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A hidra revolucionária não erguerá o seu hediondo colo 
a elite e os caminhos da pacificação no pós-Sabinada  

 

Dilton Oliveira de Araújo  



Capítulo DOIS

A hidra revolucionária 
não erguerá o seu 

hediondo colo
a elite e os caminhos da pacificação  

no pós-sabinada



“depois de procelosa 
tempestade, noturna sombra, 
e sibilante vento, traz a manhã 
serena claridade esperança de 
porto e salvamento.”trecho de luis de camões, inserido na edição de 2 de abril de 1838  
do periódico Correio Mercantil, a primeira após a sabinada.
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os anos imediatamente posteriores à sabinada foram decisivos para a 
conquista dos objetivos dos legalistas baianos, para a superação das tensões 
políticas habituais em salvador e no recôncavo e para a consolidação 
da tranquilidade pública na Província, com vistas a recolocar a Bahia 
sob o comando político-administrativo do rio de Janeiro e a preservar 
a integridade territorial de uma nação que abrangesse a totalidade das 
antigas capitanias da américa portuguesa. Foram anos decisivos para a 
consolidação desse projeto de construção nacional, que ainda teria de 
derrotar as rebeliões em curso no Pará, rio Grande do sul e Maranhão, 
além daquelas que ocorreriam em futuro próximo, em Minas Gerais e 
são Paulo.166 

a elite política da Bahia, à medida que o separatismo de perfil 
republicano se apresentou com a rebelião, alinhou-se, ainda mais 
francamente, com a política de manutenção da Província no seio da 
comunidade nacional brasileira, submetendo-a ao projeto que objetivava a 
preservação da integridade do território nacional e a defesa da monarquia, 
o único regime que, na sua visão, teria condições de assegurar a unidade.167 
essa não era, propriamente, uma inclinação política nova dessa elite 
dirigente, que, desde antes da própria vitória contra os portugueses, em 
1823, já apoiava o projeto de nação unificada em torno de d. Pedro i.  

166 Para o debate a respeito da construção nacional, ver, entre outras, as seguintes obras: 
GUIMARÃES, Manoel S. “Nação e Civilização...”, op. cit; JANCSÓ, István e PIMENTA, João Paulo 
G. “Peças de um mosaico...”, op. cit.; JANCSÓ, István. “A construção dos Estados Nacionais...”, 
op. cit.; KRAAY, Hendrik. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit.; GRAHAM, Richard. “Construindo 
uma nação...”, op. cit.  DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no 
Brasil do século XIX. São Paulo: Globo, 2005.

167 Luiz Vianna Filho defendeu o caráter republicano e separatista da Sabinada, afirmando 
que “a revolução bahiana de 1837” foi mais do que um motim ou quartelada sem diretriz 
ideológica, tão comuns na fase regencial. Ver: VIANNA Filho, Luiz. A Sabinada..., op. cit.  
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É possível afirmar, entretanto, que após a sabinada, o temor de que a Bahia 
pudesse direcionar-se para um caminho de ruptura reforçou, ainda mais, 
a sua consciência a respeito das necessidades políticas já apontadas.168

a sabinada foi o movimento rebelde mais contundente ocorrido 
na Bahia durante a primeira metade do século XiX, sobretudo devido ao 
fato de ter sido o único a obter uma vitória política concreta, desalojando 
do poder, mesmo que por um período não muito longo, os grupos que o 
controlavam há tanto tempo. a sua ocorrência evidenciou as insatisfações 
de um amplo espectro de forças sociais, componentes de uma aliança 
cuja liderança pretendia redirecionar a política provincial, alterando as 
relações estabelecidas com o rio de Janeiro.169 

ademais, o trauma provocado pela rebelião servira para aprofundar 
as posições antiliberais dessa elite, que passou a defender, ainda mais 
abertamente, o fortalecimento das prerrogativas punitivas do estado, de 
forma a instrumentalizá-lo e capacitá-lo para banir, definitivamente, o 
chamado monstro rebelde. esse propósito foi exposto nas páginas dos 
periódicos conservadores que atravessaram aquela conjuntura histórica, 
fortalecendo as aspirações a respeito da necessidade de pacificação da 
Província, nos momentos que viriam pela frente. o principal desses 
jornais foi o Correio Mercantil.170 

168 Sobre a relação das elites regionais com o projeto centralizador nacional, ver: CARVALHO, 
José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Campus, 1980, 
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987, e especialmente o 
artigo de DOLHNIKKOF, Miriam. “Elites regionais...” op cit., e GRAHAM, Richard. “Construindo 
uma nação...”, op cit. 

169 Diversamente de Pernambuco, não existiram, na Bahia, importantes conflitos intra-elites 
ou entre regiões econômicas, que tivessem provocado instabilidade política de alguma 
gravidade. Considero que esses grupos oposicionistas não eram, efetivamente, facções 
que representavam interesses econômicos dominantes na Província, mas sim interesses 
de camadas intermediárias e baixas da população, reunindo inquietações de empregados 
públicos, artesãos e, paralelamente, de escravos.  Para Pernambuco e suas cisões entre 
os grupos economicamente dominantes, ver, por exemplo MELLO, Evaldo C. de. A outra 
independência..., op. cit.;e, também, CARVALHO, Marcus J. M. Cavalcantis e cavalgados: a 
formação das alianças políticas em Pernambuco, 1817-1824. Revista Brasileira de História, 
São Paulo,  v. 18, n. 36, 1998. 

170 O Correio Mercantil foi fundado em 1833, sendo dirigido, até o final de 1839, por João 
Antônio de Sampaio Vianna e, depois de 1839, pelo seu irmão, Luiz Antonio de Sampaio 
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este capítulo tem o objetivo de apresentar e discutir alguns aspectos 
desse combate político, para o qual se mobilizaram importantes facções 
da elite local se mobilizaram, expressando os seus anseios de conquista 
do “sossego público”, cuja materialização ocorreria a partir do efetivo 
controle sobre os grupos sociais dominados e ante as lideranças radicais. 
Para atingir os seus objetivos, essa elite teria ainda de vivenciar inúmeras 
situações de tensão e de medo, recorrentes no interior de uma sociedade 
caracterizada por profundas diferenças sociais, econômicas, étnicas, 
nacionais, religiosas e jurídicas.

A construção da pax política e o discurso 
do medo

a discussão desse processo busca contribuir para a superação de 
alguns dos limites existentes na historiografia baiana sobre o período 
histórico em foco, sobretudo quanto às constatações de que a sociedade 
baiana do período teria passado a viver, logo após o desfecho da rebelião, 
uma espécie de paz política, deixando de cogitar que boa parte dos 
discursos dos políticos da época, ao invés de revelarem a existência dessa 
paz, expressava o objetivo de forjá-la, pois ainda se situavam em uma 
conjuntura de tensão política e social que subsistiria por muito tempo.

naquele contexto, compreende-se a razão pela qual as autoridades 
repetiam, nos documentos oficiais, que a Província vivia uma situação de 
tranquilidade. a imprensa conservadora também se comportava dessa 
forma. Para elas, era necessário apresentar semelhante quadro e abafar 
a exposição pública das situações de intranquilidade, com o objetivo de 
facilitar a conquista dessa paz. numa época em que a imprensa podia 

Vianna, assumindo, em várias quadras conjunturais, a defesa de governos conservadores, a 
exemplo da Regência “regressista” de 19 de setembro de 1837, passando à oposição quando 
ocorreu a maioridade e formou-se o governo comandado por Limpo de Abreu e Antonio 
Carlos de Andrada Ribeiro.
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provocar certos “incêndios” políticos, essa atitude poderia contribuir 
para o isolamento dos focos rebeldes, impedindo a sua propagação. 
apesar disso, muitas vezes se fazia necessário informar sobre certos 
perigos, reais ou imaginários, para que, no bojo da situação criada pelo 
medo por eles gerado, fosse possível a adoção de medidas de prevenção 
e punição mais adequadas às pretensões dos legalistas. Paralelamente, 
objetivavam preservar o apoio político daquelas parcelas da população 
que, habitualmente, se intimidavam com fatos ou notícias semelhantes. 

a constatação de que não ocorreram rebeliões no período não 
nos deve embaçar a visão quanto ao fato de que o processo político 
subseqüente à sabinada foi marcado pelas tentativas dos grupos radicais 
de se rearticularem, de fazerem a sua propaganda, de reorganizarem a sua 
imprensa, de se vincularem aos grupos sociais que estiveram presentes 
nas rebeliões anteriores, cada um deles portando as suas necessidades 
e anseios. ou seja, foi um período no qual as autoridades e os grupos 
sociais dominantes na Província lançaram-se à conquista de uma vitória 
que, pelo menos entre 1838 e 1843, ainda estava longe de tornar-se 
realidade. 

os interessados na preservação da integridade territorial do Brasil 
e na pacificação da Província atuaram em várias frentes no período 
conjuntural em foco. ao tempo em que adotavam atitudes administrativas 
e práticas repressivas diretas sobre aqueles que se envolveram na rebelião, 
procuravam difundir certas imagens de terror destinadas a fomentar os 
receios entre as pessoas comuns e a isolar e destruir a liderança rebelde, 
mediante a sua desmoralização pública. era necessário impedir o retorno 
da hidra.171 nos períodos subsequentes ao fim da rebelião, o discurso 

171 Na edição de 24 de janeiro de 1840, os redatores do Correio Mercantil vaticinaram: “e que 
a hidra revolucionária não erguerá aqui o seu hediondo colo, enquanto estiverem diante 
de nós essas ruínas que atestam os tremendos males das revoluções políticas”, inspirando-
se na imagem mítica da Hidra de Lerna para referir-se à rebeldia. Trata-se do monstro de 
muitas cabeças que, na mitologia, fora morto por Hércules em um dos seus trabalhos. Ver: 
KURY, Mário da Gama. Dicionário de Mitologia Grega e Romana. 7. ed. São Paulo: Jorge Zahar, 
2003, p. 183. O periódico evidenciava a ideia de que a qualquer momento poderia eclodir 
uma rebelião dos “raposas” (rebeldes federalistas e republicanos que fizeram a Sabinada), 
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dos vitoriosos direcionou-se para a destruição completa da imagem dos 
rebeldes. nessa linha de argumentação e de combate, estes não seriam 
simplesmente criminosos políticos, mas ladrões dos cofres públicos, 
assassinos e destruidores da propriedade alheia, que teriam ateado fogo à 
cidade, ao perceberem a inevitabilidade da derrota. 

a lembrança dessa cidade incendiada foi uma constante nos anos 
que se seguiram à sua reconquista. ela se fazia presente nas páginas dos 
jornais, indicando sempre que as propriedades haviam sido queimadas 
pelos mesmos que atacaram o trono de sua Majestade imperial em 
1837.

o Correio Mercantil, comentando aquilo que compreendia como o 
crime de “incendiato”, afirmou:

[...] pois como é sabido (e como jamais visto) o incêndio da 
Bahia foi premeditado e barbaramente executado, com aparato, 
por companhias de fúrias infernais, comandadas por oficiais, 
que distribuíam as garrafas de aguarrás e os archotes, e que 
assim foi consumado esse atroz delito [...]172 

quando da discussão processual em torno da punição dos rebeldes, a 
temática do incêndio adquiriu vulto no discurso dos redatores do Correio 
Mercantil. eles lamentaram que a denúncia oferecida pela Promotoria 
Pública não houvesse acrescentado a circunstância agravante do incêndio. 
assim se pronunciaram:

Muito se tem geralmente notado a grande omissão que o 
sr. Promotor Público cometeu, na sua denúncia contra os 
rebeldes de 7 de novembro, não fazendo menção, quando 
enumera muitas circunstâncias agravantes, com que se acham 
revestidos os seus enormes delitos, do § 2 do art. 16, o qual 

para o que deviam estar atentas as autoridades policiais. Em trabalho recentemente 
publicado, Flávio Gomes registrou o termo hidra relacionado aos quilombos ou mocambos 
que, destruídos pela repressão policial, geravam novas comunidades dos seus escombros. 
Ver: GOMES, Flávio dos Santos. A hidra e os pântanos: mocambos, quilombos e comunidades 
de fugitivos no Brasil (séculos XVII-XIX). São Paulo: UNESP: Polis, 2005.  

172 Correio Mercantil, 28 de maio de 1838. 
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diz – Ter o delinqüente cometido o crime com veneno ⇒ incêndio⇐ 
ou inundação – Pois que? então s. s. cala essa circunstância, 
sem dúvida a mais agravante e a que mais horroriza o gênero 
humano?173

as trajetórias políticas de velhos e de novos rebeldes, na década 
seguinte, teriam dificuldades de desvincular-se dessa imputação. Foram 
evidenciadas pela imprensa em associação com imagens de indivíduos sem 
qualquer responsabilidade ante a sociedade que pretendiam administrar. 
Muitas décadas depois, em uma memória publicada sobre a Bahia, José 
Francisco da silva lima referia-se à cidade incendiada, uma imagem que, 
por certo, contribuiu para tornar negativo o legado dos que tentaram 
combater a Monarquia e a centralização política do Brasil imperial, 
ainda que tenham persistido as controvérsias a respeito da autoria dos 
incêndios. silva lima afirmara que, alguns anos ainda após a o fim da 
revolta, “viam-se ainda prédios em ruínas, incendiados por ocasião da 
recente revolução da sabinada.”174

essa culpa, da qual os rebeldes não tiveram chance de defender-
se, fora plantada imediatamente após a reconquista, pelas primeiras 
correspondências enviadas ao Governo central, a exemplo de uma que 
afirmou que o desespero dos rebeldes levou a que eles ateassem fogo aos 
edifícios particulares, somente “não queimando os públicos apenas por 
que não teriam tido tempo suficiente, ou porque teriam sido impedidos 
pelas tropas vitoriosas”.175 

esse conteúdo desmoralizador era adotado, também, para referir-
se àqueles que pegaram em armas nas demais províncias. a imagem 
de que ladrões e assassinos, saídos da mais baixa ralé, mobilizavam-se 

173 Correio Mercantil, 26 de maio de 1838. (Grifo do autor).
174 Ver: SILVA, José Francisco da (Senex). A Bahia há 66 anos: reminiscências de um 

contemporâneo. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador, v. 33,34, p. 94, 
1907. 

175 APEB/SACP, maço 684, Registros de Correspondências para o Governo Imperial: Ofício do 
Presidente da Província, Antonio Pereira Barreto Pedroso, ao Ministro do Império, 16 de 
março de 1838.
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para destruir as propriedades dos homens de bem, seja no Maranhão, no 
Piauí, no Pará ou no rio Grande do sul, era reiteradamente estampada 
nas páginas dos periódicos legalistas baianos. seriam bandidos, assim 
como bandidos também seriam os rebeldes da Bahia, esses que, tendo 
sido absolvidos, ousavam novamente circular pelas ruas dessa cidade, 
contaminando-a.176

ainda em 1838, paralelamente às primeiras ações governamentais 
para sufocar as agitações rebeldes, teve início a onda de boatos 
relacionados a novas rebeliões, situação que, ao lado de episódios reais, 
inquietaram as autoridades da Província por mais de uma década. não há 
paz confiável quando se vive na iminência de uma rebelião de livres ou de 
uma insurreição de escravos, mesmo que elas não aconteçam. e essa foi 
uma ameaça constante na década posterior à sabinada. como constatou 
hendrik Kraay, foram tensos os anos da década de 1840. era difícil a 
percepção da paz, pois a memória de recentes turbulências se fazia ainda 
forte.177 

de uma forma ou de outra, as autoridades baianas aprenderam 
com os episódios rebeldes. Passaram a ser mais cuidadosas em relação 
aos boatos, adotando sempre algumas providências. aprenderam com a 
constatação a respeito da sua própria negligência e despreparo anterior. 
Um exemplo disso pode ser dado pela correspondência enviada pelo 
Presidente da Província ao Governo imperial, na véspera da eclosão da 
sabinada, informando que a Província estava tranqüila e sob controle das 
autoridades, deixando de atribuir importância a boatos que terminaram 
se confirmando, pois naquele mesmo dia teve início o movimento que 
conquistou o poder na cidade do salvador.178 

176 O periódico Correio Mercantil, em 18 de junho de 1839, desqualificava a rebelião do 
Maranhão, acusando o seu líder Raimundo Gomes, “um tal Balaio”, de “célebre facinoroso”, 
afeito a “todo gênero de crimes”, portador de “costumes bárbaros e péssimos hábitos”, 
ladrão de “muitas casas e fazendas”.

177   KRAAY, Hendrik. Race, State..., ver Conclusions. 
178  APEB/SACP, maço 684, Registros de Correspondência para o Governo Imperial (1837-1840), 

Ofício do Presidente da Província da Bahia ao Ministério da Justiça, 6 de novembro de 1837.
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os políticos monarquistas muito debateram e se acusaram em 
relação à falta de percepção e de ação a respeito da eclosão da sabinada. 
a acirrada polêmica entre o chefe de Polícia Francisco Gonçalves 
Martins e o deputado antonio Pereira rebouças a respeito do fato é 
um exemplo disso. este caracterizara o chefe de Polícia de omisso ante 
o desenvolvimento da conspiração. Martins também fora acusado por 
ter tido, no passado, uma relação de proximidade com sabino, relação 
esta que teria levado este último a convidar-lhe, poucos dias antes da 
deflagração do movimento, a dele participar.179 

Agitações durante o ano de 1838

não há muitas informações a respeito das movimentações de 
africanos na fase que se estende entre o fim da rebelião de 25 de janeiro de 
1835 e os anos de 1837 e 1838, quando os rebeldes livres, federalistas e 
republicanos, estiveram mais ativos na vida política provincial. até mesmo 
os batuques, que tanto assustaram quanto ainda assustariam a “pacífica 
população” da Província, passaram por uma fase de relativa quietação no 
período. João José reis afirma que “em 1835, qualquer batuque feito 
pelos escravos era confundido com mais um atentado contra a ordem”.180 
na descrição que faz dos batuques para o período pós-35, não indica 
a ocorrência de expressivas manifestações do gênero até, pelo menos, 
meados de 1838, momento em que, aparentemente, teriam reaparecido. 

a pesada repressão sobre os rebeldes malês, concretizada com mortes, 
castigos corporais e deportações, pode ser um elemento explicativo para 
esse refluxo político temporário, sobretudo devido à desestruturação da 

179 VIANNA Filho, Luiz. A Sabinada, op cit., p. 73; Francisco Gonçalves Martins chegara a ser 
denunciado e obrigado a justificar-se em razão dos fatos; ver a esse respeito: APEB/SACP, 
Ofício do Presidente da Bahia ao Ministro da Justiça, maço 684, de 7 de junho de 1838; e 
APEB/SACP, ofício do Ministro da Justiça, maço 891, de 21 de maio de 1838.  

180  REIS, João José. “Tambores e temores...”, op. cit., p. 117.
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liderança e à intimidação que escravos e libertos africanos possam ter 
sofrido, com evidentes efeitos na preparação de novas manifestações, ainda 
que fossem meramente festivas.181 os anos que se seguiram dificultaram 
a emergência de tentativas insurrecionais, embora a contínua entrada de 
novas levas de africanos na Bahia criasse condições de intranquilidade 
que perdurariam ainda por muito tempo.182 a vigilância passou a ser mais 
severa sobre os africanos, tornando difícil a sua circulação e levando à 
prisão muitos deles durante toda a década de 1840, por suspeição de 
serem potenciais insurretos.183

os anos de 1836 e 1837 presenciaram, sobretudo, agitações urbanas 
ou mobilizações que envolveram a população livre, de maioria negra ou 
mestiça, ou algum nível de aliança entre esses rebeldes livres e segmentos 
dos escravos urbanos nascidos no Brasil. nesta última situação, pode-
se compreender a alforria que foi concedida pelo governo rebelde, por 
decreto, para que crioulos pudessem participar das forças de sustentação 
da cidade contra os legalistas, quando do desespero final para a salvação 
da sabinada.184 entre as agitações de livres, além da própria sabinada, 
estão a destruição do cemitério, denominada cemiterada, e o ataque 
ao pelourinho pela população de salvador, episódio que destruíra um 
símbolo importante do poder político e judiciário oriundo dos tempos 
coloniais.185

181 Um aspecto que tem o seu peso específico foi o da saída de escravos e libertos para o Rio de 
Janeiro após a rebelião de janeiro de 1835, provocando situações de tensão nessa cidade 
durante a década seguinte. Ver; SOARES, Carlos Eugênio Líbano; GOMES, Flávio dos Santos. 
Com o pé sobre um vulcão: africanos minas, identidades e a repressão antiafricana no Rio de 
Janeiro (1830-1840). Estudos Afro-Asiáticos, v. 23, n. 2, p. 1-44, 2001. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/%0D/eaa/v23n2/a04v23n2.pdf>. Acesso em: jun. 2005.

182 GRADEN, Dale. “Uma lei...”, op. cit.
183 João Reis se refere ao Edital de 21 de fevereiro de 1835 em REIS, João José. “Tambores e 

temores...”, op. cit., p. 118, mencionando que ele se preocupara em proibir ajuntamentos de 
mais de quatro escravos.

184 SOUZA, P. C. A Sabinada..., op.. cit., p. 80-81.
185 Sobre a Cemiterada, ver REIS, J. J. A morte é uma festa..., op. cit.
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a documentação do ano de 1838 traz de volta referências às agitações 
de africanos na Bahia, fatos que, necessariamente, compunham o quadro 
político geral da Província, pois preocupavam as autoridades policiais e a 
própria Presidência da Província, gerando copiosa correspondência oficial, 
ao tempo em que levavam o Governo a adotar medidas de investigação e, 
por vezes, de prisão de suspeitos para averiguação, além de aumento das 
patrulhas e outras condutas congêneres. 

no final de 1837, ainda durante a existência do governo rebelde, 
circulou o boato de que uma insurreição encontrava-se em preparação no 
iguape, região produtora de açúcar próxima de cachoeira, em relação à 
qual teriam sido adotadas algumas medidas policiais. as correspondências 
entre as autoridades indicam que a tal insurreição fora evitada devido às 
medidas adotadas pela Polícia, embora tenha grande chance de não ter 
passado de uma especulação, como muitas outras desse período. assim se 
expressava a autoridade policial a respeito da questão:

tenho a honra de participar a v. exa que este distrito do 
iguape se acha em perfeita tranquilidade, e que aqueles boatos 
aterradores de insurreição de africanos estão inteiramente 
desvanecidos [trecho ilegível], se bem que alguma má vontade 
tenha encontrado nos Guardas, talvez pela falta de organização 
do Batalhão, todavia se tem feito de maneira que reina o 
sossego, e eu tenho empregado e continuo a empregar toda a 
vigilância e atividade pra sua conservação.186

o que interessa aqui, no entanto, é menos a veracidade das 
notícias em torno da preparação, do que os efeitos práticos do boato. 
a Polícia entendeu que “boatos aterradores de insurreição de africanos” 
aconteceram na região, fato este que teria levado à adoção de medidas 
policiais concretas. Mesmo com limitações, as medidas que “se tem 
feito”, teriam levado a fazer reinar o sossego. a outra consequência é 
que os boatos provocaram o medo na população, fato este que produz, 

186 APEB/SACP, maço 3113, Presidência da Província, Polícia/assuntos, 1828-1849: Ofício do 
Escrivão da Polícia do Distrito do Engenho da Praia do Iguape, 2 de janeiro de 1838. 
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também, consequências específicas. essas denúncias iriam repetir-se no 
tempo que viria pela frente, inquietando as autoridades, desde escrivães 
de Polícia dos distritos até o Ministério, que se posicionaria sempre em 
favor de um maior cuidado em relação a essa possibilidade, autorizando, 
em muitos casos, os gastos extras que as situações requeriam. À memória 
da rebelião de 1835, juntava-se a desconfiança dos fatos ainda em tela 
na capital provincial, constituindo um quadro político de tensões que 
perdurou por toda a década de 1840. 

as desconfianças se aguçavam naquela quadra histórica. signos 
malês, coletados e identificados pela Polícia e a Justiça quando dos 
processos de 1835, eram visados, pelo perigo que podiam representar. 
novos elementos simbólicos eram percebidos ou criados pela imaginação 
das autoridades e dos representantes do conservadorismo na imprensa, 
como foi o caso de certo tipo de chapéu que passou a ser usado por 
“alguns pretos”, e que gerou o alerta: “recomendamos mui seriamente 
às vistas da Polícia, certos pretos que andam com chapéus de palha de 
um novo modelo, e que, nos dizem, ser uma seita particular. a polícia 
que não durma”.187 Boatos ou distintivos, assim como os batuques ou 
sambas, tudo podia ser indicativo de que alguma ação insurrecional 
estava ou poderia estar em curso. até mesmo os enterramentos, pelo 
aglomerado de pessoas que formavam, chamavam a atenção das vigilantes 
autoridades, que não perdiam tempo em adotar ou pedir providências, 
como no documento que segue:

estando introduzido de tempos para cá a prática de acompanhar 
os enterramentos de indivíduos africanos um grande número 
dos da mesma nação, com archotes acesos, e conhecendo a 
enormidade de males que podem resultar se tal abuso continuar 
[...] solicito de v. sa., providências a respeito, e espero do zelo e 
atividade de v. sa, tudo quanto a bem da tranquilidade pública 
se possa praticar.188

187 Correio Mercantil, 4 de abril de 1838.
188 Correio Mercantil, 11 de novembro de 1840. Publicação da correspondência enviada pelo 

Promotor Público ao Chefe de Polícia.
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Mesmo que os africanos e a população livre da Bahia não tenham 
cogitado de qualquer aliança política entre si, e mesmo que seja 
inconcebível imaginar a formação de uma aliança entre todos os escravos 
existentes na Bahia,189 faz-se possível e necessário pensar a conjuntura 
política da Bahia de um ângulo que contemple as ações desses diversos 
grupos sociais, pois todos eles, paralela ou alternadamente, contribuíram 
para provocar as diversificadas situações de tensão política que marcaram 
a década que se seguiu à sabinada. 

e esse processo teve início logo após o fim da rebelião. Já em maio 
de 1838, divulgou-se a notícia de que estava sendo preparado um ataque à 
cidade do salvador, pouco tempo depois do fim da sabinada. esse ataque 
seria comandado por higino Pires Gomes, rebelde que conseguira furar o 
cerco dos legalistas e fugir da cidade sitiada, em uma suposta tentativa de 
estender a revolução a outras localidades. higino estaria, com o comando 
de 500 homens que liderara na sua evasão de salvador, “pronto para 
marchar sobre a cidade”. do mesmo modo, acreditava-se que o major 
José antonio da silva castro, de mal explicada participação no levante 
do Batalhão dos Periquitos, ocorrido em 1824, estaria comandando um 
exército de cerca de 1000 homens, projetando o mesmo fim.190

Procurando desfazer esses boatos, o Correio Mercantil assegurava 
que aquilo era coisa dos “raposas” que vagueavam pelas ruas da cidade, 
com o intuito de “inquietar os espíritos, e talvez fazer com que seja menos 
severa a justiça que começou enfim, a cuidar do processo dos rebeldes”, 
e que higino estaria cuidando da sua fuga, pois ainda estava sendo 
perseguido pelas tropas legalistas. quanto a silva castro, esclarecia que 

189 Ver: REIS, João José. O Levante dos Malês, uma interpretação política. In: SILVA, Eduardo; 
REIS, João José. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. p. 99-122.

190 Correio Mercantil, 18 de maio de 1838.  
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ele nem sequer tinha aproximação com higino, e que estava embrenhado 
pelo sertão em cuidado das suas fazendas.191 

Um fato que enseja discussão é o que diz respeito aos batuques e 
atividades lúdicas e religiosas dos africanos. durante boa parte do ano de 
1838, o Correio Mercantil informou sobre os continuados batuques que 
ocorriam para as bandas dos engenhos da conceição e do Fiaes, entre 
outros pontos da cidade. no mês de maio desse ano, uma fase na qual as 
autoridades tinham tarefas grandiosas relacionadas aos processos judiciais 
e prisões dos rebeldes da sabinada, a questão aparecia nas páginas do 
periódico, anunciando-a e indicando-a como um elemento novo naquela 
conjuntura histórica, expressa no trecho que segue: 

Julgamos merecer a atenção das autoridades policiais o 
conhecimento dos batuques de africanos, que se vão novamente 
reproduzidos nesta cidade e seus contornos; sendo, entre 
outros, muito notável o que teve lugar por alta noite de 19 
para 20 do corrente, para o lado do engenho da conceição, 
o qual muito sobressaltou aos tranqüilos habitantes daqueles 
distritos circunvizinhos.192

o documento, entre outros aspectos, indica que havia uma espécie 
de ressurgimento dos batuques naquela fase, o que reforça a constatação 
de que teria ocorrido um certo refluxo desse tipo de manifestação no 
período que se estendeu entre a derrota da revolta de 1835 e o ano de 
1838, o que pode ser comprovado a partir da  constatação do periódico 
de que os batuques “se vão novamente reproduzidos nesta cidade e seus 

191 Correio Mercantil, 18 de maio de 1838. Esses dois nomes compunham uma camada social 
detentora de certo poder, em áreas que não eram propriamente as hegemônicas na 
Província, a exemplo do Recôncavo canavieiro. Eram proprietários de terra no sertão, o que 
sugere uma discussão de que a sua participação na rebelião fosse parte dos esforços dessa 
camada social, em luta pela hegemonia política na Bahia, mas não encontrei elementos 
mais significativos para defender tal tese. Vide também a condição de João Carneiro da Silva 
Rego, dirigente da Sabinada, citado como comerciante de gado em Feira de Santana. Ver: 
SANTANA, Rosane Soares. Centralização, descentralização e unidade nacional, 1835-1841: o 
papel da elite política baiana. 2002. 128f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002 (mimeo), p. 53. 

192 Correio Mercantil, 22 de maio de 1838. (Grifo do autor).
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contornos”. Um outro aspecto importante é aquele que indica que o 
engenho da conceição era um entre vários locais onde havia a prática 
dos batuques, sendo, talvez, naquele momento, o mais notável. 

as narrativas do periódico eram alarmantes. sugeriam um perigo 
iminente, como se a prática dos batuques fosse necessariamente o 
preâmbulo de uma nova tentativa insurrecional. essas inquietações 
foram reiteradas ainda, com mais nitidez, algum tempo depois, quando o 
periódico voltou a debruçar-se sobre o tema, mencionando os batuques 
ocorridos nos mesmos sítios dos engenhos da conceição e dos Fiaes, na 
noite de 29 de junho, quando muitas famílias teriam ficado aterrorizadas 
pelos “gritos horrendos” e pelo bater dos tambores e zabumbas. 

o jornal acrescentava elementos novos, como o fato de que havia 
“abundantes presunções de que por ali há quilombo”,193 buscando esta-
belecer a ideia de que os batuques possuíam uma relação imediata com 
a rebeldia negra, embora as evidências não sejam suficientes para que 
se aceite as suposições do periódico. do mesmo modo, as evidências 
históricas anteriores àquela fase não comprovam que os quilombos pos-
suíssem, necessariamente, a característica de espaços onde se preparavam 
insurreições. não cabe discutir aqui o combate oficial ao processo de 
africanização dos costumes na cidade do salvador, temática abordada em 
estudos de  João José reis, mas sim, aqueles aspectos condizentes com a 
difusão das situações de temor, relacionados à possibilidade da ocorrência 
da revolta negra.194

Mesmo que a festa e o batuque não estivessem necessariamente 
direcionados à preparação da revolta africana, havia alguma probabilidade 
de estar ligada a ela, pois é conhecida a função da festa e dos momentos 
rituais religiosos da população escrava como momentos de sociabilidade 
que podiam bastar-se à festa ou à religiosidade, mas que podiam, também, 

193 Correio Mercantil, 4 de julho de 1838. 
194 Para uma discussão a respeito das tentativas de combate aos costumes africanos ver REIS, J. 

J. “Tambores e temores...”, op. cit.
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facilitar os caminhos para a contestação à ordem escravista e para a 
insurreição propriamente dita. João José reis, que atenua a probabilidade 
de que os batuques acima referidos fossem, necessariamente, preparativos 
de alguma rebelião, reconhece que, “apesar de o medo superdimensionar, 
na mente dos brancos baianos, a periculosidade dos festeiros africanos, não 
era um despropósito total que os primeiros temessem que os atabaques 
batessem para animar tanto a festa como a revolta”.195 

no mês de junho do mesmo ano, o Correio Mercantil divulgou uma 
notícia a respeito de uma malesada que estaria sendo preparada e cujos 
ecos “alguns sustos hão causado às famílias, que, ainda timoratas pelo 
flagelo que vêm de passar, facilmente se entregam a essas desagradáveis 
impressões, ao ouvirem a notícia de novos barulhos de cor negra”.196 o 
medo que transparecia da notícia era um componente real da conjuntura 
política de tensão que se reproduziria nos anos subsequentes. 

na sequência, o periódico indicaria um caminho possível para a 
interpretação da notícia, especulando que tudo não passava de um boato 
plantado pelos rebeldes que fizeram a sabinada, revelando, com isso, um 
aspecto importante de um jogo político que contava com muitas variáveis. 
conquanto seja difícil conceber uma aliança entre raposas e africanos, 
torna-se necessário ponderar que as ações concretas ou supostas desses 
grupos, de forma independente e diferenciada, poderiam promover 
situações de temor para as autoridades e para uma parte significativa da 
sociedade baiana da época. nesse caso concreto, segundo a suspeita do 
periódico, um boato de insurreição escrava poderia ser “plantado” pelos 
rebeldes livres, como pode ser demonstrado pelo trecho que segue: 

antes julgamos, que os raposas são os próprios inventores desta 
notícia, para com ela distraírem as atenções incessantemente 
aplicadas contra eles, ou mesmo para diminuírem a justa 
ojerisa que se lhes consagra geralmente. como quer que seja, 

195 REIS, J. J. “Tambores e temores..” op. cit, p. 117. 
196 Correio Mercantil, 23 de junho de 1838.
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a polícia deve andar de olho aberto para o que aparecer possa, 
sem contudo perder de vista os tais raposas, que são o foco, 
de onde partem ainda os nossos males, e os sustos que têm 
ultimamente invadido as moradas dos pacíficos habitantes 
desta cidade. os raposas são diabólicos [...]197

como se verá, os tempos que viriam pela frente trariam continuadas 
notícias ou boatos (ou notícias sobre boatos) de malesadas. durante o ano 
de 1838, o Correio Mercantil continuaria a informar sobre os batuques 
no subúrbio da cidade do salvador, o que viria a acontecer ainda nos 
meses de agosto e setembro. no início de agosto teria havido “folgança 
africana” em diversas regiões suburbanas da cidade, supostamente para 
comemorar a partida de um batalhão de Pernambuco que aqui ficara 
estacionado. o periódico afirmou que os malês teriam ficado aliviados 
com o fato e que “cantaram” e “uivavam em ranchos” durante a noite. ao 
final, pedia cuidados policiais para aqueles sítios.198 

em setembro, os batuques do engenho da conceição ainda 
incomodavam os redatores do Correio Mercantil. em comunicado que 
reclamava a atenção da Polícia, os seus redatores reafirmaram que os 
batuques haviam cessado por certo tempo, em virtude de medidas policiais 
adotadas, mas agora “eles começam de novo a assustar e a horrorizar os 
pacíficos habitantes daquelas circunvizinhanças”. esta não seria a última 
vez “que uma usança tão bárbara, e tão contrária aos regulamentos de 
uma boa polícia” era tolerada, não sendo reprimida pela autoridade 
competente.199 o periódico cultivava o medo, à medida que associava o 
batuque à revolta malê de 1835:

a nosso sentir, o meio mais consentâneo a evitar semelhantes 
reuniões, cujos resultados não podem deixar de ser presentes 
a todo aquele que ainda conservar alguma lembrança da noite 
de 24 de janeiro de 35, seria um destacamento de confiança, 

197 Correio Mercantil, 23 de junho de 1838.
198 Correio Mercantil, 2 de agosto de 1838.
199 Correio Mercantil, 4 de setembro de 1838.



o  t u t u  da  b a h i a 117

colocada naquelas imediações, e sobretudo mais algumas 
rondas, e que melhor desempenhassem a sua tarefa, porquanto 
duas ou três, que todas as noites são destacadas para essas 
bandas, além de serem compostas de dois homens cada 
uma, e armados unicamente de espadas, e à pé, cremos que 
preferem antes demorarem-se, preenchendo as horas de sua 
vigilância em algum lugar mais aprazível, do que no ermo de 
tão melancólicos sítios.200

há registros da apreensão de armas de fogo em mãos de negros, 
situação não tolerada em uma sociedade escravista. a primeira ocorrera 
no Forte da Jequitaia, quando foram presos alguns “pretos” que de lá 
retiravam armas em um barco. o Correio teve a preocupação de afirmar 
que a quantidade de armas subtraídas não foi de 200, como havia sido 
difundido, mas apenas de algumas poucas armas velhas. Mas dava como 
certo que a finalidade era promover uma insurreição de escravos:

quanto, porém, ao fim a que se deva atribuir semelhante 
evento, somos inclinados a crer antes, ser alguma tentativa 
de insurreição de africanos, do que nova raposada, como 
muitas pessoas o pensam; da mesma forma pensamos, não 
ser este ato um mero roubo, porquanto, então, outros objetos 
estavam ali guardados de maior apreço e valor, que seriam 
tirados pelos roubadores, e não armas velhas e carecedoras de 
grandes concertos, para poderem prestar algum uso. acresce, 
que os dois pretos, encontrados no armazém, pertencem 
ao sr. Falcão: estes pretos, já em 1835, tomaram parte mui 
ativa na insurreição, e consta-nos que muitos outros escravos 
do sr. Falcão foram igualmente cúmplices naquele horrível 
atentado.201

João José reis menciona esse fato, informando que o próprio 
periódico fornecera, alguns dias depois, uma outra versão para o episódio, 
ao sustentar que “muitas pessoas sensatas” concordavam que o roubo 

200 Correio Mercantil, 4 de setembro de 1838. 
201 Correio Mercantil, 7 de agosto de 1838. (Grifo do autor).
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dessas armas seria destinado à troca por vários produtos na África, entre 
os quais marfim bem alvo, termo que, segundo o autor, era utilizado para 
ocultar o termo ‘escravo’ em um contexto de comércio ilegal.202

a segunda foi a apreensão de algumas armas de fogo que estavam 
em poder de escravos. sete armas iam sendo conduzidas, embrulhadas em 
uma esteira, por um preto que seguia acompanhado de dois indivíduos. 
após a apreensão e a prisão, o homem teria indicado onde poderiam 
ser encontradas outras armas. logo após, a polícia adotou providências 
e encontrou as tais armas, como indicam as informações presentes no 
relato que segue: 

tudo foi recolhido ao depósito, bem como também mais 
algumas armas, e uma espada, achadas no engenho cotegipe, 
onde fora dada uma busca pela polícia, e nas senzalas dos 
pretos se encontraram as ditas armas. consta-nos que o 
soldado de Polícia que apreendeu as armas na ladeira da Palma 
fora licenciado por 8 dias pelo digno comandante do corpo. 
cuidado, pois, e mais cuidado! não cessaremos de clamar 
que se empregue toda a possível vigilância a respeito de certos 
indivíduos suspeitos à causa pública.203 

não foi comprovado que essas armas serviriam a algum projeto 
insurrecional, mas não se podia admitir que escravos pudessem estar de 
posse de armas. aquelas que estavam sendo conduzidas estariam sendo 
levadas a algum dos depósitos onde as demais foram encontradas. o 
perigo já existia em razão do mero fato de escravos estarem reunindo e 
administrando armamentos, pois não era concebível que um grupo de 
escravos pudesse estar reunindo armas de fogo sem que tivesse a intenção 
de fazer algum uso delas. Uma das possibilidades de uso era a rebeldia e, 
por isso, o periódico alertava a Polícia para ter ainda um maior cuidado 
do que já tivera até então, com “indivíduos suspeitos à causa pública”. 

202 REIS, João José. “Tambores e temores...”.op. cit., p. 123.
203 Correio Mercantil, 17 de agosto de 1838.
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o ano de 1838 fora, para as autoridades legalistas, um ano de muita 
apreensão. além do retorno da problemática negra e africana, dos perigos 
que os seus batuques e movimentações podiam trazer, havia a sempre 
presente possibilidade de uma reação dos rebeldes livres, potenciais 
suspeitos de novas conspirações. o alvo mais destacado das suspeitas 
continuava a ser higino Pires Gomes que, após ter escapado da repressão 
direta à sabinada, somente reapareceria após a anistia de 1840. e era sobre 
a figura de higino, homem detentor de certos poderes econômicos e de 
prestígio social, que os boatos incidiam. o Correio Mercantil dizia que “se 
tais boatos são verdadeiros, nos parece de toda a necessidade, que se exija 
do Juiz de direito de cachoeira alguma notícia mais circunstanciada do 
estado da sua comarca”. os boatos divulgados pelo periódico tinham o 
seguinte conteúdo: 

Muito tem dado que falar ultimamente nesta cidade, a reunião 
dos absolvidos em s. anna! É voz pública que um comitê 
rapozaico, composto de higino, Guedes cabral e vários outros 
heróis de 7 de novembro, trabalha publicamente na Feira de 
santana, e se dispõem à nova regeneração da Bahia. ainda 
mais se diz, que higino fora ultimamente de noite à casa de 
uma autoridade da Feira, e que esta lhe dissera atônita – oh! 
homem, por aqui? quer comprometer-me? – ora vá daí, (lhe 
respondera higino) não faço caso de autoridades.204

o último dos boatos de 1838 dizia respeito a uma “rusga” de 
pretos que estaria sendo preparada. o temor parecia aumentar à medida 
que as notícias iam sendo divulgadas. esse fato, de outubro desse ano, 
independente da sua veracidade, teria gerado outros fatos bastante 
concretos. o Correio Mercantil divulgou que essa notícia gerara grande 
atividade da Polícia, que passara a fazer algumas prisões em caráter 

204 Correio Mercantil, 14 de agosto de 1838: “É costume também falar-se em rusga de pretos na 
Cidade, quando chega algum carregamento de marfim branco, sendo que os importadores 
desse precioso gênero muito se interessam por distrair as vistas da polícia, chamando-as, 
por alguns dias, exclusivamente sobre a rusga dos pretos, enquanto se arranja o negócio 
por essas praias da Bahia”.
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preventivo contra a suposta “rusga de pretos” que vinha crescendo no 
sentimento popular. Mas o Correio não perdia de vista a possibilidade de 
que esse boato poderia estar sendo veiculado com o objetivo de desviar 
a atenção da polícia da chegada de cargas de “mercadorias” clandestinas, 
assim como de que ele não passasse de uma tática dos próprios rebeldes 
brancos.205 sobre essa última situação afirmava que “ouvimos dizer que 
um preto nagô dissera – que os brancos estavam falando em rusga de pretos, 
mas que branco mesmo é que quer fazer rusga.”206 

Elevação da tensão política e anseio por 
punições em 1839

se em 1838 promoveu-se a repressão, com as prisões e o início 
dos processos judiciais, o ano de 1839 caracterizou-se como uma fase 
de certa radicalização dos legalistas ante a alegada morosidade e a pouca 
eficácia do sistema (legal e judicial) que deveria servir para erradicar as 
práticas rebeldes. no primeiro número do Correio Mercantil desse ano, 
os seus redatores referiam-se às milhares de famílias que lutavam contra 
a mendicidade, perdidos os seus chefes ou queimadas as suas fortunas 
pelos archotes dos “regeneradores”,207 fazendo, dessa maneira, um alerta 
sentimental quanto à impunidade.

completava a sua denúncia, assinalando que isso acontecia ao 
mesmo tempo em que já se faziam presentes nas ruas de toda a Bahia, 
muitos homens que tinham tomado parte ativa na rebeldia, após terem 
sido absolvidos pelo tribunal do Júri. assumiam, dessa forma, o 

205 Correio Mercantil, 15 de outubro de 1838.
206 Correio Mercantil, 15 de outubro de 1838. GRADEN, D. T. “Uma lei...”, op. cit, p. 120, menciona 

que o Presidente Joaquim Vasconcellos fizera acusações de que os traficantes de escravos 
espalhavam rumores de revoltas para desviar a atenção da Polícia, de forma a poderem 
descarregar, com tranquilidade, os novos africanos que chegavam à Bahia. (Grifo do autor).

207 Correio Mercantil, 2 de janeiro de 1839.
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compromisso solene e público de zelar pela constituição e pela ordem 
pública, de defender o trono imperial e a integridade do império, 
bandeiras que estariam sendo ameaçadas por forças que insistiam em 
ressurgir, em ganhar a luz na sociedade baiana, logo após os primeiros 
momentos da repressão.208 

os compromissos assumidos não eram novos, pois em nenhum 
momento da história dessa elite, no século XiX, houve, como já foi 
dito, atitudes de confronto com o poder central, seja no antigo império 
português, seja no contexto do império brasileiro, ainda que fosse 
para pleitear algum nível de autonomia administrativa e fiscal ao longo 
desse tempo. desde meados de 1822, ante a necessidade de voltar a 
controlar a cidade do salvador, os principais líderes políticos dos mais 
ricos municípios baianos, mediante decisões de suas câmaras em prol do 
reconhecimento da autoridade do então Príncipe d. Pedro, indicavam o 
caminho que seria percorrido pelas classes dominantes da Bahia quanto 
o seu pertencimento nacional, de forma a poder garantir o seu próprio 
comando sobre a vida política da Província. e essa era apenas uma opção 
entre tantas que se encontravam presentes naquela conjuntura, posto 
que havia um processo de luta em curso que reunia a população pobre, 
negra e mestiça, numa resistência violenta ao controle português sobre a 
cidade, sem que esta tivesse, entretanto, qualquer compromisso com as 
elites baianas.209 

as tensões raciais e sociais que, segundo Kraay, afligiam a sociedade 
brasileira e haviam motivado a sabinada, continuaram a existir da mesma 

208 Correio Mercantil, 2 de janeiro de 1839.
209 Ver a respeito, ARAÚJO, Ubiratan Castro. A guerra da Bahia. Salvador: CEAO, 2001, 

especialmente os capítulos 4 e 5; ver também REIS, João José. O jogo duro do Dois de Julho: 
o partido negro na independência da Bahia. In: SILVA, Eduardo; REIS, João José. Negociação 
e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, 
p. 79-98; KRAAY, Hendrik. “Muralhas da independência e liberdade do Brasil: a participação 
popular nas lutas políticas (Bahia, 1820-25)”. In: MALERBA, Jurandir (org). A independência 
brasileira: novas dimensões. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 303- 341; TAVARES, Luis 
Henrique Dias. A independência do Brasil na Bahia. Salvador: EDUFBA, 2005, especialmente 
o capítulo 1. 
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maneira que no período anterior, ensejando a sede repressiva das forças 
conservadoras da Província.210 não foi suficiente a repressão intensa 
que se promoveu contra os rebeldes da sabinada e contra os africanos e 
suas revoltas tentadas na década de 1830. assim como a revolta de 7 de 
novembro de 1837 sofreu derrota sangrenta, também foi dura a repressão 
sobre os rebeldes malês, para os quais se destinou toda uma vigilância 
posterior, na busca de insurreições que não viriam a acontecer.211

na noite de 2 de janeiro de 1839, a cidade do salvador teria 
vivenciado uma mobilização de tropas destinada a conter uma “nova 
malesada”. a mera circulação da notícia teria causado forte temor às 
famílias, principalmente no subúrbio da Barra. o jornal Correio Mercantil 
afirmou que o comandante das armas teria corrido os quartéis e prendido 
vários guardas nacionais e policiais que estariam fora da disciplina, o que 
criava dificuldades para o comando em caso de ocorrer a rebelião. ao 
final da nota, recomendou que as autoridades policiais não se distraíssem 
com “os passatempos da festa, podendo-se bem conciliar essas distrações 
com a solicitude e vigilância que urgem nessas circunstâncias políticas.”212 
ainda se vivia o período de festas natalinas na Bahia, que, pela tradição, 
somente se encerravam com as comemorações referentes aos reis 
Magos, em 6 de janeiro, emendando-se com as demais festas do mês de 
janeiro, para as quais se verificava uma certa evasão das autoridades da 
cidade.213 

como ocorreu em outros momentos, o comandante da Guarda 
Policial negara que qualquer dos fatos apresentados pelo Correio Mercantil 
tivesse fundo de verdade, sobretudo no que tangia à alegada indisciplina 
dos guardas. sobre os boatos, dissera que “é a informar-lhe, que nada 
mais houve que esses temores pânicos, espalhados sem autor certo”, e que 

210 KRAAY, Hendrik. “Tão assustadora...”, op. cit., p. 328.
211  REIS, João José.  “Tambores e temores...”, op. cit.; GRADEN, Dale. “Uma lei...”, op. cit. 
212  Correio Mercantil, 4 de janeiro de 1839.
213 O Correio Mercantil assinalara que “as autoridades primárias nem ainda do centro da cidade 

se retiraram para os passatempos da festa. Ver Correio Mercantil de 7 de janeiro de 1839. 
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o jornal faria muito melhor “em não dar tanto incremento a essas vozes 
incertas, pois assim muito se alteram pessoas e famílias”, pedindo, ao fim, 
que qualquer informação que houvesse fosse comunicada diretamente às 
primeiras autoridades.214

em resposta ao comandante da Polícia, o Correio Mercantil 
expôs a investigação que fizera antes de divulgar a notícia. teria obtido 
informações de um alferes da Guarda nacional, de que mobilizações de 
forças existiram na noite de 2 de janeiro, com a remessa de marinheiros da 
fragata Príncipe para as proximidades da Barra e de que teria ocorrido a 
prisão de guardas e de policiais, fatos que foram negados pelo comandante 
da Policia.215 

as divergências do Correio Mercantil com o comandante da Polícia, 
que era componente, em 1839, de um grupo político de oposição ao 
Ministério e ao Governo provincial, podem explicar a iniciativa dos 
redatores de realizarem uma investigação paralela à da Polícia. Parece 
inegável, apesar disso, que um boato tenha realmente percorrido a cidade, 
o que se pode depreender do discurso do próprio comandante da Polícia, 
que negara a mobilização de forças, mas recomendara ao periódico que 
não atribuísse importância exagerada aos boatos sobre malês, como se 
deu em relação ao dia 2 de janeiro, reconhecendo, em termos, a sua 
veracidade. 

se em janeiro a Polícia negou que se houvesse mobilizado para 
conter uma insurreição, no mês de julho do mesmo ano, entre os dias 
16 e 23, admitiu ter havido uma movimentação policial para investigar e 
evitar aquilo que poderia ter tido como consequência uma nova rebelião 
de africanos. o Correio Mercantil deu a notícia: “ontem amanheceram 
algumas casas da cidade cercada por tropas, e os juízes de paz procederam, 
na forma da lei, à busca das mesmas, fim de descobrirem alguma coisa que 

214 Correspondência do Comandante da Guarda Policial, Antonio Joaquim de Magalhães e 
Castro, publicada no Correio Mercantil de 7 de janeiro de 1839.

215 Correio Mercantil, 7 de janeiro de 1839. “Resposta”.
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tendesse a uma nova malesada que, de há muito, se diz achar iminente”.216 
a sucessão de boatos, por si só, causava preocupações aos defensores da 
ordem, além de algum nível de transtorno aos ditos pacíficos cidadãos. 
vociferava o Correio Mercantil, reconhecendo a existência do continuado 
processo de boatarias:  

Um só dia não há em que notícias aterradoras deixem de vir 
perturbar o sossego das famílias, a quem tudo intimida, porque 
estão elas bem certas de que, na Bahia, tudo é impunidade, e a 
quadra parece favorável aos perturbadores do sossego público! 
até os malês nos incomodam! valha-nos a Providência!217

rebelião não houve, mas o periódico noticiou a ocorrência de prisões 
de muitos “pretos”, escravos ou forros, expondo a sua expectativa de que 
toda essa ação não desse em “água de barrela” e de que a Polícia conseguisse 
efetivamente promover as investigações e descobrir se os supostos planos 
e planejadores existiam, “mediante sua energia e atividade, para que ela 
continuasse a merecer a pública confiança”, acusando a existência de uma 
aspiração social pela resolução desse já incômodo problema.218 

alguns dias depois, o Correio Mercantil noticiava que os boatos 
cessavam e que “ao susto e terror que tais notícias sempre causam às 
famílias pacíficas, tem substituído esse apático sentimento de contínua 
desconfiança em que vivemos todos há muito tempo”. informou, 
também, que das suas indagações sobre essa ação da Polícia, veio a saber 
que foram encontrados uns papéis “contendo hieróglifos ou letras árabes 
de que se servem os malês” e que teriam sido lidos por um intérprete, 
leitura que evidenciara conterem um convite para uma nova revolta. os 
papéis teriam sido enterrados por um escravo preto no quintal da casa do 
seu senhor, sendo encontrados por um escravo pardo, que os entregou 

216 Correio Mercantil, 17 de julho de 1839.
217 Correio Mercantil, 17 de julho de 1839.
218 Correio Mercantil, 18 de julho de 1839. O significado usual para água de barrela é “dar em 

nada”, ficar sem resultado, sem consequência.
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ao dono da casa, um escrivão de paz.219 na sucessão desses fatos é que 
ocorreu a ação da Polícia, prendendo pessoas, principalmente africanos 
libertos, como foi mencionado.

o chefe de Polícia enviaria correspondência ao Presidente da 
Província, informando que, “não obstante estes fatos, assim isolados, 
não me parecerem de grande consideração”, adotara as providências 
que entendeu serem necessárias para prevenir inconvenientes ao bem 
público.220 a sua conclusão foi, de acordo com o trecho abaixo, que 
nada houve, embora indicasse que tomaria providências para expulsar os 
africanos que foram presos, “por serem eles em todo caso perniciosos”:

não se achou disso coisa alguma que causasse a menor suspeita 
de que se tramava insurreição, sendo somente presos, por 
amor de toda segurança, alguns pretos, quase todos libertos, 
para servirem em algumas indagações, com o que nada se 
achando, serem os libertos transportados para os portos da 
costa d’África, que irei passando a mandar, se não encontrar 
alguma barreira.221

embora existam afirmações de que alguns desses boatos se 
originavam dos traficantes de escravos, de forma a afastar a atenção da 
Polícia das atividades do tráfico ilegal de africanos,222 vale evidenciar que, 
nesse caso, como já foi acima referido, havia a suspeita dos redatores do 
Correio Mercantil de que esses boatos poderiam ser coisa dos próprios 
“raposas”. ao dar a notícia dos boatos de janeiro desse mesmo ano 
sobre as inquietações malês, o redator perguntara: “será isto por acaso 

219 Fatos presentes no relato do Correio Mercantil de 23 de julho de 1839.
220 APEB/SACP, maço 2.949, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 26 de julho 

de 1849.
221 APEB/SACP, maço 2.949, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 26 de julho 

de 1849.
222 GRADEN, D. ‘“Uma lei...”, op. cit. 
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estratagema raposático? oh lá da Polícia?! olho vivo com os nossos 
rusguentos, e não menos com os tais malês!!”223

conquanto as manifestações religiosas ou de divertimento dos 
africanos tenham provocado seguidos incômodos às autoridades, com 
evidências que não arrefeceriam nos anos seguintes, foram os liberais 
radicais e republicanos que ocuparam o primeiro lugar nas preocupações 
e temores dos conservadores. assim, algumas pedradas e garrafadas 
foram lançadas contra a Guarda da ribeira nas proximidades do entrudo 
de 1839, seguindo-se alguns tiros que teriam espalhado “o terror por 
todas as famílias pacíficas”.224 a partir daí, difundiram-se boatos de que 
ocorreria uma “tremenda revolução” no domingo do entrudo, “que tudo 
iria pelos ares, sem ficar pedra sobre pedra, nem um legalista vivo!!!”225 
o Correio Mercantil lamentava a sorte da Bahia, que:

sofre e sofrerá, pois a tanto chega a impotência das leis, a 
fraqueza do poder, e a certeza da impunidade dos culpados, 
que os homens bons, os cidadãos probos e honestos fogem 
espavoridos, e entregam o campo a meia dúzia de agitadores, 
sem fé pública, sem saber, mais que tudo lhe chega para 
levarem a efeito seus danados intentos contra uma maioria 
rica, ilustrada e poderosa, que observa impassível e timorata 
o processo e a sentença do seu indiferentismo social e da sua 
fatal tibieza!!226 

ainda em janeiro desse mesmo ano, difundira-se um boato de que 
estaria para ocorrer uma “rusga” em cachoeira. o Correio Mercantil 
apressou-se em apagar as “faíscas” criadas pelos boatos, sugerindo que o 
envio de doze guardas municipais de cavalaria para aquela cidade, deveria 
ser para uma diligência especial e não para conter uma agitação qualquer 

223 Correio Mercantil, 4 de janeiro de 1839.
224 APEB/SACP, maço 3.374, Comando das Armas (1839).
225 Correio Mercantil, 15 de fevereiro de 1839: “Boatos de nova rusga”.
226 Correio Mercantil, 15 de fevereiro de 1839: “Boatos de nova rusga”.



o  t u t u  da  b a h i a 127

“como por aí já assoalham os inimigos do sossego público, os quais não 
perdem ocasião de tudo barulharem para seus fins sinistros”.227 

esses relatos sobre possibilidades de inquietações eram uma 
constante nas páginas do periódico, podendo ser encontrados, também, 
em documentos oficiais, seja da Polícia, do comando das armas ou do 
Presidente da Província. em junho, uma correspondência do Governo 
imperial informava dos receios de alteração da ordem em salvador, tendo 
o Ministro da Justiça ficado inteirado das medidas que o Presidente 
adotara “para evitar que fosse alterada a ordem pública nessa capital, 
como se receara”, bem como de ter a Presidência atendido “algumas 
exigências que lhe fizera o comandante superior das Guardas nacionais 
de sento sé e Barra para manutenção da tranquilidade pública naqueles 
pontos”.228 

não foi mencionado, na correspondência do Ministro, aquilo que 
ameaçava a tranquilidade pública, mas é sabido que, durante o período 
rebelde anterior à sabinada, os corpos militares e de guardas envolveram-
se em movimentações políticas e reivindicativas, que provocaram 
sucessivas rupturas da ordem.229 a vila da Barra de são Francisco teve 
efetivo envolvimento na sabinada. em ato datado de 4 de agosto de 
1838, por exemplo, o Presidente thomaz Xavier Garcia de almeida 
suspendera do exercício dos cargos o Juiz Municipal, interino de direito, 
João José de souza rebello, e os Juízes de Paz Francisco Malaquias e 
Manoel cabral por terem, naquele município da Barra, prestado “toda 
influência e autoridade para que também na dita vila fosse aclamada com 
todas as solenidades a nefanda rebelião”.230 

227 Correio Mercantil, 24 de janeiro de 1839.
228 APEB/SACP, maço 891, Correspondência do Ministério da Justiça para o Presidente da Bahia, 

12 de junho de 1839.
229 KRAAY, Hendrik. Race, State…, op. cit. 
230 APEB/SACP, maço 963, Atos do Governo da Província, 4 de agosto de 1838.
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O refluxo dos movimentos rebeldes

em termos nacionais, os movimentos rebeldes começam a diminuir 
a sua força a partir de 1841, com o fim das rebeliões do Pará e do 
Maranhão. restava, ainda, a Farroupilha, que somente teria fim em 1845, 
e ocorreriam outras em Minas Gerais e são Paulo em 1842. de qualquer 
modo, do ponto de vista governamental, os combates, a partir do período 
referido, passavam a se dar de forma mais localizada, no sul do país. na 
Bahia, os boatos sobre agitações continuaram a ocorrer durante os anos 
iniciais da década de 1840, embora registrando uma tendência de queda 
quantitativa, sobretudo após as mudanças legislativas de 1841. 

no início do ano de 1840, as movimentações políticas que 
ocorreram na Bahia foram atribuídas, pelo Correio Mercantil, à alegada 
irresponsabilidade da oposição parlamentar baiana ao último ministério 
regencial. na visão desse periódico, as críticas formuladas pelos deputados 
baianos aos governos nacional e provincial seriam o combustível decisivo 
para encorajar os antigos rebeldes a expor-se e apresentar as suas ideias 
em público, lançando periódicos que propunham novas atitudes de 
insubordinação contra o governo central.

nesse momento, o Correio Mercantil divulgava notícias sobre um 
projeto de rebelião que estaria sendo preparado, trazendo à tona uma 
situação de medo. o periódico afirmava que, a princípio, não dera muita 
importância aos “boatos aterradores que, há tempos, grassam na capital, 
sobre rusgas projetadas”, entendendo que eles se desvaneceriam pouco 
a pouco, e que estava, com essa conduta, evitando incutir maior terror 
na população. Justificava que, com a continuidade de “tão assustadores 
boatos”, não poderia permanecer em silêncio, ponderando que “hoje não 
nos é permitido, em boa fé, duvidar que, alguma coisa se trama contra 
a ordem pública na Bahia”.231 atribuía a responsabilidade à oposição 
parlamentar.

231 Correio Mercantil, 17 de fevereiro de 1840.
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a acusação à oposição fazia parte do jogo político, obedecendo 
a uma lógica já conhecida de todos os participantes. nesse momento, 
o Correio Mercantil encontrava-se na situação e apoiava o Governo 
regencial. Francisco Gonçalves Martins, Juiz do crime e chefe de Polícia 
na Província, além de um dos principais líderes da oposição parlamentar, 
fora transferido para a comarca de itapemirim, no espírito santo, abrindo 
caminho para a nomeação de um novo chefe e de novos titulares dos 
cargos a ele subordinados e que seriam por ele indicados, consumando-se, 
na oportunidade, aquilo que o próprio periódico denominava de política 
do “arreda que eu quero entrar”.232 dessa forma, o periódico referia-se 
aos fatos que acreditava estarem acontecendo na Província: 

quando todas estas ideias nos assaltam o espírito, deixar de 
justificar os receios que tem incutido na população desta 
capital, os horrorosos boatos que há tempos se divulgam, e 
que a nosso sentir não podem ser melhor explicados, senão 
pela audácia da quase totalidade dos rebeldes de novembro, 
que se acha apta para outra revolução, aproveitando-se do 
ensejo que lhe apresenta a oposição atual na sua guerra crua ao 
governo provincial, para se colocar sob suas bandeiras.233

ao tempo em que tentava responsabilizar a oposição parlamentar 
por uma situação que poderia desaguar em novas rebeliões, o Correio 
era obrigado a reconhecer a presença, no cenário político da capital da 
Província, dos “rebeldes de novembro”, e a denunciar a sua audácia. 
expunha, também, a sua intensa atividade jornalística, ao indicar a “aluvião 
de periódicos que tem ultimamente aparecido na Bahia”, ao tempo em 
que ridiculariza esses jornais, denominando-os de “papeluchos, com que 
os prelos da Bahia tem nestes últimos tempos, infestado a atmosfera”.234

232 O Correio Mercantil de 27 de fevereiro de 1840 defendeu a ideia de que a finalidade da luta 
rebelde e antilusitana era o “arreda que eu quero entrar”, ou seja, limitava-se à briga pelas 
posições e empregos públicos.

233 Correio Mercantil, 17 de fevereiro de 1840.
234 Correio Mercantil, 17 de fevereiro de 1840.
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Pouco tempo depois, em razão do recrutamento para o exército, 
ocorreu uma insubordinação na vila de Feira de santana. a violência do 
recrutamento havia gerado a resistência de alguns indivíduos, tendo sido 
espancado e ferido um dos guardas policiais encarregados da diligência. 
desse momento em diante, a agitação ganhou maior relevo em virtude de 
o Juiz de Paz da freguesia, cujo dever legal seria de manter a tranquilidade, 
ter passado a liderar a resistência ao próprio ato do recrutamento, reunindo 
uma multidão de mais de 80 pessoas e capturando os guardas policiais 
que se achavam em serviço. o Presidente da Província suspendeu o Juiz 
de Paz das suas funções, acusando-o de tentativa de sedição, prevaricação, 
abuso de autoridade e falta de exação no cumprimento dos deveres.235

o episódio não teve maiores consequências, mas representa 
um exemplo de como a ordem podia ser quebrada em decorrência de 
situações que traziam constrangimento a certas camadas da população, a 
exemplo do que ocorria quando do recrutamento. o Juiz de Paz, detentor 
de prerrogativas que seriam suprimidas pela reforma do código de 
Processo criminal, em 1841, provavelmente atendia aos apelos daqueles 
que o elegeram ou que poderiam ter influência no processo eleitoral, 
sucumbindo aos interesses locais em detrimento das razões de estado, 
às quais as autoridades esperavam que ele se submetesse. aparentemente 
sem importância, o movimento espontâneo pode servir para revelar certas 
insatisfações sociais, habitualmente denunciadas pelas lideranças rebeldes 
da Bahia, como era o caso específico do recrutamento, insistentemente 
trazido à cena pelos jornais oposicionistas, qual foi o caso do Guaycuru, 
alguns anos mais tarde. 

em abril apareceram novos boatos de insurreição de escravos. Um 
deles provocou aquilo que a imprensa da época denominou de “fecha-
fecha”. a chefia de Polícia assim reportou-se ao episódio: 

É de meu dever participar a v. exa., o que ocorreu em a 
noite do dia 19 do corrente mês:  pelas oito horas da noite 

235 APEB/SACP, maço 963, Atos do Governo da Província, 27 de março de 1840.
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subitamente levantou-se um alarme, que se comunicou por 
toda a cidade; várias famílias, que se achavam fora de suas 
casas apressadamente as procuravam, e muitos cidadãos 
concorriam a reunir-se em diferentes pontos, como o quartel 
da Policia, Guará principal etc, de maneira que avultou em 
vários lugares reunião de forças consideráveis, as quais logo 
receberam ordens de dispersarem-se, ficando somente o corpo 
da Policia, reunido no seu quartel.236

O documento evidencia, também, o medo que se fazia presente no 
seio da sociedade baiana. acusa que um significativo aparato militar teria 
sido mobilizado em consequência dos boatos que provocaram o medo 
na população. acrescenta: “para que não se agravasse o terror pânico 
que se tinha apoderado de muitas famílias com o aparato ostensivo de 
tropa, em breve renasceu o sossego e tranquilidade”.237 ao final, informa 
que as pesquisas feitas pela Polícia não indicavam a veracidade do 
fato, atribuindo-o à turbulência de ociosos ou mal intencionados, que 
estavam constantemente incutindo temores de insurreição de escravos na 
população.

o Correio Mercantil, alguns dias depois, recebia uma correspondência 
que tratava do episódio e o atribuía à ação maléfica dos rebeldes de 
novembro de 1837. estes teriam se aproveitado da presença, na Província, 
de alguns deputados do norte, para, no início da noite de 19 de abril, 
“soltar em diversas ruas gritos aterradores de insurreição de africanos”. 
esses gritos haviam motivado forte comoção, mas também, segundo o 
jornal, enorme reação por parte do próprio povo: 

o terror, o susto, e agitação aparecem no povo. Mas, oh! 
triunfo verdadeiro! esse mesmo ensaio dos perversos só serviu 
para fortemente provar-lhes o decidido amor, e o entusiasmo 
que o povo da Bahia consagra à pessoa do atual excelentíssimo 

236 APEB/SACP, maço 2.949, Ofício do Juiz do Crime e Chefe de Polícia Francisco de Paula de 
Negreiros de Sayão Lobato, 22 de abril de 1840.

237 APEB/SACP, maço 2.949, Ofício do Juiz do Crime e Chefe de Polícia Francisco de Paula de 
Negreiros de Sayão Lobato, 22 de abril de 1840.
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Presidente. qual não seria, sr. redator, a surpresa, e a confusão 
dos sanhados surucucus, presenciando a presteza, e devotação, 
com que não só os briosos guardas nacionais, como também 
imenso povo, espontaneamente e de bom grado seu, sem que 
precedesse nem o toque de chamada, se apresentaram armados 
nos respectivos distritos, clamando uníssonos, e à porfia que 
prontos estavam a castigar os infames raposas, e a derramarem 
até a última gota do seu sangue em defesa das leis, e das 
autoridades constituídas.238 

aquilo que poderia ter sido uma insurreição de africanos passava a 
ser, uma vez mais, na opinião do correspondente do Correio Mercantil, 
resultado da ação pensada dos “raposas”. concluía a sua correspondência 
vociferando: 

Mordam-se e esbravejem os malvados sans cullots da Bahia, 
estalem de raiva esses miseráveis zoilos da glória do nosso digno 
presidente, corram essas feras de forma humana a entranhar-se 
espavoridas em seus obscuros covis para aí lamentarem a sua 
reconhecida nulidade, e a sua impotência, e o [palavra ilegível] 
desprezo, e escárneo de que entre nós são objetos.239

até mesmo a Guarda nacional poderia causar problemas ao 
Governo. apesar de ter sido criada para sufocar as insubordinações 
das tropas de linha, desde que a crise política provocada pela abdicação 
de d. Pedro i se instaurara, essa força, eventualmente, envolvia-se em 
atos de insubordinação que preocupavam as autoridades e a imprensa 
conservadora. o comandante de um pelotão da Guarda suspendera 
e mandara prender vários oficiais que se haviam insurgido em uma 
parada, ante toda a força armada e autoridades militares, afirmando que 
algumas praças tresloucadas “ousaram soltar vozes subversivas da ordem 
e disciplina militar”, tendo sido presos quatro oficiais e sete guardas, com 

238 Correio Mercantil, 4 de maio de 1840. Correspondência assinada por “Sentinella”.
239 Correio Mercantil, 4 de maio de 1840. Correspondência assinada por “Sentinella”.
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detenção que variava entre 8 e 15 dias.240 não foi identificado nenhum 
dos presos como participante da rebelião de 1837. É interessante salientar 
que a Guarda nacional passaria por algumas reformas posteriormente a 
esse fato, entre as quais a supressão da eleição dos comandantes pelos 
seus próprios oficiais, atribuição que passou para a competência do 
governo provincial, elevando o controle governamental e reduzindo as 
probabilidades de rebelião.241 Jeanne Berrance de castro sustenta que as 
modificações na legislação da Guarda nacional “apagaram a lembrança 
de sua origem e da ação popular e democrática que desenvolveu nos seus 
primeiros anos”.242

outros momentos de inquietação envolveram batalhões da Guarda 
nacional, trazendo temor para as autoridades e para parte da imprensa 
da Bahia. Um exemplo foi o que ocorreu no distrito de Palame, no 
município de inhambupe, e que, embora circunscrito a essa região, teve 
uma duração que serviu para reeditar o medo que os movimentos de 
cunho militar habitualmente provocavam em certa parte da população. 
o Correio Mercantil, então na oposição ao Governo, mas mantendo a 
sua linha de defesa da estabilidade política da Província, afirmara que, de 
início, não tinha a intenção de “entreter [o] público com esses terrores 
vagos, que de tempos em tempos costumam, por nossa desgraça, a 
aparecer no meio desta população escarmentada já por tantas vezes, de 
seus terríveis efeitos”.243

apesar de afirmar que não acreditava que o motim de inhambupe 
fosse o prelúdio de uma rebelião que estava para arrebentar, como queriam 

240 Correio Mercantil, 13 de agosto de 1840. Ordem do Dia do Comando de um batalhão da 
Guarda Nacional. A parada aludida era parte das comemorações pela Maioridade do 
Imperador, realizada em 9 de agosto de 1840, nas ruas de Salvador. 

241 O Correio Mercantil de 2 de agosto de 1838 referia-se à Lei que alterava a forma de escolha 
dos oficiais (Lei de 14 de julho de 1838), afirmando que, se para alguns parecia duvidosa, 
“nos parecem todavia mais seguras do que as obtidas até aqui, com a nomeação de oficiais 
pelos mesmos guardas”. 

242 CASTRO, Jeanne Berrance de. A milícia cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. 2. ed. São 
Paulo: Nacional, 1979. p. 237. 

243 Correio Mercantil, 7 de abril de 1841.
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fazer crer algumas vozes, o periódico confirmava o seu receio de que isso 
viesse a acontecer efetivamente, espalhando-se por toda a Província. e 
como forma de prevenir aquilo que temia, decidira dar publicidade ao 
fato. segundo o Correio Mercantil, o movimento estourara no dia 14 de 
março de 1841, quando mais ou menos 175 praças sublevaram-se ante 
uma revista geral a ser feita pelo comandante do batalhão. afirmava que 
a sublevação se dera não somente contra o seu comandante, mas contra 
o vigário e o Juiz de Paz do distrito. complementava a informação, 
indicando que o amotinamento voltava-se contra a lei provincial vigente 
da Guarda nacional, pedindo o retorno da lei velha, de 18 de agosto 
de 1831, “que em algumas de suas disposições fora alterada pela lei 
provincial”. essa informação servia, também, para combater uma versão 
corrente de que o motim teria sido provocado pelo grupo político que, 
ora sendo oposição, estava no poder na última fase do período regencial. 
dizia: “isto seja dito, e bem claramente, porque não falta por aí quem 
assoalhe esse motim como fomentado pelos regressistas, absolutistas, etc., 
[...]”.

ao final, o Correio Mercantil constatava que o motim se devia a 
problemas relacionados às eleições. acusava os governistas do momento 
de terem provocado o problema, pois, estando no controle da mesa 
eleitoral, negaram a qualificação desses guardas, que já estariam, de 
há muito, qualificados. após as eleições, teriam sido perseguidos para 
cumprir o serviço militar nacional, com destino ao sul do país. o 
periódico argumentava, então, “que não sendo idôneos para votarem nas 
eleições primárias, também os deviam eximir do serviço nacional, para o 
qual a lei exige pelo menos igual habilitação”.244 duas semanas depois, 
viria a notícia sobre o fim do amotinamento, que teria sido contido pelas 
acertadas disposições do comandante superior do batalhão, que soubera 
impor respeito aos revoltosos e dispersá-los.245

244 Correio Mercantil, 7 de abril de 1841.
245 Correio Mercantil, 19 de abril de 1841.
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a Maioridade modificara a forma do jogo político. Um dos 
elementos essenciais dessas mudanças foi a alternância dos grupos 
políticos no poder, situação que, agora, com a titularidade do jovem 
imperador, dependeria, em última instância, da sua vontade. se não 
eram, propriamente, uma novidade, os conflitos eleitorais ganharam 
qualidade diversa na nova conjuntura. os grupos faziam de tudo para 
controlar as mesas eleitorais e satisfazer, com as suas decisões, a vontade 
do “partido” no poder, alcançando a vitória eleitoral a qualquer custo. a 
título de exemplo, o documento abaixo expressa alguns dos problemas 
que ocorriam nas eleições, assim como algumas das possíveis atitudes das 
mesas eleitorais: 

tendo sido convidado ontem 21 do corrente pela Mesa 
eleitoral da Freguesia de santa anna para ali comparecer, soube 
por exposição do respectivo Juiz, que a urna eleitoral, em um 
momento de perturbação, tinha sido violada, e dentro foram 
lançadas muitas cédulas e dispersas outras, pelo que a Mesa 
decidiu inutilizar as listas já recebidas, continuando a receber 
as que faltavam, e fazer nova chamada dos entregadores das 
inutilizadas para de novo votarem.246

embora os conflitos violentos remontassem aos tempos coloniais, 
as disposições eleitorais eram um fator novo a impulsioná-los. na fase 
em estudo, vencer as eleições tinha o sentido de atribuir legitimidade a 
um poder que, em verdade, precedia as próprias eleições, pois decorria de 
uma ordem estabelecida a partir do alto, com a nomeação do Ministério. 
no início da década de 1840, as disputas eleitorais ainda eram uma 
realidade recente e as práticas violentas eram condenadas pelos grupos 
que estavam fora do poder, nacionalmente. 

as diferenças de coloração partidária em uma eleição local podiam 
abrir caminho para conflitos políticos ainda mais graves, pois as eleições 
se inseriam em um ambiente político no qual a sedição, o amotinamento 

246 APEB/SACP, maço 2.949, Chefe de Polícia Francisco Gonçalves Martins ao Presidente da 
Província, 22 de dezembro de 1840.
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e a proclamação rebelde eram práticas ainda não superadas. assim é que 
se situaria um conflito ocorrido em são José das itapororocas, no qual, 
segundo narrativa de um juiz de paz, as divergências enveredaram para 
o conflito violento e armado.247 Para esse conflito, o informante chega a 
utilizar o termo sedição, que, seja ou não exagero de momento, era uma 
das possibilidades do jogo político de então, no qual ainda não se haviam 
consolidado regras de convivência e respeito à vontade eleitoral. 

os anos de 1841 e 1842 ainda apresentariam tendências de 
intranquilidade pública em razão de boatos e fatos relacionados às 
inquietações militares e insurreições de africanos, tratados a seguir, e que 
renovavam os receios de que a tranquilidade da sociedade baiana pudesse 
ser rompida a qualquer momento. em 1841, por exemplo, o chefe de 
Polícia escrevia ao Presidente da Província sobre a sua suspeita de que 
quilombos estavam sendo formados por escravos chegados recentemente 
à Bahia. de uma só vez, afirmava os quilombos como fatores de ameaça 
à tranquilidade pública e alertava para o perigo que representavam os 
africanos, que continuavam a chegar ao território brasileiro e a criar 
ameaças ao sistema.248 

Uma correspondência do Governo central alertava o Presidente 
da Província da Bahia a respeito dos perigos de chegarem às províncias 
emissários internacionais, em luta pela libertação dos escravos. a 
correspondência não se referia diretamente ao Brasil, mas alertava para o 
perigo, pois em cuba teriam desembarcado 63 “pretos forros” oriundos 
da Jamaica, com a intenção de, naquela ilha, sublevarem os escravos. 
esses homens pertenceriam a uma organização que se denominaria club 
ou sociedade dos abolicionistas da escravidão. afirmava, também, 
que eles teriam sido presos, processados e enforcados pelo governo de 

247 APEB/SACP, maço 3.114, Correspondência do Juiz de Paz de São José das Itapororocas, 25 
de dezembro de 1840. 

248 Ver, a esse respeito, GRADEN, Dale T. “Uma lei....”, op. cit; ver também SOARES, Carlos E. L.; 
GOMES, F. “‘Com o pé sobre um vulcão’, op. cit., sobretudo os efeitos da entrada, no Rio de 
Janeiro, de africanos minas oriundos da Bahia, após 1835, contribuindo para a elevação dos 
rumores de rebelião nos anos seguintes. 
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cuba, mas conclamava as autoridades a redobrarem a “vigilância sobre 
o procedimento dos emissários, que dizem atualmente são nomeados a 
todos os lugares onde há escravidão”.249  

não encontrei qualquer indício de que fato semelhante tenha 
ocorrido na Bahia. no entanto, era patente o receio de que viesse a 
ocorrer, expectativa esta que também compunha o quadro geral dos 
temores existentes em relação às rebeliões de africanos, especialmente na 
Província da Bahia. a notícia cumpria o seu papel de fomentar a adoção 
de medidas de vigilância, não se constituindo em fato isolado. carlos 
eugênio líbano soares registrou o temor que existia sobre planos de 
revoltas vindos de fora do país e mencionou uma correspondência vinda 
do exterior a respeito dessa possibilidade, trazendo preocupações ao 
Governo brasileiro.250

nessa mesma direção, o Correio Mercantil divulgou uma notícia de 
que estaria sendo preparada uma nova rebelião de escravos. era o mês de 
agosto de 1841. o periódico começara a sua longa notícia com palavras 
depreciativas à cultura dos africanos. o seu discurso continha a afirmação 
de que existiam “boatos de rusga” circulando pela cidade, ao que agregava 
a informação de que haviam sido encontrados, com um africano, “alguns 
escritos dos que em 1835 abundantemente se acharam em poder dos 
malês revoltados”. ao lado dos escritos malês, o noticiário trazia também 
a informação de que eles existiam de mistura com o “armamento que eles 
possuíam nos seus depósitos”. o adepto da “seita” malê estaria preso, 
não sabendo o jornal dizer se sozinho ou na companhia de mais alguns. 
em decorrência desses fatos, a Polícia teria vindo a saber alguma coisa a 
respeito das “incessantes tramas” dos malês.251

o periódico foi além desse fato. ao que tudo indica, acreditando na 
possibilidade de que a “rusga” viesse a acontecer efetivamente, apresentou 

249 APEB/SACP, maço 891, Correspondência dos Ministros da Justiça e dos Negócios Estrangeiros 
do Brasil ao Governo da Bahia, 27 de julho de 1841.

250 SOARES, Carlos E. L. ; GOMES, F. S. “Com o pé sobre um vulcão...”, op. cit, p. 7
251 Correio Mercantil, 30 de setembro de 1841.
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fatos que comprovariam o perigo que representava a presença africana 
na cidade do salvador naquela conjuntura. indicava a ocorrência de 
“cenas terríveis que toda esta cidade contempla nos domingos e dias 
santos”, fatos que levavam os redatores a meditar no “vulcão” onde a 
sociedade estaria colocada, devido à imprevidência.252 referia-se às cenas 
presenciadas, na Bahia, nos oito dias de comemoração da coroação de 
d. Pedro, quando os escravos teriam aproveitado para manifestar-se em 
grandes ajuntamentos, com danças e batuques.253 constatava o medo e o 
relacionava a 1835:

À vista dos tumultuosos e numerosos batuques de africanos 
que por aí encontra a cada canto o pacífico habitante, e que, 
horrorizado, fazem-no apressar o passo a ganhar a casa; quem 
nos justificará, até certo ponto, esse terror súbito que se 
apodera de uma população inteira, à semelhante ideia, quando 
alias, ainda tem presente a audácia com que em 1835 foram 
surpreendidos os quartéis etc etc etc?254

Para aprofundar a rejeição aos atos dos africanos, que tomaram as ruas 
e participaram das comemorações para as quais nem sequer teriam sido 
convidados pela parte oficial, os piores qualificativos eram pronunciados. 
os seus batuques seriam “bárbaras manifestações de prazer”; os seus 
folguedos seriam indecentes e desonestos; o “fanatismo”, próprio dos 
seus “tumultuosos e estrepitosos ajuntamentos”, expressaria, exaltado 
pela cachaça, ideias de extermínio e canibalismo “que por mais de uma 
vez, desgraçadamente, têm levado a efeito”. comparava as expressões 
africanas com as da população livre e, provavelmente, branca, da Bahia, 
afirmando que a alegria e os prazeres do povo se manifestariam de forma 

252 Correio Mercantil, 30 de setembro de 1841. 
253 REIS, J. J. “Tambores e temores...”, op. cit., p. 125-126. 
254 Correio Mercantil, 30 de setembro de 1841.
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agradável e melodiosa, enquanto os dos africanos, de forma “bárbara e 
cruel”.255 

alertava para os perigos de serem permitidos ajuntamentos do 
tipo em uma sociedade marcada pela heterogeneidade. dizia que, se nos 
“países civilizados” não eram tolerados ajuntamentos populares, “quanto 
mais sério entre nós não deve ser o cuidado, a precaução em evitar 
ajuntamentos, de que gente oh deus! de africanos [...] de escravos!”256

o ano de 1841 traria novos rumores de insurreição de africanos, 
desta feita na região das armações, ao norte do rio vermelho. 
novamente, os boatos geravam medidas concretas, mobilizações que 
atestam, se não a veracidade do fato, pelo menos o indício de que a 
sociedade e as autoridades sabiam que eles tinham alguma possibilidade 
de tornar-se efetivos. ainda mais devido à memória de que as armações 
de pesca de baleia, pertencentes ao visconde do rio vermelho, já haviam 
experimentado rebeliões em décadas anteriores, com destaque para a que 
ocorrera em 1814.257 assim informara o Correio Mercantil: 

a noite passada rumores de insurreição de escravos para a banda 
das armações, puseram em alarme toda a cidade, e motivaram 
prontas e sérias medidas da administração provincial que, 
vigilante e enérgica, não despreza o menor aviso quando se 
trata de um negócio de tão grande monta. a origem deste 
alarme, se somos bem informados, foi uma denúncia dada por 
pessoa vinda das armações às 6 para 7 horas da noite, a qual 
afirmara ser real a insurreição, e ter se já reunido a esta mais de 

255 Correio Mercantil, 30 de setembro de 1841. João José Reis discute a natureza do combate aos 
atabaques, afirmando que nem todo batuque guardava relação com a rebelião propriamente 
política, e que muitas vezes aconteciam como resistência à escravização cultural. Focando 
no período pós-1850, a repressão seria, dessa forma, parte de uma “crescente campanha 
civilizatória”, no dizer do autor. Era uma política que buscava delimitar aquilo que era 
estranho e não pertencente à nacionalidade, tendo adquirido maior peso nos momentos 
posteriores à fase aguda da vida política da Bahia, na qual era substancialmente menor o 
perigo de ocorrência de insurreição africana. Vide REIS, J. J., “Tambores e temores...”, op. cit., 
p. 129 e segs. 

256 Correio Mercantil, 30 de setembro de 1841.
257 SCHWARTZ, S. B. Segredos internos... op cit., cap 17; REIS, J. J. Rebelião escrava no Brasil, op. 

cit.
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90 escravos da armação do sr. v. do rio vermelho, além de 
vários outros dos estabelecimentos vizinhos.258 

as medidas adotadas consistiram no envio de patrulhas de cavalaria 
para o distrito de Brotas e para a Fonte das Pedras, a determinação da 
permanência de uma patrulha de cavalaria em cada freguesia, e, ainda, 
o municiamento da tropa aquartelada e as rondas por toda a cidade, 
sem que se tivesse encontrado nada que confirmasse a denunciada 
insurreição nem que tornasse certas as suspeitas que “se tem apoderado 
da população inteira”.259 observe-se que os locais que foram escolhidos 
não são, propriamente, aqueles onde a rebelião poderia ser iniciada, mas 
visavam, certamente, à colocação de barreiras a impedir que os potenciais 
insurretos atingissem o centro da cidade.

o periódico discorreu, ao final, sobre os problemas advindos das 
denúncias falsas e das dificuldades que isso trazia ou poderia trazer para as 
autoridades. asseverava que as fantasias que forjavam insurreições todos 
os dias e que traziam em perene susto uma população inteira, suspendiam 
quase todas as transações e traziam muitos males como resultado. apesar 
disso, sustentava que as autoridades não podiam baixar a guarda quanto 
à adoção de medidas preventivas, não somente com relação aos africanos 
escravos, mas também quanto aos africanos libertos. dizia que: “é desta 
arte que melhor pode a autoridade garantir a segurança pública contra 
estes inimigos perpétuos; vele a Polícia nas associações dos africanos 
libertos, com o fim ostensivo de libertar seus parceiros, mas deus sabe 
com que outros fins organizá-las.”260 alertava: 

e não abandone totalmente ao seu instinto brutal essa porção 
a mais perigosa da nossa população, como por vezes temos 
notado nesta folha; que, bem que a autoridade pública tenha 
força superabundante para repelir qualquer tentativa de 

258 Correio Mercantil, 3 de novembro de 1841.
259 Correio Mercantil, 3 de novembro de 1841.
260 Correio Mercantil, 3 de novembro de 1841.
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insurreição, não deixará todavia de lastimar algumas desgraças, 
e é melhor prevenir, do que sufocar ou rebater as bárbaras 
sugestões destes nossos constantes inimigos.261

no dia seguinte à notícia, informava que os rumores haviam cessado 
e que as desconfianças encontravam-se dissipadas. as autoridades e os 
pacíficos cidadãos baianos respirariam aliviados mais uma vez, numa 
trajetória na qual o susto, o medo, a inquietação ante a possibilidade 
de insurreições de africanos e rebeliões de tendências democráticas e 
republicanas constituíam-se em “fantasmas” do cotidiano das suas vidas.

não eram incomuns as ações contra suspeitos individuais, a exemplo 
do que ocorrera com o africano liberto sabino. o chefe de Polícia 
informara ao Presidente da Província que sabino fora preso e deportado 
por ser turbulento e por maltratar pessoas brancas com pancadas, 
chegando a dar uma cacetada mortal em um outro preto. dissera, ainda, 
que mandara recolhê-lo às cadeias do aljube e indagara da sua conduta, 
chegando à conclusão de ser péssima e prejudicial ao sossego público, 
por ter sido visto em reunião com outros africanos e pelo gênio mau 
e antipatia que mostrava às pessoas que não eram da sua mesma cor e 
nação. em razão disso fizera deportar sabino, conduta que, segundo ele, 
vinha sendo adotada em casos iguais.262

Um último episódio concernente às inquietações do período em 
foco diz respeito aos militares, cuja conduta recorrente e promotora de 
instabilidade política e da potencialidade revolucionária já foram expostas 
anteriormente. o correspondente de um jornal recomendara a punição 
de um oficial militar que se insubordinara contra o seu superior. o 
acusador era, provavelmente, um militar legalista que sofrera ferimentos 
incapacitantes durante a rebelião de 1837 e defendia a punição para o 
tenente Marinho de albuquerque, argumentando, certamente com 

261 Correio Mercantil, 3 de novembro de 1841.
262 APEB/SACP, maço 2.950, Correspondência do Chefe de Polícia Antonio Simões da Silva ao 

Presidente da Província, 3 de novembro de 1842.
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exagero, que se o Presidente da Província não punisse esse tenente, “para 
exemplo dos demais militares, as faíscas dos archotes de 37, que por aí 
andam dispersas, ir-se-ão aglomerando, e o estampido do vulcão será tal 
que abalará toda a Bahia”263 tenha sido ou não fruto de alguma rivalidade 
pessoal, a correspondência nos revela, uma vez mais, a relação entre 
insubordinação hierárquica e rebelião, e mostra que o controle sobre os 
militares era crucial para eliminar qualquer possibilidade de ocorrência de 
novas situações revolucionárias na Província. 

ainda no ano de 1841, um boato a respeito de inquietação na Guarda 
nacional provocara mobilização de forças nos quartéis, embora, ao final, 
nada tenha sido confirmado. informações aparentemente desencontradas 
indicavam que a capital da Província estaria na iminência de vivenciar 
uma insubordinação dessa corporação, imputando-se a denúncia original 
ao chefe de Polícia. Foi difundida a informação de que cem homens já 
haviam sido mobilizados, assim como já teriam sido enviados cornetas 
para a Fonte das Pedras e para Brotas. havia informações de que alguns 
corpos policiais estavam aquartelados, de prontidão, à espera de um toque 
para entrar em ação, o que não ocorreu. o comandante Geral da Polícia 
informara, ao fim, que a cidade estava em pleno sossego, não havendo 
indícios de que pudesse eclodir qualquer movimento rebelde de guardas 
nacionais, ressaltando, no entanto, que existia uma prática comum, por 
parte de alguns batalhões, de fazerem toques “pelas ruas da cidade em 
horas bem incompetentes, sem conhecimento algum da polícia, dando 
ocasião a acontecimentos como os de ontem”.264

verdadeira ou não a informação prestada, é interessante constatar 
que havia a possibilidade de ocorrência de algum tipo de rebeldia no seio 
das corporações militares no período, situação que não era considerada 
absurda pelas autoridades, haja vista as efetivas medidas de prevenção 

263 Correio Mercantil, 11 de dezembro de 1841. Correspondência assinada por “Um inválido”.  
264 Correio Mercantil, 19 de outubro de 1841. “Parte Geral do Corpo Policial”. Relato feito pelo 

Comandante Geral do Corpo Policial, Antonio Joaquim de Magalhães Castro, em 16 de 
outubro de 1841.
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adotadas pelos comandos das corporações que se encontravam em melhores 
condições disciplinares a cada momento. a desconfiança entre as diversas 
corporações é um outro fato a ser ressaltado, assim como o desencontro 
de informações e as dificuldades que as forças repressivas enfrentavam 
para articular-se, pois boa parte da insubordinação  encontrava-se no seu 
próprio seio.




