhou a trajetória histórica da região cacaueira e a formação dos 
grupos familiares e políticos, divididos em torno das ideias que faziam 
sobre as suas origens sociais. 

Outros europeus continuaram a chegar ao longo do século. Dife-
rentemente dos colonos proletários trazidos por Weyll, eles vieram com al-
gum capital de sua posse ou eram relacionados com quem dispunha de re-
cursos. A maioria veio da Europa Ocidental: portugueses, espanhóis, fran-
ceses, britânicos, suíços e italianos compraram terras em Ilhéus, abriram 
armazéns ou administraram grandes propriedades locais. Uma pequena e 
influente colônia estrangeira formada por suíços participou ativamente no 
desenvolvimento do cultivo e na comercialização do cacau para o exterior. 

Os primeiros chegaram a Ilhéus no início do século XIX quando o 
cacau dava os primeiros passos na sua trajetória econômica. Henri Bordel, 
David Besuchet, Léo Dupasquier, Gabriel von May e Ferdinand von Steiger 
tinham como característica comum o ofício de militar na Suíça e a posse 
de grandes extensões de terras no sul da Bahia, o que sugere que as pos-
sibilidades econômicas da região estimulavam o investimento de recursos 
por parte daqueles cuja fabricação de chocolate seria fundamental para a 
indústria nacional. 

Em Ilhéus os suíços adquiriram grandes propriedades às margens 
do rio Almada, o engenho Castelo Novo, e do rio Cachoeira, a sesmaria 
Vitória. Do litoral até os seus limites dominava secularmente a policultura 
e a extração de madeira baseada na mão de obra escrava; daí em diante 
estava a floresta prestes a ser incorporada à economia local por levas de ser-
gipanos, árabes, europeus e baianos. A sesmaria Vitória havia pertencido, 
inicialmente, ao negociante britânico Houston Rigg Brown, que a comprou 
de Felisberto Brant por volta de 1823, com o intuito de explorar a extração 
de madeiras. Pouco depois a propriedade foi vendida ao suíço Gabriel von 
May, que investiu na produção tradicional de açúcar e farinha e em novos 
produtos como cacau e café. 

77 AUGEL, op.cit.
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Entre os anos de 1821 e 1836, a fazenda foi administrada pelo 
suíço Jean Schuepach, carpinteiro de ofício, que terminou por abrir sua 
própria oficina na vila de Ilhéus. Suas três filhas se casaram com filhos de 
colonos alemães. Schuepach foi substituído por Jean Ritschard, também 
suíço, que se casou com uma das alemãs do Cachoeira e adquiriu suas pró-
prias terras. Em 1840 a fazenda passou a ser administrada pelo suíço Jean 
Hohlenwerger, o qual seguiu os passos de Ritschard e contraiu matrimônio 
com uma das alemãs da colônia do Cachoeira. Em 1846, Hohlenwerger 
transferiu a sua residência para a vila, onde abriu uma casa de comércio 
de gêneros de primeira necessidade e de compra e venda de cacau, sendo o 
primeiro suíço a comercializar o produto para o exterior78. Seus filhos Car-
los e João Carlos Hohlenwerger se casaram com mulheres das famílias Sá 
e Lavigne e se tornaram grandes fazendeiros de cacau na zona do Almada. 

A propriedade ficou em mãos de von May até 1852, quando este 
regressou à Europa e a transferiu para a firma Jezler & Cia. Em 1855, a Vi-
tória foi adquirida pelo barão Ferdinand von Steiger, último administrador 
da fazenda enquanto propriedade de von May, com quem era aparentado. 
Steiger havia chegado a Ilhéus em 1846, com 21 anos de idade, influenciado 
pelos relatos de Humboldt sobre o “novo mundo” e decidido a se estabele-
cer como fazendeiro. Steiger se casou anos antes de adquirir a propriedade, 
com Amélia, filha do tenente-coronel Egídio de Sá Bittencourt, cavalheiro 
e fidalgo do império79. 

O povoado formado nas terras da sesmaria Vitória representou 
durante boa parte do século XIX, o papel de principal porto e centro co-
mercial do município. Várias firmas de compra de cacau se estabeleceram 
com escritórios e armazéns para o estoque do cacau. Era o ponto inicial da 
viagem por terra entre Ilhéus e o distrito de Tabocas, considerada, nessa 
época, uma das zonas mais férteis para o cultivo do cacau. O povoado do 
Banco da Vitória perdeu sua importância com a construção da estrada de 
ferro. Praticamente todo o movimento comercial foi transferido para os 
povoados de Castelo Novo e Rio do Braço, na zona do Almada.   

Outra importante propriedade cacaueira, a antiga sesmaria Castelo 
Novo, foi adquirida por Henri Borel assim que chegou à Bahia, em 1817. Dez 
anos depois Borel ingressou na firma Meuron & Cia., da qual se tornou sócio 
em 1830, quando passou a residir na Cidade do Salvador. Borel faleceu no 

78 OLIVEIRA, 2007.
79 Ibidem, 2007; MAHONY, 1996 .
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ano de 1833 em sua residência, no Solar do Unhão, solteiro e sem filhos. A 
fazenda foi adquirida pela firma Meuron, onde também trabalhava Gabriel 
von May. Este, oriundo de uma família aristocrática, se radicou na Bahia em 
1819 acompanhado do compatriota Leo Dupasquier, que inicialmente iria 
administrar a extração de madeiras e o plantio de café na fazenda Vitória80. 
Posteriormente, Dupasquier comprou suas próprias terras, entre as quais a 
fazenda Bom Gosto aberta pelos irmãos suíços David e Charles Besuchet, 
onde veio a falecer em 1862. A Bom Gosto possuía terrenos que iam do 
Itaípe ao Itariri, em extensa faixa de matas depois plantadas de cacau pelos 
membros da família Lavigne, sucessores do suíço na posse da fazenda81.

Observa-se um evidente interesse dos suíços radicados na Bahia 
em explorar economicamente as terras do sul da província com a utilização 
de mão de obra escravizada. Alguns deles foram financiados pelos con-
terrâneos que haviam se estabelecido como comerciantes, entre os quais 
François Meuron, com uma fábrica de rapé situada no Solar do Unhão, ar-
rendada ao barão da Torre de Garcia d´Ávila. Tanto Borel quanto von May 
contaram com o apoio da firma Meuron & Cia. nos seus investimentos em 
propriedades agrícolas em Ilhéus, sendo por ela financiados até a colheita 
das primeiras safras. 

Outra firma suíça, a Jezler & Trumpy, iria ter um importante pa-
pel na comercialização do cacau para o exterior. Sua trajetória histórica 
foi narrada por um dos seus sócios e futuro proprietário Arnold Wildber-
ger que, após a sua aquisição, a transformaria na Wildberger & Cia. Em 
1829 os irmãos Ferdinand e Lukas Jezler se associaram ao também suíço 
Jonhann Trumpy, ex-empregado da Meuron, para a fundação da firma82. A 
Jezler e a Meuron, mais a Gex, Descorterd & Frères, em meados da década 
de 1830, passaram a convencer von May, considerado o maior fazendeiro 
do sul da Bahia a, com os demais colonos estrangeiros ali estabelecidos, 
plantar comercialmente cacau em suas propriedades. 

De acordo com o botânico suíço Leo Zetntner, até a década de 
1830 ainda não havia em Ilhéus plantações importantes de cacau, mas a 
partir desse período a área cultivada aumentou sensivelmente, especial-
mente com a vinda de pequenos lavradores que se estabeleceram entre 
Ilhéus e a aldeia de Ferradas83. O aumento da produção fez com que firmas 

80 OLIVEIRA, 2007.
81 Ibidem, 2007.
82 WILDBERGER, 1942.
83 ZEHNTNER, 1914.
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com capital suíço passassem a abrir filiais na região. Uma das primeiras foi 
a C. F. Keller & Cia., fundada em fins do século XIX. Em 1890 foram aber-
tas as filiais de Ilhéus e Canavieiras para a ampliação do negócio de compra 
de cacau. A filial de Ilhéus ficou a cargo do suíço Hermann Braem e do bra-
sileiro Ulisses de Sá Bittencourt, ambos casados com filhas de von Steiger. 

A firma Keller & Cia. foi a primeira a tentar exportar diretamente 
o seu cacau para a Europa, sem a necessidade de pagar as taxas exorbitantes 
de armazenamento e embarque cobradas pelo porto de Salvador. Em 1892, 
a firma encomendou, na Europa, um grande veleiro para o transporte de 
cacau e piaçava dos portos do sul para o de Le Havre, na França. Os trapi-
cheiros de Salvador contestaram judicialmente a legalidade da exportação 
direta e obtiveram ganho de causa, forçando a firma suíça a interromper as 
atividades de transporte do produto para a Europa84. 

Assim como os irmãos Keller, Hermann Braem e Emil Wildberger 
mantiveram a firma como exportadora de produtos nacionais (cacau, fumo 
e borracha), importadora de mercadorias europeias, agência de navegação 
e casa bancária. Com o falecimento de Braem, na Suíça, a firma passou à 
razão social Wildberger & Cia. Em 1901, a firma Keller & Cia. foi sucedi-
da por Braem, Wildberger & Cia. Um dos seus antigos representantes em 
Ilhéus, C. Leibbrandt, havia se associado a Ulisses de Sá na firma Sá & Haag 
instalada no Banco da Vitória, cujos trapiches armazenavam todo o cacau 
vindo da zona do Cachoeira e o embarcava nas lanchas que o transporta-
vam para o porto da capital. A Sá & Haag, conforme o padrão das relações 
entre as firmas de Salvador e suas congêneres em Ilhéus, foi financiada pela 
Braem & Wildberger com a obrigação de vender-lhe o montante do cacau 
comprado e a exclusividade na compra de charque e mantimentos. 

Nas primeiras décadas do século XX, Wildberger se associaria a 
Hugo Kaufmann, suíço chegado em 1903 para trabalhar na filial de Ilhéus. 
O contrato da nova firma assegurava exclusividade de compra, para Wil-
dberger, de todo o cacau negociado por Kaufmann, compromisso mantido 
até 1918, quando este último decidiu acabar a sociedade e se transformar 
em concorrente de Wildberger. Na primeira metade do século XX, Kau-
fmann e Wildberger destacaram-se nas finanças baianas pela posição de 
comando no comércio de cacau, posição ocupada até a fundação do Insti-
tuto de Cacau da Bahia85.

84 OLIVEIRA, 2007 .
85 WILDBERGER, op. cit.
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Terra, violência e poder

O processo de incorporação dos férteis terrenos do Almada e do 
Cachoeira caracterizou-se por questões jurídicas envolvendo os limites das 
propriedades cacaueiras, disputas provocadas pela intensificação da de-
manda no mercado exterior e a consequente valorização do produto na 
pauta de exportação da província baiana. O aumento das safras de cacau e a 
introdução de novos tipos da planta modificaram o quadro agrícola do sul 
baiano, incorporando faixas de terras ainda inexploradas comercialmente. 

Esse processo de expansão da lavoura foi descrito como a “epo-
peia do cacau”, a fase “selvagem” do desbravamento que antecede o período 
da “civilização” dos costumes. De acordo com Araújo Góes, as zonas de 
desbravamento davam a impressão “de um país recentemente descoberto, 
colonizado por levas de imigrantes.” A ocupação da terra era, como consta 
na epígrafe deste capítulo, “feita tumultuariamente”, com os fazendeiros se 
apropriando de terras antes pertencentes aos índios86. 

Em uma das suas conferências proferidas em Ilhéus nos anos 1930 
e transcrita pelo historiador Silva Campos, J. Cardoso recordou o clima 
violento na passagem do século XIX para o XX, quando o município era 
“uma presa das mais violentas e cruéis paixões políticas”. Para Cardoso, a 
situação moral da cidade ou a “atmosfera do ambiente” era fruto das rela-
ções humanas desenvolvidas em um período “verdadeiramente tumultuá-
rio” típico dos povos “de civilização de começo”87. 

Ilhéus seria “vítima dos acontecimentos sociais determinados pe-
las leis que regem os destinos humanos”. As explosões de ódio entre os 
grupos políticos fariam parte de um estágio anterior à “definitiva organiza-
ção social”. As heranças dessa “fase sombria” estariam refletidas no aspecto 
arquitetônico da cidade, como o seu “casario pesado e inestético, irregula-
ríssimo e tristonho, assentado e mantido no mesmo plano de edificação”, 
com suas “linhas de arquitetura bisonha e inexpressiva dos seus primeiros 
povoadores ao tempo do Brasil colonial” que davam uma ideia da “tristeza 
e intranquilidade” de sua população. 

Há uma crítica implícita aos administradores do período, “senho-
res, em cuja situação de mandonismo se revezavam, sem qualquer vanta-
gem de ordem coletiva”, cuja “oligarquia” era dominada “pela obsessão do 

86 GÓES, 1937.
87 CARDOSO, J. Ilhéus, a pérola da Bahia. In: CAMPOS, Crônica, p. 444.



54  André Luiz Rosa Ribeiro

mando eterno”. Silva Campos elogia a “eloquência demostênica” do artigo 
ao retratar o contexto social ilheense do período, consequência das condi-
ções do “ambiente econômico, racial e cultural”. Observe-se que o historia-
dor faz referência às tensões étnicas existentes na conformação social da 
região, fruto de um passado escravocrata ainda recente88.

Não raro, nas eleições para preencher os cargos de oficiais da câ-
mara da vila de São Jorge, todos os nomes eleitos para a substituição dos 
anteriores eram de parentes, o que levava a um predomínio de determina-
dos sobrenomes na administração local. Esse fato repetia-se nas nomea-
ções de diversos outros cargos, onde se repetiam sobrenomes como d’Eça, 
Castro, d’Araújo, Marques Brandão, Sá Bittencourt, entre outros. As gran-
des relações de parentesco impediam a formação de conselhos de senten-
ças imparciais e promoviam rivalidades muitas vezes expressas em atos de 
violência89.

A fase de expansão do plantio de cacau foi acompanhada pelo au-
mento das tensões políticas cada vez mais ligadas aos interesses privados 
dos grandes proprietários de terra. A luta entre liberais e conservadores 
acirrou-se no contexto final do sistema monárquico brasileiro. A transição 
para o sistema republicano ocorreu no período em que a lavoura cacaueira 
tornou-se cada vez mais importante para a província, fundamental para o 
financiamento de novos investimentos públicos. Em sua História da Bahia, 
Braz do Amaral indica uma relação entre o aumento da violência como 
prática política e os interesses econômicos cada vez mais acentuados pela 
a produção cacaueira. Entre 1885 e 1886 foi registrado, na região, um total 
de duzentos e vinte crimes. Segundo o governo da província, a maioria era 
de assassinatos e ferimentos, graves e leves90.

O poder político na região produtora de cacau entre a segunda 
metade do século XIX e as primeiras décadas do século passado tinha na 
família extensa Sá Bittencourt o seu mais importante representante. Os 
membros ilheenses do grupo familiar descendiam de José de Sá Bitten-
court Câmara e Accioli, que, no início do século XIX, adquiriu em hasta 
pública a maioria das antigas propriedades jesuíticas e tornou-se o maior 
proprietário de terras da comarca de São Jorge dos Ilhéus, entre elas o en-
genho de Santana e a sesmaria das Doze Léguas. 

88 Id, 1981.
89 APEBa, SJ, Câmara de Ilhéus, 1823-1887, maços 1316 e ss.
90 AMARAL, 1919.
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Os vários ramos da família surgidos através das relações de casa-
mentos contraídas pelos descendentes de Sá Bittencourt, e a posse de im-
portantes propriedades agrícolas e comerciais consolidaram o seu prestígio 
político e econômico no sul baiano. No município de Ilhéus eles possuíam 
extensas plantações de café e cacau nas terras que corriam do sul ao nor-
te do litoral do município, onde os antigos engenhos e as serrarias foram 
transformados em grandes fazendas de cacau, especialmente a partir da 
segunda metade do século XIX91. 

O poder municipal, durante o período imperial, esteve nas mãos 
da família Sá, devido, principalmente, ao seu prestígio social em Salvador e 
no Rio de Janeiro. Relações de vários tipos ligavam a família às elites polí-
ticas baianas que, como ela própria, controlavam politicamente a província 
através do domínio dos municípios em um ambiente com profundas raízes 
escravocratas. Antes da abolição da escravidão no Brasil a riqueza das fa-
mílias era medida pela quantidade de “peças” que possuíam. Eram então 
os Sá Bittencourt e seus parentes os maiores proprietários de escravizados 
do município, cujos braços eram utilizados no plantio de cacau, mandioca, 
café e cana-de-açúcar. 

Os liberais ilheenses, que eram opositores do grupo político do-
minante, contestavam a legitimidade ética dos líderes conservadores, acu-
sados de construir o seu poder em função do trabalho escravo e das benes-
ses do governo, confundindo os bens públicos e os privados, mantendo, 
dessa forma, o município em um profundo atraso material. Por outro lado, 
os principais chefes liberais eram taxados pelos conservadores de forastei-
ros, aventureiros sem tradição na região, que tinham como único desejo 
controlar o poder municipal em benefício próprio.

A disputa pelo domínio político e econômico do município dividiu 
os em grupos que se tornaram antagônicos, mas eram de cunho familiar: 
conservadores e liberais, no império; e depois federalistas e constituciona-
listas, na república velha. Estes dois últimos eram conhecidos no municí-
pio pelas alcunhas de adamistas e pessoístas, originadas dos nomes dos seus 
principais líderes, Domingos Adami de Sá e Antônio Pessoa da Costa e Silva, 
ambos coronéis da Guarda Nacional. A ascensão de Seabra ao governo da 
Bahia, em 1912, levou a família Sá e os seus aliados ao ostracismo político. 

Desde então, a chefia do executivo municipal passou ao coronel 
Pessoa, tradicional aliado de Seabra no sul baiano. Buscando ampliar sua 

91 MAHONY, 1996.
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base política no município, Pessoa articulou-se com dissidentes adamis-
tas, que inicialmente haviam formado um partido defensor da emanci-
pação política de Tabocas, a maior parte deles fazendeiros do distrito de 
Cachoeira do Itabuna, ligados entre si através de uma intensa rede matri-
monial, especialmente os descendentes dos colonos vindos para a região 
nos oitocentos.

Enquanto os Sá buscavam legitimar a sua liderança na tradição 
do seu poder político e econômico, Pessoa construiu sua liderança com 
um discurso baseado no caráter moral de sua personalidade e dos seus 
principais correligionários. Antigo abolicionista e de origem relativamen-
te modesta, Pessoa se mostrou como um homem feito por si, cujo capital 
foi construído pelo trabalho, sem auxílio de parentes ricos ou de recursos 
públicos. Nos seus discursos e em artigos publicados na imprensa local, 
representava a si e ao seu partido político como a antítese da família Sá, 
descendente de antigos aristocratas escravistas que dominavam o municí-
pio através da posse de grandes extensões de terra e do controle de diversas 
instituições, entre as quais a Guarda Nacional.

O regime republicano dividiu o município de São Jorge dos Ilhéus 
em quatro distritos eleitorais: um urbano (a cidade) e três rurais (Itaípe, 
Cachoeira de Itabuna e Almada).  Os distritos de Itaípe e Almada eram 
dominados politicamente pelo coronel Adami de Sá, enquanto o distrito de 
Cachoeira sofria a influência do coronel Antônio Pessoa. A família extensa 
Sá, cujo núcleo se formou a partir dos sobrenomes Sá Bittencourt e Ho-
mem D’el-Rey, de origem mineira, e Adami, Hohlenwerger e Lavigne, de 
origem europeia, possuía propriedades espalhadas por todo o município, 
mas concentrou-se principalmente nos distritos do Itaípe (antigo Taípe) e 
do Almada. 

Por sua vez, o distrito de Cachoeira de Itabuna era a base territo-
rial das famílias que se opunham, politicamente, ao primeiro núcleo, em 
sua maioria descendentes de alemães e sergipanos, cuja liderança girava 
em torno dos sobrenomes Berbert e Pessoa. Com a consolidação econômi-
ca da lavoura do cacau, o município adquiriu uma nova dinâmica, visível 
no gradativo abandono de outras lavouras e no intenso fluxo migratório: 
europeus ocidentais, nos oitocentos, e nordestinos, especialmente sergipa-
nos, na República Velha.  

O sobrenome comum identificava diversos proprietários indivi-
duais de terra, funcionando como um símbolo da família extensa e expres-
sando historicamente uma linguagem de poder. A identidade política das 
oligarquias estava diretamente ligada a um governo baseado na estrutura 
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familiar patriarcal. A representação histórica e a retórica política imbrica-
ram-se na região cacaueira no século XX. A percepção que as facções polí-
ticas da elite do cacau tinham de si mesmas, e os argumentos desenvolvidos 
para sua fundamentação, vieram a dominar o discurso sobre o passado da 
região. Textos históricos, técnicos, jornalísticos e literários fizeram parte 
desse processo, que ocorreu durante todo o século XX e ajudou a construir 
e disseminar o paradigma dominante da história regional92.  

Quando o cacau tornou-se o mais importante produto de expor-
tação da Bahia, vários fazendeiros, de origem humilde, mas já proprietá-
rios de vastas plantações de cacau e de importantes casas comerciais, tor-
naram-se os novos ricos da sociedade baiana. Ao adquirir suficiente capital 
para novos investimentos, esse grupo social passou a utilizar o seu poder 
econômico para obter o controle do poder público. Nas eleições ocorridas 
entre os anos de 1894 e 1912, seus membros sucessivamente elegeram o 
coronel Pessoa como intendente, além de elegerem diversos conselheiros 
municipais. Porém, os seus candidatos não eram oficializados pelo senado 
estadual, que tinha a prerrogativa de diplomar os eleitos, ou seja, legitimar 
a posse dos cargos do executivo e legislativo estaduais e municipais. As 
eleições, em que invariavelmente ambos os partidos se declaravam vence-
dores, eram anuladas e os situacionistas empossados nos cargos. 

O final do século XIX e as primeiras décadas do século XX com-
preende o período mais agudo da luta armada e simbólica entre as famílias 
aristocráticas e a elite de novos ricos, que procurava se legitimar socialmen-
te. Gradualmente, a nova burguesia encontrou formas de expressar o seu 
poder social e político. A maioria deixou de residir nas fazendas e construiu 
palacetes na cidade que, assim como seus túmulos, foram os símbolos urba-
nos mais utilizados para dar visibilidade ao seu prestígio socioeconômico. 

O mobiliário das casas e as vestimentas da família vinham do Rio 
de Janeiro ou eram importados diretamente do Rio de Janeiro e da Euro-
pa. A educação formal das novas gerações tornou-se objeto de preocupa-
ção dos coronéis emergentes. As filhas eram matriculadas no convento das 
ursulinas francesas em Ilhéus, Instituto Nossa Senhora da Piedade, e os 
filhos enviados para as melhores escolas e faculdades de Salvador e do Rio 
de Janeiro. Estes últimos, os futuros bacharéis, passarão a representar ou 
substituir os coronéis nos cargos públicos utilizando, contudo, os mesmos 
mecanismos de apropriação do poder político.

92 Ibidem, 1996.
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Antagônicos, os dois grupos da elite cacaueira não fizeram um 
pacto social. Cada grupo criou uma imagem própria de si mesmo. Desse 
processo emergiu a identidade coletiva dos novos ricos, que foi claramen-
te expressa na campanha política de Antônio Pessoa. Em seus discursos, 
os correligionários eram apresentados como responsáveis pelo progresso 
da região e geradores da riqueza explorada pela elite tradicional de Ilhéus 
e Salvador.  Foi disseminado, entre os pequenos proprietários, através da 
propaganda política, o orgulho de não ser oriundo de família rica de berço, 
de ter vencido pelo próprio trabalho. 

Este fenômeno está em harmonia com uma tendência geral no 
Brasil à época da proclamação da república. Segundo Chalhoub, a liberta-
ção dos escravizados e a política migratória foram os dois processos cons-
titutivos fundamentais da formação do mercado de trabalho capitalista. E 
acrescenta o autor: “pode-se dizer que a República foi proclamada sobre a 
figura do homem livre pobre, porque tinha para ele um projeto amplo, que 
era transformá-lo em trabalhador” 93.

A forte resistência, por parte de membros da elite tradicional 
ilheense, à ascensão dos novos-ricos na política municipal, associa-se à 
discriminação devido à sua condição social. Os novos-ricos, descendentes 
de proletários alemães e de afro-brasileiros, não seriam facilmente acei-
tos como iguais pelas famílias tradicionais. A “aristocracia” ilheense não 
criou uma relação de identidade com essa nova elite regional desprovida 
de sobrenomes de prestígio, os quais nitidamente demarcaram uma iden-
tidade própria através do discurso e do simbólico. A exclusão política dos 
novos-ricos fez com que Antônio Pessoa e seus correligionários iniciassem 
uma campanha sistemática de propaganda, com a criação de um órgão de 
imprensa próprio. 

Em 1901, uma sociedade formada por fazendeiros e 
comerciantes pessoístas fundou o jornal Gazeta de Ilhéos, através do 
qual expressavam uma retórica de ferrenha oposição à família Sá, 
taxando-a como um “clã feudal”, formado por potentados e 
ditadores de raízes escravocratas e responsáveis pelo atraso material 
do município.94 O órgão de propaganda do grupo adamista, o 
jornal A Lucta, foi fundado pouco depois. Como está explícito no 
próprio nome, o jornal tinha como objetivo combater o discurso 
pessoísta nos seus editoriais. Os artigos publicados pela imprensa 

93 CHALHOUB, 1986, p. 170.
94 CEDOC. Gazeta de Ilhéos, 15/8 e 15/9/1901; e 8/1/1903.



In memorian: urbanismo, literatura e morte  59

propagavam os seus discursos entre a população do município. O coro-
nel Pessoa, principal articulista da Gazeta de Ilhéos, e os bacharéis João 
Mangabeira e Rui Penalva, além de Celerino Dantas, redatores do jornal 
adamista A Lucta, foram os responsáveis pela propaganda ideológica dos 
partidos locais. Dessa forma, as páginas dos jornais foram utilizadas como 
um espaço privilegiado de expressão dos valores da sociedade cacaueira. 

O discurso político e histórico construído pelos segmentos da eli-
te econômica regional difundiu-se progressivamente no corpo social por 
sua capacidade de convencimento e mobilização. Foi necessário tornar esse 
discurso mais do que um projeto sobre a organização do poder, mas uma 
forma de expressão da visão de mundo.  A elaboração de uma imagem, que 
influiu na própria concepção arquitetônica e urbanística regional, foi parte 
do processo de legitimação do poder. 

É através da construção da memória que os grupos sociais defi-
nem suas identidades, delimitam seu território e organizam seu passado. 
O mito regional desenvolvido pelo grupo dos novos-ricos do cacau, teve 
origem no projeto republicano que, em Ilhéus, foi claramente direcionado 
aos lavradores recém-chegados, entre o final do século XIX e o início do 
século XX. Estes passaram a disputar a riqueza e o poder no território do 
cacau, assim que criaram as necessárias condições econômicas e uma iden-
tidade própria.

 




