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Capítulo CINCO

A pátria de Catarina
o simbolismo das comemorações e  

a nação que se consolidava



“Baianos! Brasileiros em geral! 
quando chegará o dia de 
nossa perpétua união? quando 
surgirá uma aurora risonha de 
paz e de bonança política, que 
nos venha encontrar no regaço 
da lei, e no gozo da felicidade 
social, contra os quais filhos 
degenerados do Brasil tem 
conspirado?”Correio Mercantil, 16 de março de 1839.
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neste capítulo, apresentarei e discutirei as tensões políticas e sociais 
da Bahia da década de 1840, sob o prisma das disputas simbólicas 
verificadas no período. o enfoque de fundo será o da formação da nação 
e os pontos de vistas conflitantes em torno da sua natureza, extensão, 
composição e relações entre as suas partes. esses embates vieram à tona, 
também, em razão dos significados, reais ou pretendidos, atribuídos às 
datas comemorativas pelos atores sociais em luta na fase que se constitui 
em objeto deste livro.

são datas que dizem respeito a momentos marcantes da trajetória 
política da Bahia na sua relação com a nação brasileira que se afirmava. 
algumas delas nasceram das necessidades de legitimação da Monarquia 
e da Família real, datas essas que eram do estado central e demandavam 
rituais que se voltassem para o fortalecimento do processo de formação da 
nação, mediante uma lógica de submissão e de incorporação das regiões. 
em outros casos, eram datas que serviam como referência de resistência 
ao projeto centralista mencionado. ou, pelo menos, e aqui me refiro ao 
2 de Julho, possibilitavam uma intensa disputa a respeito da natureza da 
nação na qual os participantes estariam inseridos, assim como sobre a 
forma das relações entre a parte e o todo.

assim, as análises e comparações objetivarão a compreensão das datas 
e dos símbolos nos contextos em que se inseriam. além do 2 de Julho, 
o 7 de setembro, o 2 de dezembro, data do nascimento do imperador 
d. Pedro ii, o 23 de Julho, data da Maioridade, e, também, o 16 de 
Março, data da derrota da sabinada, e o seu oposto, o 7 de novembro, 
quando foi instalado o governo rebelde na cidade do salvador em 1837. 
É claro que essa discussão não ficará restrita às datas em si mesmas, mas 
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abrangerá outros aspectos a elas relacionados, destacadamente os que 
dizem respeito à estruturação de rituais públicos destinados a fortalecer 
ideias e proposições políticas dos variados atores políticos e sociais na 
Província da Bahia.465

O 16 de Março: início de uma pretensa 
ressurreição da Bahia

no final da década de 1830, os jornais conservadores da Bahia 
lamentavam o que ocorrera em 7 de abril de 1831, data em que o 
primeiro imperador fora expulso do Brasil e que abrira uma fase histórica 
reputada de anárquica e licenciosa, na qual o respeito à Monarquia e 
à autoridade teria enfraquecido em definitivo. as liberdades públicas 
que emergiram nessa fase eram vistas como algo negativo, sobretudo a 
liberdade de imprensa à qual se atribuía a responsabilidade pelas muitas 
insubordinações políticas ocorridas durante a fase regencial. além disso, 
o advento do código de Processo criminal teria estabelecido, na linha 
das reformas liberais, uma situação de impunidade, incentivando muitas 
pessoas a lançar-se em aventuras rebeldes, sabedoras de que não haveria 
punição para os seus atos.

essa visão fortaleceu-se ainda mais após a ocorrência da sabinada, 
cujos resultados serviram para alertar os grupos conservadores quanto 
aos perigos da alegada postura licenciosa dos rebeldes e da sua imprensa. 
da noite para o dia, um punhado de anarquistas, segundo a visão da 
imprensa conservadora, teria destruído quase tudo o que fora erguido 
pelos grupos dominantes quanto à organização econômica e social. em 
decorrência de tudo isso, a restauração da legalidade monárquica e a 

465 Ver a respeito dos rituais consagradores do imperador, nos teatros ou fora deles, SCHWARCZ, 
Lilian Moritz. As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, especialmente o capítulo 10 (“O império das festas e as festas 
do Império”).
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destruição da perspectiva republicana na Bahia passaram a constituir-se 
em uma espécie de resgate necessário da organização política, econômica 
e social desejada pelos grupos poderosos da Província.

o dia 16 de março de 1838 passou a representar, para os vitoriosos 
na guerra contra a sabinada, uma espécie de renascimento político da 
Bahia, reinserida, a partir dele, no leito da nação, de onde fora separada 
e transformada em república quatro meses antes, quando da eclosão do 
movimento rebelde em salvador. com essa compreensão, a imprensa 
conservadora, especialmente o Correio Mercantil, comandou um processo 
que objetivou, sem sucesso duradouro, transformar essa data em signo 
que pudesse contribuir para combater as tendências contestadoras e para 
construir uma pacificação definitiva da Província.

o primeiro registro encontrado nesse sentido foi a alteração do 
nome da embarcação conceição d’oliveira, que passou a chamar-se 16 
de Março e que serviu para conduzir para fora da Província, no mês de 
abril de 1838, 375 recrutas tirados dos prisioneiros rebeldes.466 a luta 
pela exaltação dessa data ganhou mais peso quando da aproximação do 
primeiro aniversário da vitoriosa campanha das forças legais contra os 
rebeldes da capital. alguns dias antes, o periódico Correio Mercantil já se 
manifestava a respeito da necessidade de organizar os festejos na capital 
da Província. depois de associar o dia 16 de março ao triunfo da lei e à 
Monarquia constitucional, objetos que teriam sido selados “para sempre” 
na Província da Bahia, conclamava os baianos a “manifestar, ante o Brasil 
e o mundo inteiro, o seu regozijo, correndo ao templo do senhor para lhe 
render as devidas graças por tão assinalados benefícios”.467

À data foi atribuído um peso que se apresentaria exagerado. os seus 
defensores entendiam que ela poderia vir a ser representativa da história 
baiana, não somente na Província, mas em todo o Brasil. Por ter sido 

466 APEB/SACP, maço 684, Ofício do Presidente da Província ao Ministro da Guerra, 18 de abril 
de 1838. 

467 Correio Mercantil, 6 de março de 1839.
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a data do retorno da Bahia à “comunidade” nacional, conceberam que 
ela representaria satisfatoriamente os anseios de expressão simbólica de 
todos aqueles a quem interessava a união das províncias sob a dinastia dos 
Braganças. havia uma percepção, entre os grupos dominantes baianos, 
de que a rápida derrota da rebelião contribuía para fortalecer o governo 
central, no que tange ao enfrentamento das revoltas que ainda estavam 
em curso em outras regiões do Brasil.

os baianos eram convocados a comparecer ao Te Deum Laudamus 
que iria ser praticado na igreja do colégio, para o qual o Presidente da 
Província já havia destinado “uma avultada quantia”. o Correio Mercantil 
pedia, ainda, a colaboração de todos os que se dignassem a contribuir 
para as comemorações, devendo entregar as quantias na tipografia do 
próprio jornal, assim como na da Gazeta Comercial, ou nas mãos de 
alguns cidadãos que o periódico indicava. tinham sequência, assim, as 
tentativas de eternizar o dia 16 de março como uma data significativa 
para a nacionalidade.

em nota posterior, o Correio Mercantil, expressando o papel que 
destinava ao 16 de Março, evidenciava as suas concepções sobre a 
nação brasileira. comemorava, então, a passagem de um ano desde que 
as tropas legais deram a vitória à causa da “integridade do império”, 
argumentando que a vitória se dera contra uma “facção desorganizadora”, 
“que havia concebido o funesto plano de segregar a rica província da 
Bahia da comunhão brasileira, em que ela (a Bahia) jurou existir à face 
de deus e dos homens!”.468 a consciência a respeito da necessidade de 
manter a Bahia na “comunhão brasileira” estava patente nos documentos, 
projetando-se, dessa maneira, a emergência de uma grande nação, cuja 
destinação à grandiosidade seria garantida por deus, conforme se pode 
depreender do trecho abaixo: 

Um ano havemos nós percorrido, depois desse sanguinoso 
triunfo, que tanto enobrece o nome brasileiro, mas que 

468 Correio Mercantil, 16 de março de 1839.
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fôramos felizes, se com ele para sempre comprássemos a paz, 
a união de todos os brasileiros em um só laço compacto, e 
indissolúvel, para que, à sombra da lei, da constituição, e 
do trono do Grande Pedro segundo, chegássemos ao apogeu 
da prosperidade, e de força a que o Brasil está destinado pela 
Providência!469

o dia 16 de março seria, de acordo com essas concepções e 
expectativas, o marco do retorno de uma grande província ao seio de uma 
nação a que a Providência teria reservado a inexorável prosperidade. e 
deveria passar a representar a continuação de um processo de construção 
nacional que fora perturbado pela revolução. o Correio Mercantil 
lamentava que a união construída a partir da independência houvesse 
sido interrompida e que o Brasil tivesse sido remetido ao “vórtice das 
revoluções”. e perguntava se foi para isso que nos constituímos em nação 
livre e independente e se esse era o prêmio dos esforços de todos os 
brasileiros para a sua gloriosa emancipação política.470 assim, turbadas 
as referências mais significativas dessa união em prol da independência, 
restaria forjar uma nova referência simbólica que pudesse representar a 
unidade da nação que o Correio Mercantil desejava construir.

o Te Deum Laudamus foi realizado, conforme notícia do próprio 
Correio. além disso, houve um baile em homenagem à data, promovido 
pela sociedade recreação Bahiana, ao qual teriam assistido “muitas 
pessoas distintas da Província”. o periódico não indica que tenha havido 
ampla participação da população nesses atos, referindo-se à presença do 
Presidente da Província, do arcebispo, do comandante das armas, dos 
deputados provinciais, do intendente da Marinha, de oficiais da armada, 
do exército e da Guarda nacional, e de empregados públicos. além 
disso, informa que a cidade iluminou-se “espontaneamente” à noite e 
que as embarcações içaram o pavilhão auriverde para saudarem “dia tão 

469 Correio Mercantil, 16 de março de 1839.
470 Correio Mercantil, 16 de março de 1839.
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memorável nos anais Brasileiros”. Por fim, pedia que não murchassem, 
nos corações brasileiros, tão louváveis sentimentos, dignos de quantos 
se prezavam pertencer à terra de santa cruz “cuja integridade e união 
de todos os seus filhos, constituirão sempre a glória e a grandeza deste 
abençoado país!”471

o ano de 1840 parece ter sido o último em que o Correio Mercantil 
tratou do 16 de Março. a sua tentativa de estabelecer a data como uma 
referência simbólica, portadora de sentido para a construção do futuro, 
não foi adiante. constatava que “apenas contas o teu segundo aniversário, 
despontas tão pálido, tão triste, tão mudado”. ao fazer comparações 
com o ano anterior, decerto exagerava, mencionando que, no primeiro 
aniversário, a população, “eletrizada pela glória com que assomaste no 
horizonte baiano em 1838”, saudara o dia 16 de março de 1839 “com 
todo o entusiasmo de uma firme esperança”. a sua lamentação prosseguia, 
ao reconhecer publicamente que “depressa se esvaeceu aquela auréola de 
paz e de ventura, legada por esses heróis de Pirajá à sua Pátria”. e ainda: 
“volve de novo, mas sem ruído, esse grande dia baiano, esse grande dia 
em que a hidra da anarquia foi debelada”.472

esse rápido declínio revelava que a data não teve uma efetiva acolhida 
pela sociedade baiana. a cidade do salvador e a sua população viveram, 
apesar da derrota sofrida, momentos angustiantes quando do avanço 
final dos legalistas, vendo cair por terra as expectativas que depositara 
na mudança que havia sido projetada pelos rebeldes de 1837. se essa 
rebelião não conseguira realizar os anseios da população, a restauração 
da ordem provavelmente significou a derrota final dessas aspirações, 
fazendo predominar a letargia e a indiferença entre a população da 
capital, sentimentos que certamente se sobrepuseram a qualquer desejo 
de comemorar uma vitória que não era sua. não haveria sentido em fazer 
com que, como desejava o Correio Mercantil, o 16 de Março fosse erguido 

471 Correio Mercantil, 18 de março de 1839.
472 Correio Mercantil, 18 de março de 1840.
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a um patamar grandioso, “a par do 1º dia baiano, do imortal 2 de Julho”, 
cujo significado era grande para a população baiana.

7 de Novembro: um fantasma a ser 
erradicado

se a nossa reflexão puder compreender o momento histórico em 
que se vivia, então poderemos, quem sabe, apreender o significado 
mais fundo das palavras dos redatores do Correio Mercantil. na sua 
concepção, a história recente da Bahia teria feito dissipar os referenciais 
simbólicos nascidos com a luta pela independência, à medida que os 
antigos combatentes dos portugueses teriam passado a digladiar-se 
em lutas fratricidas nos períodos subsequentes. o 2 de Julho perdera 
importância como referência para esse núcleo conservador e centralista 
existente na Bahia. o 16 de Março deveria, assim, adquirir o status de 
dia da redenção dos baianos, vindo a simbolizar o renascimento de um 
sentimento nacional que se teria perdido com a rebelião de 1837. não 
deve ter sido resultado de mera displicência o fato de o Correio Mercantil 
silenciar, quase completamente, sobre as festividades do 2 de Julho entre 
os anos de 1838 e 1840, como será demonstrado adiante.

o dia 7 de novembro de 1837, por sua vez, passou a representar 
uma espécie de “outro” do 16 de Março, seu oposto e negação. Por isso, 
deveria ser amaldiçoado e esquecido para sempre, renegado pela história. 
esse era o discurso veiculado pelos legalistas baianos no contexto referido. 
o impacto da derrota imposta fez com que o 7 de novembro não tivesse 
logrado a obtenção de grande número de defensores na fase subsequente 
à rebelião. nem mesmo nas páginas da imprensa rebelde, quando esta 
teve oportunidade de ressurgir mais adiante. Para o Correio Mercantil, 
que por dois anos consecutivos dedicou artigos à destruição da data, 
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esse dia lembrava a impunidade daqueles que, “absolvidos e ufanos”, 
passeavam pelas ruas da cidade incendiada, fazendo visitas aos que ainda 
se encontravam presos, para, com eles, encetar planos furiosos de rebelião 
e de vinganças particulares.473

até 1840, o Correio Mercantil preocupou-se em combater o 7 
de novembro. afirmava que, enquanto certas datas traziam gratas 
recordações aos povos, outras há “que a memória a mais tolerante 
ou indiferente quisera sem dúvida sepultar para sempre no olvido”, o 
que complementava dizendo que “tal será para a Bahia eternamente 
a melancólica comemoração do dia de hoje”, referindo-se ao dia 7 de 
novembro daquele ano. assim, rememorava fatos da rebelião de 1837, 
verdadeiros ou não, reiterando a sua natureza nefasta para a Bahia. a 
rebelião teria sido resultado da união de incautos, turbulentos e das 
“insinuantes doutrinas assoalhadas diariamente por um grande perverso”; 
teria sido anticonstitucional e anticristã; afirmava que se vivia, ainda em 
1840, uma situação de impunidade, perguntando, ao final: “não passeiam 
a par de nós os seus autores [os rebeldes], ombreando o incendiário com 
o monarquista patriota que derramou o seu sangue pela Pátria?474

se os conservadores, apesar da sua força econômica e do seu 
prestígio, não conseguiram fazer do 16 de Março o signo de uma 
Bahia restaurada, os defensores do 7 de novembro encontravam-se em 
condições ainda mais desfavoráveis para a glorificação da data em que 
teve início a sabinada, como símbolo que pudesse ser introjetado nos 
sentimentos dos baianos. os dois anos e meio que se seguiram à derrota 
foram tempos de cárcere e de tentativas de preservação da vida para as 
principais lideranças, envolvidas em depoimentos e julgamentos. ao fim, 
a anistia e a desestruturação quase completa desse núcleo que dirigiu a 
rebelião, assim como a ausência de uma imprensa rebelde, dificultaram 
ainda mais a perpetuação do 7 de novembro. Mesmo após o retorno dos 

473 Correio Mercantil, 7 de novembro de 1839. 
474 Correio Mercantil, 7 de novembro de 1840.
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principais líderes, seis ou sete anos mais tarde, bem como da existência 
de uma imprensa radical e republicana, as referências ao 7 de novembro 
somente foram feitas de forma muito cuidadosa.

O 2 de Julho e as disputas simbólicas entre 
Bahia e Brasil

o 2 de Julho tem sido objeto de trabalhos diversos. além dos que 
foram escritos por memorialistas e narradores da vida cultural e social 
da Bahia ao longo dos séculos XiX e XX, tem sido alvo de trabalhos que 
buscaram compreender a sua natureza e detectar as suas transformações 
no tempo.475 dois desses trabalhos tem peso maior para este livro, pois, 
além do seu perfil acadêmico, voltam-se, de uma forma ou de outra, para 
a discussão a respeito do 2 de Julho no período que se liga ao meu objeto 
de pesquisa. 

Um deles é o de hendrik Kraay.476 além do aspecto acima 
levantado, esse autor promove uma discussão de grande interesse sobre 
a questão nacional, situando a Bahia e as suas concepções ante o estado 
brasileiro e ante a nação que então se forjava a partir das ações desse 
mesmo estado. segundo Kraay, “o estado não era uma entidade remota 
e alheia à população; ao contrário, as classes populares celebravam a 
sua fundação de uma maneira que rejeitava o nacionalismo oficial do 

475 Ver: QUERINO, Manoel. Notícia histórica sobre o 2 de Julho de 1823 e sua comemoração na 
Bahia. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador, n. 48, 1923, QUERINO, 
Manoel. A Bahia de outrora. Salvador: Progresso, 1946. (Coleção de Estudos Brasileiros), 
QUERINO, Manoel. Artistas baianos. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 
Salvador, n. 31, p. 93-115, 1955, CAMPOS, João da Silva. Crônicas baianas do século XIX: o dois 
de julho há cem anos. Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia. Salvador, n. 25, p. 295-
304, 1937, BOCCANERA JUNIOR, Sílio. Bahia histórica. Salvador: Typografia Bahiana, 1926, 
BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura. Aspectos do 2 de Julho: 150 anos da independência 
da Bahia. Salvador, 1973.

476 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 49-87.
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império brasileiro”.477 Um outro aspecto que destaco do seu trabalho é 
o da listagem das características e das alterações verificadas no 2 de Julho 
no transcorrer do século XiX.

o segundo é o trabalho de lizir arcanjo alves, que discute o 
problema nacional a partir dos conflitos entre as concepções literárias 
dos poetas baianos e aquelas que, patrocinadas pelo estado a partir da 
corte, foram alçadas à condição de representantes de uma linguagem 
literária que expressaria, de forma conveniente, o verdadeiro sentido da 
nacionalidade. o 2 de Julho foi um momento privilegiado da exposição 
dos poemas dos literatos baianos, criando um espaço público amplo e 
marcado por certa liberdade, de forma que essa literatura, assim como 
ocorria com as manifestações propriamente políticas, pudesse expressar-
se e fazer a necessária defesa de concepções que, em boa medida, não se 
coadunavam com o gosto da elite política e nem possuíam consonância 
com os cânones artístico-literários considerados nacionais. 

o 2 de Julho, que teve início como manifestação popular espontânea 
para comemorar o primeiro aniversário da expulsão dos portugueses 
da Bahia, foi, segundo Kraay, um rito cívico criado de baixo, não por 
iniciativa oficial, caso seja possível aceitar as narrativas feitas, a posteriori, 
sobre ele.478 sofreu, ao longo do tempo, interferências oficiais que tinham 
o propósito de torná-lo mais abertamente monárquico e dinástico e 
menos turbulento e antilusitano, embora essas ações, com as quais 
comungavam os principais periódicos da imprensa conservadora da 
Bahia, tenham enfrentado a resistência cultural de uma população que 
comemorava o feito de 1823 de forma a reiterar a sua luta e o seu ódio 
contra os portugueses que habitaram e que ainda habitavam a Bahia. 
em razão disso, a partir da correlação entre as forças políticas em cada 
momento histórico, o 2 de Julho poderia adquirir um perfil mais ou 
menos comportado, assim como evidenciar, de forma mais ou menos 

477 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 50.
478 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 52.
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contundente, mediante seus símbolos, os interesses dos grupos políticos 
da sociedade baiana.

não vou deter-me nos primeiros anos das comemorações do 2 
de Julho, pois eles já se encontram descritos e discutidos em trabalhos 
antecedentes. Farei apenas um breve relato, de maneira a descrever a 
fixação dos principais elementos das comemorações, de maneira a facilitar 
a compreensão a respeito das mudanças que foram efetivadas ou tentadas 
durante as décadas seguintes. 

o aspecto cênico fundamental das comemorações, existente até os 
dias atuais, é a caminhada que se desloca da lapinha até o terreiro de 
Jesus, e que simboliza a entrada das forças militares vitoriosas na cidade 
do salvador. o trajeto foi definido a partir de elementos que simbolizavam 
a forte reação que existia contra os portugueses. apoiando-se em O Grito 
da Razão, jornal da época, hendrik Kraay menciona a ocorrência de uma 
parada militar, de um Te Deum e de uma representação teatral patriótica. 
Já em 1824, uma carreta que havia sido capturada nas lutas carregava 
um velho mestiço, como um “símbolo vivo da nação brasileira”. ainda 
não era o caboclo que se eternizaria depois. em 1825, apareceu um novo 
carro alegórico, carregando a estátua de um índio (caboclo) portando 
arco e flecha e pisando uma serpente que representaria a tirania, ou seja, 
“pisando” o domínio português na Bahia.479 o conteúdo inicial das 
comemorações foi, assim, fortemente marcado pelo antilusitanismo, 
sentimento que seria muito forte no meio da população muitos anos 
após a expulsão das tropas portuguesas da Bahia. Kraay afirma, sobre 
isso, que da rejeição agressiva a portugueses e a africanos veio a escolha 
acertada do caboclo como símbolo, pois “índios não ameaçavam a Bahia 
da maneira que africanos e portugueses o faziam na época”.480

479 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 55. O autor baseia-se em Manoel Querino 
para fazer esse relato. É interessante lembrar que Querino escreveu essa memória muitas 
décadas após os fatos, o que aumenta a probabilidade de uma narrativa distorcida ou 
imperfeita dos fatos.

480 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 62.
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Uma das maiores preocupações das autoridades, nas décadas 
seguintes, foi a tentativa de eliminar, o mais amplamente possível, o 
conteúdo antilusitano das manifestações do 2 de Julho, ao tempo em 
que buscavam incluir os símbolos oficiais, como ocorrera em 1825, com 
a inauguração do retrato de d. Pedro i na casa da Moeda.481 em 1831, 
quando reacenderam os conflitos de rua entre portugueses e brasileiros, o 
cuidado com a possibilidade de choques abertos e violentos encontrava-
se presente na convocação do Juiz de Paz da Freguesia de santo antônio 
além do carmo, em salvador. ele convocou os seus comparoquianos a 
participarem dos atos de regozijo público do 2 de Julho, ao tempo em 
que tentava convencê-los de que não deveriam ir armados. defendia que 
a ostentação bélica não deveria existir, pois não havia um inimigo a temer, 
sustentando que “as armas do triunfo são loiros, são flores, o dia é de 
vitória, longe os distintivos da guerra”.482 

alguns dias mais tarde, o mesmo Juiz de Paz noticiava “que o dia 
2 de Julho foi, nesta freguesia, preenchido com o maior aplauso, não 
havendo a menor contestação entre os meus comparoquianos”,483 notícia 
que expressava o anseio das autoridades policiais e políticas da Bahia pela 
manutenção do sossego público, compreensível em razão das características 
das comemorações do 2 de Julho, marcadas pela participação espontânea 
da população, que expressavam as suas próprias interpretações da vida 
e expunham os seus objetivos imediatos e históricos, entre os quais o 
antilusitanismo adquiria enorme significado.

depois de 1838, o 2 de Julho continuou a ser o momento privilegiado 
das principais disputas simbólicas entre as tendências existentes no cenário 
político da Bahia. de início, entre 1838 e 1840, fase em que os temores 
de ocorrência de novas rebeliões do tipo da sabinada estavam ainda 
muito presentes na sociedade baiana, a imprensa conservadora foi muito 

481 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 54/5.
482 APEB/SACP, maço 1.569, Convocação do Juiz de Paz Lázaro José Jambeiro, impressa na 

Tipografia do Bahiano.
483 APEB/SACP,  maço 1.569, Ofício do Juiz de Paz Lázaro José Jambeiro, 3 de julho de 1831.
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cuidadosa em relação ao 2 de Julho. na verdade, pouco mencionou das 
comemorações. até parece que não teria existido algo digno de nota além 
do corriqueiro Te Deum patrocinado pela câmara Municipal de salvador, 
que, mediante editais, convidava os munícipes a participarem dos festejos. 
esses editais eram pouco modificados de um ano a outro e ressaltavam 
referenciais como o “valor” e a “generosidade” do povo baiano.

o “valor” teria sido selado “no campo da honra”, com a conquista 
da independência política. a “generosidade” seria própria de um povo 
dotado de “docilidade natural”, que outros “só tem adquirido pela cultura 
da razão e influxos da iluminada filosofia”, e que teria levado os baianos 
a tratar dignamente os portugueses. Um desses editais afirmara que o 
2 de Julho viu um povo que, tendo motivos para ressentir-se contra os 
seus injustos opressores, decidiu “ocupar-se unicamente da vitória que 
alcançara, e reunindo sobre os influxos do heroísmo e tolerância, esquecer 
injúrias, perdoar aos vencidos”.484 

em anos posteriores, renovava a observação, sem, no entanto, 
mencionar a palavra portugueses. em 1839, falava da “generosidade com 
que tratamos nossos opressores depois de três séculos de escravidão”.485 
em 1840, mencionava os “heróicos feitos dos cidadãos Baianos, 
que tão intrépidos quanto generosos, tem sabido harmonizar com os 
entorpecedores de sua independência e prosperidade”, ou seja, com os 
portugueses.486 além disso, buscando coibir formas comemorativas não 
aceitáveis no seio da população, pedia, em todos esses editais, que ela 
pudesse apresentar “todos os gêneros de lícitos divertimentos”, além de 
ornar e iluminar as frentes das suas casas.

484 Correio Mercantil, 28 de junho de 1838. Edital de convocação para os festejos do 2 de 
Julho.

485 Correio Mercantil, 21 de junho de 1839. Edital de convocação para os festejos do 2 de 
Julho.

486 Correio Mercantil, 27 de junho de 1840. Edital de convocação para os festejos do 2 de 
Julho.
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nos escassos relatos e notícias encontradas, é possível inferir que os 
atos convocatórios do 2 de Julho, conhecidos por bandos anunciadores, 
também sofreram tentativas de controle nos anos posteriores à sabinada. 
a administração do estado tentou, das mais diferentes formas, atenuar ou 
extirpar o seu conteúdo radical e antiportuguês. descrevendo os bandos 
anunciadores dos anos de 1847 e de 1848, hendrik Kraay afirma que 
eles eram compostos de “um piquete de soldados, uma banda do exército 
ou da Polícia e um pregoeiro, que lia a proclamação em vários lugares 
da cidade”.487 esse ato, aparentemente organizado segundo disposições 
oficiais, não teria tido a mesma configuração nos anos iniciais da festa. 

João da silva campos mencionou as comemorações de 1836, ano em 
que o bando anunciador teria se constituído em uma espécie de passeata 
carnavalesca. relatou, apoiando-se nos relatos da imprensa da época, 
que o bando saiu às ruas com “mais de duzentos mascarados vestidos 
de branco, à exceção de alguns que envergavam ricos disfarces, todos a 
cavalo, as montarias bem ajaezadas e enfeitadas de laçarotes e topes de 
fitas”,488 tudo isso precedido de uma banda de música militar igualmente 
bem organizada. Provavelmente, em muitos dos anos anteriores à 
sabinada, os festejos, assim como o próprio bando anunciador, possuíam 
características semelhantes a estas que estão presentes na narrativa de 
João da silva campos.489 

no ano de 1843, o periódico Comércio informava que o bando 
anunciador do 2 de Julho seria composto de pessoas a pé e a cavalo, a fim de 
reunir um maior número de cidadãos, que deveriam estar “uniformizados 
de jaqueta e calças brancas, e chapéus pretos, circulados com fitas verdes 

487 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 56.
488 CAMPOS, João da Silva. “Crônicas baianas...”, op. cit., p. 296
489 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 58 e 67. O autor afirma, nesse sentido, que os 

batalhões patrióticos também se assemelhavam aos blocos de carnaval atual de Salvador. 
Faço a ressalva, para os dias atuais, que o carnaval de Salvador, é cada vez menos negro 
quando à composição dos blocos, voltados, cada vez mais, para a obtenção de lucro, e 
destinados às pessoas com maior poder aquisitivo, o que impõe uma redefinição dos 
espaços a serem ocupados pela população negra e pobre da Cidade.
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e amarelas”.490 conquanto não projetasse uma “desordem” carnavalesca, 
também não se anunciava um bando ao estilo daquele que circulou 
em 1847, que, segundo a descrição acima, possuiria um perfil mais 
aproximado do desejado pelos governos, dada a forte presença militar 
e a aparente ausência de expressões carnavalescas no trajeto que servia à 
convocação das pessoas para os festejos do dia 2.

nos anos que se seguiram a 1838, as autoridades e a imprensa 
conservadora tentaram depurar o 2 de Julho dos seus conteúdos e formas 
originais, sobretudo das manifestações que ocorriam à margem do desfile 
oficial, compreendendo que elas poderiam provocar distúrbios, em razão 
dos agitados ânimos da população, que se lançava às ruas segundo os seus 
referenciais estéticos e suas concepções políticas, contrariando o espírito 
de ordem emanado dos poderes provinciais.

Um dos aspectos dessa depuração foi sugerido por Kraay, ao afirmar 
que a postura radicalizada dos ex-milicianos negros na sabinada serviu de 
justificação para o seu massacre quando da repressão de março de 1838, e 
que, dessa maneira, “a Bahia eliminou os heróis negros da independência 
e purgou o conteúdo racial do 2 de Julho”. esse autor argumentou, 
ainda, que “dessa maneira, o dois de Julho apresentava uma Bahia 
ostensivamente ‘não racial’, cuja esfera pública seria presumida como 
branca”. a participação negra no 2 de Julho ocorreria, dessa forma, à 
margem daquilo que se apresentava como oficial, deixando de receber 
menção da imprensa, embora predominasse numericamente entre os que 
desfilavam.491 segundo Kraay, a participação negra no 2 de Julho somente 
receberia uma modesta atenção com a Guerra do Paraguai, várias décadas 
depois. 

essa observação a respeito da eliminação do conteúdo racial constitui-
se em um caminho para realizar, a partir deste ponto, a exposição sobre 
as tentativas das autoridades e da imprensa, de adaptar o 2 de Julho à 

490 Comércio, 28 de junho de 1843.
491 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 69-70.
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sua própria imagem: branco, moderado, bem organizado e dotado de 
referenciais que se afastariam daqueles que motivaram a sua origem. era 
o estado e a oficialidade buscando disciplinar uma festa que tinha tido 
origem no orgulho da população pela sua inserção em uma luta contra 
um inimigo que ainda se constituía, para ela, em realidade presente, nos 
armazéns e nas ruas da cidade em que vivia. 

a grande maioria dos relatos jornalísticos sobre o 2 de Julho pouco 
ou quase nada informa sobre a participação da massa popular nos festejos. 
aparentemente, essa população da cidade do salvador somente participava 
de alguns momentos e situações das comemorações. Por esses relatos, a 
exemplo do que fez o Correio Mercantil, isso ocorreria, por exemplo, na 
condução do carro triunfal, que era levado na noite do dia 1 de julho até 
a lapinha e, no dia seguinte, durante a caminhada festiva até o terreiro 
de Jesus, no centro da cidade. o periódico menciona que, na madrugada 
do dia 2 de julho de 1840 “persistia numeroso ajuntamento de povo” 
na lapinha, esperando que “despontasse a aurora desse sempre precioso 
dia”. depois, o carro triunfal partiria da lapinha para o terreiro, seguido 
de “numeroso concurso de pessoas de todas as classes e idades”.492 

em geral, afora essas referências à presença de numeroso ajuntamento 
de gente quando da condução do carro triunfal, o que sobressai é a 
ausência de referências sobre a sua participação nos desfiles. quando 
muito, o povo se encontrava presente para aplaudir os governantes, para 
assistir ao Te Deum na catedral ou para ouvir os poemas recitados em 
praça pública pelos vários poetas que ocupavam os palanques armados 
em alguns pontos da cidade. essa ausência pode ser notada da leitura 
dos textos do Correio Mercantil ao longo da década de 1840. esse jornal 
salientou, em todos os anos em que noticiou as comemorações, aquilo 
que dizia respeito ao oficialismo dos desfiles, à presença das autoridades, 
omitindo as referências à inquieta e, por vezes, turbulenta, participação 
da população no 2 de Julho de cada ano.

492 Correio Mercantil, 6 de julho de 1840.
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hendrik Kraay, apoiando-se em roberto da Matta, fez observações 
valiosas a respeito da natureza múltipla do 2 de Julho durante o século 
XiX, apreendendo o fato de que as comemorações conteriam elementos 
que o faziam, a um só tempo, uma festa cívica grave, com Te Deuns, 
desfiles militares, continência aos símbolos monárquicos e oficiais etc; 
uma festa eminentemente popular, “repleta de elementos carnavalescos”; 
e, também, uma festa religiosa, pois o desfile assemelhava-se a uma 
procissão católica, do mesmo modo que o caboclo assemelhava-se a um 
santo, carregado pelas ruas da cidade como elemento de devoção.493 Mas, 
a depender de quem fizesse a narração, prevaleceria uma dessas facetas 
sobre as demais.

dessa forma, informando das comemorações do ano de 1840, 
o Correio Mercantil deixava de lado a participação popular e atribuía 
importância aos aspectos solenes e oficiais, priorizando a narrativa sobre 
o ato político ocorrido no teatro são João, na noite do dia 2, quando 
o “uníssono brado de 800 pessoas” teria ovacionado o então Presidente 
thomaz Xavier Garcia de almeida, considerado, pelo periódico, como o 
sustentáculo da tranquilidade pública na Província. 

o relato não servia para noticiar tudo o que ocorrera na cidade, 
mas para fortalecer politicamente o Presidente, que vinha sofrendo fortes 
ataques dos deputados da oposição baiana na assembléia Geral, e que 
viria a deixar o cargo pouco depois, quando ocorreu a Maioridade do 
imperador e a ascensão dos liberais ao poder. nas notícias sobre o 2 
de Julho de 1840, assim como ocorreu em outros anos, o periódico 
preocupou-se, sobretudo, em narrar a organização dos batalhões para o 
desfile, as suas divisões e brigadas, assim como os nomes dos respectivos 
comandantes.494

nessa linha, o Correio Mercantil fez, em 1848, uma narrativa que 
enfatizou a construção de um enorme palanque em frente à casa de 

493 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 59-60.
494  Vide, por exemplo, o Correio Mercantil de 8 de julho de 1840 e de 5 de julho de 1847. 
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câmara, na Praça Municipal da cidade. esse palanque fora dividido 
em três grandes palacetes, cada um deles estampando efígies de figuras 
representativas da Monarquia, quais sejam a do imperador, a da imperatriz 
e a de d. Pedro i. além disso, o periódico esmerou-se em apresentar 
detalhes como a “beleza dos capitéis”, a “elegância das colunas”, os 
“mimosos festões donde pendiam globos”, o “brilhantismo das luzes” 
e docéis de veludo azul, entre outros ornamentos, buscando evidenciar 
a suntuosidade de um 2 de Julho que, em tudo parecia distanciar-se do 
espírito que marcou as primeiras comemorações, duas décadas antes. a 
notícia informava, também, que havia muito tempo não se celebrava com 
tanta pompa o 2 de Julho. Fizera ainda uma comparação com os festejos 
de 1837, considerado o mais pomposo, afirmando que o de 1848 não lhe 
ganhou em entusiasmo, mas que “iluminação tão rica como essa, que aí 
na Praça se fizera, jamais vira a Bahia”.495

o povo teria estado na parte de baixo, aplaudindo as imagens dos 
titulares da Monarquia, inclusive a do imperador deposto em 1831, 
assim como a beleza das colunas coríntias. teria aplaudido o Presidente 
da Província e o General labatut, herói branco e estrangeiro da 
independência, que, nesse ano, estivera presente nas festividades. essa 
população pobre, negra ou mestiça não teria tido presença ativa? não 
teria feito a sua própria festa, o seu próprio desfile, com seus batalhões 
patrióticos que, na década de 1840 já existiam e agitavam o desfile do 
2 de Julho? É o que se depreende das páginas do Correio Mercantil, 
mais preocupado em realçar os rituais oficiais do que as manifestações 
marcadas pela espontaneidade da população.

isso fica bem evidente quando analisamos os símbolos expostos nos 
palacetes construídos para a comemoração do 2 de Julho de 1848. o 
Correio Mercantil, na sua detalhada narrativa, atribuiu grande relevo à 
estruturação dos palanques e às efígies de d. Pedro i, de d. Pedro ii e da 

495 Correio Mercantil, 7 de julho de 1848.
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imperatriz, ali postas para serem vistas e introjetadas nas “almas” que se 
fizessem presentes ou que ouvissem os relatos posteriormente.496 

em 1840, o mesmo periódico informara que, “no terreiro de 
Jesus um magnífico templo, de esbelta construtura, encerrava a efígie 
do augusto penhor da prosperidade do Brasil, o sr. d. Pedro 2º”. nesse 
mesmo ano, descrevendo a solenidade ocorrida no teatro são João, na 
noite do dia 2 de julho, o periódico informara que, após a chegada do 
Presidente, “foi elevado o pano, deixando ver ao público, eletrizado com 
tal visão, o retrato de s. M. o imperador”, a quem teriam sido dirigidos 
os primeiros vivas da noite.497 essa era uma solenidade repetida ano após 
ano no principal teatro da cidade.

o teatro são João, espaço dos grandes espetáculos artísticos, mas 
também dos atos políticos destinados à consagração dos titulares da 
monarquia e dos seus representantes na Província, foi, também, palco de 
alguns conflitos que, por pouco, não extravasaram para situações mais 
graves contra o Governo. 

algumas correspondências trocadas entre as autoridades 
consideravam o teatro um local que deveria ser vigiado pela Polícia. 
assim se percebe, por exemplo, no ofício enviado ao chefe de Polícia 
por um delegado, mediante o qual solicitava maior número de guardas 
para as sessões, alegando que a “autoridade policial não tem guardas de 
que lance mão, quando porventura apareça alguma desordem dentro 
ou fora do teatro”.498 os termos indicam que não era incomum a 
ocorrência de “alguma desordem”. Uma desordem não é fato de caráter 
necessariamente político, mas pode adquirir esse perfil, a depender de 

496 Apóio-me em José Murilo de Carvalho, quando discute o processo de implantação do regime 
republicano nas almas dos brasileiros. Faço uma adaptação da sua tese para o momento 
que se constitui em objeto deste trabalho, apreendendo os esforços oficiais para que a 
monarquia brasileira e os seus símbolos, após tantos conflitos, pudesse ser introjetada nas 
“almas” dos brasileiros. Ver: CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário 
da República. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  

497 Correio Mercantil, 6 de julho de 1840 e 5 de julho de 1847.
498 APEB/SACP, maço 6.182, Ofício do Delegado do 1º. Distrito da Capital, em Ofícios de 

delegados ao Chefe de Polícia (1844-1846), 20 de março de 1844.
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como se dê concretamente o processo, se há repressão ou não, se existem 
ou não motivos políticos correlacionados à desordem.

Foi o que ocorreu em 1845, quando a assistência vaiou um 
espetáculo teatral intitulado A Norma apresentado por uma companhia 
italiana. após a vaia, os soldados da guarnição invadiram o teatro, o que, 
por pouco, não desaguou em uma situação mais grave: 

o povo saiu todo da platéia, entregando-a inteira à tropa; 
e protestando contra a iniqüidade da provocação, contra o 
arrojo de tamanho desaforo – mas fazendo ao mesmo tempo 
sentir em toda a veemência dos termos ao aguazil da Polícia 
o desprezo e a indignação de que se fazia credor. o conflito 
principiava a tomar um caráter medonho.499

depois disso, a administração do teatro logrou apaziguar a situação, 
fazendo com que o público retornasse à platéia, o que levou o redator do 
Guaycuru a afirmar, com ironia, que “o povo da Bahia, o mais dócil e 
benigno de todos os povos do mundo, voltou à platéia, bradando vivas à 
constituição, à liberdade, à soberania nacional!”.500

se o teatro, controlado pelo Governo provincial, tinha como uma de 
suas destinações a de ser local para a consagração da Monarquia e da Família 
do imperador, assim como dos seus representantes políticos na Província, 
era também um espaço no qual, mesmo contra a vontade do soberano, 
ocorriam manifestações de desagrado com a política ministerial e contra 
certos arquétipos culturais que não se coadunavam com as concepções 
correntes da população e da intelectualidade baiana, destacadamente dos 
seus literatos e poetas. É possível que tenha ocorrido algo do tipo com 
o espetáculo acima mencionado, vaiado pela população. eram muito 
comuns espetáculos teatrais vindos de outros países, sobretudo da itália, 
na programação do teatro de são João. assim, vaiando e expressando-
se contrariamente, o público extravasava sentimentos de oposição não 

499 Guaycuru, 2 de setembro de 1845.
500 Guaycuru, 2 de setembro de 1845.
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somente estéticos, mas também comportamentais e políticos, levando 
para o interior da casa de espetáculos muitas das concepções advindas da 
sua própria interpretação sobre a vida e a sociedade. 

assim, o processo de busca de legitimação dos símbolos maiores da 
Monarquia brasileira complementava-se com a realização dos Te Deum 
da catedral e com as solenidades do teatro, realizadas na noite do dia 
2 de julho. a cada ano, a imprensa conservadora procurava eternizá-los, 
relatando, às vezes com riqueza de detalhes, as presenças nos atos oficiais 
do dia. Um exemplo disso encontra-se na narrativa do ato religioso na 
catedral, cuja preocupação essencial era de destacar as presenças do 
Presidente da Província, do arcebispo, de uma comissão da assembléia 
Provincial, da câmara Municipal, da relação civil, da escola de 
Medicina, da oficialidade da Marinha, do exército e da Guarda nacional, 
dos secretários de Governo, do comandante das armas, dos chefes de 
repartições, do corpo consular estrangeiro e mais cidadãos.501 hendrik 
Kraay observou, nesse sentido, que os desfiles “eram a ocasião para elites 
e outros grupos organizados da sociedade baiana se exibirem diante do 
povo, serem aclamados por ele e construírem a legitimidade política em 
torno dos símbolos do dois de Julho”.502 Kraay assinalou ainda que 
“apenas membros da elite social e política de salvador assistiram ao Te 
Deum e à sessão de gala no teatro”.503

a atribuirmos crédito às narrativas do Correio Mercantil, nem 
mesmo quando da saída do bando anunciador esse povo resgataria a sua 
forma tradicional de fazer o anúncio, como ocorrera em anos anteriores. 
segundo o periódico, o bando formara-se com “perto de 200 cavaleiros 
ricamente vestidos”, que percorreram as ruas da cidade. acrescentara 
que numeroso concurso de cavaleiros e de gente a pé o acompanhara, 

501 Correio Mercantil, 7 de julho de 1848.
502 KRAAY, Hendrik. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit, p. 66.
503 KRAAY, Hendrik. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit, p. 65. 
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seguindo, também, as bandas de música do Batalhão de artilharia da 
Guarda nacional e da companhia eqüestre estrangeira. 

onde estava o povo que costumava sair em grande alegria por essas 
mesmas ruas alguns anos antes, em uma espécie de agitação carnavalesca, 
como a do ano de 1836, descrita anteriormente? ou como a que descreveu 
o periódico Comércio para o ano de 1843, quando afirmou “como é de 
costume, houve no dia 29 do próximo passado mês, o bando anunciador 
de mascarados a pé e a cavalo, todos distintos, ou pelo asseio ou pelo 
grotesco e jocoso dos disfarces?”.504 

o periódico Comércio denunciara uma espécie de má vontade 
oficial contra a participação da massa da população. em 1843, quando 
era oposição ao Governo provincial, dissera que o 2 de Julho ainda era, 
apesar daqueles que ciumavam de ver o “povo”, a “canalha”, se divertir, 
“folgar e correr as ruas cercado de palmas e flores, o dia das inspirações 
patrióticas e dos pensamentos nobres”.505 É bem provável que os festejos 
dos anos imediatamente posteriores à rebelião de 1837 não tenham sido 
tão agitados como os dos anos anteriores, mas, certamente, a subtração 
da participação popular pela imprensa era decorrente de uma política 
oficial que objetivava fortalecer a direção governamental sobre as 
comemorações, excluindo, como já fora feito com as lideranças negras, a 
população e as suas formas de festejar. a tendência era a de transformar o 
2 de Julho em uma data destituída de radicalidade, em consonância com 
a paz e a tranquilidade públicas desejadas pelas autoridades e difundidas 
pelos donos dos mais importantes prelos da cidade.

Foi nesse sentido que o oficialismo buscou, de forma às vezes 
autoritária, às vezes sutil, conquistar a direção dos festejos e excluir as 
expressões políticas e estéticas que não se afinavam com o sentido da 
nacionalidade emanado do rio de Janeiro, defendido na Bahia pelos 
partidários das políticas ministeriais. em 1843, por exemplo, o Presidente 

504 Comércio, 5 de julho de 1843.
505 Comércio, 10 de julho de 1843.
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da Província, Joaquim José Pinheiro de vasconcellos, proibira as tropas de 
participarem do desfile, como era habitual, e de fazerem a representação 
da entrada das “forças patrióticas”, de maneira semelhante aos episódios 
da guerra de 1823. esse fato gerou o protesto do periódico Comércio, que 
sustentara ser o 2 de Julho o dia baiano, que “viverá, pois em todos os 
períodos anuais, a que nossas posteridades sobreviverem, e viverá luzente, 
glorioso, e cheio de patrióticas felicitações”.506 o protesto do Comércio se 
complementava da forma seguinte: 

não se devia jamais dispensar-se de fazer como era de costume 
a entrada triunfal com as tropas da capital; esse ato abrilhantava 
sumamente o festejo, enchia de um certo prazer e entusiasmo 
aos cidadãos de todas as idades e de ambos os sexos, e mesmo 
estrangeiros o aplaudiam, e assim convenciam-se mais do 
fervor patriótico com que comemorávamos um dia.507 

dois dias depois, ao fazer um relato mais circunstanciado das 
comemorações do ano de 1843, o redator desse periódico voltou à 
carga quanto à decisão governamental de proibir o desfile dos militares, 
afirmando que se encontrava com o coração constrito ao ver alterada a 
antiga forma triunfal de entrada dos corpos militares da lapinha para o 
centro da cidade. o Comércio indicava algumas possíveis razões para o ato 
do Presidente da Província. teria sido para evitar desordens e alvoroços, 
cuja ocorrência era negada pelo periódico? teria sido para embaçar nos 
corações a brilhante imagem do triunfo baiano, fazendo um “retraço” 
do que mais se deveria venerar, refreando a população nos seus sinais de 
júbilo?508

o desfile das tropas possuía um grande significado para a população 
de salvador. simbolizava a vitória ante os portugueses e, como alegara 
o redator do Comércio, provocava prazer e entusiasmo entre os que 

506 Comércio, 3 de julho de 1843.
507 Comércio, 3 de julho de 1843.
508 Comércio, 5 de julho de 1843.
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participavam dos festejos, sobretudo pelo fato de que a composição das 
forças militares que adentraram a cidade em 1823 contara com um grande 
número de pessoas que se haviam incorporado espontaneamente, com o 
objetivo de impingir uma derrota aos ocupantes da cidade do salvador.509 
o povo parecia sentir-se representado por essas tropas, quando elas 
repetiam, a cada ano, a entrada e o triunfo na velha cidade. Por isso, era 
uma expectativa que as tropas voltassem a participar, da maneira antiga, 
dos desfiles do dia. não foi possível saber ao certo em que ano isso voltou 
a acontecer, embora o documento comentado a seguir tenha indicado 
que, no ano de 1844, ainda não teria sido permitida a participação das 
tropas nos desfiles.510

Um correspondente do Guaycuru teria ouvido dizer que o Presidente 
andréa, querendo festejar de forma bonita e elegante o 2 de Julho, “até 
consentirá na entrada das tropas da lapinha”. acrescentava que, se assim 
ele procedesse, estaria fazendo um acinte a alguns dos seus antecessores, 
considerando que, dessa forma, ele bem agiria, pois lhes lavaria a cara 
com “essa falta de brasileirismo de que eles não se tem peijado”.511 não 
tenho confirmação de que as tropas tenham participado em 1845, mas há 
um indício de que isso tenha ocorrido. o Guaycuru informara, em 28 de 
junho de 1845, que o carro triunfal iria acompanhar a “entrada das tropas 
na manhã do dia dois”. não encontrei registros posteriores.

em 1846, o Guaycuru noticiou que o carro triunfal teria sido 
acompanhado pelos batalhões da Guarda nacional e da tropa de 
linha, além de grande número de pessoas.512 essa informação indica o 
retorno do antigo ritual registrado na síntese de Kraay, que afirma: “o 

509 KRAAY, Hendrik. Em outra coisa não falavam os pardos, cabras e crioulos: o “Recrutamento” 
de escravos na guerra de independência na Bahia (1822-1823). Revista Brasileira de História, 
v. 22, n. 43, p. 109-126, 2002.

510 O Presidente da Bahia era Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos, que exerceu o Governo 
provincial entre 26/06/1841 e 12/08/44, conforme SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de 
urbanização: Salvador da Bahia no século XIX. Rio de Janeiro: Versal, 2005. p. 269.

511 Guaycuru, 4 de junho de 1845. Assina: O Praça Biba.
512 Guaycuru, 4 de julho de 1846.
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auge dos festejos no dia 2 de julho era a grande parada, uma alusão à 
ocupação pacífica da cidade em 1823”, quando a parada, que começava 
na lapinha, “serpenteava pelas ruas estreitas da cidade até o terreiro e 
dela participavam autoridades civis e militares, batalhões do exército e a 
Guarda nacional”.513

nos anos finais da década de 1840, o ritual foi normalizado, 
satisfazendo às aspirações presentes na sociedade baiana.514 essa 
constatação é, em certa medida, contrastante com a afirmação de hendrik 
Kraay sobre os militares no 2 de Julho. Kraay afirma que por ser “uma 
instituição hierárquica estreitamente ligado ao estado brasileiro, o 
exército era a antítese do patriotismo voluntarista do 2 de Julho”. não 
parece, à luz dos documentos examinados, que assim tenha sido, embora 
deva ser ressaltado que a minha observação diz respeito a uma fase bem 
anterior àquela enfocada pelo autor, que se refere às décadas de 1870 e 
1880, período para o qual essa relação entre o exército e a população 
poderia estar alterada.515

não foi por acaso que o periódico Comércio, no mesmo ano em que 
criticara a proibição dos desfiles das tropas no 2 de Julho, observara que o 
Presidente da Província, ao dar os costumeiros vivas quando da solenidade 
no teatro, houvesse esquecido, “quiçá de indústria”, de dirigir os vivas 
ao próprio 2 de Julho, o que teria sido feito, depois, por um patrício. o 
periódico, ao fim, afirma que semelhante proceder seria “uma singular 
coincidência com a proibição da entrada das tropas”.516 são elementos 
que bem expressam a natureza da intervenção oficial em uma data que, 
não sendo passível de supressão, poderia, quem sabe, ser modificada e 
domesticada.

513 KRAAY, Hendrik. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit, p. 56.
514 Para a construção do percurso dessa participação militar nos desfiles da década de 1840, 

ver ainda as edições do Correio Mercantil de 6 de julho e 8 de julho de 1840 (com detalhes 
da organização); de 5 de julho de 1847 e de 5 de julho de 1848.

515 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 54.
516 Comércio, 5 de julho de 1843.
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as disputas em torno da feição do 2 de Julho ocorriam, na 
imprensa, com a exaltação de certos espaços da festa, ao tempo em que 
se deixava de lado, de forma a cair no esquecimento, outros espaços nos 
quais a marca oficial estaria menos presente ou, até mesmo, ausente. 
assim ocorria com o espaço do teatro são João, cuja destinação era de 
promover os espetáculos mais “sérios”, as óperas eruditas, a sagração do 
Presidente e da família imperial. assim ocorrera no 2 de Julho de 1840, 
já narrado, quando o Presidente thomaz Xavier Garcia de almeida teria 
sido aplaudido, em uníssono, por cerca de 800 pessoas, que estariam 
agradecidas pelo seu papel de condutor do processo de pacificação da 
Bahia após a sabinada. assim ocorrera no dia 4 de julho de 1846, quando, 
segundo o Guaycuru, o Presidente andréa organizara um ato em que a 
“nata” da sociedade baiana teria sido convidada para aplaudi-lo, após os 
graves episódios ocorridos dois dias antes, envolvendo o Major José da 
victória soares d’andréa, seu filho, e o poeta Manoel Pessoa da silva. 

o espaço primordial da face carnavalesca e espontânea do 2 de 
Julho era a rua, não somente no desfile, mas também fora dele. É a esses 
espaços e dos atos neles praticados que os jornais conservadores deixam 
de referir-se. segundo Kraay, citando adolphe d’assier, é nesses espaços 
que “tropas de gente jovem e negros” circulavam com acompanhamento 
de música, bandeiras e archotes. eram os chamados batalhões patrióticos 
que, segundo o autor, passaram a circular a partir de meados do século 
e que marchariam, de uma forma ou de outra, na parada oficial ou fora 
dela, o que deve ter sido uma característica antiga da participação popular 
nos festejos do 2 de Julho. 

enquanto o teatro são João estava destinado à sagração do 
imperador e dos seus representantes na Província, sobrava a rua, embora 
sob vigilância, para as formas de festividade popular. sobrava, talvez, 
também, o denominado teatrinho da rua de Baixo, que, no ano de 
1841, programara a apresentação de uma peça que atraíra o comentário 
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negativo do redator do Correio Mercantil. o seu título fala por si: A 
expulsão dos portugueses ou a entrada do Exército Pacificador na Capital. Para 
o jornal, aquilo era recordar fatos de há muito extintos e “ensangüentar 
de novo feridas de há muito cicatrizadas”. a peça iria concitar “essa já 
desprezada odiosidade, fazendo reviver antigos ressentimentos, que só 
podem agradar aos turbulentos amantes de novidades quaisquer”.517

as tentativas de controle feitas pelo Governo visavam, em larga 
medida, além das agitações em geral, a prevenir os tumultos que 
poderiam vir a ocorrer com os portugueses. nessa quadra histórica, os 
editais da câmara Municipal retomaram a questão lusitana, clamando 
para que o povo agisse de forma pacífica em relação aos portugueses. 
os documentos oficiais e os textos da imprensa pregavam a tolerância e 
enfatizavam a harmonia entre os baianos e os portugueses. o povo baiano, 
conquanto não devesse deixar de “santificar o seu dia predileto”, assim 
como de “exaltar o seu triunfo”, deveria prolongar a “divina harmonia” 
que enlaçava a Bahia.518 

apesar de apoiar o desfile das tropas, esse importante elemento 
simbólico da luta pela expulsão dos portugueses, o periódico Comércio não 
deixou de fazer, em 1843, o combate às posições antilusitanas. afirmou 
que “já não há inimigos, há sim uma nação amiga, a dos portugueses, 
onde temos avós, pais e irmãos”.519 eram palavras destinadas a prevenir 
uma situação na qual os conflitos ainda eram uma possibilidade concreta, 
pois ainda havia, na cidade e mesmo na Província, uma significativa 
resistência à presença dos portugueses. 

em 1846, o Guaycuru denunciou o ato público que o Presidente 
andréa convocara para desagravo da sua própria pessoa, após os conflitos 
que envolveram o poeta Manoel Pessoa da silva. segundo o jornal, o 
Presidente pretendia mostrar que a população da Bahia o apoiava, mas 

517 Correio Mercantil, 23 de junho de 1841.
518 Correio Mercantil, 3 de julho de 1840.
519 Comércio, 10 de julho de 1843.
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denunciava que a distribuição dos bilhetes do teatro teria sido feita, 
sobretudo, entre a população portuguesa residente na Bahia. o convite 
a essa parcela da população da Bahia teria sido para o vitoriar no teatro, 
“pela mui gloriosa façanha que há pouco tempo fizera de mandar aí 
levar a chicote um brasileiro e sua família”. concluía o Guaycuru, com a 
afirmação de que “o sr. andréa foi aí ser vitoriado, aplaudido, idolatrado, 
como nunca jamais o fora em tempo algum – por nos haver mandado 
retalhar com um chicote a cara no dia 2 de Julho!!!”.520 

e assim, trazia à cena, de forma contundente, a luta antilusitana, 
evidenciando as animosidades entre os nacionais e os portugueses a partir 
das comemorações do 2 de Julho de 1846, quando, na sessão de gala que 
encerrava as comemorações, ocorreu o já anunciado episódio envolvendo 
o poeta Manoel Pessoa da silva e o filho do tenente-General andréa, 
o Major José da victória soares d’andréa, gerando uma situação que, 
após cerca de um mês de denúncias e processos, terminou por provocar 
a queda do Presidente da Bahia. os relatos desses episódios chegaram 
até nós, sobretudo, pelas páginas de O Guaycuru, mas são confirmados, 
em larga medida, pelas informações fornecidas pelo próprio titular da 
presidência. 

nas comemorações finais do 2 de Julho, ocorridas no teatro são 
João, o poeta Manoel Pessoa da silva pediu a palavra e declamou um 
poema que terminou por atrair a ira do Presidente andréa. era um poema 
no estilo dos que faziam e declamavam, das tribunas livres, no trajeto 
das comemorações do 2 de Julho, os poetas populares. exaltava a glória 
dos baianos, os seus feitos na guerra que levou à expulsão das tropas 
portuguesas, assim como o caráter tirânico das autoridades portuguesas 
que tentaram manter a Bahia sob o comando de Portugal, ainda depois 
da declaração de independência ocorrida no rio de Janeiro.

o tenente-General andréa, português de nascimento, vinha sendo 
um alvo corriqueiro das páginas dos periódicos oposicionistas desde o 

520 Guaycuru, 7 de julho de 1846.
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momento da sua nomeação, tendo sido combatido pelo Guaycuru, por 
exemplo, antes mesmo de ter pisado os pés no território da Bahia. o 
Guaycuru o responsabilizava pelo estado político de instabilidade por que 
passava a Província, atribuindo à sua ação as conturbações que ocorriam 
em variadas partes do seu território.

num ambiente político como esse, o sentido dos versos de Pessoa, 
com destaque para o elemento da tirania, sempre lembrado, foram 
imputados à figura de andréa. o Presidente alegou, no seu relato, que 
já sabia da intenção de Pessoa de ofendê-lo e que estava prevenido para 
tal ato, afirmando que, quando o poeta deu início à sua fala, sentiu a 
reação, mediante uma chicotada, do Major José d’andréa.521 Pelo relato 
do Guaycuru, andréa teria chamado o seu filho a um canto do camarote 
e ordenado que este perpetrasse a agressão, feita com um chicote no 
interior do camarote ocupado pelo poeta, sua esposa e o coronel ignácio 
aciolli de cerqueira e silva. Pessoa passou a responder a processo pelos 
seus atos de suposta agressão verbal ao Presidente, enquanto o Major 
José d’andréa, após breve procedimento judicial, foi absolvido.

o juiz hermano domingues do couto, apenas cinco dias após o 
ocorrido, em sentença, reconhecia que o Major José d’andréa efetivamente 
praticara o ato de agressão física e que o ofendido Manoel Pessoa da silva, 
“em uma recitação poética e por gestos, ultrajava o pai do sumariado”. 
ao final, absolvia o filho do Presidente.522

as páginas do Guaycuru expressavam-se sempre de uma forma 
bastante virulenta contra os portugueses, que, na sua visão, prestavam 
um baixo serviço aos interesses ilegítimos do Presidente, agressor da 
nacionalidade:

a nata da população da Bahia, bem o sabeis, infame! as classes 
e ordens respeitáveis deste povo, não é essa imbecil turma de 

521 APEB/SACP, maço 690, Correspondência do Presidente da Província ao Ministério da Justiça, 
9 de julho de 1846.

522 Guaycuru, 9 de julho de 1846.
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portugueses, que seduzis para os calotear, e que ainda por 
último os arrastais à ruína, fazendo-os responsáveis por todos 
esse atrozes ultrajes à nacionalidade; esses agravos de morte, 
essas ofensas perpétuas – que nunca ficarão impunes [...].523

se, contudo, era suportável a presença dos portugueses na vida 
social e econômica da Província, ela não era aceitável, para parcelas mais 
radicais da população, nas comemorações do 2 de Julho. em 1845, uma 
polêmica relacionada à participação portuguesa nos desfiles ganhara 
as páginas do Guaycuru. o autor, que assinava O Brasileiro, procurara 
demonstrar a sua surpresa e indignação, perguntando: “quem diria que 
o 2 de Julho de 1845 seria na Bahia festejado pelos portugueses?”524 o 
dia 2 de Julho estava no sentimento dos baianos como um dia seu, um 
dia eminentemente seu, elevado, por tantos e tantos textos oficiais e 
jornalísticos, a um patamar de dia sagrado, como em uma nota de jornal 
que expressava que “o povo baiano jamais poderá deixar de santificar o 
seu dia predileto”.525 

ele se consolidou, ao longo dos anos posteriores à independência, 
como um dia destinado à comemoração da vitória, mas que, de forma 
inevitável, trazia a lembrança dos séculos de domínio dos portugueses 
sobre a Bahia e as demais regiões da américa portuguesa. Para essa massa 
da população que viveu a situação descrita, mas que ainda vivenciava 
uma situação desfavorável ante os portugueses no cotidiano das cidades 
da Bahia, o domínio de Portugal continuava, em razão da ainda forte 
presença dos portugueses na economia e na sociedade baiana nas primeiras 
décadas do império. seria, assim, dia dos baianos, como o próprio 
Presidente andréa constatara, em relato ao Governo imperial sobre os 
fatos ocorridos no teatro são João no dia 2 de julho de 1846: “está em 

523 Guaycuru, 7 de julho de 1846.
524 Guaycuru, 28 de junho de 1845.
525 Correio Mercantil, 3 de julho de 1840.
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regra para essa gente neste dia, que chamam – o nosso dia – tolerarem-se 
reciprocamente quaisquer pequenas ofensas”.526

Para o correspondente do Guaycuru, a participação portuguesa 
no 2 de Julho teria à frente, como influentes, “ou os mais encarniçados 
inimigos da independência e da liberdade do Brasil, ou aqueles que 
cobertos de sangue dos amigos da pátria, têm feito derramar rios de 
lágrimas a esposas aflitas, a filhos reduzidos à orfandade”. continuava 
perguntando: “quem diria que os portugueses teriam a ousadia de insultar 
aos brasileiros apresentando-se à frente deles para os comandar, como por 
mofa, no dia 2 de Julho?” afirmava que não existiria um brasileiro tão 
infame que se sujeite à voz e mando de um português no 2 de Julho. e 
concluía, conclamando: “Brasileiros! não vos deixeis enganar por esses 
arcos que se preparam, que serão mudados algum dia em forcas, nem 
por essas iluminações, que serão transformadas em fogueiras para nos 
levarem à morte e às cinzas, como já fizeram esses malvados”.527 

outra correspondência ao Guaycuru dava continuidade ao 
combate já iniciado. a alegada participação lusitana nas comemorações 
seria inaceitável e causaria, em uma certa opinião social, uma grande 
repugnância. dizia o correspondente que “ninguém se pode persuadir que 
os lusitanos sejam amigos do 2 de Julho. ao final, terminava incentivando 
a população baiana a reagir contra a situação, ao escrever “quando virdes 
a lusitanos tais em vossas fileiras com o riso traiçoeiro e alegria fingida, 
fazei-os desaparecer de vosso lado, para vos não contaminar”. Fechava 
o seu texto, dizendo: “olhai para esses carrascos de vossa pátria como 
nossos maiores inimigos, e fugi deles como de lepra!! o dois de Julho é 
nosso, não é dos lusitanos”.528

nesse mesmo ano de 1845, os redatores do Guaycuru investiam no 
sentimento antilusitano. a diretoria do Banco comercial teria respondido 

526 APEB/SACP, maço 690, Correspondência do Presidente Francisco José de Souza Soares 
d’Andréa ao Ministério da Justiça, 9 de julho de 1846. 

527 Guaycuru, 28 de junho de 1845. Correspondência assinada por “O Brasileiro”.
528 Guaycuru, 28 de junho de 1845. Correspondência assinada por “O Artilheiro Guarda”.
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negativamente a um convite da comissão que organizou os festejos, 
para que emitisse um testemunho “da sua adesão à memória desse dia 
nacional”. afirmara, na sua recusa, que “o objeto encontrava-se fora dos 
limites do seu programa mercantil e financeiro”.529 

o periódico, argumentando que a finalidade da comissão era a de 
estreitar os laços de amizade entre as ordens e corporações do estado, 
entendeu a negativa como “uma afronta ao sentimento nacional” e que os 
diretores do Banco insultaram a família brasileira “no mais melindroso dos 
seus brios”, sem que tivesse qualquer razão, sem terem sido provocados, 
e que foram eles que provocaram a recordação de um pensamento que, 
segundo o periódico, “quiséramos todos nós ter sepultado nas trevas 
do perpétuo esquecimento”.530 denunciou, por fim, que os brasileiros 
pertencentes à direção do Banco não poderiam esquecer do significado 
do 2 de Julho para os próprios brasileiros, mas acusava, a um tempo, que 
eles lá não predominavam. 

a problemática da nação adquiria, como outras temáticas políticas, 
nova dimensão e significado no 2 de Julho. isso se devia à própria 
natureza da data, direta e inevitavelmente relacionada à fundação de um 
novo estado, surgido da ruptura com Portugal. o 2 de Julho possuía esse 
sentido fundamental: de ruptura com uma entidade política contra a qual 
fora necessário realizar uma guerra, mas que não deixou sedimentado 
um sentimento de pertencimento a alguma nova “comunidade”. eram 
questões que emergiam cada vez que os baianos comemoravam o seu dia 
de fundação “nacional”.

a obra de formação da nação, projetada pelo estado desde o 
momento da ruptura de 1822, ainda não estava completa na década 
de 1840. durante o Primeiro reinado, crescera a oposição dos grupos 
dominantes locais contra a centralização e em favor de uma ampliação da 
autonomia para as províncias, o que compreenderia um maior poder de 

529 Guaycuru, 1 de julho de 1845.
530 Guaycuru, 1 de julho de 1845.
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decisão para cada uma delas. esses grupos dominantes se mobilizaram 
e, após promoverem o seu crescente isolamento, depuseram o primeiro 
imperador, abrindo caminho para viabilizar as pretendidas reformas.

a década de 1830 foi marcada por uma luta de extremos entre 
a manutenção do status quo e a aprovação de medidas liberalizantes, 
implementadas, em certa medida, até o ano de 1834, quando foi 
aprovado a ato adicional. os grupos dominantes das províncias, com 
pouquíssimas exceções, considerando os perigos advindos das lutas 
radicais pela autonomia, perceberam, nos momentos finais da década, a 
necessidade de conter os seus impulsos, visto que grupos sociais menos 
favorecidos pela fortuna passaram a tensionar as referidas lutas em prol 
de mudanças ainda mais profundas.

era o final da década de 1830 e os métodos radicais de luta 
passaram às mãos dos grupos sociais médios e inferiores da população, 
que buscavam redefinições na vida política nacional, fortalecendo 
bandeiras como o federalismo e a república. em várias partes do Brasil, 
os grupos dominantes, que antes chegaram a incentivar lutas contra o 
centralismo, promoveram recuos, em virtude da agudização dessas lutas 
e da possibilidade de perda do controle sobre as massas populares.531 

ao discutir o processo de formação nacional, richard Graham afirma 
que as elites políticas da maioria das revoltas do Brasil, com exceção da 
Farroupilha, “retrocederam, horrorizadas, e reverteram o curso” de apoio 
e incentivo às rebeliões. 

esse autor, embora não tenha afirmado abertamente, deixa a 
impressão de que, no caso da sabinada, “os senhores de engenho do 
recôncavo baiano” apenas passaram a opor-se ao movimento quando o 
governo rebelde mobilizou “soldados negros” e formou “um batalhão de 
escravos libertos”, dando a entender que, antes, esses senhores apoiavam 
a rebelião, o que não condiz com a verdade dos fatos. o autor confirma 
essa impressão, ao afirmar que os senhores de engenho, desde o começo, 

531 GRAHAM, R. “Construindo uma nação...”, op. cit., p. 7.
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“mostraram pouco entusiasmo pelo movimento”, justificando esse 
suposto recuo com o argumento de que “eles tão bem se lembravam da 
revolta liderada pelos escravos”, anos antes, e não em razão da ocorrência 
da revolta em si mesma.532 

tenho sustentado que os principais núcleos de elite econômica da 
Bahia jamais adotaram condutas de crítica contundente ao centralismo. 
e que, também, jamais incentivaram processos de luta radicais, como 
ocorreu, por exemplo, em Pernambuco e no rio Grande do sul. Foram 
os grupos médios e pobres da população, com peso significativo das 
corporações militares, que fizeram a rebelião. o 2 de Julho refletiria essas 
variadas posições quanto ao processo de construção nacional. Para amplas 
parcelas da população, o sentimento de pertencimento, de inserção no 
processo de construção nacional, não era algo tão evidente. Por razões 
as mais diversas, não estavam imbuídas desse espírito, assim como não 
estavam imbuídas dos princípios de ordem e de tranquilidade pública. 
assim, as suas projeções de nação, se existiam, não coincidiam com as das 
elites. e essas diferenças evidenciavam-se no 2 de Julho baiano.

em 1846, na narrativa que fez dos fatos que envolveram o poeta 
Manoel Pessoa da silva, o Guaycuru apresentou uma concepção de 
nação que se distanciava da ideia de uma estrutura nacional brasileira, 
identificando-se com os marcos territoriais e sentimentais da Província da 
Bahia. disse o Guaycuru que, “após um momento de geral silêncio o sr. 
Pessoa recitou com voz firme e enérgica uma quadra do hino nacional”, 
o que à primeira vista parecia indicar o hino brasileiro. na seqüência, o 
periódico esclareceria que se tratava do hino do 2 de Julho, aquele que 
retratava a vitória contra as forças portuguesas na Bahia e reiterava a 
aversão aos portugueses. a quadra do hino nacional a que se referia era 
a que continha “esses quatro versos tão ricos de poesia e de sentimento, 
essa canção marcial e patriótica tão concisa, tão expressiva e tão grata ao 

532 GRAHAM, R. “Construindo uma nação...”, op. cit., p. 7
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coração brasileiro – Nunca mais o despotismo regerá nossas ações [...]”533 a 
caracterização do hino do 2 de Julho como nacional apareceria, ainda, 
em outros escritos do Guaycuru.534

no mesmo texto, o periódico expressava que a chicotada impingida 
ao poeta, que teria sido executada por ordem do Presidente andréa, fora 
guiada pelo pensamento deste de “fazer o mais afrontoso de todos os 
insultos ao sentimento nacional do povo da Bahia”.535 Mostrou que a 
sua indignação era ainda mais funda, tendo em vista que o fato ocorreu 
na noite do 2 de Julho, dia em que o “déspota manda fazer novos 
acintes ao povo, novas provocações à nacionalidade”, expondo uma 
ideia de nacionalidade que não se coadunava com aquela que orientava 
as ações da elite política no rio de Janeiro, nem correspondia a uma 
territorialidade que compreendesse o Brasil como um todo.  era uma 
nação cujo elemento determinante para a definição da identidade era o da 
guerra contra os portugueses. era a Bahia como um território nacional 
que, embora reconhecidamente inserido no Brasil, não se ligava a esta 
entidade a partir de um expressivo sentimento de pertencimento. 

É interessante lembrar que o 2 de Julho nunca fora aceito de forma 
plena pela política dominante no rio de Janeiro. de modo contrário, o 
sentimento existente na Província era de que a independência do Brasil 
somente ocorrera em função das lutas na Bahia. essa compreensão pode ser 
extraída de inúmeros trechos de escritos do Guaycuru, dos quais emergia 
a concepção de que foi no dia 2 de julho de 1823 que os heróis baianos 
concluíram a obra de regeneração do povo brasileiro e da independência 
do império, e de que foi nesse dia que “completamente sacudimos o jugo 
da metrópole, que nos lavamos da nódoa da escravidão, que deixamos 

533 Guaycuru, 4 de julho de 1846.
534 Guaycuru, 9 de julho de 1846.
535 Guaycuru, 4 de julho de 1846.
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de ser colonos, que fomos um povo, que nos constituímos em nação 
soberana”.536 

dessa maneira, para o periódico republicano e federalista, o Presi-
dente, como representante do Governo central na Bahia, teria afrontado 
“com um chicote, não um cidadão inerme e duas senhoras somente, mas 
o povo da Bahia que aí se achava nesse teatro reunido, mas o sentimento 
nacional desse povo que aí se achava nessa poesia representado!”537 

entre os símbolos mais destacados do 2 de Julho estava a figura 
do caboclo. segundo Kraay, o caboclo teria sido um símbolo escolhido 
apropriadamente, pois não ameaçava a Bahia como os portugueses e os 
africanos. Mas não se pode considerar, apesar disso, que esse símbolo tenha 
obtido uma simpatia unânime da sociedade baiana. nasceu da mesma 
maneira que aparecera a própria comemoração do 2 de Julho, ou seja, 
a partir de iniciativas não-oficiais. o seu caráter antilusitano, vinculado 
às manifestações mais radicalizadas no interior das comemorações, 
certamente afastou dele certas parcelas bem comportadas da sociedade, 
além de boa parte do mundo oficial. 

assim é que se torna possível compreender a razão da relativa omissão 
a respeito do caboclo nas notícias veiculadas pela imprensa legalista e 
conservadora da Província sobre o 2 de Julho. o Correio Mercantil, em 
1840, ao narrar o desfile do dia 2 de julho, mencionava um carro triunfal, 
no qual, aparentemente, não estava sendo conduzido o caboclo. Falara 
que numeroso concurso de pessoas de todas as idades e classes percorria 
os lugares por onde se daria o desfile, “até que se pusesse em marcha o 
carro triunfal, ornado com diversas alegorias”. na mesma matéria desse 
jornal, informara que uma fortaleza armada no lugar em que antes ficara 
o pelourinho, salvara a passagem do carro triunfal, sem que, no entanto, 
qualquer referência fosse feita ao caboclo.538 

536 Guaycuru, 9 de julho de 1846.
537 Guaycuru, 9 de julho de 1846.
538 Correio Mercantil, 6 de julho de 1840.
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essa foi a tônica das suas narrativas, por toda a década de 1840. em 
1847, o mesmo periódico, relatando detalhadamente o desfile daquele 
ano, informara que pouco depois da meia noite do dia 2 “largou o carro 
triunfal da rua do Maciel de Baixo para a lapinha, seguido de um 
grandioso número de pessoas de ambos os sexos”. na mesma nota, mais 
adiante, narrando o desfile propriamente dito, informava que às 11 horas 
saíra a marcha para a cidade, na qual seguia “o carro triunfal com o busto do 
gênio do Brasil”, havendo ainda uma menção “à efígie do gênio brasileiro 
calcando a hidra do despotismo” e, ainda, ao “símbolo Brasileiro”, que 
teria sido visto no carro triunfal. Uma única vez, o periódico referiu-se 
diretamente a ele, quando informou das flores aromáticas que haviam 
sido lançadas sobre “o caboclo”, que, dessa maneira, acidentalmente, sem 
que merecesse destaque, apareceu na narrativa.539

em 1848, ao descrever a festa, o Correio Mercantil mencionou a 
existência de duas imagens, “dois indígenas, mui bem trabalhados em 
madeira por um velho baiano de nome Manoel ignácio”, cada um posto 
ao lado de um dos palacetes mencionados. surpreendente foi a descrição 
dessas estátuas, pois em nada tinham a ver com o caboclo que circulara 
no carro triunfal alguns anos antes. Já foi referido o perfil que possuía a 
estátua do caboclo que desfilou a partir de 1825. ele portava arco e flecha 
e pisava a tirania, representada por uma serpente que estava sendo morta 
com uma lança por esse mesmo caboclo. além disso, segurava o pavilhão 
nacional com uma das mãos.540

os caboclos de 1848, cuja autoria o Correio Mercantil atribuíra ao 
artista plástico Manoel ignácio, possuíam características bem diferentes 
dessas.541 Um deles carregava uma cornucópia em uma das mãos, estando 

539 Correio Mercantil, 5 de julho de 1847.
540 KRAAY, Hendrik. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit, p. 55.
541  Os caboclos de 1848, atribuídos a Manoel Ignácio, guardariam enorme diferença de estilo 

e de significado daquele que fora esculpido em 1826, também esculpido por Ignácio, de 
acordo com Manoel Querino. De acordo com esse autor, Manoel Ignácio faleceu em 1849. 
Ver: QUERINO, M. “Os artistas baianos...”, op. cit., p. 102/103. 
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na outra o dístico “dous de Julho de 1823”.542 o outro caboclo carregava 
em uma mão a bandeira nacional e, em outra, um coração, assumindo, 
do mesmo modo, um perfil muito mais moderado, se compararmos este 
com os sentidos que, em tempos passados, foram a ele atribuídos. nada 
que se aproximasse do caboclo criado nas primeiras comemorações. 
Para Kraay, o caboclo era parte dos esforços para se buscar legitimidade 
para nações recém-independentes, levando em consideração um passado 
indígena existente, mas idealizado. de outro modo, o caboclo seria uma 
figura inteiramente demótica, que se enquadraria, segundo o autor, “nos 
pouco conhecidos esforços populares de associar a nova nação brasileira 
aos seus integrantes não-brancos”.543

a narrativa do Correio Mercantil menciona ainda uma cabocla 
disposta ao lado esquerdo da efígie do imperador Pedro ii. trazia 
uns versos escritos em letras doiradas, cujo conteúdo, marcadamente 
monárquico e dinástico, estaria demonstrando a disposição da Bahia de 
pertencer à união brasileira e de defender a dinastia reinante: 

a Bahia, sr., que represento
leal sempre acharás no teu reinado
se dessa lealdade o sentimento
For por tuas ações recompensado
de em torno afasta do teu régio assento
quem sói ao povo desdenhar o brado
Pois quando o rei ao povo acode e atende
o povo ao pai ao rei defende.544

a cabocla tinha uma história mais recente. Partindo da constatação de 
que o caboclo era um símbolo que não se enquadrava nas expectativas das 
elites locais e nacionais, é possível compreender as iniciativas que visavam 

542 A cornucópia representa a abundância, sobretudo decorrente das atividades produtivas 
vinculadas à agricultura e ao comércio, o que afasta esse caboclo de 1848 do significado 
daquele que fora criado nos primórdios dos desfiles, cujo perfil era essencialmente político, 
pela sua natureza antilusitana.

543 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit,op., p. 61.
544 Correio Mercantil, 7 de julho de 1848.
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a atenuar a sua importância e neutralizar o efeito que ele provocava na 
população, que continuava a ver o 2 de Julho como um momento de 
reação à presença portuguesa na sociedade baiana. Um caboclo quase 
divinizado, se aceitarmos a ponderação de Kraay: “o pavilhão na lapinha 
parece um santuário secular e o caboclo um santo a ser conduzido pela 
cidade, da mesma maneira que se conduziam seus congêneres católicos, 
enquanto todos os baianos lhe mostravam sua devoção”.545

a imagem de uma índia que substituísse o caboclo ou diminuísse o 
impacto que ele provocava, e que não contivesse o sentido de hostilidade 
para com os portugueses, foi concentrada em catarina Álvares Paraguaçu 
que, de uma ou outra maneira, já fazia parte do imaginário baiano.546 a 
figura feminina que, na história real, casou-se com um português, com 
quem teve vários filhos, serviria para representar a índia pacífica, tolerante, 
que as elites da Bahia talvez desejassem para eliminar a impetuosidade e 
a radicalidade antilusitanas ligadas ao caboclo. 

vale ressaltar que essa não era uma característica que se possa 
atribuir a uma catarina Paraguaçu real, tal qual existiu e agiu no século 
Xvi, mas sim de uma representação dela, do século XiX, momento em 
que aparecia, pelo menos para uma parte da sociedade, como uma figura 
destituída de traços antilusitanos e de radicalidade política, reunindo 
atributos que a habilitavam a constituir-se em símbolo de uma “pátria” 
pacificada. em um pequeno trecho de uma carta dirigida e publicada em 
um periódico baiano em 1840, o correspondente nos fornece a ideia do 
valor que era, comumente, atribuído a catarina, arrematando o seu texto 
com a frase “filho da Bahia, saberá ele zelar sempre a glória e a honra da 
pátria de catarina”.547 

545 KRAAY, H., “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit, p. 59.
546 O Correio Mercantil de 23 de novembro de 1844 menciona o drama Catarina Álvares 

Paraguassu, que teria sido apresentado em teatro, com a abertura “A Tempestade”, de 
Albertassi.

547 Correio Mercantil, 28 de julho de 1840. Correspondência assinada por “O Campeão da 
Maioridade”. 
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Manoel querino menciona um episódio que teria inserido a cabocla 
no 2 de Julho. não encontrei nenhum documento sobre esse fato, a não 
ser a sua descrição, carecedora, portanto de comprovação, possivelmente 
consolidado a partir de narrativas que foram passando de uma a outra 
geração. Mesmo sem desejar fazer qualquer alerta metodológico quanto 
às fontes, querino nos alerta para esse problema, ao iniciar o seu texto. 
ele avisa: “a esse respeito diz a tradição”, para, em seguida, repassar as 
informações que retirara das histórias ouvidas dos mais velhos, na forma 
que segue: em 1846 o tenente-General Francisco José de souza soares 
d’andréa, Presidente e comandante das armas da Província, português 
naturalizado, procurou entender-se com a comissão dos festejos do 2 de 
Julho, e ponderou que não achava conveniente a continuação do caboclo 
nas comemorações; considerava uma humilhação aos portugueses, visto 
como eles já se casavam com brasileiras e que não havia razão para 
continuar um emblema que significava uma nação esmagando outra. 
achava mais prudente que se fizesse uma cabocla representando catarina 
Paraguaçu, desaparecendo o tal caboclo.548

segundo o relato de querino, um dos veteranos da independência 
fora ao palácio para tratar do assunto com o Presidente andréa, que 
estaria pretendendo substituir o caboclo pela figura da índia catarina. 
e teria saído de lá dizendo que “o caboclo há de sair, custe o que custar, 
ainda que eu morra; o emblema pertence a nós, não é do Governo.549 
Kraay sustenta que andréa insistira em adotar “um símbolo mais neutro, 
catarina Álvares Paraguaçu”, a índia semilegendária que teria ajudado 
os primeiros portugueses na Bahia, afirmando, ainda, que “irritados, 
os patriotas se recusaram a abandonar seu símbolo querido, mas, face 
à insistência de andréa, aceitaram que uma cabocla acompanhasse o 
caboclo no dois de Julho”, conquanto ressalte que “ela nunca alcançou 

548 QUERINO, M. “Os artistas baianos...”, op. cit., p. 105.
549 QUERINO, M. “Os artistas baianos...”., op. cit., p. 106.
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a popularidade do seu companheiro”.550 querino afirma que a cabocla 
passou, assim, a ser uma realidade, a partir de 1846, quando começou a 
desfilar junto ao caboclo.551 

entretanto, a cabocla catarina aparecera no cenário do 2 de Julho 
baiano antes dessa data. contrariando as informações fornecidas por 
Manoel querino, encontrei um registro a respeito de uma cabocla já 
inserida nas comemorações, embora não tenha detectado a continuidade 
dessa inserção nos anos que vieram depois, até 1846. a notícia é de 
1839, ano em que os jornais da Bahia pouco divulgaram a respeito do 
que ocorrera no 2 de Julho. É uma pequena nota, mas que traz detalhes 
importantes sobre a cabocla e a sua aparição na festa, embora trate do 
bando anunciador e não do desfile propriamente dito: 

da lapinha sairá no dia 30 do corrente impreterivelmente às 
duas horas da tarde, o bando festival de dois de Julho; sairá 
juntamente o carro da nossa indígena catarina, com o seu 
estado. Pede-se às pessoas que quiserem ir de guarda de honra 
no carro, se apresentem a cavalo vestida de branco com chapéus 
também brancos, enfeitados de fitas verdes e amarelas, cores 
nacionais, como bem se sabe. os mais seguirão mascarados, 
segundo o costume, e como lhes aprouver.552

assim, é possível que a tentativa de inserir a cabocla tenha ocorrido 
ainda quando o processo político de reação à rebelião encontrava-se no 
seu nascedouro, logo após a sabinada, e que, após um interregno, andréa 
buscava trazer de volta. a pequena nota trata apenas da cabocla e não 
menciona o caboclo, indicando a possibilidade de que ele houvesse sido 
suprimido naquele ano e retornado depois. ou, então, que essa aparição 
tenha ocorrido tão-somente no bando anunciador, realizado alguns dias 
antes do 2 de Julho. o convite, apesar de não deixar de lado a tradição 
dos mascarados, descreve um bando anunciador com uma feição oficial e 

550 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 62.
551 QUERINO, M. A Bahia de outrora..., op. cit., p. 45/46. 
552 Correio Mercantil, 28 de junho de 1839.
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bem comportada, com pessoas vestidas de branco, a cavalo com enfeites 
em fitas verdes e amarelas, cores representativas de certa nacionalidade.

de qualquer modo, é possível concluir que a investida do tenente-
General andréa para inserir a cabocla nos desfiles, se verdadeira, é indi-
cadora de que não teria havido uma sequência ininterrupta na aparição 
dessa figura nos anos posteriores a 1839, verificando-se o seu retorno 
pelas mãos das autoridades. sugere, também, que ela não era elemento 
simbólico nascido no âmbito popular, de onde emergira o caboclo, como 
elemento significante de concepções de nacionalidade bem específicas, 
cujo papel se destinava a hostilizar os portugueses e aqueles que os defen-
diam. em outras palavras, poder-se-ia dizer que a cabocla não habitava a 
“alma” dos baianos em meados da década de 1840. Pelo menos para os 
mesmos propósitos e sentidos aos quais o caboclo era relacionado.

aparentemente sem importância, as disputas em torno do caboclo 
indócil e da cabocla domesticada revelam, sem dúvida, muito daquilo 
que hendrik Kraay apreendeu e sintetizou da literatura sobre festas, 
ao ressaltar a ação de estados e de elites que se utilizam de cerimoniais 
públicos para “reforçar a sua legitimidade e construir um consenso em 
torno de símbolos nacionais”; mas também a resistência a esses projetos, 
materializada mediante ritos populares que se destinam à construção 
e afirmação de “identidades coletivas, mostrando, do mesmo modo, a 
participantes e a observadores, as verdades fundamentais incorporadas à 
sua ideologia”.553 

em situação bem diferente daquela representada pelo 2 de Julho 
estavam datas como o 7 de setembro, o 2 de dezembro e o 23 de Julho, 
esta relacionada à Maioridade. eram datas comemorativas do poder 
central, monárquicas e dinásticas. o que os documentos indicam é que 
nenhuma delas conseguiu atrair a simpatia e o ânimo popular para que, 
de forma espontânea, a população saísse às ruas para consagrá-las, como 
sempre fizera com “o dia dos baianos”. nem mesmo o 7 de setembro, 

553 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 53. 
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que comemora a independência de todo o Brasil, chegou perto do 2 de 
Julho em termos de empolgação popular. Kraay defende, nesse sentido, 
que o 2 de Julho “era a primeira festa cívica da Bahia oitocentista, muito 
mais importante do que o sete de setembro e outros feriados imperiais, 
abolidos pela república em 1889”.554 

os jornais conservadores, que tendiam a reduzir a importância do 
2 de Julho, ou a expô-lo a partir de uma ótica dinástica, não tinham, ao 
que parece, como produzir notícias de peso sobre desfiles ou atividades 
relacionadas ao 7 de setembro, cujo perfil era marcadamente oficial. o 
Guaycuru informou, em 1845, que o 7 de setembro fora comemorado 
no teatro, onde o Presidente da Província dera vivas à independência 
do império, ao imperador e à memória de d. Pedro i, para as quais 
obteve respostas apenas de algumas poucas pessoas do povo que lá se 
encontravam. o periódico mencionara ainda algo a respeito do cortejo 
à efígie do imperador, para o qual o Presidente andréa teria baixado 
um ato obrigando os empregados públicos a ele comparecerem, como 
ocorrera, também, com outras datas oficiais.555

em 1839, o Presidente da Província informara ao Ministério, para 
que fosse dada ciência ao imperador, que o 2 de dezembro, no qual 
se comemorava o aniversário do nascimento do futuro imperador, fora 
“festejado por todas as classes de empregados públicos, corpo do comércio, 
oficialidade da Guarda nacional, com a maior pompa e entusiasmo 
imaginável”, e que sobressaíra, em toda a população, o sentimento 
predominante de amor, adesão e respeito”, ao jovem imperador e às 
princesas.556 

no ano seguinte, o Correio Mercantil reiterava a informação a 
respeito do suposto caráter pomposo das comemorações de 1839, das 
quais teriam participado “comerciantes, proprietários, guardas nacionais, 

554 KRAAY, H. “Entre o Brasil e a Bahia...”, op. cit., p. 49.
555 Guaycuru, 13 de setembro de 1845.
556 AN, IJJ  338, Ofício do Presidente da Bahia, 10 de dezembro de 1839. 
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empregados públicos”, lamentando que, no ano em curso, “tudo é 
morno, tudo silêncio”, quanto aos preparativos para as comemorações 
vindouras. culpava, por isso, o grupo político que subira ao poder após 
a Maioridade, o que se pode compreender em razão do fato de que em 
1840 esse periódico havia passado à oposição.

essas mudanças podem explicar, de alguma maneira, os diferenciados 
relatos desse periódico sobre as comemorações do 2 de dezembro nos 
dois diferentes anos. a tendência do Correio Mercantil era de exaltar a 
fidelidade monárquica do Presidente anterior, ao tempo em que tornava 
negativa a conduta do novo presidente provincial, a quem se opunha. 
acusavam os novos situacionistas baianos de não desagradarem o 
“partido republiqueiro” e de andarem “no rio, muito monarquistas, e na 
Bahia muito democratas”, menção que possuía a função de engrandecer 
os seus próprios atos monarquistas e dinásticos ante a sociedade para a 
qual escrevia.557 

em geral, os grupos monárquicos que se alternavam no poder na 
Província da Bahia realizavam solenidades muito semelhantes com relação 
às comemorações do 7 de setembro, do nascimento do imperador e do 
aniversário da coroação e da Maioridade. o ritual não possuía variações, a 
notar os relatos feitos na imprensa. consistia em uma parada militar e em 
um cortejo à efígie do imperador.558 em 1844, um oficio do Presidente 
da Província ao comandante das armas determinava que este, em virtude 
do cortejo a ser realizado no dia do aniversário da Maioridade, “por ser 
de festa nacional”, expedisse suas ordens para que comparecessem “todos 
os oficiais do exército aqui existentes”.559 

do mesmo modo, ocorria com outras solenidades ou momentos 
de sentimento da família imperial, que pareciam não receber elevada 
atenção da população da Bahia. É o que indicam os escritos de um 

557 Correio Mercantil, 30 de outubro de 1840.
558 Vide, por exemplo: APEB/SACP, maço 3.114, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da 

Província, 2 de setembro de 1846. 
559 Publicada pelo Correio Mercantil de 21 de julho de 1844.
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visitante estrangeiro, o Barão de Fourth rouen, fortemente marcado 
pela impressão de que a população era indiferente a atos e solenidades 
do tipo: 

no dia da nossa chegada à Bahia, acabava de chegar a notícia 
da morte do filho único do imperador do Brasil e ontem as 
salvas anunciavam que a imperatriz acabava de dar à luz a uma 
princesa. estes dois acontecimentos deixaram os habitantes da 
Bahia completamente indiferentes, tão grande é a despreocupa-
ção desta província pelos interesses da monarquia brasileira.560 

essa ausência de fortes vínculos sentimentais por parte da população 
é, certamente, o que permitia que o Guaycuru achincalhasse a data do 
aniversário da Maioridade, em 1846, ao publicar que “nem um Te Deum, 
nem uma parada, nem um cortejo, nem um vestígio, uma aparência sequer 
de veneração, de respeito, de fingida amizade ao menos ao monarca”.561 
Um ano antes, o periódico denunciara que o Presidente da Província havia 
dado ordens para que todos comparecessem a um cortejo em homenagem 
ao nascimento do príncipe imperial, alegando que o Presidente “quis à 
força que o aplaudíssemos” e que a autoridade teria dado ordens de “ir 
ao cortejo ou ser multado”. 

o periódico acrescentara que “o povo riu-se dessa tolice, e o cortejo 
ficou ermo”. e que o povo não cumprira os pedidos da câmara para que 
iluminasse a cidade por nove dias, a principiar em 25 de março, concluindo, 
por fim, com uma frase que pode ser reveladora dos sentimentos do povo 
da Bahia em relação às datas que não lhe diziam respeito, ou seja, de que 
“a noite de 25 de março foi magnificamente iluminada – porque esse dia 
é do povo – as demais ficaram escuras; não houve mais luz que a dos 
lampiões – porque essas noites eram da corte”.562

560 FOURTH-ROUEN, Barão.  A Bahia em 1847. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 
Salvador, n.57, p. 547, 1929. 

561 Guaycuru, 23 de julho de 1846.
562 Guaycuru, 30 de abril de 1845.




