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Capítulo QUATRO

Refrear os perversos 
voos desses surucucus

A imprensa rebelde e a contrarrevolução na Bahia



“homem d’um só parecer,
 d’um só rosto, uma só fé,
 d’antes quebrar, que torcer.”Guaycuru, 28 de junho de 1845. trecho atribuído a sá de Miranda 

(sem referência), inserido em um artigo no qual o seu redator 
rememorava o seu próprio passado e a sua já remota adesão à ideia 
republicana: “Mas nós éramos moço, então, muito moço e hoje, largo 
volver de anos lá se vai sumido, e nossa crença é ainda a mesma, nossos 
princípios, nossa fé, são como dantes, não as modificou o tempo, a 
reflexão, a experiência. a monarquia cada dia a amamos menos, a 
república cada hora a adoramos mais”.
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Uma das facetas mais importantes da política de vigilância e repressão 
da elite política baiana após a rebelião de 7 de novembro foi o combate 
à imprensa radical, implementada mediante ações políticas, policiais 
e judiciais, assim como pela ácida e cotidiana crítica dos periódicos 
conservadores, para impedir a propagação de “faíscas” que pudessem 
revolucionar a vida política provincial.

a trajetória da imprensa oposicionista, destacadamente a de perfil 
radical, federalista e republicana, constituiu-se, por sua vez, em obstáculo 
continuado à consolidação do estado e ao projeto de conquista do tão 
almejado sossego público na Província, com consequências evidentes 
sobre o processo de construção da nação brasileira. o principal desses 
jornais foi o Guaycuru, herdeiro das tradições rebeldes das décadas 
anteriores, cujas características federalistas se anunciaram, na Bahia, entre 
os anos de 1831 e 1832, e continuaram a expressar-se mesmo após a 
adoção do ato adicional de 1834.356 

no contexto marcado pela vigilância e pela perseguição, a imprensa 
rebelde foi completamente desestruturada. até 1842, não surgiram 
periódicos radicais com capacidade de permanência, que pudessem 
aglutinar as forças sociais anteriormente envolvidas nas rebeliões e 
fortalecer qualquer luta em prol da república ou da federação no Brasil.

nessa fase de dificuldades, que se estendeu até o aparecimento do 
Guaycuru, há indicações de que os rebeldes lançaram mão das formas 
de comunicação possíveis de serem implementadas, a exemplo dos 
manuscritos e pasquins colados nas paredes, como ocorrera nas décadas 

356 Ver: DOHLNIKOFF, Miriam. “Elites regionais...”, op. cit. 
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finais do século Xviii e início do século XiX.357 há registros e protestos 
do periódico conservador a esse respeito, denunciando os pasquins e 
manuscritos que “tem aparecido nas esquinas, alguns deles anárquicos e 
subversivos da ordem”, assim como a prática de fixação de manuscritos em 
cidades do interior, para combater o governo e a presença portuguesa.358

circularam, também, periódicos de pouca duração, que o Correio 
Mercantil, pejorativamente, qualificava de “folhas de pequeno formato” 
e apelidava de surucucus.359 o seu tamanho evidenciava a precariedade da 
sua estrutura e os seus parcos recursos. o Correio procurava desacreditá-
los publicamente. Para tanto, evidenciava sua pecária condição e atribuía-
lhes a pregação da discórdia entre brasileiros e portugueses”.360 

Pouco depois da derrota da “república sabiniana”, o periódico 
Constitucional Cachoeirano, um dos poucos a protestar contra os excessos 
repressivos, perguntava à sociedade: “que furor de punir é esse, que 
traz consigo a subversão de todos os princípios da sociabilidade?”361 
apresentava a sua posição contrária à perseguição implacável que se 
instaurara após a retomada da cidade e cobrava dos demais órgãos de 

357 Sobre o uso dos pasquins e papéis na divulgação das ideias políticas no Império, ver: MOREL, 
Marco. Papéis incendiários, gritos e gestos: a cena pública e a construção nacional nos anos 
1820-1830. Topoi, Rio de Janeiro, p. 39-58, mar. 2002. 

358 Correio Mercantil, 27 de fevereiro de 1840. A sua edição de 26 de fevereiro de 1840 referiu-
se aos pasquins da seguinte maneira: “que esses asquerosos pasquins são fabricados e 
pregados nas praças por esses homens do arrojado e nojento Athleta [...] e talvez também 
pelo réu Sabino”.

359 O Correio Mercantil de 4 de maio de 1840 publicou uma correspondência assinada por 
“Sentinella”, que alertara o Presidente da Província para que empregasse os meios 
necessários para “refrear os vôos de suma perversidade desses surucucus, e de todo 
neutralizar o espírito de sedição, de que não deixa de dar testemunhos nenhuma só página 
de seus imundos jornais [...]”. A frase do Correio foi, possivelmente, inspirada na aparição de 
um periódico com esse nome, publicado no mês de maio de 1840, conforme TORRES, João 
N.; CARVALHO, A. de. Annaes da Imprensa da Bahia..., op. cit, p. 52

360 Correio Mercantil, 7 de março de 1840. Em 31 março de 1840, esse periódico registrava alguns 
dos pequenos jornais que proliferavam na Bahia de então: Censor, Athleta, Gafanhoto, 
Tupinambá e Peru. Alguns desses, a exemplo do Gafanhoto, eram órgãos temporários dos 
grupos conservadores, e, segundo o Correio Mercantil de 5 de maio de 1840, viria a público 
para desmascarar a “súcia oposicionista”.

361 Trecho do Constitucional Cachoeirano, transcrito no Correio Mercantil de 2 de maio de 1838.
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imprensa uma posição crítica à crueldade exercida contra os perdedores, 
denunciando a omissão dos seus contemporâneos: 

Mas nada tanto nos petrifica, como o vermos o silêncio 
morno, com que, na Bahia, se passam estas coisas da maior 
consideração. não vimos ainda um periódico da capital que 
discuta uma matéria tão importante de Província, nem que 
diga a menor coisa, ou dê o menor sinal de reprovação contra 
a barbaridade com que se tem tratado alguns presos.362 

não tenho notícias de que o Constitucional Cachoeirano tenha 
sido processado, mas o combate às suas ideias se fez nas páginas do 
Correio Mercantil, que sustentou não haver excessos no tratamento 
dispensado aos presos, propondo que seria recomendável que o redator 
do Constitucional Cachoeirano pudesse deslocar-se a salvador para ver de 
perto as consequências das práticas dos rebeldes, assim como o tratamento 
que eles estavam recebendo das autoridades. 

não foi fácil para os liberais radicais e republicanos expressar-se ante 
a sociedade no período subsequente à derrota político-militar de março 
de 1838. É possível, ainda assim, identificar alguns momentos da sua 
trajetória. consta que sabino, ainda na prisão, colaborava com alguns 
jornais, a exemplo do Tupinambá, que teria sido editado entre 1838 e 
1840, por Francisco alexandre de almeida, proprietário da tipografia 
Fidedigna.363 ele havia participado da sabinada e fora condenado pelo 
Júri a um mês de prisão e multa.364

após a rebelião, almeida manteve as atividades de impressor e de 
redator, publicando os periódicos Tolerante na Bahia e Athleta. com o 

362 Trecho do Constitucional Cachoeirano, transcrito no Correio Mercantil de 2 de maio de 1838.
363 O Tupinambá, 1838-1840: “Pequeno periódico, crítico e político. Typ. Fidedigna, de F. 

de Almeida, Portas do Carmo. Era colaborado por Sabino e outros rebeldes prisioneiros. 
Terminou em maio de 1840” (trecho extraído de TORRES, João N.; CARVALHO, A. de. Annaes 
da Imprensa da Bahia..., op. cit., p. 49.

364 Correio Mercantil, 16 de fevereiro de 1839. A sua tipografia imprimia também outros jornais, 
a exemplo do Tolerante na Bahia, suposto defensor da legalidade, mas que era vigiado de 
perto pelo Correio Mercantil, que não acreditava na profissão de fé legalista do seu redator.
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primeiro, foi acusado pelo Correio Mercantil de fingir-se de legalista, 
posição que teria assumido na adversa conjuntura de 1839. segundo o 
Correio, o seu alegado manto legalista não teria logrado produzir ilusões, 
nem fazer esquecer o seu recente passado rebelde, que recebera um 
julgamento bastante severo por parte do periódico conservador: 

diga o público sensato, se com efeito se devia ter ou não 
terríveis pressentimentos com a notícia da aparição de um 
jornal cujo dono foi oficial rebelde, redator do Sete de Novembro 
(de detestável memória), e que tinha saído recentemente da 
cadeia, onde por sentença do piedoso júri esteve preso 40 dias? 
e é este o homem que abre uma tipografia, tão prestante a 
causa rebelde, e que se diz hoje muito amigo da ordem e a 
monarquia?365

em janeiro de 1840, o Tolerante na Bahia encerrava as suas atividades, 
fato noticiado e comemorado pelo Correio Mercantil que, sobre esse 
fato, emitiria ao final o suspiro aliviado: “requiescat in pace”.366 ainda 
durante o ano de 1839, aparecera o Athleta, cuja orientação política não 
deixou margem para que fosse imputada a marca de falso legalista ao seu 
editor. esse jornal atraíra a atenção e a ira da imprensa conservadora, 
por defender posições que trouxeram à tona o antilusitanismo, bandeira 
que era agitada de tempos em tempos pelos periódicos rebeldes, e que 
objetivava agitar a população pobre, vitimada pela falta de espaços nas 
atividades econômicas comandadas pelos portugueses.

o antilusitanismo não se esgotara com os movimentos de rua 
ocorridos em 1831. na Bahia, estivera presente nos movimentos 
federalistas de 1832 e 1833, aparecendo novamente em 1837, quando 
da sabinada.367 naquele momento, o governo rebelde adotou algumas 

365 Correio Mercantil, de 4 de junho de 1839. (Gifo do autor).
366 Correio Mercantil, 24 de janeiro de 1840.
367 Ver manifestos federalistas, publicados em SILVA, Ignácio Accioli de Cerqueiora e. Memórias 

Históricas..., op. cit. e os trabalhos sobre a Sabinada, já citados. Sobre os movimentos 
federalistas de 1831 a 1833, ver: ARAS, Lina Maria Brandão de. A Santa Federação Imperial: 
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medidas contra os comerciantes portugueses da capital, a exemplo da 
nomeação de uma comissão para administrar os armazéns que foram 
deixados por eles na sua fuga para o recôncavo.368 após a rebelião, mesmo 
não tendo provocado o aparecimento de movimentos de massas mais 
contundentes, o antilusitanismo esteve presente nos pequenos conflitos 
do povo contra os comerciantes, motivando rixas e choques cotidianos 
de diversa natureza, não somente na Bahia, como em outras províncias, a 
exemplo de Pernambuco.369

além disso, o antilusitanismo nunca deixou de constituir-se em 
bandeira dos liberais radicais durante a década que se seguiu à rebelião, 
sendo divulgada nas páginas do Athleta e do Guaycuru, que almejavam 
polarizar o ainda existente sentimento popular contra os comerciantes e 
caixeiros portugueses residentes na Bahia. em momentos como o 2 de 
Julho, as camadas populares, que nele encontravam oportunidade para 
expressar-se, evidenciavam a percepção de que muitos dos males que 
existiam no Brasil e na Bahia eram provenientes da presença portuguesa 
na sua vida social e econômico-financeira. e esse foi um dos elementos 
políticos explicitados pelo Athleta. 

o Athleta foi um dos primeiros jornais a trazer preocupações ao 
Governo e à imprensa legalista, nessa fase. Fez a sua aparição efetiva 
no debate público, com a edição do seu no. 55, de 18 de fevereiro de 
1840, embora tenha sido lançado no ano anterior.370 nesse número, pelo 
que se depreende dos comentários do Correio Mercantil,371 o Athleta 
divulgara um pasquim que fora afixado em uma parede da cidade, cujo 
conteúdo combatia uma alegada manifestação dos portugueses em favor 

Bahia, 1831-1833. 1995. Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 1995. (mimeo).

368 Ver: SOUZA, Paulo C. A Sabinada..., op. cit., p. 91/92. Ver também CALMON, Francisco M. G. 
Vida econômico-financeira..., op. cit., p. 79. 

369  Ver: CARVALHO, Marcus J. M.  “O antilusitanismo...”, op. cit., p. 145-160. 
370 Não encontrei nenhum exemplar do Athleta. Os comentários aqui formulados baseiam-se 

nos trechos transcritos pelo Correio Mercantil, assim como em alguns documentos oficiais.
371 Correio Mercantil, edições de 22 a 26 de fevereiro de 1840.
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da “reunião do Brasil a Portugal, a fim de evitar a escravidão ante os 
ingleses e os franceses”.372 

o Correio Mercantil, seguindo adiante, afirmou que se fosse em 
outra “conjuntura”, a exposição que o Athleta fizera do tal pasquim seria 
motivo de desprezo, mas que, no contexto em que se vivia, era o cúmulo 
da malvadeza, alertando para certos perigos na incitação à população 
mais pobre: 

na quadra atual, quando de todos os lados nos chegam vozes 
assustadoras, boatos terríveis de uma revolução iminente, uma 
folha como o Athleta, que só tem tomado a peito concitar o 
partido revolucionário vencido a novas empresas, e indispor os 
portugueses na opinião da mais baixa plebe, sempre disposta a 
receber semelhantes doutrinas [...].373

o Correio Mercantil assinalava que “nenhuma só folha das 1001 que 
hoje possui a Bahia, tenha chamado sobre tão escandaloso e incendiário 
papel a vigilância da autoridade pública!”374 afirmava que o Athleta 
estaria, dessa forma, trazendo de volta o sentimento contra os lusitanos, 
que muitas comoções já havia provocado na Bahia. Perguntava: “ser-
lhe-á preciso memorar os dias de abril de 1831, ou mesmo os anteriores 
ao 7 de novembro de 1837, em que sabino se exprimia quase ipsis verbis 
do Athleta, no seu Novo Diário?”375

o Correio Mercantil iniciava um combate que seria recorrente 
nos tensos anos que viriam pela frente: pediria o processo e a punição, 
provocando o Promotor Público a tomar posição ante os sediciosos, 
afirmando que ele “desgraçadamente se acha surdo, mudo e cego” em 
relação ao próprio Athleta, a quem responsabilizava pela produção dos 
“asquerosos pasquins” afixados “nas praças por esses mesmos homens do 

372 Correio Mercantil, 22 de fevereiro de 1840.
373 Correio Mercantil, 22 de fevereiro de 1840.
374 Correio Mercantil, 22 de fevereiro de 1840.
375 Correio Mercantil, 22 de fevereiro de 1840.
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arrojado e nojento Athleta, filho do Novo Diário de novembro, e talvez 
escrito pelo próprio sabino”.376 

não encontrei processos contra o Athleta, embora haja indícios de 
que as autoridades aventaram a hipótese de processá-lo. o assunto foi 
tratado pelo chefe de Polícia (interino), que formulou, em despacho 
dirigido ao Promotor Público, um argumento jurídico para a punição do 
periódico:

sobre o no. 55 do Athleta de 18 de fevereiro, o qual conquanto 
restritamente falando não se ache na censura de direito 
classificado no art. 10 do código, todavia apresenta os 
princípios da discórdia, tanto mais perigosos quanto têm sido 
as causas motrizes do desenvolvimento das massas em outras 
épocas. as ideias enunciadas, e que movem a rivalidade entre 
Brasileiros e Portugueses, já se mostrou funesta em 1831; e não 
menos o é a de desigualdade de direito de gente de cor, cuja 
[trecho ilegível] parte compõe a população desta Província.377 

É possível identificar, nas preocupações das autoridades, a presença 
de um certo temor, decorrente da aparição de um órgão de imprensa “cuja 
missão única parece ser reanimar os ânimos porventura enfraquecidos de 
alguns sediciosos”.378 esse temor indicava os caminhos de um conflito 
que se fez ao longo da década, pelo qual a imprensa rebelde representaria 
perigo para os objetivos dos grupos dominantes, temerosos de que a 
pregação dela pudesse “exaltar as mais ignóbeis paixões populares, açular 
as massas contra uma classe tão numerosa (os portugueses), importante 
e inofensiva da população da Bahia”.379

os conservadores inquietaram-se bastante desde o lançamento desse 
periódico. o Correio Mercantil, de plano, promoveu a conexão entre 
ele e os réus presos. com ironia, alertava os seus leitores para os “bons 

376 Correio Mercantil, 26 de fevereiro de 1840.
377 Correio Mercantil, 26 de fevereiro de 1840.
378 Correio Mercantil, 22 de fevereiro de 1840.
379 Correio Mercantil, 22 de fevereiro de 1840.
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princípios do famoso periódico que ora se publica nesta cidade, com o 
título de Athleta”, mencionado ainda que os seus colaboradores, segundo 
se estaria dizendo, “são o réu sabino, e quantos dos livres de archote e 
garrafa (hoje absolvidos por inocentes) queiram dar contingentes para 
tão patriótica publicação”.380 

atitudes como a de Francisco alexandre de almeida devem ser 
bem compreendidas. na difícil conjuntura entre os anos de 1838 a 
1840, ante os julgamentos e as penalidades cominadas a vários rebeldes, 
tornam-se inteligíveis as variações de posições políticas, algumas delas 
com o nítido propósito de salvação da própria pele em uma conjuntura 
amplamente desfavorável, como ocorrera com João carneiro da silva 
rego (Filho), que teria tentado aproximar-se de certa facção dos legalistas, 
promovendo, ainda da prisão, a defesa da antecipação da maioridade do 
Príncipe d. Pedro de alcântara, mediante a edição do jornal D. Pedro II 
e a Constituição. 

a Francisco alexandre de almeida, o editor do Tolerante na Bahia 
e do Athleta, algumas imputações foram feitas, inclusive a de que ele 
teria sido um traidor à época da independência, tendo apoiado a 
causa portuguesa. depois, ter-se-ia metamorfoseado em republicano 
independente, na “novembrizada”, participando da redação do periódico 
Sete de Novembro, e que não teria sido mais do que um aproveitador das 
situações que se apresentavam.381

deve-se considerar a possibilidade de serem falsas as acusações, 
inseridas em um contexto no qual não era incomum a publicação de 
ataques que objetivavam a desqualificação dos ex-rebeldes.382 Faz-se 

380 Correio Mercantil, 21 de junho de 1839.
381 Correspondência assinada por “O Legalista Sincero”, Correio Mercantil de 13 de abril de 

1839. 
382 O Guaycuru, mediante um correspondente, na sua edição de 16 de janeiro de 1845, fez 

veemente defesa de João Carneiro da Silva Rego (pai), que fora um dos líderes da rebelião 
de 1837, pois este fora acusado de falsificador de uma ata eleitoral, em um colégio onde 
presidia a mesa. Disse o Guaycuru, defendendo-o: “não devendo tolerar que infames 
intrigantes lhe roubem o último bem que lhe deixaram – a honra”.
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necessário, por outro lado, perceber que existiam variados perfis rebeldes 
e grande variedade de atitudes entre aqueles que se lançaram na luta 
contra o estado, sobretudo se considerarmos a grande diversidade de 
circunstâncias individuais que mobilizavam esses homens para a luta pela 
própria existência.

nesse sentido, cabe considerar a variedade de tipos comportamentais 
que se inseriam em um processo rebelde do tipo, normalmente marcado 
por diferenças individuais que podiam levar os próprios rebeldes a criticar-
se e combater-se mutuamente. anos depois da rebelião, por exemplo, 
o redator do Guaycuru, em luta contra João alves Portella, dono do 
periódico Comércio, igualava-o, por exemplo, a antigos companheiros 
seus na luta rebelde. afirmava que Portella era “digno companheiro 
do desgraçado Pao Brasil na redação do Diário da Bahia, a soldo do sr. 
Paraassu, o energúmeno de todas as épocas”.383 

a imprensa radical, que procurava estruturar-se na adversa conjuntura 
de pós-rebelião, já não contava com o apoio e a participação direta dos 
principais líderes do processo rebelde anterior, que foram enviados para 
fora da Província em decorrência do decreto da anistia. na fase seguinte 
à sabinada, emergiram na cena política alguns nomes, a exemplo de 
Francisco alexandre de almeida, que não haviam figurado como líderes 
de conspirações rebeldes. Um deles foi o redator do jornal O Libertador, 
Manoel Jerônimo Ferreira, processado por assumir-se como redator desse 
periódico, cuja publicação teve início no final do ano de 1841. 

Pelo conteúdo da única edição encontrada,384 o Libertador não se 
insere na linha dos periódicos radicais dessa fase da história da Bahia. 
o artigo que motivou o seu processo tem um caráter eminentemente 
antiministerial, embora o seu discurso estivesse radicalizado naquela 
conjuntura. estampava a divisa “Pela lei, Pelo trono, Pelo Povo”, 
revelador, à primeira vista, do seu compromisso com a ordem monárquico-

383 Guaycuru, 15 de novembro de 1845. 
384 Constante do processo referido, no APB/Seção Judiciária/Crime, 9/313/13.
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constitucional. há uma possibilidade de que esse jornal tenha feito parte da 
onda oposicionista que, nas suas expressões mais radicalizadas, conduziu 
à eclosão das rebeliões de são Paulo e de Minas Gerais, dirigidas pelos 
líderes do partido liberal, destituídos do Governo algum tempo antes.

o artigo que motivou o processo intitulava-se Um fenômeno. após 
fazer uma negativa avaliação do Ministério, reputando-o dilapidador 
do tesouro e inconstitucional nos seus atos, o periódico indicava a 
possibilidade de todo o Brasil rebelar-se, por responsabilidade única do 
Governo: “Já não basta a província do rio Grande do sul, quereis ver 
todo o Brasil ardendo em Guerra?”385 Pedia a renúncia do Ministério e 
formulava uma pergunta que se transformou na justificativa para o seu 
processo judicial, desde que a Promotoria entendeu-a como uma pregação 
da rebelião e como um atentado ao trono imperial: “como será possível 
continuardes por mais tempo sem que apareça uma geral conflagração, 
sem [que] seja perturbada a ordem pública, abalado o trono e o império 
todo?”386 

a Bahia não foi uma “caixa de ressonância” da oposição liberal 
que promoveu as rebeliões em Minas Gerais e são Paulo, embora haja 
indícios de algum nível de inquietação na região de caetité. não se pode 
descartar, entretanto, a possibilidade de terem existido, na Província, 
outras vozes críticas e de oposição ao Ministério, e que pudessem ter feito 
uma pregação para rebelar alguns insatisfeitos. há uma possibilidade de 
que eles tenham encontrado expressão nas páginas do Libertador.

o Governo tratou de intimidá-lo, movendo o processo descrito a 
seguir: o réu foi o impressor epifânio José Pedrosa, de 26 anos, nascido 
em itaparica, que vivia das rendas da tipografia de sua propriedade. 
no seu depoimento à Justiça, Pedrosa apresentou um documento no 
qual Manoel Jerônimo Ferreira assumia a responsabilidade pela redação 

385 Libertador, 13 de abril de 1843 (no. 33), constante do processo localizado no APB/Seção 
Judiciária/Crime, 9/313/13.

386 Libertador, 13 de abril de 1843 (no. 33), constante do processo localizado no APB/Seção 
Judiciária/Crime, 9/313/13.



d i l t o n  o l i v e i r a  d e  a r a ú j o208

do jornal e, especificamente, do seu número 33, de abril de 1842, que 
motivou o processo. 

na primeira instância, o processo foi conduzido de acordo com 
os trâmites do código de Processo criminal reformado em 1841, pelo 
delegado do 1º distrito da capital. este prolatou uma sentença de 
pronúncia do réu apresentado, enviando o processo, em seguida, para 
o Juízo Municipal, que manteve a pronúncia e o remeteu ao tribunal 
do Júri, onde seria julgado em termos definitivos. o Juiz Presidente do 
Júri foi José Joaquim simões, que já havia atuado no mesmo processo na 
função de delegado do 1º distrito. após as idas e vindas, reuniram-se os 
jurados, que, após responderem aos quesitos formulados, absolveram o 
réu em 23 de agosto de 1843. o primeiro desses quesitos foi definidor, 
pois perguntava se o réu Manoel Jerônimo Ferreira praticara o ato 
criminoso pelo que foi acusado no libelo apresentado pela Promotoria. 
o Júri respondeu que não, por 9 a 3, e com isso decretou a libertação do 
acusado, restando prejudicados os demais quesitos.

em nenhum momento do seu depoimento, o réu negou ser o 
responsável pelos escritos. disse que “havia um motivo particular para 
que houvesse essa denúncia” e que esse motivo era “o empenho que tinha 
o Governo em fazer emudecer a imprensa livre em todos os pontos do 
império”,387 uma justificativa corajosa e reveladora do não muito elevado 
patamar das liberdades da época, restringidas pelas conflagrações em 
várias partes do Brasil.

em 1843, mais dois processos contra a imprensa foram iniciados: 
o primeiro, contra o jornal Comércio, decorrente da disputa de facções 
dominantes na Província da Bahia; o segundo, contra o periódico 
Guaycuru. o processo contra o Comércio teve início a partir de um aviso 
do Ministro da Justiça, pelo qual pedia providências contra o jornal, 
que teria publicado artigos caluniosos à Família imperial. o Guaycuru 

387 Libertador, 13 de abril de 1843 (no. 33), constante do processo localizado no APB/Seção 
Judiciária, 9/313/13.
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afirmou que o processo fora consequência de uma denúncia feita pelo 
Correio Mercantil.388 o aviso ministerial pedia ao Presidente da Província 
que tomasse a iniciativa de processar o periódico.389 este último deu as 
ordens ao Promotor Público, nos termos que seguem: 

em cumprimento do aviso do Ministério da Justiça, junto por 
cópia, cumpre que vossa mercê intente a competente denúncia 
do incluso periódico intitulado Comércio no. 171, sobre o artigo 
da correspondência injuriosa à augusta Família imperial, 
transcrição de folhas francesas de Paris e de londres, caso não 
o tenha feito, como era do seu dever, a fim de se imporem as 
penas da lei ao editor, ou quem quer que seja o responsável, 
dando depois conta de tudo a esta presidência.390

o Comércio não era, propriamente, um herdeiro das tradições das 
lutas que foram empreendidas contra a centralização do poder e contra as 
tendências absolutistas da fase anterior. Fora processado por transcrever 
um artigo que, supostamente, injuriava a Família imperial, extraído de 
um jornal francês, Le National. sua trajetória posterior confirmaria a 
sua condição de oposicionista eventual, pois passaria a dar apoio, com 
“unhas e dentes”, no ano seguinte, ao Governo do tenente-General 
Francisco José de souza soares d’andréa, o mais combatido entre todos 
os presidentes do período.391 

em abril de 1844, o Comércio havia sido absolvido pela Justiça.392 
a sua trajetória aproximou-o do Guaycuru apenas por uma singular 
circunstância: a defesa que este último dele fizera logo após o início do 

388 Guaycuru, 15 de dezembro de 1844.
389  APEB/SACP, maço 892, Correspondência do Ministério da Justiça ao Presidente da Província, 

15 de setembro de 1843.
390  Comércio, 11 de outubro de 1843. Publicação do Ofício do Presidente da Província, Joaquim 

José Pinheiro de Vasconcellos, de 7 de outubro de 1843.
391  Andréa permaneceu no Governo da Província da Bahia dos meses finais de 1844 até o início 

de agosto de 1846. O Guaycuru lhe fez oposição imediata à sua chegada, estabelecendo 
uma conexão entre ele e as expectativas e interesses dos portugueses da Bahia. 

392  APEB/ SACP, maço 687, Correspondência do Presidente da Província ao Ministro da Justiça, 
15 de abril de 1844.
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processo. a defesa feita pelo Guaycuru dirigiu-se contra o ato que atingira 
a liberdade de imprensa e a liberdade em geral no Brasil.

Trajetória e posições políticas do Guaycuru

Pouco tempo depois do início do processo contra o Comércio, teve 
início a publicação do Guaycuru, ocorrida em 3 de outubro de 1843. 
nos seus primeiros números, esse periódico passou a empreender 
um combate ao governo provincial, fazendo a defesa do periódico 
Comércio, assim como a sua própria, pois se tornara também alvo de 
um processo judicial. o Guaycuru compreendia os ataques oficiais como 
elementos constrangedores da liberdade de imprensa e nesse sentido se 
pronunciara: 

novo assassinato da imprensa. os tigres da facção oligárquica 
tem ordenado a seus agentes nesta província que acusem e 
responsabilizem o Comércio, por haver esse jornal repetido, 
com o nobre orgulho que o caracteriza, um artigo do nacional 
de Paris, injurioso à augusta família imperial do Brasil. deste 
fato ainda não podemos nós concluir se mais infame foi o 
procedimento do escritor francês na atrocidade do seu insulto, 
ou o do nosso governo declarando guerra ao escritor brasileiro 
que vinga e defende a honra da nação. do que, porém, parece 
já não restar dúvida, é que nossos tiranos, depois de haver-nos 
roubado a liberdade, pretende até matar-nos a inteligência e a 
razão. aonde ousou tanto a tirania?393 

o Guaycuru foi processado pelo menos três vezes durante a década 
de 1840. o primeiro processo teve início em outubro de 1843, menos 
de um mês após o lançamento do seu primeiro número. em aviso, o 
Ministro da Justiça acusava o recebimento de oficio do Presidente da 
Província sobre o aparecimento do Guaycuru e adotava providências:

393 Texto extraído do Guaycuru e transcrito pelo jornal Comércio de 19 de outubro de 1843.
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sendo presente a s. M. o imperador o ofício reservado de v. 
exa n. 118, de 14 do corrente transmitindo o 1º número da 
folha intitulada – Guaycuru – e comunicando as providências 
que dera para que as doutrinas anárquicas e destruidoras da 
constituição do império não iludissem ao povo pacífico; 
manda o mesmo augusto senhor declarar a v. exa que deve 
imediatamente fazer processar o responsável, expedindo para 
isso ordem ao Promotor Público caso este se demore em 
denunciá-lo.394

o processo atingiria as edições de no 2 a 6 do jornal, todos de outubro 
de 1843, que teriam “propalado doutrinas manifestamente anárquicas e 
subversivas”. o mesmo documento alertava a Polícia para permanecer 
atenta e 

procurar, e transmitir ao Governo por esta repartição, todos os 
esclarecimentos que se puderem colher sobre algum plano mais 
vasto, de que a folha não seja mais do que um dos auxiliares ou 
preparatórios, e sobre seus autores e cúmplices.395 

associava o Guaycuru à possibilidade de conspiração para novas 
rebeliões e dava início a um combate duradouro, que percorreria cerca de 
duas décadas. o periódico afirmou que a denúncia se pautou na acusação 
de “tentar contra a existência do trono imperial”, de “conspirar contra a 
monarquia” e “açular o povo à subversão das instituições”, na tentativa 
de implantar o regime republicano.396

o réu denunciado foi José da costa villaça, compositor tipográfico, 
29 anos de idade, dono da tipografia que imprimia o Guaycuru. entretanto, 
foi apresentado em juízo documento pelo qual andré Francisco da 
silva assumia a responsabilidade “por todo e qualquer artigo que se 

394  APEB/SACP, maço 892, Correspondência do Presidente da Província ao Ministério da Justiça, 
27 de outubro de 1843.

395  APEB/SACP, maço 892, Correspondência do Presidente da Província ao Ministério da Justiça, 
27 de outubro de 1843.

396 Guaycuru, 13 de agosto de 1845.
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publicar nas páginas do periódico o Guaycuru”.397 andré Francisco é a 
mesma figura misteriosa que se responsabilizaria mais tarde, nos demais 
processos, em 1846, pela editoria do jornal.398 o juiz determinou a 
citação de andré, mas não isentou, de imediato, o impressor villaça. vale 
ressaltar que parte das testemunhas, a exemplo de João Francisco cabussu 
e de Francisco alexandre de almeida, este último já mencionado neste 
capítulo, participaram da rebelião de 1837, sendo ambos empregados da 
tipografia de villaça.

infelizmente, o processo não está completo, não tendo sido 
encontradas, até o momento, as folhas que poderiam esclarecer os seus 
resultados finais. o que se pode saber sobre o seu desfecho é o que foi 
noticiado pelo próprio Guaycuru quase dois anos após o seu início. o 
artigo intitulado “Julgação do Guaycuru” informa da absolvição final de 
José da costa villaça, nada sendo dito sobre andré Francisco da silva, 
mas esclarecendo que o dr. José Joaquim simões, juiz do processo, 
desprezou “arbitrariamente o documento de responsabilidade” por ele 
apresentado, fazendo recair a culpa sobre o impressor villaça, fato que 
pode ser um indício para o entendimento de uma situação processual que 
se imporá quando do processo de 1846, ou seja, o anseio de atingir os 
elementos mais importantes das direções dos jornais, geralmente ocultos 
por editores de fachada, o que pode ter sido o caso de andré Francisco 
da silva. 

tendo sido pronunciado à prisão, villaça continuara a circular 
livremente, embora tivesse sido tolhido do exercício dos seus direitos 
políticos. essa tolerância somente acabou quando o Guaycuru publicou, 
mais adiante, algumas críticas ao delegado do 1º. distrito, o que serviu de 
motivação para que a Polícia invadisse a tipografia do réu e o perseguisse 
para conduzi-lo à prisão.399 após esses fatos, o impressor entregou-se e 

397 APEB/Seção Judiciária, 21/741/1. 
398 TAVARES, Luis Henrique Dias. O processo contra o Guaycuru. Revista do Instituto Geográfico 

e Histórico da Bahia, Salvador, p. 45-48, 1957. 
399 Guaycuru, 13 de agosto de 1845 (“Julgação do Guaycuru”)
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requereu o seu julgamento pelo Júri, sendo defendido pelo advogado 
luiz Maria alves Falcão Muniz Barreto, defensor de rebeldes processados 
em vários momentos. ao final, o Júri o absolveu por 11 votos contra 1, 
não tendo havido apelação.

no final do ano de 1845, nova tentativa foi feita para coibir a ação 
do periódico. o motivo foi a “profissão de princípios republicanos e 
desacatos à pessoa do imperador”.400 segundo o Guaycuru, o processo 
tivera início em virtude das determinações políticas do Presidente andréa 
e dos reiterados pedidos do redator do periódico Comércio para que isso 
ocorresse, tendo sido ajuizado em virtude do conteúdo de oito edições do 
jornal. os seus advogados eram velhos conhecidos das hostes rebeldes: 
luiz Maria Falcão Muniz Barreto e João carneiro da silva rego (Filho). 
este último, que havia sido deportado após a anistia de 1840, chegara à 
Bahia pouco antes do processo.401 

inicialmente, o processo foi instaurado contra o impressor epifânio 
José Pedroza, que apresentou um documento que atribuía a andré 
Francisco da silva, uma vez mais, a responsabilidade de editor do 
jornal. o documento foi recusado pelo Promotor, sob a alegação de que 
a qualificação de andré como eleitor não estava regular. o Guaycuru, 
que parece ter adotado uma estratégia duradoura de proteger o seu 
proprietário, alegou que pedira documentos comprobatórios à secretaria 
do Governo para provar a idoneidade do editor, mas entendia que, na 
verdade, era outra “a vítima cujo sangue esse tigre (andréa) fareja com 
anhelo estranhável, com sofreguidão de canibal”, em uma muito provável 
referência a domingos Guedes cabral.402 

400 Guaycuru, 23 de dezembro de 1845.
401 Durante os anos de 1843 e 1844, vários dos rebeldes deportados em decorrência da 

Anistia passaram a solicitar o seu retorno à capital da Província da Bahia. Encontrei várias 
autorizações para retornar à capital da Bahia, entre as quais a de João Carneiro da Silva Rego, 
pai do bacharel, que havia seguido para São Paulo juntamente com o filho homônimo. Ver 
APEB/SACP, Maço 687, documento de 4 de setembro de 1843 e Maço 892, documento de 
20 de julho de 1843. 

402 Guaycuru, 17 de janeiro de 1846.
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em 29 de janeiro de 1846, andré Francisco da silva já havia sido 
pronunciado pelo Juízo Municipal, tendo-se recolhido espontaneamente 
à prisão. quando publicou o artigo intitulado A inviolabilidade do 
Monarca,403 que provocaria o terceiro processo contra o jornal, os 
redatores do Guaycuru ainda referiam-se ao processo anterior: “e ora 
aí nos arrastais aos tribunais para expiar nossas culpas, para receber o 
martírio – ou para retratar-nos”; e logo depois, na conclusão do artigo, 
sustentara: “Mas, então, senhores, nossa condenação ser-nos-á ainda 
de glória. condenando-nos, condenareis a razão pública, condenareis a 
sociedade, e o próprio monarca”.404 

o terceiro processo foi noticiado na sua edição de 31 de janeiro 
de 1846 e tramitaria em paralelo com o anterior. luis henrique dias 
tavares menciona o fato de que o acusado inicial nesse (terceiro) processo 
era domingos Guedes cabral e que ele fora substituído por andré 
Francisco da silva, fato que considerou muito estranho e inexplicável.405 
o expediente foi o mesmo em todos os processos. É provável que tenha 
existido um pacto, entre os editores, para defender cabral da prisão. 
além disso, é certo que andré Francisco da silva não era um mero 
desprotegido utilizado como escudo, pois sua trajetória nas lides rebeldes 
vinha de longa data, tendo sido punido, como já foi dito, quando, na 
condição de vereador em Porto seguro, associado a outros vereadores, 
juízes municipais e de paz, “destituíram” o Juiz de direito da comarca.406 
Portanto, não era um debutante na atividade política.

o julgamento do segundo processo ocorreu no dia 13 de maio de 
1846, tendo como resultado a absolvição, por unanimidade. o Guaycuru 

403 Guaycuru, 24 de janeiro de 1846.
404 Guaycuru, 24 de janeiro de 1846.
405 O trabalho de Luis Henrique Dias Tavares se deteve apenas sobre um dos processos (o 

terceiro), aquele que foi motivado pelo artigo “A inviolabilidade do Monarca”, publicado no 
no. 150 do Guaycuru. Ver: TAVARES, Luis H. D. “O processo...”, op. cit.

406 APEB/SACP, maço 963, Ato do Presidente Antonio Pereira Barreto Pedroso, 28 de março de 
1838.
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e a imprensa radical de Pernambuco, a exemplo do Nazareno, comemo-
raram bastante.407 a expectativa era de que haveria absolvição também 
no processo seguinte, cujo fato gerador foi a edição do número 150 do 
Jornal. no entanto, nesse último processo, o júri condenou o editor an-
dré Francisco da silva a 16 meses de prisão, tendo sido interposto recurso 
para o tribunal da relação, gerando a realização de um novo júri.408 em 
janeiro de 1847, finalmente, o tribunal do Júri absolveu o editor que, no 
entanto, havia permanecido na prisão cerca de um ano.409 de acordo com 
luis henrique dias tavares, à unanimidade, o júri respondeu negativa-
mente aos quesitos formulados e com isso, “em 27 de janeiro de 1847, o 
Juiz Francisco Marques de araújo Góes assinou a sentença que absolvia 
andré Francisco da silva. assim terminava o processo”.410

se a década de 1830 foi considerada por muitos contemporâneos 
como anárquica e licenciosa, após a revolta de 1837, tendo experimentado 
o potencial da imprensa para estimular a população, os grupos 
conservadores e as autoridades passaram a implementar um programa 
que viesse a diminuir os impactos políticos da sua ação.

Foram dez anos de disputas políticas, ideológicas e simbólicas em 
torno dos rumos pelos quais deveria caminhar a Província. estavam em 
jogo as pretensões de grupos sociais que se sentiam prejudicados em 
termos de carreira e de vencimentos, a exemplo das corporações militares, 
que tiveram tão longa participação e influência política na vida provincial. 
estava em disputa a submissão definitiva da Bahia ao rio de Janeiro. o 
federalismo e o republicanismo do Guaycuru eram, naquele momento, 
fatores que criavam possibilidades de agitação urbana, sobretudo dos 

407 Ver o Guaycuru de 18 de junho de 1846, transcrevendo artigo do periódico Nazareno, do 
qual pode-se destacar o trecho seguinte: “Viva a liberdade de imprensa. Por toda a parte a 
imprensa sai vitoriosa na luta que contra ela estabelece o poder desregrado, e tirânico, que 
nos desgoverna”.

408 Guaycuru, 15 de setembro de 1846.
409 APEB/SACP, maço 893, 11 de julho de 1846.
410 TAVARES, Luis H. D., “O processo...”, op. cit., p. 47. 
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militares, instigados pelo periódico e pelas suas reiteradas denúncias.411 
estavam em jogo, nesse quadro conjuntural, os sentimentos antilusitanos 
no seio da massa da população, dos quais se aproveitavam os periódicos 
oposicionistas e principalmente o Guaycuru, para fortalecer o ânimo 
antigovernamental. em torno dessas questões é que se situa o combate à 
imprensa oposicionista, destacadamente a de perfil radical e republicano, 
como foi o caso do Guaycuru.

O Guaycuru e a sua intervenção política e 
doutrinária

o Guaycuru foi, efetivamente, o principal jornal de oposição aos 
governos provincial e central na Bahia das décadas de 1840 e 1850. dava 
sequência a uma trajetória que vinha das duas décadas anteriores, com 
periódicos que passaram a difundir os ideários federalistas e democráticos, 
instigando importantes segmentos da população para atitudes de 
contestação aos poderes vigentes, sobretudo no período regencial. Um 
dos principais ógãos desse período foi o Democrata, periódico editado 
por domingos Guedes cabral entre os anos de 1833 e 1836.412 

como foi dito, nenhum periódico mais sólido foi estruturado, 
na Bahia, nos anos imediatamente posteriores à sabinada. além das 
perseguições aos principais líderes, a corrupção foi um dos elementos 
que mais dificultaram o aparecimento de jornais rebeldes. o processo 
histórico que conduziu à derrota anterior agregou dificuldades para 
aqueles que propunham a ruptura e a contestação ao poder instalado 

411 Entre outras referências a esse caráter agitador do Guaycuru, menciono a opinião do 
periódico Sentinella da Monarquia sobre os perigos da ação do periódico republicano da 
Bahia: “O que resulta é que esses argumentos do Guaycuru desvairam, seduzem as massas, 
são o canto da sereia ao ouvido do inesperto. Se continuarem sem réplica, pouco a pouco 
vingarão, de dia a dia se irá modificando o espírito público, e dentro em breve já será tarde 
para opor-lhe a resistência!” Trecho transcrito pelo Guaycuru de 17 de setembro de 1845.

412 Em TORRES, João N.; CARVALHO, A. de. Annaes da Imprensa na Bahia..., op. cit. consta a 
informação (improvável) de que o Democrata fora editado até o ano de 1842.
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em nível provincial e nacional. a derrota do movimento rebelde havia 
levado alguns dos líderes a renegarem as próprias formas de luta. Mesmo 
o Guaycuru, por opção tática ou não, negou, em alguns momentos, 
a sua tendência a promover rebeliões, o que pode ter sido feito em 
consequência de condições políticas desfavoráveis. entre essas condições, 
pode-se citar o envio das lideranças rebeldes para fora da Província e a 
reforma forçada dos militares entre 1841 e 1842, fato que criou enormes 
dificuldades para a mobilização das corporações e para a adoção de 
posturas antigovernamentais radicais.

Foi nesse quadro que apareceu o Guaycuru, as suas bandeiras e a 
sua conduta política, geradoras de preocupações para as autoridades 
que o combateram e para os periódicos da imprensa conservadora. no 
seu primeiro número, estampou a saudação: “o índio cavaleiro, vosso 
compatriota, irmão e amigo, vos saúda com o sentimento e a voz do 
coração!”,413 passando, em seguida, a expor o programa que será descrito. 
em sua primeira página declarava que “em nossas convicções esteve 
sempre que um governo misto, organizado pelo razoável acordo dos 
elementos democrático, representativo e federal”, que seria, “de todas as 
formas que conhecemos, a mais capaz de fazer a grandeza e felicidade da 
nação brasileira”.414 

em seguida, ao analisar a trajetória percorrida pelo Brasil após 
a independência, constatava que o país perdera a sua juventude e a 
possibilidade de construir-se de uma maneira completamente diferente. 
afirmava que, se tivesse ocorrido de outra maneira a história do nascente 
país, ele teria sido “elevado a um ponto de prosperidade tal que a nação 
alguma invejaríamos”.415 consumava a sua exposição afirmando que, logo 
após “toda a luta contra Portugal, toda a obra da independência desde 

413 Guaycuru, 3 de outubro de 1843.
414 Guaycuru, 3 de outubro de 1843.
415 Guaycuru, 3 de outubro de 1843.
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logo foi perdida”,416 assinalando que os problemas do Brasil adviriam de 
uma espécie de “pecado original” que se materializara com a entrega do 
comando político ao filho do rei português, cujas tendências absolutistas 
de logo se impuseram à nação.

o periódico procurou enfrentar, de plano, o debate a respeito do 
seu próprio caráter. Possuiria ou não um perfil revolucionário? Fez a si 
mesmo uma pergunta que certamente teria de responder mais cedo ou 
mais tarde, conforme argumentou: iria arrastar o país a uma revolução? 
cheio de cuidados na linguagem, argumentando que a sua finalidade 
seria compreendida por aqueles que lessem o jornal, ponderava: 

dissestes que arrastaríamos o país a uma revolução. não, 
não é isso. ao contrário, é para por termo à desordem que 
estabelecestes, é para acabar com vossa anarquia administrativa, 
que vamos esforçar-nos para restituir a sociedade brasileira ao 
seu estado normal. não é das revoluções, do emprego dos 
recursos materiais, da força bruta, que esperamos a salvação 
da pátria; ela não virá senão da força da inteligência; para 
este fim, pois, vamos fazer apelo à nacionalidade, vamos 
chamar os brasileiros todos à discussão de seus interesses e 
necessidades.417

se o primeiro número foi marcado pelos cuidados com as expressões, 
os seguintes, já sob a ameaça dos processos judiciais, iniciaram a divulgação 
das principais bandeiras políticas que marcariam a história do jornal. a 
primeira delas foi a da república, cuja divulgação não se dava sem que 
antes fizesse um alerta para o fato de que o termo se encontrava fora 
de uso, devido à conjuntura em que se vivia. assinalava que a palavra 
exprimia exatamente o sentido de coisa pública, estando ligada ao negócio 
ou interesse do povo, mas tornara-se “uma palavra impopular, uma frase 
repulsiva, um termo que parece trazer consigo associadas todas as ideias 

416 Guaycuru, 3 de outubro de 1843.
417 Guaycuru, 3 de outubro de 1843.
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do crime, a desordem, a destruição”.418 o Guaycuru se lamentava pela 
equívoca compreensão que a sociedade possuiria do termo, afirmando:

detestada, foragida da sociedade a ideia de república, somente 
em alguns corações generosos acha um asilo, um templo, 
porque nesses corações tem ela gravado, como em lâminas 
de bronze, profundas indestrutíveis recordações de glória, de 
liberdade e felicidade. À força de o caluniar, de o desfigurar, 
de atribuir-lhe suas próprias paixões, e seus vícios, os fanáticos 
inimigos da república chegarão um dia a riscar [palavra ilegível] 
nome de nossos dicionários, extinguir-lhe-ão expressamente a 
memória.419

no final de 1844, o Guaycuru expunha, em artigo que objetivava 
esclarecer os leitores a respeito da natureza dos sistemas de governo, 
o conteúdo prático a que cada um deles estava ligado na realidade 
histórica do Brasil. a monarquia e os monarquistas se vinculariam, nessa 
exposição, a todos os graves problemas que acometiam o país naquele 
momento. os monarquistas seriam aqueles que entregavam a nação aos 
estrangeiros; que punham às costas do país o “fardo de um governo de 
luxo e dissipação, oneroso e caríssimo”, e estariam vinculados, também, às 
enormes dificuldades da indústria e do comércio nacionais, assim como à 
desordem, à anarquia, pois, na sua concepção, a “anarquia está sempre ao 
lado dum regime excepcional, dum sistema irrealizável, impossível.”420 

de maneira arguta, o Guaycuru evitava fazer a defesa da república 
pelo seu próprio nome, preferindo explicitar um programa ou conjunto de 
proposições que considerava inviáveis nos marcos do sistema monárquico 
de governo. se a monarquia era amaldiçoada em decorrência dos desastres 
que provocara e pelas mazelas produzidas, a república era promovida a 
partir daquilo que traria de positivo ao Brasil. Pugnava pela melhoria da 
economia e das finanças da população; pelo fim da voracidade tributária; 

418 Guaycuru, 7 de outubro de 1843.
419 Guaycuru, 7 de outubro de 1843.
420 Guaycuru, 31 de dezembro de 1844.
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pedia, também, o fortalecimento de uma indústria nacional e a abertura 
do comércio para os filhos do país, assim como o fim da corrupção. 

afirmava que essas políticas deveriam ser adotadas, não pela 
violência, “mas por meio de medidas regulares e pacíficas, por atos 
razoáveis que franqueiem à nossa mocidade o noviciado mercantil, que 
lhes assegurem os lugares de caixeiros, e em poucos anos os convertam 
em outros tantos comerciantes nacionais”.421 Pugnava, também, para 
que “todo estrangeiro fosse rigorosamente excluído de toda espécie de 
influência política”, afirmando que “queremos que no Brasil só governe 
o brasileiro, o brasileiro, somente o brasileiro, ouviu, senhores?”422

nos tempos que se seguiram, o periódico evidenciou, mais e mais, 
o seu caráter republicano, propondo a discussão sobre os significados 
da monarquia e da república para o Brasil, e provocando, com relativa 
insistência, os órgãos da imprensa monárquica e conservadora. alfinetava 
os monarquistas, da maneira que segue: 

diante desse painel de morte, do íntimo da alma arranca-
nos a dor um grito, um pregão de guerra soltamos contra a 
monarquia, franco e generoso e sincero, mas vós, senhores, 
vós que viveis da monarquia, ouviste esse pregão, e [...] 
tremestes, e calastes, e lá vos fostes entrincheirar no silêncio; 
era vosso último recurso. nós trouxemos para a imprensa a 
monarquia, analisamo-a, dissecamos seu corpo disforme, seu 
complexo monstruoso, sua índole, seu caráter, seus atributos 
todos demonstramo-os, fizemo-os ir ao alcance de todas as 
inteligências. chamamo-vos para defender vosso ídolo; mas 
vós dissestes ainda: essa monarquia não é a nossa, a nossa funda-se 
no elemento representativo, nosso trono é constitucional.423

a partir de julho de 1845, o Guaycuru passou a publicar um 
conjunto de 12 longas cartas que explicavam o funcionamento do sistema 

421 Guaycuru, 31 de dezembro de 1844.
422 Guaycuru, 31 de dezembro de 1844.
423 Guaycuru, 28 de junho de 1845. (Grifo do autor).
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republicano de governo. essas cartas compunham, segundo informava, 
um livro publicado 14 anos antes, e que quase teria sido banido pelo 
Governo brasileiro, pelo que se aproveitava agora para divulgá-lo sob 
esse formato. descreviam o “governo republicano em sua combinação 
democrática, representativa e federal, como existe nos estados Unidos, e 
em suas variações como o tem adotado outros estados da américa”.424 

não se esclarece a autoria das cartas, mas há uma indicação de que 
teriam sido vertidas à língua vulgar por antonio Borges da Fonseca, 
redator de O Nazareno, da Província de Pernambuco, também atingido 
pelos processos movidos pelo governo imperial durante a década de 
1840, quando governava aquela província o desembargador thomaz 
Xavier Garcia de almeida. a justificativa encontrada era a de que: 

nós sentíamos que, a favor do silêncio da imprensa livre, a 
favor da mudez que se haviam imposto todos os corações 
puros, os realistas caminhavam a fanatizar o país, a nacionalizar 
a superstição pelas ideias de ultramonarquismo, pela idolatria 
estólida e maquinal de seu ídolo. sentíamos que, em tanto 
que a mão de ferro de um regime excepcional e dissipador e 
anárquico torturava a sociedade, e a arrastava a um abismo, 
a imprensa realista alardeava o seu triunfo atroz sobre o não 
merecido descrédito da república. nós o sentíamos com 
intensíssima dor, e de uma vez decidimo-nos a proclamar a 
verdade, a defender e vingar a república.425

quando do julgamento do primeiro processo, descrito e comentado 
na parte inicial deste capítulo, o periódico reafirmava a sua inclinação 
republicana e afirmava que a responsabilidade pela implantação desse 
regime seria da própria Monarquia e dos monarquistas, asseverando que 
o trabalho do jornal era pacífico e meramente esclarecedor. Utilizava-se 
do discurso de defesa feito pelo seu advogado, luiz Maria alves Falcão 

424 Guaycuru, 16 de julho de 1845.
425 Guaycuru, 16 de julho de 1845.
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Muniz Barreto, para avançar na defesa das suas próprias concepções, da 
maneira que segue: 

[...] não vos assusteis dos trabalhos pacíficos e racionais da 
imprensa republicana; se essa monarquia, por desgraça, que aí 
está, continuar a ser como vai um regime de calamidades para 
a nação brasileira, não será o Guaycuru, não será a imprensa 
republicana, que a matará; será a nação inteira que se disfará 
dela em breve, como de um fardo de tormentos, um flagelo 
horroroso; será o povo brasileiro em massa, que a votará o 
inferno como a causa fatal de todas as suas misérias e desgraças 
– porque o povo é sempre o soberano, o senhor de seus 
destinos.426

em nenhum momento dessa sua trajetória inicial, o Guaycuru 
parece ter perdido de vista a ideia da implantação de uma república 
federal, democrática, baseada no sistema representativo, retomada a cada 
momento em que fazia o debate a respeito das suas propostas para o 
futuro.427 em certo momento, quando se confrontava com o periódico 
Comércio, que apoiava o Presidente andréa, o Guaycuru criticara uma 
fórmula de república que teria sido defendida por esse periódico, a 
saber, “uma república centralizada, unitária e indivisível, um governo 
irrealizável”. afirmara que essa república irrealizável era um dos sonhos 
de rousseau, que apesar de ter escrito grandes e profundas verdades 
contra a impostura e a tirania coroada, não compreendeu, todavia, “a 
república em seu verdadeiro ponto de vista, nem a podia compreender, 
porque esse grande pensamento, essa ideia sublime, não havia sido até 
então concebida, não existia em parte alguma do mundo realizada em sua 
aplicação aos fatos”.428

a democracia foi, também, aspecto crucial do programa formulado 
pelo Guaycuru, com destaque para o problema da representação política. 

426 Guaycuru, 13 de agosto de 1845.
427 Guaycuru, 8 de novembro de 1845.
428 Guaycuru, 8 de novembro de 1845.
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os seus textos fazem a condenação do sistema de representação praticado 
no Brasil, pelo qual a câmara dos deputados, que deveria ter a função 
de examinar a conduta dos agentes do poder real, era, em verdade, a 
eles submisso. entendia que a câmara não era da feitura do povo, mas 
sim imposição dos agentes do rei e que, por isso, não podia prestar-se, 
a contento, ao seu objetivo. atacando os monarquistas e a Monarquia, 
sustentava que “uma câmara ministerial para aprovar simplesmente 
as ordens do governo é um trabalho insignificante e demasiadamente 
oneroso, que a nação pode e deve dispensar”.429

criticava o sistema vigente, atacando um dos seus pilares mais 
importantes, ou seja, o clientelismo, mediante o qual se movimentariam 
os interesses e expectativas de muitas pessoas em busca de algum emprego 
ou proteção; criticava também a outra face da moeda, aqueles que 
pretendiam ampliar o seu leque de protegidos e alcançar uma maior fatia 
de poder, facilitando, dessa forma, a vitória nas eleições para o seu grupo. 
denunciava o sistema de clientela, por entender que ele era fator decisivo 
para o falseamento da eleição e do próprio sistema representativo: 

Brasileiros, vós não tendes mais apoio algum neste regime 
excepcional em que viveis, da vossa causa se não trata, e só hoje 
se fala na causa ministerial porque ele tem pensões, empregos 
e fitas para dar, a toda essa récua de escravos que por aí andam 
de rastro a seus pés.430

os anos intermediários da década de 1840 foram decisivos para o 
processo de fortalecimento do estado brasileiro e para a consolidação da 
nação. a elite política “regressista” havia vencido duras batalhas durante 
as duas décadas que transcorreram desde a independência. o período 
de 1835 a 1845 foi o mais grave entre todos esses, pois a unidade tanto 
territorial como política estiveram ameaçadas pelas tendências centrífugas 
oriundas das províncias. derrotadas a sabinada, a cabanagem, a Balaiada 

429 Guaycuru, 1 de fevereiro de 1845.
430 Guaycuru, 1 de fevereiro de 1845.
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e as revoltas de Minas e de são Paulo, restava, em 1844, a Farroupilha. a 
obra básica de construção da nação estava quase concluída, embora ainda 
se fizesse necessário eliminar alguns focos de descontentamento.

ainda restava, no seio do governo central e da elite política que o 
dirigia, o temor de que as províncias que antes se envolveram em processos 
de rebelião voltassem a inquietar-se. a Bahia, assim como Pernambuco, 
era uma dessas áreas com possibilidade de manifestar-se por essa via. no 
seu caso, não somente da rebeldia republicana ou federalista, mas também 
e, sobretudo, pela via da insurreição a ser promovida pelos africanos, 
temida, também, pelos próprios rebeldes livres. em decorrência disso, 
o Governo nomeou, em 1844, para presidir essas duas províncias, dois 
conhecidos partidários da linha dura para com os movimentos liberais. 
Para a Bahia, o já mencionado Francisco José de souza soares d’andréa, 
português de nascimento, que governara com “mãos de ferro” o Pará, 
ainda quando se encerrava o movimento rebelde que convulsionou 
aquela província por vários anos, na segunda metade da década de 1830. 
Para Pernambuco, thomaz Xavier Garcia de almeida, um dos pilares da 
repressão e perseguição política aos rebeldes baianos após a sabinada, 
14 anos antes, o relator da comissão Militar que julgou e condenou 
os líderes da confederação do equador.431 eram homens oriundos do 
velho esquema repressivo do primeiro reinado. o Guaycuru, na Bahia, 
e o Nazareno, em Pernambuco, fizeram um acirrado combate a esses 
governantes, sinalizando que aquela fase histórica seria uma época de 
retrocesso para a história de suas províncias.

431 O Guaycuru de 30 de abril de 1845, mencionando o nome de Thomaz Xavier Garcia de 
Almeida, referiu-se a ele como “o feroz algoz dos nossos patrícios em 1824. Garcia de Almeida, 
que era presidente da Bahia quando da aparição das cartas absolutistas do Lavrador do 
Recôncavo, no Correio Mercantil, periódico que defendia o seu governo, fora juiz relator 
da Comissão Militar que julgou e condenou os rebeldes da Confederação do Equador, 15 
anos antes, em Recife. Ver: PROCESSO e autodefesa de Frei Caneca. In: CHACON, Vamireh; 
LEITE Neto, Leonardo. O Typhis Pernambucano. Brasília: Senado Federal, 1984. O periódico 
pernambucano Nazareno imputou a Garcia de Almeida, quando da sua nomeação para a 
Presidência daquela Província, além da condição de algoz de Caneca, a de chefe da Coluna 
do Trono e do Altar, tendência absolutista pernambucana, do final da década de 1820. Ver 
transcrição do Nazareno na edição de Guaycuru de 8 de janeiro de 1845.
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o combate era feito também por periódicos de outras províncias, 
como o Novo Tempo, do rio de Janeiro, que comungava com as opiniões 
contrárias à situação da Bahia, comandada pelo tenente-General andréa. 
dizia: 

Bem depressa vimos a decepção dos que assim haviam pensado; 
o general andréa ainda é o façanhudo secretário de luiz do 
rego no ano de 1817 em Pernambuco, o holofernes do Pará, 
o Polipheno de santa catarina, em uma palavra, um dos mais 
ferozes abutres, segundo a última frase do sr. hollanda, e que 
estassalha a infeliz província da Bahia. esse general, que por 
desgraça dos Bahianos hoje preside essa província, tem-se 
tornado célebre em suas presidências por atos inteiramente 
atentatórios da constituição e das leis, porque é o absolutista 
mais arrenegado que conta o Brasil.432

o Guaycuru passou a realizar, de imediato, um combate sem trégua 
ao governo do tenente-General, combate este que teve início logo 
após a sua chegada à Província. expôs, cotidianamente, as mazelas do 
seu governo, ao tempo em que divulgava trechos de jornais de outras 
províncias, contendo denúncias das suas alegadas atrocidades quando da 
governança no Pará e em santa catarina.433 

denunciou o conflito entre o Presidente e a assembléia Provincial, 
originado pela negativa presidencial de fornecer alguns esclarecimentos e 
de justificar algumas medidas por ele adotadas. tratava-se da suspensão 
das eleições para vereadores e juízes de paz em alguns municípios, por 
ordem do Presidente, considerados sem base legal pela assembléia. 
andréa teria respondido que não daria qualquer satisfação aos deputados. 
o Guaycuru afirmou que o Presidente da Província, ao negar-se a fornecer 
os devidos esclarecimentos, estaria deixando de submeter-se ao ato 

432 Guaycuru, 13 de março de 1845. 
433 As referências às crueldades da ação administrativa de Andréa podem ser encontradas no 

Guaycuru, a exemplo da edição de 15 de março de 1845, transcrevendo o discurso de um 
deputado geral, assim como no Correio Mercantil, na sua edição de 26 de julho de 1839, 
ainda quando estavam ocorrendo esses fatos.
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adicional, que criara a assembléia e atribuíra a ela poderes para fazer 
tais requerimentos.434 além disso, também denunciou que o Presidente 
incentivava o célebre conflito que ocorreu na região de Pilão arcado e 
Juazeiro, envolvendo as famílias de Militão antunes e dos Guerreiros, em 
lutas de sangue e morte,435 assim como a corrupção e tantos outros graves 
problemas relacionados à sua administração. 

Uma das grandes bandeiras levantadas pelo Guaycuru foi, no entanto, 
a do antilusitanismo. durante a década de 1840, o periódico articulava 
o elemento programático do antilusitanismo com o federalismo e o 
republicanismo, especulando com o ainda forte sentimento antilusitano 
existente entre a população pobre da Província. em uma nota intitulada 
“um brado pela religião”, o Guaycuru expunha um fato típico dessa 
relação cotidiana conflituosa com os portugueses, da qual não escapavam 
nem mesmo as práticas religiosas. o periódico denunciou a falta de um 
pároco no distrito de Brotas, pois o seu titular era português e estaria 
vivendo de atritos com a população. em seguida, pedia a nomeação de 
um pároco brasileiro para o lugar daquele.436

em outros momentos, o antilusitanismo aparecia associado ao 
problema da ausência de ocupações para os trabalhadores livres e artesãos 
nacionais. em 1845, por exemplo, as preocupações dos redatores do 
periódico se voltavam para esse problema, afirmando não haver um 
comércio propriamente nacional e nem empregos para os nacionais, 
como exemplifica o trecho seguinte: 

ora vê: mil e quinhentos ou dois mil caixeiros seguramente 
são empregados no comércio português da província da Bahia 
– dizei-nos, quantos desses caixeiros vê-des aí brasileiros? 
nenhum. não, que aí estão os navios de Portugal, e das ilhas, a 
alijar cada dia em nossas praias turmas de portugueses, que são 
logo caixeiros, que mais tarde são negociantes. não, que por 

434 Guaycuru, 12 e 18 de fevereiro de 1845.
435 Guaycuru, 18 de outubro de 1845.
436 Guaycuru, 22 de março de 1845.
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nenhum título deve de jamais o brasileiro penetrar os muros 
desse monopólio.437

as páginas do Guaycuru denunciavam as condições de vida 
da população pobre, a falta de oportunidades de emprego, os 
constrangimentos que sofriam durante toda a sua existência. Propunham-
se, dessa maneira, ser uma espécie de condutor dos anseios das camadas 
pobres e intermediárias da população da Bahia e articular suas aspirações 
em uma espécie de programa político mais amplo. 

Fazia aquilo que certamente fizeram os liberais radicais e os 
republicanos ao longo das décadas anteriores, incitando as massas 
empobrecidas e as camadas médias a adotar condutas radicais, com o 
objetivo de vincular as aspirações mais corriqueiras das massas com as 
bandeiras políticas do federalismo e do republicanismo. em 1823, quando 
da dissolução da assembléia constituinte, “a plebe urbana e seus líderes 
radicais”438 saíram às ruas novamente, adotando atitudes antilusitanas, 
impulsionados por uma motivação eminentemente política, que foi o 
ato autoritário do primeiro imperador. da mesma maneira aconteceu 
em 1831, quando os eventos de natureza política ligados à luta contra a 
continuidade do Primeiro reinado conduziram as massas descontentes e 
(também) esfomeadas para a rua, em movimentos que tinham como alvo 
imediato os comerciantes portugueses estabelecidos na Bahia e em outras 
províncias do Brasil.

o antilusitanismo, longe de ser atitude espontânea dessas massas, 
era bandeira que servia à politização das suas insatisfações. era coisa 
pensada, propagandeada pela imprensa dos rebeldes, seja no início dos 
anos de 1830, período para o qual João José reis afirmara que “o Brasil 
fervilhava politicamente, e o povo lia e ouvia nas tavernas as duras palavras 
de uma imprensa antimonárquica militante”,439 seja depois da sabinada, 

437 Guaycuru, 12 de janeiro de 1845. 
438 REIS, J. J. Rebelião escrava..., op. cit., p. 48.
439 REIS, J. J. Rebelião escrava..., op. cit., p. 50.
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em plena década de 1840, quando os herdeiros dessa linha revolucionária 
faziam a sua costumeira propaganda, que pode ser exemplificada com os 
seguintes trechos:

ora, em inglaterra estrangeiro nenhum vende a retalho. Porque 
consentiremos que estrangeiros vendam a retalho no Brasil? 
Proibir pois isto não é certamente fazer um mal; e menos se 
proibirmos que possam livremente estrangeiros terem caixeiros 
também estrangeiros. os brasileiros estão sobrecarregados com 
muitos trabalhos, dos quais tomam pretexto os estrangeiros 
para os não admitirem nas caixerias, e não aparece um corretivo. 
se pois a assembléia Geral decretasse um tributo, de um conto 
de réis por exemplo, para cada caixeiro estrangeiro, e de mais 
os sujeitasse também ao serviço da guarda nacional, abriria o 
caminho aos brasileiros.440

À medida que combatia as tendências políticas antilusitanas, o 
Correio Mercantil, de forma indireta, evidenciava o perigo que existia em 
consequência da enorme presença de portugueses na Bahia, conquanto 
não fosse contrário a ela.  na verdade, mobilizava-se para defender os 
portugueses, como ocorreu nos embates com o periódico Athleta, quando 
se opôs à “estratégia infernal” que estaria retomando ódios supostamente 
extintos. essa discussão ganhou certo vulto naquela conjuntura, como 
ganharia em outras durante a década que estava para começar. 

Um comunicado publicado pelo Correio Mercantil revelava o temor 
causado pelos escritos que procuravam agitar a questão portuguesa, 
evidenciando os perigos que ela trazia à cena política, sobretudo por 
reconhecer que havia um potencial para que essa luta pudesse ganhar 
dimensão na massa do povo:

que funesta ideia é a vossa, homens alucinados, de chamardes 
a cólera popular sobre pacíficos habitantes desta cidade, que 
nenhum mal vos fizeram. antes são eles os que embelezam 
vossa cidade com edifícios elegantes; os que contraem alianças 

440 Guaycuru, 18 de janeiro de 1845.
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com vossas patrícias, e derramam o comércio e a riqueza no 
solo baiano? É tempo, patrícios, de não darmos mais ao mundo 
civilizado o espetáculo de barbarismo que outrora manchou as 
páginas da nossa história.441

nas páginas de O Guaycuru, o antilusitanismo configurava-se como 
parte de um programa que já era agitado nas ruas desde as décadas 
anteriores, assim como orientava “projetos” de lei que objetivavam dificultar 
a entrada de novos contingentes de portugueses para as atividades do 
comércio. os redatores do Guaycuru defendiam a inserção de brasileiros 
no comércio local e evidenciavam a necessidade de conter a concorrência 
estrangeira também quanto ao sistema produtivo industrial, que dava os 
seus primeiros passos no Brasil, a exemplo do conteúdo do trecho: 

nas artes e ofícios crereis que a concorrência estrangeira 
nos não mata? oh! senhores, é isto aos olhos visto. nós 
ao diante em outros números nos ocuparemos de cada um 
desses misteres para vos convencer de vossa sem razão. assim 
segundo nossa crença, se se impuser aos estrangeiros por 
cada casa que estabelecerem um tributo na razão dos meios 
com que trabalharem, ou na de 20, 30 ou 40 por cento na 
razão do produto do seu trabalho, certamente se diminuirá 
sua concorrência, e irão ao menos eles a par dos oficiais do 
país.442 

o combate aos lusitanos certamente já se desvinculava de muitas das 
suas motivações originais em meados da década de 1840. Já se tratava 
de outra geração de portugueses, muitos deles chegados à Bahia após a 
independência e, mesmo, em períodos bem recentes. havia uma luta por 
espaços, por emprego, por oportunidade de trabalho e pela obtenção de 
uma renda. era essa luta por espaços que fomentava o aparecimento de 
propostas cujo objetivo era de limitar ou impedir a entrada de portugueses 

441 Correio Mercantil, 29 de fevereiro de 1840.
442 Guaycuru, 18 de janeiro de 1845.
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no Brasil, sobretudo quando se destinassem a ocupar posições no 
comércio.

Uma dessas propostas, publicada sob o formato de projeto de lei, 
sugeria a proibição da entrada de novos colonos portugueses no território 
brasileiro e a vedação ao trabalho de portugueses no comércio; pugnava 
por proibições, estendidas aos demais estrangeiros, de trabalharem como 
caixeiros, assim como de comerciarem a retalho em qualquer parte do 
território do país; e que se mandasse para fora do país todo estrangeiro 
que, estando no Brasil, não se estabelecesse para vender a grosso ou não se 
aplicassem a produzir na agricultura ou em qualquer ramo da indústria. 

essas propostas visavam à defesa de um leque de categorias sociais 
que, em virtude da forte presença de estrangeiros, sobretudo portugueses, 
não encontrava espaço para o desenvolvimento das suas atividades e para 
a obtenção da necessária renda para a sua sobrevivência. É interessante 
notar que essas categorias de artesãos (alfaiate, sapateiro, ourives, ferreiro, 
marceneiro, carpinteiro etc) constituíram a base social fundamental das 
inquietudes políticas das décadas precedentes.443 

o Guaycuru esboçou, em certa medida, uma proposta de política 
econômica. ou, pelo menos, de protecionismo da produção nacional. 
e esse programa talvez possa explicar o sentido do antilusitanismo que 
existia no Brasil e na Bahia, na fase em estudo. não me arrisco a afirmar 
que o periódico fosse representante de um pensamento industrializante 
naquela conjuntura. a indústria dava os seus primeiros passos na Província, 
inexistindo sequer um conjunto de industriais que fosse capaz de elaborar 
e veicular, pela imprensa, proposições para uma política econômica que 
lhes favorecesse. seria impensável. sabe-se que somente muitas décadas 
depois dessa fase histórica, os industriais brasileiros construiriam algum 
nível de unidade e identidade, que os levaria a fazer pressão sobre os 
governos em seu favor.

443 O Guaycuru, 24 de janeiro de 1845.
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Por outro lado, a hegemonia da fração canavieira na Província era 
ainda bastante sólida, apesar dos números que revelavam o seu relativo 
declínio, não havendo indícios de que alguma outra fração dominante 
estivesse pleiteando uma alteração de política econômica, com objetivos 
de proteger a produção interna. no entanto, o Guaycuru envidou esforços 
nesse sentido. defendeu o comércio e a indústria nacionais. e esse era 
o conteúdo fundamental da conduta antilusitana da década de 1840. 
afirmara, sobre a atividade comercial: 

aqui estamos na Bahia; esta província é a segunda do Brasil; 
esta cidade debaixo das relações comerciais é, também, 
depois do rio de Janeiro, a maior, a mais opulenta. Percorrei 
pois em toda a sua vastidão a Bahia – vós achareis aí uma 
corporação inumerável de negociantes em sua quase totalidade 
portugueses, alguns ingleses, franceses, norte-americanos etc; 
dai-nos um comerciante brasileiro; isto é, buscai algum desses 
estabelecimentos cuja propriedade pertença a um filho do 
Brasil – não achareis um só!444 

o comércio controlado pelos portugueses seria causa de muitos 
dos males por que passaria a economia nacional, no seio da qual sofreria 
a própria indústria. afirmava que o controle dos portugueses sobre a 
atividade comercial teria como consequência o seu controle sobre todas 
as formas de propriedade do país, de todos os capitais, de todos os meios, 
todos absolutamente, de trabalho e de indústria. e complementava o 
pensamento: “agora ajuntai a isso essa política infame, por meio da qual 
o governo do Brasil tem aniquilado nossa pobre indústria submetendo-a 
à franca e livre concorrência da indústria estrangeira”.445 

os trechos transcritos vieram à tona em razão da circulação de um 
manifesto ou representação que viera de Pernambuco e que fora recebido 
com entusiasmo na Bahia, em virtude do seu conteúdo antilusitano e de 
defesa dos artistas nacionais. a ênfase dada pelo Guaycuru indica que, em 

444 Guaycuru, 12 de janeiro de 1845.
445 Guaycuru, 12 de janeiro de 1845.
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alguma medida, a realidade Pernambucana em muito se assemelhava à da 
Bahia, não só quanto à forte presença dos portugueses, mas também com 
relação à problemática dos artistas nacionais, vitimados pela concorrência 
daqueles que vinham da antiga metrópole. a representação assinalava: 
“como condenar-se ao desprezo, e às mais duras privações a brasileiros que 
se fizeram beneméritos da pátria para se dar importância e consideração, 
honras, e riquezas aos reconhecidos inimigos dela”?446 aprofundava a 
sua condenação à presença portuguesa, expondo a concepção de que eles 
seriam os verdadeiros responsáveis pela grave situação vivida pelo Brasil:

Foi desse enlace impolítico, ou nivelação de todos os direitos 
dos brasileiros com os dos portugueses que vieram todos os 
males: eles reconheceram a supremacia de recursos em que 
estavam; e então cheios de riquezas, e das considerações, 
que lhes dera o governo português, que tudo lhes garantiu, 
principiaram-se a insinuarem-se para serem elevados não só 
aos mais importantes cargos, como colocados nos bancos da 
representação nacional.447

numa clara manifestação do caráter do antilusitanismo que se 
veiculava, a representação afirmava que eram os portugueses que 
controlavam todos os ofícios na terra. enumerava as profissões que 
estariam sendo prejudicadas com a alegada presença dos portugueses, 
sobre os quais afirmava: 

são eles que movem todos os ramos da indústria, e comércio, que 
fazem trabalharem todos os ofícios, e artes aos seus patrícios; são 
eles enfim em Pernambuco os alfaiates, sapateiros, marceneiros, 
carpinteiros, pulieiros, ferreiros, latoeiros, pedreiros, pintores, 
ourives, cravadores, lojistas, taberneiros, armazeneiros, padeiros, 
carniceiros, carroceiros, jornaleiros, músicos, fogueteiros e até 
advogados, solicitadores, meirinhos etc.448

446 Guaycuru, 12 de janeiro de 1845.
447 Guaycuru, 12 de janeiro de 1845.
448 Guaycuru, 12 de janeiro de 1845.
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o Guaycuru batia na mesma tecla da representação pernambucana, 
procurando agitar a ainda forte reação aos portugueses, para fortalecer-
se ante os grupos sociais que, pelo seu discurso, seriam as vítimas 
fundamentais da situação denunciada. Procurava acentuar as semelhanças 
entre os baianos e os pernambucanos, sobretudo para preparar os ânimos 
dos primeiros para o combate às políticas governamentais:

vós que, aqui na Bahia, afetais a estúpida pretensão de eternizar 
o predomínio português; vós que alimentais a credulidade dessa 
gente cega; contemplai por um momento nas consequências 
de tão louco empenho, meditai com alma de brasileiro nesse 
abismo horrendo que aí nos estais cavando a todos...credes que 
o povo da Bahia não é o mesmo que o povo de Pernambuco, 
que o povo do Brasil inteiro? e pois quando lá soa a alvorada 
do restabelecimento social, quando lá se desenvolve com 
estupenda energia o sentimento da nacionalidade, quando lá 
rompe essa revolução tremenda, que indefectivelmente acabará 
por trazer a sociedade a seus destinos, por restituir o Brasil 
aos brasileiros, credes que a Bahia permanecerá inerte, que 
continuará esta infame atualidade? credes que a Bahia, a briosa 
e valente Bahia continuará a ser ludibrio de um punhado de 
estrangeiros?449

na Bahia, o combate se fazia de maneira semelhante, com ataques 
à ocupação de cargos na administração provincial ou à presença dos 
portugueses e estrangeiros em geral na vida privada, diminuindo, assim, 
as chances de os artesãos nacionais ocuparem melhores posições na 
economia local. Um correspondente, sempre presente nas páginas do 
Guaycuru, afirmava sobre o primeiro caso:

na Bahia um português dirige a presidência, é contra a lei 
comandante das armas; outro português é militar, é contra a lei 
comandante superior [...]; é brigadeiro e ex-comandante das 
armas um português; é coronel e ex-comandante das armas um 
português; o intendente da marinha nomeado é português; 

449 Guaycuru, 24 de janeiro de 1845.
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é português o comandante da força de mar; são portugueses 
que fizeram crua guerra à independência condecorados com 
hábitos, e comendas do Brasil! onde estamos nós!! em 
que terra vivemos!! ou estamos em colônia de Portugal ou 
escravos.450

 Paralelamente, fazia a defesa da economia nacional. o Guaycuru 
elogiava aquilo que considerava uma medida positiva do Governo 
provincial, em meio a uma “farfalhada de maravalhas”, qual fora a 
decisão de dar preferência à pólvora nacional, no lugar daquela de 
origem estrangeira. e, logo em seguida, passava à crítica, sustentando 
que a indústria de papel nacional, “que já o ia produzindo ótimo para 
impressões, para escrita, e para todo gênero de consumo”, não tivera o 
necessário apoio do Governo e aí estava definhando, enquanto havia, na 
Província, vários estabelecimentos de encadernadores e livreiros. criticava 
o Governo por não adotar o papel nacional nem mesmo para o uso das 
repartições públicas, perguntando, em seguida: “não daria isto um pouco 
mais que fazer à indústria do país, além das vantagens do estímulo? não 
ocuparia algumas dúzias de braços que por essas ruas vagam em força de 
inércia”?451 

durante a década de 1840, na qual muitas das aspirações de 
autonomia local ou provincial já haviam sido abandonadas por seus 
antigos defensores, o Guaycuru ainda levantava propostas que visavam 
a redefinir a relação de forças entre o centro e as províncias. não houve, 
propriamente, uma proposição de separatismo, a não ser como recurso de 
retórica, mas persistiu um debate relacionado à necessidade de afirmação 
de um pacto político que não fora estabelecido em 1823 e que continuava 
a ser um elemento programático de grande importância para os radicais 
baianos. esse pacto deveria ser conquistado mediante uma assembléia 

450 Guaycuru, 8 de janeiro de 1845 (correspondência assinada por Epaminondas).
451 Guaycuru, 31 de dezembro de 1844.
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constituinte, continuamente defendida pelos rebeldes baianos, a exemplo 
do que foi feito nas rebeliões federalistas de 1832 e 1833. 

evidenciava uma questão fundamental no pensamento político de 
muitos daqueles que, anteriormente, lançaram-se no combate ao estado 
centralizado e à perspectiva de construção da nação a partir do elemento 
dinástico: uma assembléia constituinte, mediante a qual a soberania do 
povo se manifestaria, levando à organização da nação em bases opostas 
àquela na qual ela foi fundada concretamente. esse tema é reiteradamente 
exposto nas páginas do Guaycuru, como no trecho seguinte:

Mas esse príncipe dissolveu o primeiro corpo da nação, 
usurpando assim os direitos da soberania; e pois os que se lhe 
juntaram fizeram-no com o mesmo direito e razão com que 
uma quadrilha se junta a um chefe ousado para saltear um país 
ou um lugar qualquer. os que o fizeram, foi por sujeição aos 
princípios absolutos, por ousarem pretender submeter a nação 
ao mando de um senhor.452

se a inclusão da Província na “comunidade” nacional forjada no 
período pós-independência não se constituía em problema para os 
grupos de elite da Bahia, esse tema ainda possuía grande importância no 
discurso dos rebeldes. emergia das páginas do Guaycuru, que denunciava 
a posição desfavorável em que ficou a Bahia com a transferência do centro 
político do império português de lisboa para o rio de Janeiro, condição 
que não teria sido alterada quando da organização do estado brasileiro 
independente. 

a Bahia, perfeitamente o sabem todos, porque todos o 
sentem, a Bahia, por sua ilustração e riqueza, por sua imensa 
capacidade, e colocada no centro dos trópicos, no coração desse 
vasto país que banham os gigantes do Prata e do amazonas; 
a Bahia, a primogênita da civilização e da liberdade, a antiga 
princesa das províncias brasileiras, indisputavelmente destinou 

452 Guaycuru, 15 de dezembro de 1844.
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a Providência para exercer o mais distinto e eminente lugar em 
nossa sociedade política, para ser o caput orbis brasileiro.453

atribuía ao ataque de d. Pedro i à assembléia constituinte a 
submissão da Província ao rio de Janeiro. Para o Guaycuru, cujo 
discurso se assemelhava ao de alguns periódicos de outras províncias, 
os males vigentes teriam tido origem naquele fato. sustentava que, após 
a proclamação da independência, ainda não haviam sido atribuídas as 
regras da nova sociedade, nem as atribuições do chefe de estado, e que a 
este apenas deveria caber resguardar aquelas regras que o sistema antigo 
tinha estabelecido para o regime interno do Brasil. e concluía com a 
afirmação de que, fora desse âmbito, ninguém era obrigado a sujeitar-se 
a mais nada.454 

argumentava, ainda, que seria impossível a existência da monarquia 
segundo as condições estabelecidas na constituição de 1824, não só 
porque elas seriam bárbaras e antissociais, mas porque a nação não as 
estabeleceu e foi forçada a admitir em presença das baionetas, comissões 
militares e cadafalsos.455 o periódico evidenciava, além disso, o problema 
da soberania, ao sustentar que um possível arrependimento daqueles que 
perpetraram os abusos políticos de 1824 somente poderiam ser aceitos 
caso eles trabalhassem “para obtermos uma nova organização na qual 
se estabeleça como cumpre à democracia monárquica, por mandato do 
soberano que é o povo brasileiro, que forma esta grande nação”.456 

453 Guaycuru, 28 de novembro de 1844. O Guaycuru e outros críticos da centralização política 
no Rio de Janeiro compreendiam que a submissão ao governo monárquico não passava de 
uma situação substitutiva da antiga dominação colonial de Lisboa, sendo a sede da nova 
nação uma espécia de novo centro colonial. Entre outros já mencionados, ver o trabalho 
decisivo e fundador dessa percepção no âmbito historiográfico: DIAS, Maria Odila da 
Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). 1822: 
Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

454 Guaycuru, 7 de dezembro de 1844.
455 Guaycuru, 25 de janeiro de 1845.
456 Guaycuru, 15 de dezembro de 1844.
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a ideia de federação que se encontrava presente no pensamento dos 
líderes radicais e republicanos, por sua vez, também não fora contemplada 
pela reforma constitucional de 1834. o Guaycuru argumentava que “esta 
unidade violenta que nos faz colonos do rio de Janeiro não tem mais 
recursos para manter-se, e nem é possível fisicamente falando”.457 a um 
tempo, falava de federação e de nação, evidenciando a ideia de que sem 
um pacto federativo não seria possível manter a monarquia e, mesmo, a 
nação.458 afirmava:

se há aí algum monarquista que sinceramente a monarquia 
deseje, força é que esteja conosco, e reconheça que só ela se 
pode manter mediante uma outra organização; e, pois, deve-
se nos juntar para requerer a convocação de uma assembléia 
constituinte que organize o novo pacto, sob cujas condições 
pode viver entre nós a monarquia.459

a união nacional forjada entre 1822 e 1824, comandada por um 
estado que se estruturou em torno de um poder dinástico pré-constituído, 
era uma realidade que, após as derrotas de quase todos os movimentos 
de contestação, tornava-se difícil de combater. o sentimento da opressão 
presente nas diversas áreas coloniais da américa portuguesa e, mesmo, 
as lutas engendradas contra esse domínio, não conduziu à formulação 
de um projeto nacional que englobasse o conjunto dessas regiões, 
como alternativa ao pertencimento à nação portuguesa. tardiamente, 
já após a independência, algumas dessas regiões passaram a formular 
projetos políticos que promovessem o rompimento com o tipo de 
unidade estabelecida sob a direção do estado, evidenciando, assim, as 

457 Guaycuru, 25 de janeiro de 1845.
458 As propostas de federação apareceram relativamente tarde na Bahia, em comparação 

com Pernambuco, por exemplo, onde já circulava desde, pelo menos, o momento da 
independência, associada às concepções a respeito do pacto social e da constituinte. Ver, 
nesse sentido, FERRAZ, Socorro. Liberais e liberais: guerras civis em Pernambuco no século 
XIX. Recife: UFPE, 1996, p. 80 e segs; também MELLO, E. C de. A outra independência....op. 
cit.

459 Guaycuru, 25 de janeiro de 1845.
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fragilidades das interpretações de que preexistira uma nacionalidade à 
nação brasileira. 

no início de 1845, o Guaycuru publicava um programa político 
que entendia dever ser posto em execução pelo ministério que ascenderia 
ao poder. Fosse o partido de santa luzia (liberal) ou os setembristas 
(conservador) que subisse ao poder, deveria comprometer-se a chamar 
de volta a câmara de 1842 para concluir o seu mandato, pois considerava 
que sua sucessora era “feitura de polícia”; deveria, também, revogar a lei 
de interpretação do ato adicional; revogar a lei de reforma do código 
de Processo criminal; suspender as armas no rio Grande do sul “e ver se 
os republicanos, trazida a sociedade brasileira a condições mais brandas 
e razoáveis, querem voltar à união, sem mais sacrifício de sangue e de 
dinheiro”.460 

como forma de abrir espaço para a reorganização do país em 
novos moldes, propunha, naquele momento, a convocação de uma 
assembléia constituinte, anseio que se fazia acompanhar do argumento 
de que ela deveria servir “para organizar nova constituição na qual se 
mantenha a ordem e a liberdade, e se tire aos poderes sociais os meios de 
abusarem de seu mandato em prejuízo da nação, apresentando o decreto 
da convocação”. Por fim, buscando golpear um elemento essencial da 
vida política do Brasil, o clientelismo que imperava nas relações sociais e 
sócio-políticas, requeria que se nomeasse “empregados para as províncias 
que venham a fazer uma administração pacífica, e nacional, e não de 
partidos e facções”.461

o Guaycuru dirigiu as suas expectativas de realizações políticas para 
o ministério e para o presidente provincial que sucedeu o tenente-General 
andréa, aderindo ao governo do desembargador antonio ignácio de 
azevedo, o que justificou da maneira seguinte: 

460 Guaycuru, 22 de janeiro de 1845.
461 Guaycuru, 22 de janeiro de 1845.
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terminada gloriosamente como está por nossa parte essa luta 
de vida e morte, que de tão longe trazemos, completaremos 
nosso triunfo coroando-o com o mais generoso e nobre 
sacrifício de nossa vida política. a esse gabinete, que assim 
acaba de arrancar a Bahia das entranhas de um vulcão, a esse 
ministério que assim acaba de restituir-nos a paz, a ordem, a 
liberdade, e todos os direitos e garantias de que nos defraudara 
a mais feroz de todas as tiranias – aos ministros de maio, 
aqui consagramos um voto solene de adesão a mais leal e a 
mais inteira. essas armas de guerra que até hoje brandimos 
infatigáveis, contumazes; essas armas nunca mercenárias, 
nunca poluídas na infâmia da lisonja, aí as vamos hoje depositar 
junto ao trono do imperador, nas mãos brasileiras, honradas, 
puríssimas de seus atuais ministros.462

Foram dois anos de luta intensa contra o ex-Presidente andréa, em 
cujo período aconteceram os dois últimos processos contra o jornal e seus 
editores. tenha o motivo que tenha tido, o Guaycuru, nessa fase, arriara 
as suas armas, por lassidão ou por qualquer outro motivo, afirmando que 
se comprometeria apenas com os atos constitucionais e legítimos do novo 
governo, o que parece ter feito, de acordo com a documentação adicional 
encontrada, desde quando a coleção do jornal referente ao período não 
foi por mim encontrada. assim defendia a sua posição de momento: 

Guardando intactas no fundo de nosso coração nossas convicções 
e crenças, aí lhes votaremos em silêncio mudo religioso 
culto – aí será a república como sempre há sido a divindade 
sacrossanta de nossa fervorosa adoração. na imprensa porém, 
nos debates e discussões da política, o Guaycuru não será de 
hoje avante senão o aliado fiel e devotado do gabinete de maio 
e de seu delegado na Bahia. a política e os atos constitucionais 
e legítimos desse gabinete defenderá-los até seu derradeiro 
dia o Guaycuru. diante de deus e dos homens o protesta 
sem nenhuma restrição. se, o que não permita nunca deus, 
a política e os atos administrativos desse ministério poderem 
algum dia não serem explicados por virtude da constituição e 

462 Guaycuru, 4 de agosto de 1846.
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das leis, o Guaycuru emudecerá, retirar-se-á da imprensa; mas 
agredi-lo, a esse gabinete que salvou a Bahia, hostilizá-lo, não, 
isso nunca o fará o Guaycuru.463

há registros de que alguns rebeldes e aliados históricos seus foram 
agraciados com cargos de certa importância no governo de azevedo, a 
exemplo de Francisco José da Fonseca lessa e do advogado luiz Maria 
alves Falcão Muniz Barreto. a tipografia do Guaycuru publicou a Falla 
presidencial do governo da Bahia no ano de 1847, indício de que essa 
relação de apoio e simpatias mútuas não foi tão breve e teve efeitos 
políticos que não podem ser desconsiderados. 

ao fim do período de azevedo, o Guaycuru iniciou uma nova fase 
de atuação, passando à oposição aos governos seguintes, especialmente 
ao de Francisco Gonçalves Martins, ao tempo em que passou a buscar 
a sua própria reorganização, como órgão de imprensa oposicionista e 
republicana, sendo, inclusive, novamente responsabilizado por incitação 
a novas rebeldias durante o ano de 1849.464 o Guaycuru parecera ter 
retomado a sua trajetória de combate e de crítica. 

463 Guaycuru, 4 de agosto de 1846.
464 Kraay, Hendrik. Race, State…, op. cit., p. 252-253.




