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Prefácio 
 

 

Eduardo Silva  



“a insurreição era uma  
tutu para meter medo  
aos legalistas.” 
Correio Mercantil, 19 de junho de 1838
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Prefácio

Pode um sonho verdadeiro sumir da face da terra sem deixar 
vestígio? então o que foi feito dos sonhos e ideias libertárias da velha 
Bahia após a derrota da sabinada, no dia 16 de março de 1838? e, a 
partir daí, pelas próximas décadas, teríamos mesmo um período de pura 
conformidade, como pensou a historiografia tradicional? eis, em síntese, 
os questionamentos iniciais, as perguntas básicas de pesquisa que deram 
origem a este surpreendente O tutu da Bahia; transição conservadora e 
formação da nação, 1838-1850. 

trabalho sério e meticuloso, porque o pesquisador, depois de 
levantar uma cuidadosa lista com mais de seiscentos nomes de pessoas 
que participaram de revoltas, inicia uma aventura intelectual detetivesca 
atrás de cada “suspeito”, como quem procura agulha em palheiro, para 
descobrir simplesmente o que foi feito dos velhos revolucionários e suas 
ideias, crenças e sonhos depois da derrota de 1838. e com isso, penetrar 
profundamente na mentalidade e no cotidiano do período. onde todos 
víamos apenas paz e progresso relativos, o pesquisador enxergou conflito 
básico de ideias, movimento oculto, efervescência e vida.

trata-se de uma pesquisa minuciosa e precisa, portanto, onde o 
historiador sai em busca não apenas dos chamados “grandes homens”, 
as lideranças mais conhecidas e visíveis, como o mulato (a expressão é 
da época) ou negro (a expressão é de hoje) dr. Francisco sabino Álvares 
da rocha vieira, mas busca também as sempre esquecidas lideranças 
intermediárias, homens e mulheres do povo comum da cidade de salvador 
da Bahia. o resultado é uma pesquisa surpreendente e inovadora em seu 
propósito de estudar não os vencedores, mas os derrotados. e não apenas 
os momentos de pico da luta e resistência, mas no decorrer da vida, nos 
momentos de coerência e verdade existencial. não os “grandes nomes” e 
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“grandes momentos” da história, mas o povo comum e o cotidiano nosso 
de cada dia.

depois da derrota “final” de 1838 – indagou dilton araújo na própria 
raiz da pesquisa – “para onde teriam ido os rebeldes e as suas rebeldias?” 
como sempre acontece, as boas questões levam a uma surpreendente 
abertura de horizontes e possibilitam a visualização de inúmeros outros 
campos de indagação e pesquisa. até recentemente os historiadores 
concentraram suas pesquisas no objetivo de explicar os grandes episódios 
de revolta que se estendem na Bahia desde a independência até a sabinada. 
sobre esses aspectos podemos contar hoje com excelente historiografia. 
dilton araújo tenta um caminho novo e extremamente revelador. depois 
de explicar a resistência e a rebeldia, como explicar a paz? depois de anos 
e anos de rebeldia, como explicar o longo período de paz e tranquilidade 
que desce sobre a Bahia depois de 1838?

o tema e o período estudados são os mais significativos. o 
Brasil independente dava apenas os seus primeiros passos. a velha 
escravidão colonial – com seus muitos subprodutos, entre eles, o 
racismo institucionalizado e naturalizado – reinava quase incontestada. 
a independência (1822), como ato essencialmente político, nada mudou 
com relação à estrutura escravista e ao tráfico atlântico de escravos. em 
1830, sob forte pressão britânica, o tráfico africano foi formalmente 
proibido, mas, por duas décadas, ninguém poderia notar nenhuma 
diferença na prática. somente em 1850, já no fim do período estudado 
por dilton araújo, o tráfico de escravos será realmente proibido e sofrerá 
perseguição séria e eficaz.

a pesquisa cobre, portanto, aspectos-chave da formação da 
sociedade brasileira. na Bahia em particular, período de aparente calma 
e conformismo. a paz parecia reinar soberana desde o final da década de 
1830, e, talvez por isso, a historiografia parecia desprezar (ou não dar 
toda a atenção devida) ao período subseqüente, considerado de tranquila 
dominação do sistema escravista.
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a pesquisa de dilton araújo, não apenas inova na temática e na 
abordagem, mas aponta um caminho possível para outros trabalhos e 
infinitos temas de pesquisa. exatamente os desprezados períodos de 
“paz e normalidade”, considerados quase “sem história”, são postos 
sob suspeita e, uma vez investigados, podem revelar temas de pesquisa 
realmente fecundos e inovadores. daí podemos avaliar a importância 
temática deste O tutu da Bahia. sim, os rebeldes foram derrotados, mas 
não a ideia de rebeldia. ao contrário, a resistência continua viva, embora 
nem sempre percebida pelos historiadores. 

o que este trabalho nos revela, baseado em estafantes pesquisas nos 
arquivos e coleções bibliográficas mais importantes da Bahia e do rio 
de Janeiro, é a continuação da luta, sob novas formas e bases, através 
da imprensa democrática, da discussão de ideias, e da possibilidade 
histórica, sempre presente, de novas conflagrações sociais e políticas. esta 
possibilidade, como sugere dilton araújo, faz parte da realidade histórica 
e parece rondar como um fantasma as ruelas escuras da velha cidade. É 
sobre esse nebuloso período de “paz e tranquilidade” que a competente 
pesquisa de dilton araújo lança luz. o período que se segue à sabinada 
pode até ser considerado de pura tranquilidade, mas “sem história” é 
que não é. ao contrário, cobrindo todo o período, a pesquisa de dilton 
araújo nos revela a existência de um cotidiano extremamente rico, a 
meu ver, um dos pontos altos do livro. e ainda a existência constante do 
medo e da tensão política. a paz não estava simplesmente dada, como 
um produto da natureza, entre 1838 e 1850. apesar de não haver uma 
grande rebelião, não deixou de haver tensão permanente. daí o “grande 
medo”de que nos falou Georges lefebvre, o “bicho-papão”, o “tutu da 
Bahia” que a todos apavora e que, no fundo, nos ajuda a compreender 
melhor o período. não encontraremos, nas páginas que seguem, nem a 
ideia de constante pureza revolucionária, nem de calmaria paralisante. 
o que dilton araújo nos apresenta são trajetórias humanas reais, carne 
e sangue da história, com tudo de grande, frágil e duvidoso que pode 
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comportar a existência humana. Um livro bem pensado e bem escrito; 
uma pesquisa nova e reveladora. 

Dr. Eduardo Silva, pesquisador da Fundação casa de rui Barbosa




