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O tutu ainda ronda a cidade da Bahia 
boatos, inquietações e medo na Bahia pós-rebelde   

 

Dilton Oliveira de Araújo  



Capítulo TRÊS

O Tutu ainda ronda a 
cidade da Bahia

Boatos, inquietações e medo na Bahia pós-rebelde



“[...] o pai, o filho, o esposo, 
dormiam o sono da inocência 
– e o anjo das ruínas iracundo, 
frenético, girava por sobre os 
tetos da tranquila cidade.”Guaycuru, 17 de dezembro de 1845.
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o temor decorrente da possibilidade de ocorrerem rebeliões de 
escravos e de livres, assim como as medidas adotadas para evitá-las, foram 
características importantes da última fase do período, ou seja, os anos que 
se estendem de 1843 a 1850. Para evidenciar a natureza desse processo, 
faz-se necessário acompanhar os debates e denúncias da imprensa, o 
conteúdo dos documentos policiais e judiciais, assim como dos relatos de 
viajantes, a exemplo de um que esteve na Bahia, e que ouvira, ainda nos 
anos de 1842 e 1843, relatos espantosos da rebelião que se passara: 

na Bahia, o grito dos revoltosos era: “Morram os portugueses!”. 
todos os brancos eram assassinados nas ruas e as suas casas 
assaltadas. só os que conseguiram fugir da cidade escaparam à 
fúria dos negros livres e dos mulatos. [...] horríveis atrocidades 
foram cometidas durante os cinco meses que durou o governo 
revolucionário. os negros atacavam a sangue frio e sem piedade 
todos os portugueses. se a vítima ficava apenas ferida, pobre 
de quem tentasse socorrê-la!265

a imagem colhida pelo viajante tinha um seu sentido social e político. 
servia à reiteração do medo, pois os atores que teriam provocado todo 
o terror constante do relato ainda estavam vivos e poderiam provocar 
ocorrências como a rebelião de africanos. servia para reiterar o medo de 
que o “tutu” pudesse reaparecer e destruir a sociedade por inteiro.266 tutu 

265 SUZANNET, Conde de. O Brasil em 1845. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1954.  
p. 189. 

266 Câmara Cascudo nos informa que “o tutu é um animal informe e negro que aparece nas 
cantigas de embalar. Sabe-se apenas que, à sua simples menção, as crianças fecham os olhos 
e procuram adormecer sob o império do medo”. Diz ainda que “é uma corruptela da palavra 
quitutu, do idioma quimbundo ou angolês, significando “papão”, “ogre”. Correlatamente 
decorrem os sinônimos de “temível”, “poderoso”, “assustador”. Ver: CASCUDO, Luis da 
Câmara. Geografia dos mitos brasileiros. 2. ed. São Paulo: Global, 2002. p. 197. 
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era algo que incutia medo. segundo o Correio Mercantil, “a insurreição 
era uma tutu para meter medo aos legalistas”.267 era algo como o bicho-
papão para amedrontar as crianças. rondava a sociedade para aterrorizá-
la. os periódicos da imprensa radical podiam ser considerados tutus, 
como mencionou o jornal antes referido, que noticiou o aparecimento 
de dois jornais oposicionistas em 1838, chamando-os de “dois tutus da 
Bahia”, sem, no entanto, mencionar os seus nomes.268 alguns anos depois, 
o Guaycuru, polemizando com o redator do Comércio, mencionara, uma 
vez mais, o tutu, nos termos que seguem:

[...] réu de querer para o Brasil, em vez dessa angélica 
monarquia que temos, um regime matazana, uma república 
papa-gente, uma democracia tutu, um pandemônio de baraços 
e forcas e guilhotinas e alfanges e incêndios e sacrilégios e 
todos os horrores do inferno [...].269

Pelo que transparece das menções feitas na imprensa, o tutu 
aparecia como algo aterrorizador da sociedade, como fez o Correio 
Mercantil em 1839, que o associou à “sanguinolenta revolta militar (dos 
periquitos) e assassinato de Felisberto caldeira Gomes”, o comandante 
das armas da Bahia, em 1824; “às repúblicas do negro armeiro Bom 
caminho”, que fora processado em 1829 por participação em uma 
conspiração revolucionária; assim como a “proclamação da república 
de 7 de novembro” e “os incêndios da capital”. entre esses exemplos, 
extraídos de uma lista de 23, o texto finaliza com a ideia de que o tutu 
era o “presságio funesto de desordem e muito grande”, indicando o seu 
significado naquela conjuntura.270

a nova fase de inquietações políticas na Bahia teve início a partir 
da influência de fatos oriundos de outras províncias, destacadamente, 

267 Correio Mercantil, 19 de junho de 1838. Às vezes, embora raramente, o termo aparece 
também sob o formato feminino

268 Correio Mercantil, 11 de setembro de 1838.
269 Guaycuru, 8 de novembro de 1845.
270 Correio Mercantil, 14 de novembro de 1839.
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a rebelião ocorrida em Minas Gerais no ano de 1842. não que tenha 
havido uma real articulação com a finalidade de promover uma rebelião, 
mas houve repercussões que, provavelmente, encontraram uma província 
ainda sem uma liderança rebelde suficientemente constituída. o Governo 
provincial inquietou-se com a presença, em caetité, sudoeste da Bahia, 
de um padre que teria sido processado pela sua participação na rebelião 
de Minas Gerais no ano anterior. 

em abril de 1843, o Ministro da Justiça, ciente do deslocamento do 
padre amador Felício Gueiro para aquela vila, onde estaria “promovendo 
desordens”, informava que esse padre havia sido processado e pronunciado 
em diamantina, Minas Gerais, por crime de rebelião, e que o governo 
da Bahia deveria adotar “todas as providências ao seu alcance para 
obstar que na dita vila seja alterada a tranquilidade pública”. alertava 
que Felício Gueiro estaria exercendo o ofício de cura, mediante o qual 
“prega na estação da missa e no púlpito doutrinas subversivas da ordem, 
encorajando e agitando o povo a nova rebelião”, e acrescentava que havia 
inteligência com os oposicionistas de Minas Gerais, a partir da qual se 
estava preparando uma nova rebelião para o mês de maio.271 

outra correspondência informava da presença de rebeldes de Minas 
Gerais na vila de caetité e pedia providências para que não fosse alterada 
a “pública tranquilidade”.272 o Presidente da Província, mediante ofício, 
pedia que fosse expedida  carta precatória pela Justiça de Minas Gerais, 
para que se fizesse a prisão do padre Felício Gueiro, visto ser perniciosa a 
sua presença naquela vila, por ser a única desta Província, que parece ter 
simpatizado com as rebeliões de são Paulo e Minas”.273 não foi  possível 
comprovar se houve ou não alguma repercussão das mencionadas revoltas 

271 APEB/SACP, maço 892, Correspondências do Ministério da Justiça com o Presidente da 
Província da Bahia, 29 de abril de 1843. 

272 APEB/SACP, maço 892, Correspondências do Ministério da Justiça com o Presidente da 
Província da Bahia, 27 de setembro de 1843.

273 APEB/SACP, maço 687, Correspondência do Presidente da Província da Bahia, Joaquim José 
Pinheiro de Vasconcellos, para o Governo Imperial (Registros), 30 de agosto de 1843. 
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nessa cidade baiana, embora a aparição de um jornal, na Bahia de 1842, 
processado pelo Governo, possa constituir-se em pista para uma melhor 
averiguação sobre essa conexão.274 

o pavor em relação às rebeliões esteve sempre presente nas 
preocupações das autoridades e da imprensa conservadora da Bahia. a 
aparição do jornal Guaycuru reacenderia, nos redatores dessa imprensa 
legalista, o medo de que a Bahia pudesse voltar a viver uma fase de 
conturbações. a sua interpretação baseava-se na identificação de que 
havia, na Bahia, condições políticas para que isso voltasse a ocorrer. 
não seria aceitável, assim, que se permitisse a divulgação de ideias que 
contribuíssem para desmontar o edifício social tão valorizado por essa 
imprensa. Ponderavam os redatores do Correio Mercantil: 

certo, que não é fácil tarefa travar discussão com esse famoso 
Índio, que de dia em dia novos e rudes embates vai dando 
ao nosso edifício social, e propalando ideias tão incendiárias 
e subversivas da ordem pública, que de mister se faz, senão 
empecer-lhe o caminho, que está trilhando incólume, ao 
menos demonstrar-lhe que, se é que de boa fé escreve, 
involuntariamente está acumulando materiais, de que alguém, 
bem perigoso, pode lançar mão para abismar o nosso desgraçado 
país em um insondável precipício de males e calamidades.275

afirmava que, antes de uma república, dever-se-ia ter uma “coisa 
pública” e, para isso, não era aceitável a incitação do povo inculto à 
rebelião, assim como o seu desvio do caminho de obediência às leis e 
às instituições nacionais, corrompendo-o com doutrinas falsas, com 
declamações sedutoras e com engodos perigosos.276 o redator do Correio 
Mercantil relembrava a experiência daqueles que se bateram em prol da 
legalidade, do aprendizado que tiveram na luta contra a rebelião nos anos 

274 Trata-se do jornal O Libertador, que foi denunciado e processado pela Promotoria Pública da 
Bahia, cujas informações serão expostas no capítulo 4.

275 Correio Mercantil, 11 de janeiro de 1844.  (Grifo do autor).
276 Correio Mercantil, 11 de janeiro de 1844.
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que se passaram, afirmando que se encontravam atentos e destemidos para 
enfrentar as ideias e atitudes de contestação às instituições monárquicas: 

temos, pois, para carregar a cruz pesada que tomamos, e 
que nos dobra os ombros, fiel cireneu, isto é, o bom senso 
público, e a experiência, que todos nós, a custo de sangue, de 
fazenda, de bem estar, e muitos de honra, havemos adquirido 
do passado: com tais auxiliares não tememos quem quer que 
se apresente, e muito menos um Índio por mais selvagem e feroz 
que ser possa.277

o Correio Mercantil não temeria a pregação de um órgão da 
imprensa caso não identificasse a existência de condições para que o 
“povo inesperto” aceitasse e se envolvesse com propostas de rebelião. 
Pelo menos, é possível afirmar que essas condições não estavam ausentes 
por completo nessa fase, assim como existiram nas fases anteriores, entre 
uma e outra rebelião, momentos nos quais se imaginava que, superada 
a rebelião anterior, passava-se a uma fase de paz duradoura ou, até, 
definitiva.

O medo da insurreição escrava, o medo  
do tutu

os anos de 1843 e 1844 legaram inúmeros registros a respeito de 
possíveis insurreições ou de atividades perigosas dos africanos. dale t. 
Graden menciona alguns documentos nos quais as autoridades relatam 
fatos do tipo e dispõem sobre a adoção das medidas necessárias para contê-
los. cita, por exemplo, um ofício enviado por um delegado ao chefe de 
Polícia, referindo-se à busca de provas a respeito das práticas de rituais 
africanos e de indícios da existência de material árabe, elementos que 
estiveram presentes nas preocupações da Polícia e das autoridades durante 

277 Correio Mercantil, 11 de janeiro de 1844. (Grifo do autor).
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toda a década de 1840. Graden afirma que, nos 15 anos subsequentes 
à rebelião de 1835, as autoridades baianas procuraram, “fobicamente”, 
“documentos e livros em árabe”, assim como “provas de rituais islâmicos 
e sinais de atividades ou reuniões suspeitas em que a rebelião pudesse ser 
fomentada”.278 

esses documentos não tratavam somente de rebeliões que poderiam 
estar sendo preparadas, mas de todo e qualquer acontecimento que 
pudesse relacionar-se, em alguma medida, a essa possibilidade, a exemplo 
da festa, da dança ou de qualquer outra atividade que reunisse africanos. 
em maio de 1844, por exemplo, o delegado do 1º distrito da capital 
informava da prisão de quatro africanos libertos, carlos Pimenta, Marcos 
José estrela, Gertrudes Maria da conceição e sofia, por estarem reunidos 
em um “grande jantar” oferecido pelo primeiro deles na casa do cidadão 
João antonio Pimenta, que havia passado o dia fora e deixado a casa 
sob os cuidados de carlos. o jantar fora dado para mais de 20 africanos, 
entre libertos e escravos. o ofício revelara, ainda, que os dois primeiros 
teriam sido incômodos à Polícia, “por gostarem de reunir outros para 
suas danças”, expressando a atenção que tinha a Polícia, também nessa 
fase, quanto às  atividades recreativas dos africanos, mantendo constante 
vigilância sobre elas.279

na busca de fatos e símbolos que indicassem preparativos de 
insurreições, a Polícia interpretava de maneira aparentemente distorcida 
certos elementos visuais que se encontravam presentes no vestuário e 
nas práticas culturais dos africanos, como ocorreu com um deles, que 
estava tentando entrar violentamente em uma casa na Fonte das Pedras 
e que resistira à voz de prisão. a tentativa de arrombamento da casa não 
teria maior importância para a Polícia se não fosse a forma de vestir do 

278 GRADEN, Dale T. ‘“Uma lei...”, op. cit., p. 122.
279 APEB/SACP, maço 6.182, Ofícios de Delegados ao Chefe de Polícia (1844-1846), 28 de maio 

de 1844.
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africano, que seria indicativo da posição de autoridade que ele teria sobre 
os demais: 

devo dizer que este negro trazia uma banda vermelha amarrada 
à cintura com as pontas caídas até o joelho direito, distintivo 
talvez de seu posto entre os outros, e gritava socorro desde o 
lugar em que foi encontrado até o Gravatá, de uma maneira tal 
que indicava estar convencido que o salvariam; esse africano é 
forro e o acho perigoso ao sossego público e por isso conviria 
ser deportado [...]280

apesar de a Polícia considerar que o africano, por nome tito 
Gonçalves, era perigoso e que estaria ligado à preparação de uma rebelião, 
este fora absolvido pelo Júri, após ter sido preso e processado.281 no 
mesmo período, embora sem aparente relação com o fato descrito acima, 
boatos de insurreição de escravos africanos circularam na cidade, trazendo 
de volta o “fantasma” temido pelas autoridades. o chefe de Polícia 
afirmara que havia empregado todos os meios que possuía para colher 
dados que o fizessem persuadir-se de tal tentativa. em seguida, expôs 
as dificuldades que comumente existem quando se trata de investigar 
esse tipo de situação, concluindo que “a experiência infelizmente nos 
tem mostrado que semelhantes insurreições pela maior parte das vezes só 
são conhecidas com o seu aparecimento, pela dificuldade que há no seu 
descobrimento”.282

apesar disso, o chefe de Polícia informava ao Presidente que 
continuava a adotar providências no sentido de evitar a insurreição, 
tendo dado ordens para que os delegados e subdelegados fizessem 
todas as diligências necessárias para o descobrimento das conspirações, 
participando a ele tudo o que ocorresse. Pedia, ainda, o reforço de 20 

280 APEB/SACP, maço 2.952, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 7 de junho de 
1844. 

281 APEB/SACP, maço 2.952, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 7 de junho de 
1844.

282 APEB/SACP, maço 2.952, Correspondência do Chefe de Polícia da Bahia ao Presidente da 
Província, 7 de junho de 1844.
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guardas nacionais que pudessem servir à noite, ajudando a Guarda 
Policial, cujo número de efetivos seria muito limitado.283

Uma semana depois, os boatos ainda ecoavam. o chefe de Polícia 
informava ao Presidente que o subdelegado da Freguesia da vitória 
requisitara 30 armas com munição, ao tempo que representara sobre a 
necessidade de se distribuir armamento à Guarda nacional da povoação 
do rio vermelho.284 o ofício que fora dirigido pelo subdelegado ao 
chefe de Polícia era um pouco mais rico, por detalhar as preocupações 
existentes quanto aos africanos do rio vermelho. nesse documento, o 
emitente alertava para a necessidade de se impedir a comunicação dos 
escravos que viessem a rebelar-se com os da Freguesia de Brotas, indicando 
que a situação poderia tornar-se mais grave se isso viesse a ocorrer.

quanto ao distrito da vitória, solicitava armamentos para que os 
inspetores de quarteirão pudessem distribuir aos cidadãos idôneos, de 
forma a poderem opor-se a qualquer insurreição que lá viesse a eclodir. 
alegava que era uma freguesia suburbana e com grande extensão de mato, 
ficando a população exposta aos maiores perigos, “vivendo assim todas as 
famílias aterradas ao menor boato que se espalhe a tal respeito”.285

no final do mês de junho do mesmo ano, outras correspondências 
referiam-se, ainda, a boatos de insurreição africana. o Governo central, 
em resposta a um ofício do Presidente da Província da Bahia sobre esse 
tema, autorizava o Governo provincial a deportar “para os portos d’África 
todos os africanos livres que residam nessa cidade”, se assim entendesse 
necessário, ordenando, também, que todo o cuidado fosse tomado para 
que não retornasse um só dos que tiverem sido já deportados. determinava 
que a notícia dessas medidas deveria ser dada de forma a fortalecer, entre 

283 APEB/SACP, maço 2.952, Correspondência do Chefe de Polícia da Bahia ao Presidente da 
Província, 7 de junho de 1844.

284 APEB/SACP, maço 2.952, Ofício do Chefe de Polícia Messias de Leão ao Presidente da 
Província, 15 de junho de 1844.

285 APEB/SACP, maço 2.952, Ofício do Subdelegado da Freguesia da Vitória ao Chefe de Polícia 
da Bahia, 12 de junho de 1844. 
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os africanos, a crença de que um só deles não ficaria, nem mesmo seriam 
excetuadas as mulheres, em caso de aparecimento de desordens. ao final, 
determinava que não se poupasse “despesa alguma para descobrir-se 
qualquer projeto que possa haver de tal insurreição, como nesta mesma 
data se recomenda ao chefe de Polícia e, igualmente a v. exa., que deve 
participar quanto a tal respeito possa ocorrer”.286 

nova onda de boatos veio à tona no final desse mesmo mês de 
junho de 1844, perfazendo um caminho que parece ininterrupto. o 
chefe de Policia informara ao Presidente que poderia vir a ocorrer uma 
insurreição no dia 2 de julho, quando os escravos do distrito de Paripe 
aproveitariam o fato de os guardas nacionais estarem participando dos 
desfiles e executariam a insurreição. o delegado comunicara o ocorrido 
ao chefe de Polícia que, por sua vez, o transmitira ao Presidente da 
Província, solicitando, em nome daquela autoridade menor, que o 
batalhão da Guarda nacional fosse dispensado de participar da parada do 
dia em que se comemorava a independência da Bahia, de forma a poder 
manter a vigilância no referido distrito. 

o chefe de Polícia informou, também, que dera ordens ao delegado 
para que ele indagasse a respeito da origem dos boatos, não o deixando 
sem conhecimento de nada do que ficasse sabendo dos fatos.287 o oficio do 
delegado de Paripe asseverara que circularam “rumores de uma próxima 
insurreição de escravos para o dia 2 de julho”, e acrescentara que era 
do seu dever “não deixar indefesa esta parte do recôncavo aonde existe 
e avulta o número de escravos”, indicando às autoridades provinciais o 
perigo que poderia existir, caso não se desse importância à solicitação que 
fazia para que se mantivesse a vigilância no distrito mencionado.288

286 APEB/SACP, maço 892, Avisos do Ministério da Justiça ao Presidente da Província da Bahia 
(1843-1845), 25 de junho de 1844.

287 APEB/SACP, maço 2.952, Correspondências do Chefe de Polícia ao Presidente (1836-1854): 
correspondência do Chefe de Polícia Manoel Messias de Leão ao Presidente da Província, 27 
de junho de 1844.  

288 APEB/SACP, maço 6.182, Ofícios de delegados ao Chefe de Polícia da Bahia: Delegado Pedro 
de Cerqueira Lima ao Chefe de Polícia, 26 de junho de 1844.
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Uma onda de boatos sobre insurreições, portanto, constitui-se em 
componente importante da realidade. o boato possui uma concretude 
histórica, pois tem variadas consequências práticas, além de fomentar o 
medo nas pessoas que entendem ter algo a perder. dessa maneira, pela 
recorrência do tema na correspondência oficial e na imprensa, é cabível 
concluir-se que a insurreição africana foi um elemento presente no 
imaginário da sociedade baiana naquele momento histórico, sendo um 
fator responsável por trazer de volta o terror experimentado quando da 
rebelião de 1835.

e não foi somente na capital da Província que os boatos prosperaram. 
Pouco tempo depois, no mês de agosto do mesmo ano, circularam 
informações de que havia um plano de insurreição na povoação de 
aldeia, na vila de nazaré, localizada no recôncavo sul da Bahia. o 
Presidente da Província enviara correspondência ao Governo imperial, 
à qual juntava cópia de um oficio do delegado da região, expondo que, 
na dita povoação, surgira uma denúncia a respeito de um “projeto de 
insurreição de escravos africanos”. afirmara que atendia ao pedido do 
delegado para que fossem enviadas armas e munição e que determinara 
“a maior vigilância a semelhante respeito”, a fim de “descobrir e malograr 
qualquer projeto que porventura haja”. ao final, afirmava a sua disposição 
de tomar todas as medidas necessárias para que a ordem pública não 
fosse, por semelhante modo, alterada.289

o delegado não confirmou que tivesse ocorrido a preparação da 
insurreição, mas apenas o recebimento da denúncia de que os africanos 
estavam reunidos, armados e que partiriam em direção à povoação, assim 
como não comprovou a ocorrência de reunião, registrando que, mesmo 
assim, mandara realizar vigorosas buscas. nessas buscas, teria logrado 
apreender algumas vestes e distintivos que, no seu entendimento, haviam 
servido aos africanos insurgentes da capital, assim como um escrito em 

289 AN, IJ  1 400, Correspondências do Presidente da Bahia, Manoel Messias de Leão (interino), 
para o Ministério da Justiça (1842-1844), 14 de agosto de 1844. 
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caracteres desconhecidos que ele disse estar tentando decifrar, além de 
uma carta dirigida ao africano liberto luiz, que se achava preso.290

as subsequentes correspondências entre os governos provincial 
e nacional informam que não se verificara nada de concreto a respeito 
do aludido plano de insurreição, mas identificavam a necessidade de 
manter-se toda a atenção em relação àquela localidade. o Ministro da 
Justiça autorizara o Presidente da Província a “empregar todas as medidas 
que julgar convenientes não só para que seja restituída a segurança aos 
atemorizados por semelhantes circunstâncias, como principalmente para 
afastar a possibilidade de tais tentativas”.291 

o Presidente da Província, por sua vez, afirmava, quase um mês 
depois do início da troca de correspondências a respeito do suposto plano 
de insurreição, que “não tiveram fundamento algum, pois que segundo a 
diligência e exames a que se procedeu pelas autoridades policiais nada se 
descobriu que levasse a acreditar em semelhante projeto”. apesar disso, 
informara ao Ministério que “contudo como tais notícias se não devam 
desprezar, eu tenho ativado a vigilância da Polícia a semelhante respeito, e 
quando, porventura apareça alguma novidade, lançarei mão dos recursos 
necessários para malograr tais tentativas”.292 

Pouco tempo após essa onda de boatos e das medidas policiais, 
assumiu a Presidência da Província o tenente-General Francisco José de 
souza soares d’andréa. logo após ter assumido o governo, ele fez um 
relato a respeito da situação política da Província, ressaltando, então, a 
situação de tranquilidade em que esta se encontrava. assim se dirigiu 
ao Governo central, em documento que, nem de longe considerava a 

290 AN, IJ 1 400, Correspondências do Presidente da Bahia para o Ministério da Justiça (1842-
1844), cópia de correspondência do Delegado André Corsino Pinto Chichorro da Gama 
(anexo), 11 de agosto de 1844

291 APEB/SACP, maço 892, Avisos recebidos do Ministério da Justiça (1843-1845), 29 de agosto 
de 1844. 

292 AN, IJ  1 400, Correspondências do Presidente da Bahia para o Ministério da Justiça (1842-
1844),  correspondência do Presidente Manoel Messias de Leão, de 8 de setembro de 1844.
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onda de boatos que preocuparam o Presidente anterior, apenas três meses 
antes:

tendo de participar a v. exa qual é o estado desta Província 
quanto à tranquilidade direi que no sentido de comoções 
populares, ou de revolta, está ela tranqüila, pos me não consta 
até ao presente que haja por toda ela qualquer indício neste 
sentido, mas em uma Província onde quase no mesmo dia, 
se dão os seguintes fatos, não há de certo tranquilidade, ou 
pelo menos a desmoralização está levada a tal ponto, que só 
medidas tão fora das regras ordinárias, como são os crimes 
que se cometem, é que podem por termo a tanta maldade, e 
proteger a honra e a vida da gente pacífica. Principiando pelo 
Militão.293

as fontes de inquietação que mais preocuparam o Presidente andréa, 
logo após a sua posse no Governo da Província, foram as disputas de 
grupos familiares no sertão, sobretudo a longa luta entre os Guerreiros e 
a família de Militão Plácido de França antunes, em Pilão arcado, além 
das ações do banditismo local, a exemplo das ações do negro lucas, que 
largas preocupações trouxeram aos governantes durante alguns anos, e de 
leolino cangussu, em conflito aberto com os castros. Para esses focos 
de intranquilidade, o Presidente da Província afirmava “que só medidas 
tão fora das regras ordinárias, como são os crimes que se cometem, é que 
podem por termo a tanta maldade, e proteger a honra e a vida da gente 
pacífica”.294 

apesar da omissão do Presidente, essa fase também foi marcada 
pelo temor da insurreição africana, uma constante em toda a década. o 
espectro dos objetos malês que foram encontrados dez anos antes ainda 
perturbavam as autoridades e reiteravam medos antigos na população 
baiana. esse medo transpareceu quando da prisão de uma africana liberta 

293 APEB/SACP, maço 688, Correspondência para o Governo imperial (1844-1845), 21 de 
dezembro de 1844. 

294 APEB/SACP, maço 688, Correspondências da Presidência da Bahia para o Governo Imperial 
(1844-1845), 21 de dezembro de 1844. 



d i l t o n  o l i v e i r a  d e  a r a ú j o164

chamada Maria agostinha de campos, presa “em consequência de 
lhe acharem objetos que são indigitados como de malês na linguagem 
vulgar”, e que estava para ser deportada.295 

ainda em 1845, o africano calixto fora preso por suspeita de 
insurreição. o subdelegado da Freguesia de santana, em salvador, em 
parecer emitido sobre ele, disse que obteve informações, por pessoas 
capazes, da sua péssima conduta, assim como de que fazia grandes reuniões 
em sua casa, como ocorrera no dia da sua prisão, quando cerca de 13 
pessoas estavam lá reunidas, e se dera “por suspeito a uma insurreição”. 
acrescentou que calixto era o africano mais perigoso que havia na sua 
Freguesia, tendo faltado com o respeito à sua autoridade.296 

continuavam, do mesmo modo, as preocupações quanto aos 
ajuntamentos de escravos em algumas áreas da cidade do salvador. o 
Presidente andréa enviou ofício ao chefe de Polícia alertando sobre os 
que aconteciam na Baixa dos sapateiros. recomendava toda a cautela 
com os “pretos escravos”, não devendo consentir que se reunissem, como 
o faziam todas as noites na Baixa dos sapateiros, e que andassem nas ruas 
depois do toque de recolher, como costumam fazer, armados com paus 
e em batuques estrondosos que incomodavam a vizinhança dentro da 
cidade. caso fossem apanhados, deveriam ser castigados “com açoites 
em conformidade das ordens e regulamentos da Polícia”, assim como os 
que forem encontrados fora das horas de recolher, sem o bilhete de seus 
senhores.297

o periódico Guaycuru denunciou, pouco tempo depois, que a 
Bahia vivia na iminência de uma insurreição de escravos, afirmando que 
corriam boatos muitos assustadores de que estava para acontecer uma 
dessas insurreições. Falou de ajuntamentos de 600 a 800 escravos a dançar 
nas praças públicas e nos arrabaldes da cidade. trouxe para suas páginas 

295 APEB/SACP, maço 6.399, Tribunal da Relação (1823-1865), 6 de maio de 1845.
296 PEB/SACP, maço 6.229, Correspondências de delegados ao Chefe de Polícia da Bahia (1842-

1949), Subdelegado da Freguesia de Santana, 30 de dezembro de 1845.
297 APEB/SACP, maço 2.951, Chefia da Polícia da Bahia (1836-1850), 28 de maio de 1845.
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informações que indicavam que alguma coisa de muito séria estaria para 
acontecer. o Guaycuru mencionava “a existência de três caixas de depósito 
e fundos africanos”, assim como os ajuntamentos, em grandes magotes, 
de 600 a mil escravos nas praças públicas e ajuntamentos da estrada da 
vala (ou Baixa dos sapateiros), em Brotas, engenho velho e quinta das 
Beatas.298

Para além do antiafricanismo que emergia do seu texto, o Guaycuru 
pretendia, com essas denúncias, responsabilizar o Presidente andréa 
pela situação, acusando-o de permissivo com relação às manifestações 
e ajuntamentos africanos na capital e de ser o grande responsável pela 
ocorrência de uma situação desastrosa, que considerava iminente: 

de largos anos havia desaparecido este escândalo dentre nós. 
há muito que o não tínhamos, veio-nos com o sr. andréa. 
nesta parte adota sua exª o exemplo do conde dos arcos: a 
tolerância e franqueza desse governador para os folguedos e 
batuques africanos foi extraordinária; tarde o veio a sentir e 
deplorar o misero povo da Bahia...tarde, e quando nenhum 
remédio já era possível. dizem que esse general tinha para isso 
razões especiais, que eram meios de tenebrosa política para 
chegar a um fim. esse fim tê-lo-ia também o sr. Presidente 
andréa? lá o sabe deus, e mais o sabe, talvez, quem o mandou 
para a Bahia! oh, como é cruento o coração dos tiranos!299

o Guaycuru afirmava que o consentimento do Presidente para os 
ajuntamentos era meio caminho para a insurreição. não seria admissível 
permitir aquelas reuniões monstruosas, em que os escravos ficavam 
“animados pelo excesso de espíritos fortes, entusiasmados por seus 
cantos bárbaros que lhes avivam o pungente sentimento da condição de 
escravos”, assim como “as recordações saudosas da pátria, da religião dos 

298 Guaycuru, 10 de junho de 1845.
299 Guaycuru, 10 de junho de 1845. Matéria: “Um voto pelo amor do povo”.
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pais, dos filhos”.300 isso era o que estaria fazendo, segundo o periódico, o 
Presidente da Província.301 

assim como os que foram mencionados, novos boatos de rebelião 
escrava foram veiculados durante o ano de 1845. o primeiro relacionado 
a alegadas tentativas de insurreição nos engenhos Pojuca e são tiago, 
negadas na correspondência oficial que foi por elas motivada.302 outros, 
dizendo respeito a uma insurreição que estaria sendo preparada para o 
natal de 1845. em razão das medidas para conter essa suposta rebelião 
de africanos, por muito pouco não aconteceu uma rebelião da Guarda 
nacional, a ser apresentada e discutida adiante.303 

esse quadro se amplia se incluirmos as movimentações de índios. 
Mesmo sem possuírem expresso caráter político, ensejaram medidas 
administrativas e políticas no sentido da sua contenção.  em 1844, duas 
agitações indígenas preocuparam o Governo provincial. a primeira delas 
foi promovida por índios identificados apenas pelo nome da região em 
que viviam, chamada de ribeirão. o documento é uma proclamação do 
Governo ao grupo indígena após ter sido pacificada a região. indica o 
fato de terem se levantado em armas em defesa de seus direitos. informa 
que os índios depuseram as armas em seguida, atendendo a um apelo 
governamental, e recomenda a eles que apelem ao Governo em caso de 
se sentirem prejudicados em seus direitos, podendo com ele contar. em 
seguida, faz uma advertência de que a atitude rebelde poderia ter sido 

300 Guaycuru, 10 de junho de 1845. Matéria: “Um voto pelo amor do povo”.
301 Ao Guaycuru não passou despercebida a semelhança entre as condutas do Presidente 

Andréa e a do já remoto Governador da Capitania da Bahia, o Conde dos Arcos, quando 
afirmou que: “Nesta parte adota sua Exª o exemplo do Conde dos Arcos: a tolerância e 
franqueza desse governador para os folguedos e batuques africanos foi extraordinária; 
tarde o veio a sentir e deplorar o misero povo da Bahia...tarde, e quando nenhum remédio 
já era possível”. Guaycuru, 10 de junho de 1845.

302 APEB/SACP, maço 2.951, Correspondência recebida pela Chefia da Polícia da Bahia (1836-
1850), correspondência do Presidente da Bahia, de 4 de junho de 1845. Também: APB/SACP, 
maço 892, Avisos recebidos do Ministério da Justiça (1843-1845), 25 de junho de 1845.

303 APEB/SACP, maço 689, Registros de correspondências para o Governo Imperial (1845-1846), 
12 de dezembro de 1845; ver também APB/SACP, maço 892, Correspondência do Ministério 
da Justiça para o Presidente da Província (1843-1846), 12 de janeiro de 1846.
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fatal para os insurretos e que fosse aquela a última vez que rompiam 
em tal excesso, sugerindo vivas à religião católica, ao imperador e às 
autoridades legítimas.304

Poucos dias depois desse episódio, o Major José da rocha Galvão, 
comandante da coluna que marchara contra os índios do ribeirão, 
deslocou-se para a povoação de Pedra Branca, no termo de cachoeira, no 
recôncavo baiano, para conter um grupo de índios armados que partiram 
contra o subdelegado do distrito. o motivo indicado teria sido a prisão 
de dois parentes seus pelo subdelegado. o Presidente da Província, em 
correspondência ao Governo imperial dera a entender que a desordem já 
estava sendo contida, tendo durado alguns dias. informara, ainda, que 
estava adotando algumas providências para que a ordem pública fosse 
completamente restabelecida naquele lugar.305 há outras informações a 
respeito de incursões de índios em 1845, referindo-se, sobretudo, àqueles 
identificados como botocudos, da região do Prado, no extremo sul da 
Província.306

o ano de 1845 trouxe também para o cenário político da Bahia alguns 
boatos e inquietações vindos da recém-descoberta região diamantífera, 
noticiada pelo Guaycuru da maneira que segue:

o vapor entrado ontem de cachoeira diz-se trazer notícias 
mui deploráveis do nosso sertão diamantino: espalha-se que 
rompera a anarquia a mais feroz nas lavras, que o povo do 
país se decidira a expelir todos os estrangeiros, que em grande 
número para ali afluíam, e todo comércio atravessavam, que 
as vinganças e os horrores se multiplicavam ao infinito etc etc. 
se, desgraçadamente assim é devemos cantar um Te-Deum 

304 APEB/SACP, maço 3.110, Polícia (1840-1847): Proclamação do Major José da Rocha Galvão 
aos índios do Ribeirão, Ponto do Pombo, 9 de agosto de 1844 

305 APEB/SACP, maço 687, Registros de correspondências para o Governo imperial (1843-1844), 
14 de agosto de 1844.

306 APEB/SACP, maço 688, Correspondência para o Governo Imperial (1844-1845), 12 de abril 
de 1845 e 10 de junho de 1845. Ver também APB/SACP, maço 2.951, Chefia da Polícia da 
Bahia (1836-1850), 7 de dezembro de 1846. 
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Laudamus em ações de graças ao governo que levou essas 
coisas a tão lisonjeiro estado!307

a notícia traz à tona a questão nacional, bastante agitada pelo 
Guaycuru durante toda a década de 1840. Boa parte do conteúdo da 
intervenção política desse periódico seria a defesa dos trabalhadores 
nacionais, opondo-se à forte presença que os estrangeiros tinham na 
Província, em especial os portugueses. o comércio era o setor da economia 
na qual a sua presença era mais densa, sendo o mais visado quando os 
redatores do Guaycuru propunham medidas legais que impedissem a 
entrada de portugueses. 

outro aspecto importante desse texto é a responsabilidade que o 
Guaycuru iria imputar ao Governo do tenente-General andréa, pela 
ocorrência não somente dessas, mas de todas as inquietações sociais e 
políticas da Bahia. a “anarquia” decorreria da sua administração desastrosa. 
ao tempo em que acusava o Presidente e o responsabilizava, buscava 
fortalecer as movimentações, utilizando-se, mesmo que indiretamente, 
do bordão que afirmava a legitimidade da resistência à tirania, advindo da 
cultura política revolucionária oriunda dos finais do século Xviii.

nesse mesmo ano, ofício dirigido ao Presidente da Província 
informava sobre receios de inquietação, alegados pelo delegado de 
itaparica, que solicitara o envio de munição. Mesmo os considerando 
infundados, o chefe de Polícia da Bahia encaminhou o pedido ao 
Presidente da Província.308 

o tema da rebelião encontrava-se presente na pauta de preocupações 
das autoridades, que a ele dedicaram bastante atenção, aprovando 
medidas preventivas que pretendiam eficazes. em novembro desse ano, o 
Governo provincial publicou um edital revelador da forte presença dessa 
preocupação no cotidiano das autoridades, estabelecendo procedimentos 

307 Guaycuru, 23 de julho de 1845.
308 APEB/SACP, maço 2.951, Correspondência do Chefe de Polícia João Joaquim da Silva ao 

Presidente da Província, 9 de agosto de 1845.
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em caso de “incêndios, desordens graves e insurreições”. em comunicação 
ao chefe de Polícia, o Presidente da Província estabeleceu um aditivo ao 
edital, determinando que, na ocorrência de qualquer uma das situações 
mencionadas, deveriam ser disparados três tiros seguidos pela Fortaleza 
do Mar ou pela embarcação chefe da estação naval, como sinal de 
rebate.309 

não foi encontrado o texto completo do edital de 22 de novembro de 
1845. o Guaycuru informou, entretanto, que esse documento determinava 
que, ao som dos tiros das fortificações, toda a força pública deveria correr 
imediatamente e cercar o palácio do Presidente. sustentou que o edital 
era um indicador do estado de desassosego em que se achava a Bahia, 
situação provocada pelo próprio Governo andréa. sustentou, também, 
que “está-se a falar desde alguns dias em rumores de insurreição – o povo 
anda assustado, as famílias vivem em cruel desassossego; e o sr. andréa 
está-se lavando em água de rosas – deus lhe dê o pago”.310 na verdade, 
contestava as informações de que houvesse qualquer insurreição à vista, 
pois a intranquilidade teria sido criada unicamente pelo terror fomentado 
pelo próprio Presidente da Província. expressou o Guaycuru:

[...] a verdade é que para um movimento revolucionário 
nenhum pensamento havia na Bahia à chegada do sr. andréa, 
nem mesmo ainda hoje o há. não há aqui senão um sentimento 
comum, universal, de ordem, de tranquilidade, de paz – desta 
regra, porém, há uma exceção única – é o próprio presidente 
da província, é esse elemento permanente de desordem, de 
anarquia, esse gênio de discórdias, esse demônio o mais feroz 
que o inferno há vomitado para conflagrar a Bahia.311

309 APEB/SACP, maço 6.150, Polícia: correspondência recebida da Presidência, 24 de novembro 
de 1845. 

310 Guaycuru, 8 de dezembro de 1845. Matéria “Estado calamitoso da Bahia, estupidez da sua 
política, perfídia do seu governo”.

311 Guaycuru, 17 de dezembro de 1845.
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alguns dias depois, o Guaycuru afirmaria que as críticas feitas por 
toda a imprensa da Bahia, com a exceção do periódico Comércio, que 
apoiava o Presidente, levara o Governo a promover uma espécie de 
encenação de repressão, a seguir descrita: 

no dia 4 do corrente principiaram a fazer-nos efetivas as 
providências da autoridade. era um gosto ver o sr. Pires 
acompanhado de uma escolta por essas ruas, pondo tudo em 
safa-safa, dando buscas domiciliárias, agarrando negros velhos 
e entrevados e metendo-os na cadeia. era um gosto ver como 
das janelas de palácio aplaudia el generalíssimo esse estado de 
perturbação e anarquia legal; era um gosto ver, sim, vê-lo 
dessas janelas em que não há muito aplaudia ele as reuniões 
de 600 ou 800 escravos, que aí, nessa mesma praça de palácio 
iam fazer candomblé e folgar para recreio do excelentíssimo. 
era, porém, medonha, horrível, a expressão de amargura, o 
sentimento de execração que se debuxava nas feições do povo, 
que testemunhava essas cenas vergonhosas, que sentia ralar-se-
lhe de dor o coração ao imaginar nos perigos dessa miseranda 
cidade, assim entregue à imbecilidade, à estupidez!312 

Pouco adiante, ainda no mesmo mês de dezembro de 1845, após os 
episódios da crise provocada pelo edital de 22 de novembro, verificou-se 
uma série de conflitos entre a Guarda nacional e o Presidente da Província. 
as informações sugerem que a crise teve início a partir das intenções 
do Presidente andréa em submeter a Guarda nacional, assim como 
em chamar a atenção do Governo central e obter dele mais concessões, 
sobretudo relacionadas ao seu desejo de manter na Bahia alguns corpos 
militares originários de outras províncias, que se encontravam em serviço 
na Província. 

documentos expostos pelo Guaycuru sugeriam que o tenente-
General andréa edificara a sua fama de governante eficiente a partir da 
imagem que construíra com as derrotas impostas aos rebeldes do Pará e 
de santa catarina, anos antes. assim estaria fazendo na Bahia. Para isso, 

312 Guaycuru, 14 de dezembro de 1845. Matéria: “Pataquadas da Polícia e do Presidente”.
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estaria necessitando promover certos focos de crise que fossem debeladas 
pelo Governo, de forma a levar o Presidente a afamar-se com os seus 
atos. assim teria ocorrido com a Guarda nacional da Bahia, em dois 
episódios. 

o primeiro deles teria sido provocado diretamente pelo Presidente, 
criando um fato político que aterrorizara a cidade. após a ordem de 
aquartelamento de um contingente de guardas nacionais, apresentaram-
se, voluntariamente, os componentes do 1º Batalhão de infantaria do 
Forte de são Pedro, com a condição de que fossem comandados pelos 
seus próprios superiores e não pelos que haviam sido designados 
pelo Governo, por considerá-los truculentos. comentaram que esses 
comandantes designados pelo Governo sujeitariam a tropa, como era do 
seu costume, a três revistas por dia, rancho e chibata, pelo menor descuido. 
o Batalhão, ao aceitar o aquartelamento, não aceitara receber soldo, pois, 
nesse caso, teria de submeter-se a todos os regulamentos e violências da 
legislação militar, entre as quais eram incluídas as chibatadas.313

o Presidente da Província, em frente ao Batalhão e na presença 
do comandante superior da Guarda nacional, teria aceitado as suas 
ponderações a respeito da escolha do comando. de acordo com o 
Guaycuru, conforme o relato que segue, o Presidente deixara de cumprir 
a sua promessa e rompera o acordo feito com o Batalhão: 

quando estas cenas tinham lugar no campo da Piedade e quartel 
da Palma, a cidade inteira sofria violento abalo; lavrava pelas 
famílias o terror; pelo povo, pelas ruas, pelas praças reinava 
o sentimento de intensa indignação; ordenanças de cavalaria 
despedidos de palácio corriam em todas as direções, a escassa 
tropa que existe nos quartéis de polícia, e fuzileiros, recebia 

313 A informação a respeito do direito do Governo de usar a chibata está em um documento 
escrito pelo Presidente Andréa, dirigido ao Governo central, encontrado no APEB/SACP, 
maço 689, Correspondências do Presidente da Bahia com o Ministério da Justiça (1845-
1846), 20 de dezembro de 1845. Ver explicação no Guaycuru de 23 de dezembro de 1845.
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ordem do presidente para estar a postos, na Mouraria e Forte 
de são Pedro; tocavam as cornetas à chamada ligeira [...]314

o Presidente mandara desembarcar o corpo de artilharia que havia 
embarcado para Pernambuco no dia anterior, dando ordens para ele 
agisse contra o Batalhão da Guarda nacional. nas palavras do periódico, 
“a Bahia oferecia em todos os sentidos o horrífico espetáculo de um 
teatro de guerra civil, de anarquia”! Às quatro da manhã estava cercado o 
quartel da Palma. Às cinco foi invadido pelo corpo de artilharia, sendo 
a Guarda nacional “desarmada, insultada, dispersa”.315 

o Guaycuru acusava o Presidente de desconfiar da Guarda, 
depositando a sua confiança exclusivamente na força de linha. e era para 
suplantar a Guarda nacional da Bahia que o Presidente andréa teria 
mandado desembarcar um batalhão de linha pertencente a outra província, 
que nenhuma relação e nenhuma simpatia possuía na Bahia, afirmava 
o Guaycuru. depois de dispersar o Batalhão de são Pedro, o Governo 
mandou suspendê-lo por um ano e ameaçou os seus componentes de 
recrutamento para o exército.

quanto aos fatos, o relato do Presidente andréa tem muitos pontos 
de semelhança com o do Guaycuru. diferencia-se no tocante às razões pelas 
quais determinara um comando exterior para o Batalhão. o Presidente 
afirmou que não podia consentir com a insubordinação do Batalhão e, 
achando que a “sedição poderia estender-se aos outros corpos da Guarda 
nacional”, não tendo força na qual confiar, mandara vir à terra o corpo 
de artilharia, adotando a decisão, depois comunicada ao Ministério, de 
conservar a mencionada corporação na Província.

a outra divergência com o relato do Guaycuru é que o Presidente 
acusou esse periódico, assim como o Cabalista, redigido pelo coronel 
ignácio accioli de cerqueira e silva, de aliciarem os guardas para a 
rebeldia. ao final, tenha sido uma ou outra a forma pela qual o movimento 

314 Guaycuru, 17 de dezembro de 1845.
315 Guaycuru, 17 de dezembro de 1845.
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teve início, ele gerou grande intranquilidade na capital da Província. 
o Guaycuru, por sua vez, traçou uma imagem de terror para a cidade 
naqueles dias:

o terror continua – a cidade, que durante o dia tem estado 
impressionada de um sentimento de calma e silêncio pavoroso; 
a esta hora apresenta um espetáculo de movimento e estrondo 
incompreensível: todas as ruas são percorridas por escoltas 
a pé e a cavalo; três grandes piquetes de cavalaria ocupam a 
distância de terreiro à ladeira de s. Bento: as embocaduras à 
Barroquinha e outras ruas, estão tomadas por força de polícia. 
– ...que é isto? que novas pataquadas, que novo chicotismo é 
este? – [...] nada; não é nada [...] é o presidente que vai gozar 
duas horas de recreio no teatro, à custa do desassossego e das 
lágrimas de milhares de famílias!316

essa imagem foi, em certa medida, reconhecida pelo Governo. 
o Presidente da Província também registrou as cenas e situações que 
foram uma constante na vida política local durante o período em tela: 
a intranquilidade, a tensão social e política que, em ondas, atingiam a 
vida da população da Bahia e da sua capital, assim como o cotidiano 
das autoridades. dessa forma, sintetizava a situação por que passava a 
província naquele momento:

não posso dizer que estamos em perfeita tranquilidade, porque 
aonde os chefes conhecidos de tentativas tais para revoltarem o 
povo, como as que acabo de mencionar, não podem ser presos, 
e aonde escritores tão despojados não podem ser  punidos, nem 
obrigados ao silêncio, o estado de quietação é um milagre, e só 
pode dar-se enquanto meia dúzia de homens se não lembrar de 
anarquizar e de ensangüentar uma província inteira, por que só 
depois do mal feito é que se pode cuidar de [ilegível], e dar-lhe 
remédio, e não é dado segundo as leis evitar a tempo desgraças 
dessa natureza.317

316  Guaycuru, 23 de dezembro de 1845. “Bahia 18 de dezembro”.
317 APEB/SACP, maço 689, Correspondências do Presidente da Província para o Ministério da 

Justiça (1845-1846), 20 de dezembro de 1845. 
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o Presidente da Província apontava, nessa correspondência, aquilo 
que viria a ser a busca de solução para os problemas que vivia o Governo 
provincial da Bahia com relação à imprensa. Falara em punição e, a partir 
daquele momento, o Guaycuru iria passar por dois processos criminais 
que lhe produziram certos estragos. 

o período de governo do tenente-General andréa foi, certamente, 
uma fase na qual o processo de construção da pacificação política provincial 
viveu um retrocesso, o que possibilitou a ampliação da oposição na 
Província. Pelos conflitos diversos que experimentou, destacadamente 
com os setores militares, contribuiu para a instabilidade política, criando 
condições mais amplas para a eclosão de novas rebeliões. entre dezembro 
de 1845 e julho de 1846, o seu governo enfrentou crises diversas, cujo 
clímax foram os episódios do teatro são João em 2 de julho de 1846, 
quando o poeta Manoel Pessoa da silva foi chicoteado pelo filho do 
Presidente.

além dos conflitos com a Guarda nacional e os inúmeros pequenos 
fatos ocorridos com militares, que andréa combatera sempre com 
bastante severidade, podem ser mencionados, ainda, alguns conflitos que 
ocorreram fora da capital, destacadamente em santo amaro, um dos 
redutos mais importantes da economia açucareira. em maio de 1846, o 
Guaycuru noticiava a ocorrência de desordens na vila de santo amaro. 
Falava em “graves desordens”. afirmava que o juiz local havia informado 
ao Presidente da Província que a comarca estava ocupada por grupos 
armados, dirigidos por “facciosos e anarquistas”. o chefe de Polícia já 
teria embarcado para lá com alguns homens, devendo, à noite, marchar 
uma força.318 

o Guaycuru aproveitava para, mais uma vez, atribuir ao Presidente 
andréa a responsabilidade por todas as agitações, entendidas como 
reações à sua política ou como resultado da sua interferência equivocada 
na vida social dos baianos, defendendo que a política do Presidente seria 

318 Guaycuru, 9 de maio de 1846. 
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a de incentivar conflitos para poder valorizar-se ante o Governo central, 
à medida que os extinguia e pacificava a região. o periódico ironizava a 
situação, tecendo o quadro de uma suposta tranquilidade, ao tempo em 
que os conflitos continuavam a ocorrer em algumas partes do território 
da Província: “e assim estamos em maré de rosas [...] o sertão a arder; 
agora santo amaro! que fará o general Ferrabrás?”.319

o periódico afirmava que “tudo isso é a necessária consequência 
desse governo selvagem, atrabiliário e anárquico que aí se acha 
representado pelo déspota general andréa”. Poucos dias após a primeira 
notícia, contestava uma nota publicada no jornal situacionista Comércio, 
que teria sustentado “serem inexatas” as informações do Guaycuru. 
este solicitara um desmentido categórico do órgão oficioso, o que não 
ocorrera, fortalecendo, na sua visão, a constatação de que “a ordem 
pública se acha alterada naquele ponto da Província, que um foco de 
anarquia ali se conserva”.320 

cerca de dois meses depois, um ofício do Presidente da Província 
informava ao Ministério que a cidade de santo amaro se conservava 
pacífica, mas revelava, nas entrelinhas, que algum distúrbio realmente 
havia ocorrido. ao afirmar que o Major dórea e os demais anarquistas 
daquela cidade estavam impossibilitados de roubar “as lojas dos 
portugueses ali estabelecidos ao som dos festejos do dia 2”, admitia que 
alguma inquietação ocorrera, efetivamente, na vila de santo amaro no 
período anterior. 

havia um líder e um qualificativo: dórea, um anarquista. Um 
inimigo dos rebeldes fora identificado: os portugueses do comércio. 
havia uma luta acesa: o antilusitanismo. além disso, medidas foram 
adotadas pelo Governo: um destacamento de 1ª linha fora enviado de 
Purificação, assim como mais 20 homens da cavalaria de 1ª linha, que, 
segundo o relato, teriam conseguido atingir os seus objetivos, ou seja, 

319 Guaycuru, 9 de maio de 1846.
320 Guaycuru, 12 de maio de 1846.
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“fizeram debandar os peitos largos para fora da cidade, conservando-se 
os chefes inativos”.321 o Governo central, em correspondência destinada 
ao Presidente da Província, pela qual este informava dos “desagradáveis 
acontecimentos ocorridos na cidade de santo amaro”, fizera também 
o reconhecimento oficial de que fatos indesejáveis haviam ocorrido 
efetivamente nessa localidade. nessa correspondência do Governo 
central, ainda antes de saber que as medidas adotadas haviam logrado 
sucesso, fazia votos para que o zelo e a atividade do Governo Provincial 
impedissem “que tais desordens tomassem maior desenvolvimento”.322 

em agosto de 1846, teve fim o governo de Francisco José de souza 
soares d’andréa. a crise que teve início no dia 2 de julho terminou 
por incompatibilizá-lo com a elite provincial, dificultando, sobremodo, 
o exercício do poder imperial pelo seu representante na Bahia. entre 
esse momento e a ascensão de Francisco Gonçalves Martins, em 1848, 
o Governo de antonio ignácio de azevedo conseguiu promover certa 
conciliação com os oposicionistas da fase anterior, com destaque para os 
grupos que, antes, estiveram ligados à redação do Guaycuru.323

o Comércio denunciou a nova situação. antes, um ardoroso 
defensor do Presidente andréa, passara, no novo Governo, à condição de 
oposicionista. afirmava, ironizando, que o redator do Guaycuru, após ter 
passado boa parte da sua vida nas cadeias e após ter insultado e injuriado 
o imperador, “é hoje o predileto do ministro do império, e o assessor 
do bom presidente da Bahia, com o qual conferencia todos os dias, e 
de quem recebe as ordens, umas vocais, outras por escrito. Miséria das 
misérias!!!”.324

321 APEB/SACP, maço 690, Registro de correspondência para o Governo Imperial, 8 de julho de 
1846. 

322 APEB/SACP, maço 690, Correspondências do Ministério da Justiça ao Presidente da província, 
11 de julho de 1846. 

323  Tratarei da trajetória do redator do Guaycuru, no capítulo 6; das proposições e preocupações 
do periódico, no capítulo 4.

324 Comércio, 22 de fevereiro de 1847. 
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o Comércio combatia o Presidente da Província, ao tratar da sua 
aproximação com o Guaycuru. dizia que o Presidente antonio ignácio 
de azevedo, ao ver lançada no seu rosto a “infâmia” da aliança com o 
Guaycuru, respondia “com ar de bobo” que não seria doido para capitular 
frente a um homem “que tem tanta habilidade para descompor (sic)”. 
segundo o Comércio, o Presidente dizia estar obedecendo às ordens do 
Ministro do império, que o teria mandado encostar na gente do Guaycuru, 
pois enquanto presidisse a Bahia a república ficaria guardada no coração 
e não haveria insulto ao imperador. e teria dito, também, que não seria 
preciso agradar aos ordeiros, pois eles tinham obrigação de apoiar o 
governo, mas sim aos republicanos, pois, agraciados, eles se calariam.325 
É digno de nota, nessa fase obscura do Guaycuru, que praticamente não 
ocorreram inquietações ou boatos a respeito delas. apesar disso, alguns 
documentos expressavam preocupação com a possibilidade de ocorrerem 
inquietações de africanos, mesmo decorridos tantos anos da rebelião malê 
na cidade do salvador.

Ainda o espectro das insurreições escravas

a presença africana, sobretudo dos libertos, continuaria a provocar 
incômodos às autoridades da Bahia. em 1848, o “fantasma” da insurreição 
africana ainda assustava as autoridades e certa parte da população 
provincial. os fatos de 1835 ainda ecoavam no final da década de 1840. 
ainda em 1847, o Presidente da Província enviou ofício informando ao 
Ministro da Justiça o número de africanos libertos existentes na capital. 
o ofício era acompanhado de um mapa detalhado, no qual existiam 
anotações sobre as ocupações desses libertos. o Presidente considerou 
que o número de 2.508 libertos contabilizados seria menor do que o real, 

325 Comércio, 22 de fevereiro de 1847.
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embora considerasse que, somados aos escravos existentes, devesse ser 
um motivo de preocupação para as autoridades. 

essa quantidade de africanos justificaria, pelas suas palavras, “os 
receios que de vez em quando aparecem, e as requisições que tenho 
feito para a vinda de alguma tropa de linha que possa de pronto acudir 
a qualquer insurreição que porventura apareça”.326 alguns dias depois, 
respondendo ao Presidente da Província sobre a sua solicitação, o 
Ministro da Justiça informava, considerando a seriedade do problema, 
que enviara o pedido ao Ministro da Guerra, para que ele providenciasse 
como julgasse conveniente.327

o aludido documento do Presidente da Província ao Ministério da 
Justiça, buscava concertar, com o Governo imperial, as medidas para 
evitar a eclosão de uma nova insurreição. Falava da necessidade de adotar 
medidas prontas e enérgicas para reprimir insurreições de africanos, “que 
nesta Província são tão perigosas, e que tem mais ou menos aparecido 
em épocas anteriores, existindo ainda na memória de todos a de 
1835, que produziria estragos mais extensos se não fosse prontamente 
aniquilada”.328

a correspondência pedia que se destinasse um maior número de 
homens da força de 1ª linha, pois considerava justo que a Guarda nacional, 
que “há dez anos trabalha continuamente no serviço de guarnição desta 
capital”, fosse dispensada de “serviço tão aturado e ativo”, devendo 
ser substituída por aquela. a Polícia não teria número suficiente para 
fazer frente às necessidades, pois apenas 347 praças estariam destinadas 
para a capital, assim como 264 para as comarcas do interior. a capital 

326 APEB/SACP, maço 690, Registros de correspondências para o Governo Imperial (1846-1848): 
Ofício do Presidente da Bahia para o Ministério da Justiça, 6 de abril de 1847.

327 APEB/SACP, maço 893, Correspondências recebidas do Ministério da Justiça (1846-1849), 13 
de abril de 1847.

328 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências para o Governo Imperial, Ministério 
da Justiça (1847-1850), 9 de fevereiro de 1848 (Reservado). 



o  t u t u  da  b a h i a 179

ainda tinha a obrigação de amparar, com destacamentos, as comarcas de 
cachoeira, santo amaro e nazaré, no recôncavo.329

Por último, o Presidente da Província apontava o problema que 
se encontra no cerne das preocupações de dale t. Graden, relativos à 
insegurança produzida pela continuação do tráfico internacional de 
escravos.330 sustentava que as medidas adotadas pelas autoridades para 
reprimir esse tráfico, já ilegal, eram insuficientes, e que desconhecia 
remédio para um mal tão funesto, “quando vejo a população toda, com 
raras exceções, interessada nesse terrível tráfico”. alertava para o “perigo 
das insurreições” trazido por esses “perigosos hóspedes”, pedindo medidas 
à assembléia Geral legislativa para que pusesse fim ao tráfico. enquanto 
não viessem essas medidas, pedia autorização para fazer embarcar para a 
costa da África, os africanos libertos, “os quais, já por terem mais alguma 
instrução, já por terem meios adquiridos pela sua indústria e comércio, 
são os mais perigosos, e aqueles que a observação mostra serem os 
agitadores das insurreições, insuflando os escravos para praticá-las”.331 
Pedia o assentimento do Governo central para poder implementar as 
medidas que requeria. 

esse cuidado era decorrente de uma nova onda de boatos de 
insurreição de africanos. o Presidente da Província informava ao 
Governo imperial que corriam alguns boatos na cidade, mas nada havia 
sido descoberto até aquele momento para que se pudesse dar crédito a 
eles. dizia que “buscas e pesquisas se tem posto em prática, a Polícia está 
vigilante e prevenida, e nada se deve recear, o que, não obstante, tudo me 

329 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências para o Governo Imperial, Ministério 
da Justiça (1847-1850), 9 de fevereiro de 1848 (Reservado).

330 GRADEN, Dale T. ‘“Uma lei...”, op. cit.
331 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências para o Governo Imperial, Ministério 
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cumpre comunicar a v. exa. para que, em tempo algum seja considerado 
Capitão que diz, eu não cuidei”.332

o Ministro da Justiça faria, na sua resposta, o reconhecimento formal 
de que, na Bahia, as insurreições de africanos, fatais em qualquer ponto, 
eram ainda mais temíveis, “desde que se reconhece que o geral deles nessa 
Província compõe-se de uma só nação, que fala a mesma linguagem, e 
que, por seu caráter especial, é mais aventureira e atrevida”. Mencionou, 
também, o fato de que, além das tentativas espontâneas, “é muito de 
temer que estas sejam auxiliadas de sugestões estranhas, já postas em 
prática em diferentes lugares pelos princípios abolicionistas de escravidão 
[...] que a v. exa não são ocultas”.333

elogiou as medidas que já vinham sendo adotadas pela Província 
e, apesar de reconhecer o perigo, negou o envio de homens da tropa de 
linha do rio de Janeiro para a Bahia, alegando insuficiência, sobretudo 
em razão de necessidades de defesa na fronteira do rio Grande do 
sul. recomendou que fosse ativado o recrutamento, completando 
o contingente, e que continuasse sendo onerada a Guarda nacional. 
autorizou a deportação de todos os africanos libertos que fossem 
considerados suspeitos, mandando por à disposição quatro contos de réis 
para esse fim, e, referindo-se ao tráfico, orientava para que o Governo 
provincial se esforçasse para “prevenir e punir a continuação dele, que 
trará ao império graves prejuízos”.334

enquanto a economia ainda demandava a vinda de africanos para 
o exercício do trabalho na condição de escravos, a presença destes, 
quando libertos e mesmo quando africanos livres, provocava muitas 
preocupações. essa situação pode ser exemplificada a partir da petição 

332 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências para o Governo Imperial, Ministério 
da Justiça (1847-1850), 9 de fevereiro de 1848 (Reservado)

333 APEB/SACP, maço 893, Correspondências recebidas do Ministério da Justiça (1846-1849), 21 
de fevereiro de 1848.

334 APEB/SACP, maço 893, Correspondências recebidas do Ministério da Justiça (1846-1849), 21 
de fevereiro de 1848.
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que um proprietário encaminhou à secretaria de Polícia, e que chegou às 
mãos do Presidente da Província. o peticionário denunciava as desordens 
promovidas pelos africanos livres do arsenal da Marinha, em locais 
como a rua da vala, ladeira da Preguiça e largo da vitória. além das 
desordens, esses africanos eram acusados, também, de seduzirem outros 
africanos para “fazerem feitiço e tratarem de liberdade”.335 a secretaria 
da Polícia pedia, ao final, que esses africanos pudessem “ser distribuídos 
pelos quatro navios de guerra surtos neste porto”. como alternativa a essa 
medida, que tranqüilizaria a Província, pedia que eles fossem remetidos 
para o arsenal da corte, e de lá viessem, em substituição, africanos de 
nação diferente, e que, “sendo suficientes para o serviço do arsenal, não 
promovam (como aqueles nagôs) a desobediência dos escravos”.336 

a petição referida pelo secretário da Polícia mencionava o assédio 
e tentativa de convencimento aos escravos de um proprietário chamado 
querino antonio. este denunciara que um africano livre chamado lucas, 
morador da Baixa dos sapateiros, estaria tentando desencaminhar os seus 
escravos, conforme fora noticiado ao inspetor do distrito. afirmara que, 
em uma oportunidade, o “livre” lucas fora a seu quintal conversar com 
os seus escravos. em outra, cerca de oito africanos livres do arsenal da 
Marinha, entre eles lucas, teriam impedido a passagem dos escravos do 
peticionário, gerado tumulto e ferimentos na cabeça do escravo João, 
que teria sido espancado “a torto e a direito”. o peticionário pedira 
providências das autoridades policiais, de forma a evitar que tais conflitos 
continuassem, pois, do contrário, teria de tomar providências que 
comprometeriam o sossego público.337

335 SOARES, Carlos E. L.; GOMES, F. S. “‘Com o pé sobre um vulcão’...”, op. cit. 
336 APEB/SACP, maço 3.113, Polícia – Assuntos (1828-1849): Ofício do Secretário da Polícia da 

Bahia, João Joaquim da Silva, ao Presidente da Província, 27 de março de 1848.
337 APEB/SACP, maço 3.113, Polícia – Assuntos (1828-1849): Petição do proprietário de escravos 

Querino Antonio, anexa ao ofício do Secretário da Polícia da Bahia, João Joaquim da Silva, 
ao Presidente da Província, 27 de março de 1848.
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Mas o problema maior parecia estar localizado, sobretudo, na 
presença dos libertos africanos. o Presidente Francisco Gonçalves 
Martins, que já havia ocupado, por muito tempo, as funções de chefe de 
Polícia e de Juiz do crime da Província da Bahia, sabia dos perigos que 
advinham da enorme massa de africanos existente no território da Bahia, 
em especial os africanos libertos que foram objeto de inúmeras medidas 
de deportação adotadas pelas autoridades. e esse mesmo governante, que 
debutara nas lutas antiafricanas ainda na década de 1830, determinava, 
15 anos após a rebelião malê de 1835:

sendo conveniente fazer deportar para a costa d’África todos 
os africanos libertos que forem julgados suspeitos à ordem 
pública, autorizo v.m. a fazer efetiva esta determinação dando 
desde já suas ordens para que nas embarcações que para ali 
se dirigirem sejam transportados aqueles de tais africanos que 
existirem presos como suspeitos, fixando v.m. a passagem 
deles a quantia de vinte cinco mil réis para comida, conforme 
foi sempre praticado nesta secretaria de Polícia, para os que 
não tiverem meios próprios de se transportar, certo de que a 
tesouraria da Fazenda passe a expedir a precisa ordem para 
pagar essa despesa do salário dos africanos livres, segundo foi 
também de costume em semelhantes casos.338

essas prisões eram feitas cotidianamente, a exemplo do que ocorreu 
com o liberto Pito que, após uma busca policial realizada na Freguesia 
do Pilar, fora preso por ter em casa um instrumento de ferro, recaindo 
sobre ele, de acordo com o relato policial, a ameaça de deportação. em 
outro caso, foram encontradas duas pequenas caixinhas de fósforos cheias 
de pólvora e um canivete na casa de um barbeiro de origem africana. a 
descoberta desse pequeno arsenal foi suficiente para que as autoridades 

338 APEB/SACP, maço 6.150, Polícia: Correspondência recebida da Presidência: Ofício do 
Presidente Francisco Gonçalves Martins ao Chefe de Polícia, 4 de fevereiro de 1850.
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concluíssem que estava em curso a preparação de uma insurreição, razão 
pela qual demandaram a adoção de medidas de deportação.339

Algumas inquietações da população livre 

o final da década de 1840 ainda registraria alguns abalos 
provocados por boatos de revoltas da população livre. apesar de terem 
sido debeladas todas as revoltas ocorridas, a nação ainda não se achava 
plenamente consolidada. essa situação instável produziria, ainda, a revolta 
pernambucana de 1848, com ecos no interior da Província de Pernambuco 
durante o ano seguinte e alguma repercussão na própria Bahia.340 antes 
mesmo da ocorrência da Praieira pernambucana, as autoridades da Bahia 
temeram que se verificasse um rompimento rebelde nesta Província. em 
fevereiro de 1848, a imprensa conservadora divulgava esse fato:

vagueia incerta por todas as praças e ângulos desta cidade, 
e mesmo pelo lar doméstico das famílias, um boato 
amedrontador, que não sabemos donde trouxe a origem, por 
demais destituído de fundamento. esse boato é o de uma 
revolução, que está a rebentar. Pensando nós, que o silêncio da 
imprensa pode muito bem concorrer para que tome ele mais 
vulto, apressamo-nos a cientificar aos nossos assinantes, que 
mui escrupulosamente temos indagado das pessoas de credo 
diferente da política atual, e nada temos podido coligir, por 
ignorarem, como nós, dos motivos originais.341

o Correio Mercantil preocupava-se com a situação e agia sobre ela. 
ao tempo em que afirmava que o boato era “por demais destituído de 
fundamento”, dizia que o silêncio da imprensa poderia concorrer para 

339 APEB/SACP, maço 2.958, Correspondência do Chefe da Polícia ao Presidente da Província 
(1848-1866), 4 de março de 1850.

340 Ver Correspondência entre os presidentes da Bahia e de Pernambuco em APB/SACP, maços 
1129, 1130 e 1131. 

341 Correio Mercantil, 16 de fevereiro de 1848.
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que ele tomasse “mais vulto”. conquanto seja difícil saber ao certo se 
houve algum preparativo de rebelião, é possível conceber que essa quebra 
do silêncio da imprensa, referida e valorizada pelo próprio periódico, 
tenha tido algum papel na desarticulação de uma possível conspiração 
rebelde.

cinco dias depois, o Correio Mercantil voltava a falar da revolução 
que poderia estar em marcha na Bahia. dirigia-se ao comércio e à indústria 
da Província. informava que o objetivo propalado pelos conspiradores 
era o de “separar a Província da comunhão da corte”, de enviar o dinheiro 
da Província para o rio de Janeiro. o periódico negava taxativamente 
que os potenciais rebeldes fossem os mesmos de 1837, por entender que 
esses, por não estarem ainda esquecidos dos seus sofrimentos, almejariam 
apenas vingança no período em que se debatia essa nova revolução. não 
poderiam ser, por sua vez, aqueles que os combateram na época como 
legalistas, pois, como rivais da rebeldia, não poderiam por-se no lugar 
de rebeldes. dessa forma, tentava descaracterizar a rebelião, opinando 
que, não havendo quem pudesse estar verdadeiramente interessado em 
promovê-la, restariam apenas os interesses dos “ambiciosos de fitas, 
lugares e dinheiro, pois gostam esses mocinhos da pescaria em águas 
turvas”.342

durante o mês de março ainda circulou correspondência sobre o 
assunto. no dia 6, o Presidente da Bahia dirigia oficio ao de Pernambuco, 
para informar-lhe que a Província da Bahia gozava, naquele momento, de 
tranquilidade.343 ainda depois dessa data, os boatos continuaram, como 
atestam os termos de um outro ofício, no qual o Presidente da Província 
admitia que eles “têm-se pouco a pouco desvanecido”. Garantia que a 
Província estava tranqüila, sustentando que “nenhum sintoma importante 
aparece que fará acreditar em próxima desordem”, e mencionava a posição 

342 Correio Mercantil, 21 de fevereiro de 1848.
343 APEB/SACP, maço 1.161, Correspondência enviada para a Presidência da Província de 

Pernambuco, 6 de março de 1848. 
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de vigilância que estava sendo mantida pela imprensa favorável à ordem, 
que continuava “a defender os princípios sãos do Governo representativo 
e da integridade do império”.344 

ao final, afirmava que essa imprensa da ordem mantinha postura 
crítica a alguns artigos que apareceram no Guaycuru, reputando-o como 
um “periódico bem conhecido pelo exaltamento de suas doutrinas e 
princípios subversivos da boa ordem”. informava também que, apesar 
de tudo, vinha insistindo nas medidas que “já tenho tido a honra de 
propor a v. exa., pois convém muito prevenir o mal, antes que ele se 
possa fortalecer”.345 revelava, dessa forma, tanto a persistência da onda 
de boatos por um tempo mais longo do que as primeiras notícias fariam 
supor, como também que o Guaycuru, após a sua fase governamental, 
passara novamente à oposição, enveredando por um caminho de 
oposicionismo radical, inclusive com o incentivo a situações que podiam 
trazer instabilidade política para a Província. 

a “imprensa da ordem”, ao realçar mais uma vez os princípios do 
governo representativo e da integridade territorial do império, fazia-o 
como conduta de combate àquelas vozes que propunham a ruptura com 
o Governo central, assim como a conquista do federalismo há muito 
defendido na Bahia. era ainda a voz do Correio Mercantil que se elevava 
contra o perigo das revoluções, sustentando que aquela era uma época 
“em que boatos os mais aterradores se propalam”, tendo uniformidade 
na “hedionda palavra – revolução – que tantos danos, perdas e males têm 
causado ao Brasil, em muitas de suas províncias”.346 

o periódico justificava a sua interferência, negando dever perma-
necer indiferente ante o que estava ouvindo falar a respeito de que “uma 
revolução está próxima de aparecer em todas as províncias”, que se “des-

344 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondência do Presidente da Província com o 
Ministério da Justiça (1847-1850), 11 de março de 1848.

345 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondência do Presidente da Província com o 
Ministério da Justiça (1847-1850), 11 de março de 1848.

346 Correio Mercantil, 16 de março de 1848.
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ligarão da comunhão com o rio de Janeiro”. sustentando que as notícias 
não eram mais do que o resultado da ação dos “demagogos”, combatia 
a extrema credulidade do “povo” e dizia que aqueles o enganavam por 
serem conhecedores dos sentimentos desse povo e que “aparecem de vez 
em quando prometendo mundos e fundos, clamando contra esse e aquele 
ato do governo”.

continuava o combate, imputando responsabilidade pela situação à 
liberdade de imprensa, que “tem incutido terror, medo e desgraça às mais 
pacíficas famílias que gozando nos braços da paz suas delícias e primores, 
com planos e projetos de futura emigração e conduta já se começam 
a agitar”. e passava a retratar as circunstâncias do medo, certamente 
exagerado, na direção do combate mais agudo e desmoralizador da rebeldia. 
Mencionava uma suposta paralisia do comércio, um possível abandono 
da lavoura, cujos “operários” receosos do recrutamento que, “usual em 
todo tempo, e muito mais nos de falas e movimentos de conspiração para 
combater a rebelião”, levava-os a abandoná-las, acontecendo o mesmo 
com os artistas. com isso, os preços dos produtos já se encontrariam em 
elevação, gerando a fome que matava aqueles mais pobres.

e alertava que medidas enérgicas deveriam ser adotadas, lembrando 
o que ocorrera antes, “em princípios do ano de 1837, famoso na 
cronologia da Bahia”, quando apareceram “jornais pregando a revolução” e 
chamando o povo às armas, e que essas medidas lá não foram tomadas. o 
periódico avaliava que o combate e a denúncia pelas páginas da imprensa 
seriam um fator de fundamental importância para inibir tentativas que 
considerava reais. sustentava, nesse sentido, que “agora, porém, que 
como naquele tempo, as massas vão se dispondo, que os larápios andam 
de olhos mui abertos e ouvidos atentos”, era necessário agir e divulgar, 
trazendo à recordação “coisas que bem triste é relatar, mas sem remédio, 
porque respeitam aos fatos e horrorosas cenas que a Bahia teve de, como 
teatro, ver representadas”.347

347 Correio Mercantil, 16 de março de 1848.
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no final de março de 1848, respondendo ao Governo provincial, 
o Ministro da Justiça expunha as medidas que foram autorizadas pelo 
Governo imperial para conter a rebelião que se havia anunciado. era 
o dia 21 de março e o Ministro da Justiça, apesar de repetir que os 
boatos estavam se desvanecendo, mencionava que o Ministério da 
Guerra ainda estava para expedir providências relativas a despesas com 
a Guarda nacional e com a guarnição de 1ª linha, projetando-as para 
o futuro: “para que a segurança e tranquilidade pública se mantenham 
inalteráveis”.348 

no ano de 1849, já sob o efeito do movimento praieiro ocorrido 
em Pernambuco, a Bahia viveu mais uma inquietação, que foi relatada 
pelo Presidente da Província, Francisco Gonçalves Martins, ao Ministro 
do império. disse ele que o triunfo obtido pelas forças legais na cidade 
do recife, em 2 de fevereiro, provocara um grande fervor entre os “mal 
intencionados” da capital da Bahia. segundo o Presidente, parecia que eles 
queriam destruir, com a violência dos seus escritos e dos seus discursos 
pelas praças e ruas, toda a salutar impressão que os sucessos da vitória das 
forças legais pudesse causar. complementava, descrevendo o que se viveu 
em salvador nos dias iniciais do mês de fevereiro, que “as mentiras, as 
calúnias, proclamações e pasquins eram tantos e tão multiplicados, que 
chegaram mesmo a por em dúvida, para com os tímidos, a possibilidade 
de conservar-se a ordem pública sem algum choque ou conflito”.349 

o relato reconheceu, também, que o antilusitanismo era um 
elemento político ainda presente nas agitações públicas da Província. 
avaliou que os esforços dos rebeldes pareciam tender à perseguição 
dos nascidos em Portugal, de forma a estimular “a população menos 
pensante”, inquietando e assustando o comércio. apesar da tentativa de 
amesquinhar as iniciativas dos grupos rebeldes, aos quais não atribuiu 

348 APEB/SACP, maço 893, Correspondência recebida do Ministério da Justiça (1846-1849), 23 
de março de 1848.

349 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências do Presidente da Província com o 
Governo Imperial – Justiça (1847-1850), 18 de fevereiro de 1849.
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nenhuma identidade mais definida, o relato de Martins serve para 
demonstrar que, mesmo no final da década de 1840, ainda existiam 
grupos radicais com expectativa de contrapor-se à ordem e estimular a 
eclosão de movimentos, o que era favorecido pelas relações entre rebeldes 
da Bahia e de outras províncias, a exemplo de Pernambuco. este fato 
está indicado em correspondência do Presidente dessa Província, na qual 
denuncia que o bacharel “rebelde” pernambucano Joaquim antonio de 
Faria abreu e lima estaria na Bahia, “dirigindo uma tipografia”, sendo 
“branco, solteiro, idade 23 a 25 anos, altura regular, bastante seco, com 
pouca barba, olhos vivos, cor macilenta”.350

a conjuntura nacional de 1849 era desfavorável a movimentos 
rebeldes como os que ocorreram durante as duas décadas anteriores, 
quando ainda era incerta a vitória do projeto de nação que vinha sendo 
construído a partir do rio de Janeiro. em 1849, já tendo sido derrotada 
grande parte das revoltas, a Praieira já se constituía em fato mais ou 
menos isolado no cenário nacional. o estado se fortalecera com o fim 
das rebeliões, com a elevação da arrecadação tributária e com o aumento 
das exportações, cujo principal produto era, na década de 1840, o café 
fluminense.351

as massas que os liberais radicais e republicanos desejavam atrair, 
com a bandeira antilusitana, até poderiam ser estimuladas, mas as 
condições para isso já se configuravam muito diferentes daquelas de 
12 anos antes. essa bandeira ainda era agitada em Pernambuco, tendo 
sido uma das motivadoras de inúmeros conflitos durante essa década em 
recife.352 na Bahia, entre os fatores de dificuldade, estavam a constante 

350 APEB/SACP, maço 1.131, Correspondência entre os presidentes de Pernambuco e da Bahia, 
14 de junho de 1849. 

351 Ver: BARMAN, Roderick J. Brazil. The forging of a nation, 1798-1852. Stanford, Califórnia: 
Stanford University, 1988, p. 217 e segs; Também BETHELL, L.; CARVALHO, José M. de. “O 
Brasil da independência...”, op. cit., p. 739 e segs. 

352 Ver: CARVALHO, Marcus J. M. O antilusitanismo e a questão social em Pernambuco, 1822-
1848. In: PEREIRA, Miriam Halpern et al. (Org.). Emigração e imigração portuguesa: séculos 
XIX e XX. Lisboa: Fragmentos, 1993, v. 1, p. 145-160.
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vigilância, as medidas adotadas pelas autoridades e o estreitamento do 
campo rebelde.

apesar de afirmar que estava plenamente convencido da inutilidade 
de providências contrárias às agitações que admite terem ocorrido, o 
Presidente da Província não deixou de adotar algumas condutas, conforme 
seu próprio relato: medidas de segurança em relação ao armamento e 
munição existente no arsenal de Guerra; recolhimento da artilharia de 
campanha para locais onde pudesse prontamente servir; proteção do 
arsenal da Marinha, lá mantendo oito bocas de fogo bem municiadas; 
aquartelamento de um dos batalhões do subúrbio, assim como a destinação 
de gente fiel e forte para a Fortaleza de são Pedro, para onde transferiu 
algumas bocas de canhão retiradas do arsenal. no total, gastara cerca de 
10 a 12 contos de réis com o aumento da força aquartelada, declarando 
que, assim, diminuiria os receios de uma população assustada e evitaria 
a paralisia do comércio, assim como maiores danos ao tesouro.353 a 
importância da Bahia no cenário da nação em construção servira de 
justificativa, também, para as prontas medidas adotadas pela Presidência, 
como se faz presente nos argumentos que seguem:

além disto, nas circunstâncias presentes, e atento à reputação 
de que goza esta Província, uma tentativa ainda mesmo inútil, 
produziria grave impressão fora dela, principalmente com as 
exagerações do costume, fazendo crer que a ordem não se acha 
aqui garantida como se presume.354

nesse trecho, o Presidente da Província expôs um elemento de 
grande importância para as preocupações dos dirigentes políticos 
da época: a mera notícia de que uma província como a Bahia estava 
insegura poderia favorecer as inquietações e insegurança em outras, o 
que dificultaria a consolidação do processo de formação da nação, pois as 

353 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências do Presidente da Província com o 
Governo Imperial – Justiça (1847-1850), 18 de fevereiro de 1849.

354 APEB/SACP, maço 692, Registros de correspondências do Presidente da Província com o 
Governo Imperial – Justiça (1847-1850), 18 de fevereiro de 1849.



d i l t o n  o l i v e i r a  d e  a r a ú j o190

resistências locais ao processo de unificação e de integridade ainda eram 
uma realidade naquela quadra histórica. o Governo central, em ofício 
posterior, reconhecia o acerto das medidas adotadas pelo Presidente da 
Província, aprovando-as e reconhecendo, ao final, que essas medidas não 
foram inúteis, mas fundamentais para que se mantivesse a ordem e a 
tranquilidade pública na Província.355

355 APEB/SACP, maço 893, Correspondência recebida do Ministério da Justiça (1846-1849), 23 
de fevereiro de 1849.




