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EDITORIAL

A Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB)
inicia neste número a política de retomar à memória os ícones, mártires 
e heróis de nossa história e da cultura baiana, que adormecem nas pági-
nas de livros centenários e descansam em muitas estantes de bibliotecas 
públicas e particulares da humanidade. A ideia é dedicar espaços nas se-
ções da Revista, que possam ampliar o desejo de ler e conhecer as figu-
ras ilustres, que contribuíram para escrever e dignificar a nossa história. 

Há 113 anos o IGHB mantém, ininterrupta, a publicação deste 
periódico, cuja finalidade é divulgar estudos e pesquisas históricas, 
geográficas e das ciências afins. Como canal de difusão do conheci-
mento, este periódico é um instrumento de comunicação, que viabiliza 
a interlocução entre leitores, pesquisadores e a comunidade em geral, 
para ampliar a discussão de assuntos de importância do patrimônio his-
tórico-geográfico e artístico-cultural baiano e brasileiro, disseminar e 
compor a memória histórica e geográfica nacional. 

Neste ano de 2018, a Revista IGHB passou por uma releitura de 
seu projeto gráfico e editorial, e começa na primeira capa. A partir deste 
número, terá uma imagem ilustrativa em alusão ao foco, que será abor-
dado com ênfase nas diversas seções. A fonte da capa foi modificada 
para manter uma harmonia com os elementos gráficos que a comporão. 
Foi substituída pela Trajan Pro, para o título, e Arial para a referência. 
Observa-se que elas são mais leves e imprime uma sensação ocular 
mais agradável. Neste número, terá a imagem representativa do ícone 
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histórico homenageado, o rosto dos conjurados, imagem que configurou 
o sentimento de reconhecimento do movimento da Conjuração Baiana. 
A outra inclusão se trata do dorso, o qual vem ao longo de sua publica-
ção sem a identificação do brasão, ele aparecerá compondo a imagem 
na sua completude, será inserida a sigla do IGHB abaixo do brasão. 
Constatamos ainda, que a ficha catalográfica de todos os números re-
vela somente a referência do número da criação, sem indicar o número 
atual. O leitor, a partir deste número, terá os elementos indicadores do 
volume que pesquisa. Para isto, contamos com a colaboração da pro-
fessora Doutora Kátia Carvalho, associada do IGHB, que gentilmente 
elaborou e atualizou os indicadores da ficha. No projeto editorial recon-
ceituamos a Galeria de fotografias para Galeria de Imagens. Assim o 
leitor terá acesso a iconografias, fotografias, documentos, mapas e cro-
qui numa mesma seção. E, por fim, agregamos mais um qualificador à 
publicação incluindo o QR Code na quarta capa, para permitir o acesso 
fácil à página do IGHB.

Este número da Revista destaca o Movimento que aconteceu na 
Bahia em 1798, o qual defendia o fim do governo Colonial, a Inde-
pendência do Brasil o desejo de implantar uma República Democrática 
livre e o fim da escravidão. Este Movimento que completou 220 anos, 
foi organizado por homens (de diversos extratos sociais) com ideário de 
transformação, combate ao racismo e participação popular. Eles paga-
ram preço muito alto, pois foram enforcados e sentenciados como mal-
ditos. Conhecida como Revolução dos Alfaiates, Conjuração Baiana ou 
ainda Revolta dos Búzios, o movimento teve como mártires dois negros 
alfaiates, (um mestre e outro aprendiz), e dois soldados de milícia. Esse 
movimento teve o seu ápice em 12/08/1798, após o surgimento de bole-
tins sediciosos em vários pontos da cidade. Neles se proclamavam a se-
paração da Bahia de Portugal. E, assim conhecemos uma parte de nossa 
história, que aqui iremos socializar com a contribuição de estudiosos, 
colaboradores e defensores deste ideário.

Este número contém onze artigos, que versam sobre temas geo-
gráficos, históricos e culturais, e em especial, sobre a Conjuração Baia-
na. Pode-se revisitar este tema em Foram quatro Tiradentes na Bahia 
de 1798? Intérpretes da Conjuração Baiana de 1798 no primeiro 
centenário da Independência Política do Brasil de Patrícia Valim, no 
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qual sinaliza a dinâmica dos historiadores que versaram sobre a revolta 
baiana de 1798 no empuxo das comemorações do primeiro centená-
rio da independência política, 1922. É o empenho de homens como 
Francisco Vicente Viana, Francisco Borges de Barros e Brás do Amaral 
que, ao interpretarem a revolta baiana de 1798, disputaram um lugar 
de destaque na memória nacional para si próprio e para o evento. 
A comunicação na Revolta dos Búzios, de Marcos Rodrigues, apre-
senta um breve panorama sobre a Revolta dos Búzios e contextualiza o 
fenômeno da comunicação durante o movimento nativista, a partir da 
leitura do livro do jornalista, poeta e pesquisador Florisvaldo Mattos, 
relançado na passagem dos 220 anos desse fato histórico. A implanta-
ção do Sistema viário Oeste: urbanização, potencialidades e riscos 
na Ilha de Itaparica/BA, de autoria de Miguel Cerqueira dos Santos, 
analisa o processo de urbanização vigente, e sinaliza riscos identifi-
cados na Ilha, frente à perspectiva de implantação do Sistema Viário 
Oeste-SVO. Destaca que no modelo proposto, poderá acentuar os ní-
veis de impactos ambientais. A typographia e livraria de Epifânio 
Pedrosa no cenário editorial da Bahia Oitocentista (1839-1865), de 
Ana Lúcia Albano, volta o olhar ao século XIX, aborda aspectos legais, 
sociais e econômicos do processo de edição e distribuição de impres-
sos na Cidade da Bahia através da atuação da Typographia e Livraria 
de Epifânio Pedrosa no cenário editorial baiano (1839-1865). Geno-
cídio contra povos indígenas na Bahia: uma história político-admi-
nistrativa, de Ednaldo Soares e Marcelo Costa Soares, versa sobre um 
estudo exploratório-bibliográfico, busca assegurar que o massacre des-
ses povos originários foi uma ação genocida, devidamente planejada e 
empreendida pelos portugueses. Também aponta a participação da Igreja 
Católica no genocídio cultural de parte desses indígenas. O Plano sobre 
a Civilização dos Índios do Brasil de Domingos A. B. M. Barreto: 
ilustração e antijesuitismo na Bahia, de Fabricio Lyrio Santos, abor-
da a propagação do antijesuitismo na Bahia, na segunda metade do sé-
culo XVIII, e analisa o Plano sobre a civilização dos Índios do Brasil 
de autoria do militar e intelectual ilustrado Domingos Álvares Branco 
Muniz Barreto. Desafios e riscos na implantação do Sistema Viário 
Oeste, na Ilha de Itaparica/Bahia/Brasil, de Maria Gonçalves Conceição 
Santos, identificou a existência de um confronto de interesses políti-
cos e econômicos, divergindo dos interesses da população. A Cabala  
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Maçônica da Bahia: o processo contra o pedreiro-livre Manoel 
Ferreira Lima da Silva (1817), de Pablo Antônio Iglesias Magalhães, 
apresenta o processo contra o pedreiro-livre, existente na seção colonial 
do Arquivo Público do Estado da Bahia. Desconhecido pela historio-
grafia, revela a presença de um mestre franco-maçom, que percorreu as 
Capitanias do Norte da América portuguesa em 1817. Xangô: o mais 
africano dos Orixás, de Gildeci de Oliveira Leite, emite a apreciação 
comparativa entre os arquétipos do orixá Xangô descritos na etnogra-
fia de Édison Carneiro, observa a atualidade das descrições feitas por 
Carneiro na primeira metade do século XX e apresenta leituras do ar-
quétipo do orixá da justiça, que podem contribuir com interpretações 
nas diversas possibilidades do fazer humano. A leitura nos Engenhos 
de Cana-de-Açúcar: Recôncavo Baiano (1800-1850): contribuição 
dos estudos históricos sobre livro e leitura, de Kátia de Carvalho, 
pesquisa as obras que vieram da Europa, da França e de Portugal para o 
Brasil, nas valises dos brasileiros, revelando as preferências de leitura. 
Revela a contribuição dos estudos históricos para entender e acompa-
nhar a formação das bibliotecas particulares nos engenhos de cana de 
açúcar do Recôncavo Baiano. Dona Leopoldina, Princesa da Áus-
tria – Imperatriz do Brasil (1797–1826), de Glória Kaiser, identifica 
a ligação da Áustria com o Brasil marcado pelo casamento da Princesa 
de Habsburgo, com o príncipe herdeiro Pedro de Portugal e Brasil, da 
casa Bragança. 

Na seção Palestra, o destaque histórico deve-se aos 220 ANOS 
DA REVOLTA DOS BÚZIOS, proferida por Florisvaldo Mattos, no... 
transcurso de redondos 220 anos de um agosto sombrio em que um ter-
remoto sociopolítico abalou o morno cenário colonial-urbano da então 
Cidade da Bahia, com a eclosão e consequente dizimação do que a 
memória hoje celebra sob o rótulo de Revolta dos Búzios... 

Na seção Discurso, proferido por Edivaldo M. Boaventura, de-
nominado O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia em 2018 teve 
como premissa saudar os 124 anos do IGHB, homenagear os associa-
dos falecidos e abraçar os que ingressam.

As contribuições sobre o Movimento da Conjuração Baiana 
se ampliam no Acervo bibliográfico, espaço no qual listamos as 
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Referências Bibliográficas que integram o acervo da Biblioteca 
Ruy Barbosa-IGHB. 

Na seção Relatório, a Revista publica os Relatórios da Biblioteca 
Ruy Barbosa referentes aos anos 2017 e 2018. No período de 2017 a 
Biblioteca Ruy Barbosa teve como diretores: Carlos Eugênio Junqueira 
Ayres e Maria Nadja Nunes Bittencourt. Os dados quantitativos presen-
tes no relatório de 2017 representam o conjunto do ano citado. Publica 
também os Relatórios do Arquivo Theodoro Sampaio de 2016, 2017 e 
2018. Assim, atualizamos os dados que não foram divulgados, nas pu-
blicações anteriores, e justificamos a presença neste volume.

A Resenha de Sedição Intentada na Bahia em 1798 (2a. Edição) 
de TAVARES, Luís Henrique Dias, apresenta a pesquisa deste autor 
e analisa o movimento marcado pela condenação de João de Deus do 
Nascimento, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e Manoel 
Faustino pelo crime de conspiração contra a Coroa Portuguesa.

Na Galeria de Imagens, o leitor fará uma imersão em mapas de 
Salvador, datado de 1798, publicado por REIS, Nestor Goulart. Ima-
gens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial; mapa publicado por 
VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no Século XVIII, Vol. I, II e 
III. Croqui de Salvador, do mesmo autor, e fotografias do Movimento. 
Acrescenta-se, ainda, as contribuições de Alícia Duhá Lose e Libânia 
da Silva Santos, sobre documentos que revelam a Revolta dos Búzios: 
220 Anos de memória. 

Nesta seção da Revista e na Biografia contou com o pronto aten-
dimento do cineasta baiano Antônio Olavo que cedeu imagens e textos 
de sua pesquisa, publicada no Calendário 1798 Revolta dos Búzios, 
em 2012. Assim como, o professor Francisco Senna que autorizou o seu 
texto contido nas placas dos bustos dos conjurados expostos na Praça 
da Piedade, Salvador/Bahia.

No Espaço Aberto Memorial 2 de julho - O ciclo das Come-
morações Cívicas Baianas: as festividades do Dois de Julho, de 
Antonietta de Aguiar Nunes, lembra que as comemorações cívicas 
baianas, em torno do 2 de julho, referem-se sobretudo ao cortejo, que 
começou no ano seguinte ao retorno dos portugueses. Cita as etapas do 
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ciclo cívico e o folclore relacionado a este ciclo de festas cívicas e ditos 
populares a ele conectados. 

Na seção Medalha e Relação de Sócios divulgamos a Portaria 
de criação, pois se trata de um documento histórico de grande relevân-
cia para esta Casa. A Medalha e o Diploma do Mérito Bernardino 
de Souza foi instituída pela Portaria IGHB n. 01/2013, na gestão da 
Professora Consuelo Pondé de Sena, em 20 de março de 2013, com o 
objetivo de distinguir personalidades, baianas de nascimento ou neste 
Estado, atuantes com relevantes serviços prestados à preservação dos 
valores cívicos do Estado da Bahia e do seu povo.

O Edital de Publicação n°001/2018 da Revista IGHB é o mais 
recente procedimento instituído no IGHB. Ele visa a publicação de 
artigos e pesquisas de associados e da comunidade baiana sobre a 
memória geográfica e histórico-artística-cultural da Bahia, e difundir 
conhecimentos relevantes para o desenvolvimento de sua população. 
Além disto, seguem as sessões Agenda do IGHB, com as atividades 
culturais promovidas pelo IGHB no decorrer do ano, pelos sócios e pela 
comunidade baiana e registra o quanto esta Casa tem contribuído com 
a difusão da Cultura e a mediação da história na Bahia. As Normas de 
Publicação, Como adquirir a Revista e Endereço de correspondên-
cia seguem finalizando o periódico.

Este número contou com a contribuição do Comitê Científico, 
criado exclusivamente para este número, o qual foi de uma importância 
singular. Os Conselheiros Gildeci Leite, Jaime Nascimento e Jorge 
Ramos foram incansáveis nas demandas de uma produção deste perió-
dico. Em nome do IGHB agradeço aos três pela colaboração e dedica-
ção a esta causa. 

A Revista do IGHB deseja que associados e colaboradores pos-
sam trazer muitas contribuições para qualificar as discussões e ampliar 
o conhecimento de novos leitores.

Maria Nadja Nunes Bittencourt
Diretora de Publicação do IGHB



Artigo
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Foram quatro Tiradentes na Bahia 
de 1798? Intérpretes da Conjuração 

Baiana de 1798 no primeiro 
centenário da Independência 

Política do Brasil

Patrícia Valim
Professora Adjunta II do Departamento de História 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

“A história é a matéria-prima para ideolo-
gias nacionalistas, éticas ou fundamentalistas, 
da mesma maneira como as papoulas são a 
matéria-prima para os viciados em heroína. 
O passado é um elemento essencial [...] quando 
não existe um passado adequado, ele sempre 
pode ser inventado”.

Eric Hobsbawm

Neste artigo, objetiva-se compreender a dinâmica específica dos 
historiadores que versaram sobre a revolta baiana de 1798 no empuxo 
das comemorações do primeiro centenário da independência política, 
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1922. Período no qual identifica-se a gênese do processo no qual a Con-
juração Baiana de 1798 deixa de ser interpretada a partir da punição 
exemplar imputada aos réus, em 1799, para metamorfosear-se na Con-
juração Baiana de 1798, um marco de referência popular e ruptura re-
gional da emancipação política do Brasil, em 1822. Esse período, após 
a Proclamação da República, em 1889, é o momento em que vários 
Institutos Históricos e Arquivos Estaduais foram criados e passaram a 
polarizar a produção historiográfica dos diferentes Estados, cujos gru-
pos sociais dominantes integraram esses espaços balizados, sobretudo, 
pelos debates sobre a federalização do poder adotado na Constituição 
de 1891. O que se verificará nesse período é o empenho de homens 
como Francisco Vicente Viana, Francisco Borges de Barros e Brás do 
Amaral que, ao interpretarem a revolta baiana de 1798, disputaram um 
lugar de destaque na memória nacional para si próprio e para o evento. 

Francisco Vicente Viana

Francisco Vicente Viana (1848-1893), filho do Barão do Rio das 
Contas e da Baronesa do mesmo título, nasceu na Bahia, em 1848.1 
Neto do Barão do Rio das Contas, de mesmo nome, seu avô perfilava 
entre os proprietários dos escravos indiciados nas devassas da revolta 
baiana de 1798, e, por ocasião das lutas da Independência na Bahia, seu 
avô foi presidente da Província, entre 1823-1825.2 Francisco Vicente 
Viana doutorou-se em medicina pela faculdade de Berlim e, de volta a 
Salvador, foi o primeiro diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia. 
Faleceu em 1893, ano da publicação de sua principal obra. Memória 
sobre o estado da Bahia foi feita por ordem do governador da Bahia, 

1 Sacramento Blake. Diccionario Bibliographico Brazileiro. Rio de Janeiro: Tip. 
Nacional, 1883, Tomo III, p. 501. 

2 Cf. Oliveira Lima. O Movimento da Independência, 1821-1822. Rio de Janeiro: 
Topbooks, 1997, 6a. edição; Braz do Amaral. História da Independência na Bahia. 
Salvador: Livraria Progresso, 1957, 2a. edição. Ler, especialmente, o capítulo III. 
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Joaquim Manoel Rodrigues, e auxiliado pelo amanuense do arquivo, 
José Carlos Ferreira.3

Como primeiro diretor do arquivo público do Estado da Bahia, 
Francisco Vicente Viana interpreta o evento em três parágrafos do úl-
timo capítulo (673 páginas compõem o conjunto geral de sua obra). 
Assim como seus conterrâneos e contemporâneos do evento, Francisco 
Vicente Viana aborda o tema a partir dos relatos sobre a administração 
de D. Fernando José de Portugal e Castro. Segundo o autor, nos anos 
finais da administração do agente metropolitano na Bahia, “como resul-
tado das ideias proclamadas pela Revolução Francesa”, arrebentou na 
Bahia uma “sublevação” causada pelos “papéis” afixados em vários 
pontos públicos da cidade, concitando o 

“povo a uma revolta, sedição que D. Fernando com grande 
habilidade conseguiu abafar, aprisionando os cabeças, proces-
sando-os e fazendo-os soffrer a pena última a 8 de novembro de 
1799 na praça da Piedade e sofrendo outros a pena de prisão 
e degredo”.4

Em um momento da escrita da história, em que o uso documental 
já era prática cotidiana do historiador, a obra em questão se caracteriza 
por um inexpressivo uso da documentação, pela despolitização e por 
uma visível semelhança com as obras de Luís dos Santos Vilhena e de 
Inácio Accioli de Cerqueira e Silva, no que respeita ao encadeamento 
dos temas e dos fatos abordados. Neste particular, cumpre ressaltar que 
o avô de Francisco Vicente Viana vivenciou os acontecimentos ocorri-
dos em Salvador, em 1798, como proprietário de um dos escravos con-
denados à pena de degredo.5 Não obstante, não há nenhuma referência 
a respeito, no texto. Além disso, a ausência de documentação causa 

3 Francisco Vicente Viana. Memória sobre o Estado da Bahia. Salvador: Typographia 
e Encadernação do Diário da Bahia, 1893. O arquivo público do Estado da Bahia foi 
fundado pelo governador Manoel Vitorino Pereira, em 16 de janeiro de 1890, sendo o 
seu primeiro diretor Francisco Vicente Viana. 

4 Francisco Vicente Viana, op.cit., p. 635. 
5 Cf. o capítulo 1 desta dissertação. 
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estranheza, porque a obra foi escrita nos quadros do arquivo público do 
Estado da Bahia, cujo primeiro diretor foi o próprio autor. 

O fato é que a interpretação de Francisco Vicente Viana não 
significou uma inflexão do conhecimento elaborado sobre a Conjura-
ção Baiana de 1798, durante o século XIX, por Francisco Adolfo de 
Varnhagen e o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro; não há 
tampouco nenhum indício que Francisco Vicente Viana tenha lido as 
interpretações oitocentistas. A razão para isso, talvez esteja relacionada 
ao fato de que os anos imediatamente posteriores à Proclamação da 
República foram um período de incertezas políticas e econômicas sobre 
os termos do novo regime. A inflexão sobre o conhecimento elaborado 
sobre a Conjuração Baiana de 1798 virá com a fundação do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia e as análises históricas elaboradas por 
ocasião da comemoração republicana do primeiro centenário da Inde-
pendência do Brasil, a partir de 1922.

Com a fundação do referido Instituto, em 1894, os historiadores 
regionais buscaram ressaltar as suas especificidades no que diz respeito 
à ênfase da história local/regional, vocacionadas, sobretudo, para afir-
mar a importância da então província da Bahia no processo de cons-
trução da história nacional6. Nesse processo, a ideia de uma história 
nacional elaborada nos quadros do IGH foi pensada, sobretudo, em 
oposição às interpretações elaboradas pelos intelectuais do IHGB, cujo 
conteúdo se caracterizava por um forte viés centralizador. De acordo 
com Maria Aparecida Silva de Souza, a ideia de que a história do Brasil 
fosse a somatória das histórias regionais surgiu logo nos primeiros dis-
cursos da fundação da agremiação baiana e apareceu vinculada a uma 
severa crítica ao papel exercido pelo IHGB, desde 1838, que primou 
por construir uma história do Brasil fundamentada na unidade nacional, 
desprezando as especificidades regionais.7

6 Veja-se Maria Aparecida Silva de Sousa. História, memória e historiografia: 
abordagens sobre a Independência na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia (1894-1923). In: Politéia: História e Sociedade, Vitória da Conquista, vol. 5, 
n.1, pp. 177-195, 2005. Segundo a autora, em 1856, ocorreu a fundação do Instituto 
Histórico Provincial da Bahia, que, todavia, seria fechado pouco tempo depois. Cf. p. 
180. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, doravante IGH. 

7 Idem, p. 183. 
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Com efeito, a historiografia regional nobilitou-se por consagrar 
novos mitos, representações simbólicas e um saber histórico destinado 
a demarcar o que deveria ser rememorado e a excluir o que precisava 
ser esquecido, muitas vezes invertendo os polos das análises elaboradas 
pela historiografia oitocentista no que se refere, sobretudo, aos eventos 
de forte identificação regional. Assim, do ponto de vista da escrita da 
história, ainda segundo Maria Aparecida Silva de Souza, os integran-
tes do IGH responsáveis pelos trabalhos históricos, com destaque para 
Braz do Amaral e Francisco Borges de Barros, 

“adotavam uma metodologia assentada na visão da cientifici-
dade da história, conferida por sua base documental – o que 
pressupunha a admissão da veracidade dos acontecimentos 
relatados por esta documentação”.8

Do ponto de vista político, os historiadores do IGH buscaram os 
exemplos do passado que pudessem solidificar o sentimento patriótico 
para promover a recuperação da história baiana em uma conjuntura po-
lítica bastante específica. Segundo os discursos dos beletristas, o IGH 
“coligirá e estudará, para arquivar e publicar, as tradições e docu-
mentos que puder obter, concernentes à geografia e à história, à ar-
queologia, à etnografia, às línguas indígenas do Brasil, especialmente 
deste Estado”9. Assim, Francisco Borges de Barros10 e Braz do Amaral,11 
inspirados ainda pela concepção tradicional e factual da prática his-
toriográfica oitocentista, interpretaram a Conjuração Baiana de 1798 
em perspectivas distintas, mas com um objetivo em comum: ressaltar a 

8 Ibidem, p. 187. Cláudia R. Callari demonstra o mesmo padrão de escrita da história 
nos quadros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Cf. Cláudia R. 
Callari, op.cit. 

9 RIGHB, n. 46, vol. XXVII, Salvador, 1920, p. 4. Apud, Maria Aparecida Silva de 
Souza, op.cit., p. 186. 

10 Francisco Borges de Barros. Os Confederados do Partido da Liberdade. Salvador: 
Imprensa Oficial do Estado da Bahia, 1922. 

11 Braz do Amaral. A Conspiração republicana na Bahia de 1798. Salvador: Tipografia 
Naval, 1941. Ver as anotações do autor na obra de Inácio Accioli de Cerqueira e 
Silva. Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia. Salvador: Imprensa 
Oficial do Estado da Bahia, 1931, 6 vols. 
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vocação republicana dos baianos dos tempos idos e demarcar a posição 
política do Estado da Bahia a partir dos feitos de outrora. 

Isso porque, instalada a República por decreto, o 15 de novem-
bro marcou o desfecho de um movimento que quase não teve nenhum 
contato com as forças populares, resultando em um golpe militar que 
precisava de legitimação, conforme analisou José Murilo de Carvalho.12 
A historiografia oficial republicana carioca consagrou Tiradentes como 
o herói nacional e, desde a década de sessenta do século XIX, como se 
viu no artigo do cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, o repu-
blicanismo presente nos movimentos de contestação ocorridos em Mi-
nas Gerais e na Bahia, no final do século XVIII, já não era um projeto 
político de nação interdito. Aproveitando as trilhas abertas pela histo-
riografia do IHGB, sobretudo as obras elaboradas durante o segundo 
Reinado, foi através da interpretação das revoltas coloniais ocorridas 
nas Capitanias, no final do século XVIII, que se configurou uma impor-
tante ideologia patriótica para a consolidação de algumas implantações 
do regime republicano, especialmente em relação às tradicionais oligar-
quias regionais.13 Com efeito, se por um lado a historiografia do IHGB 
consagrou Tiradentes como o herói nacional, por outro, a historiografia 
do IGH mostrará a sua contribuição enaltecendo seus heróis regionais 
e o papel desempenhado pela então elite local nas lutas pela Indepen-
dência, na Bahia.

12 Cf. José Murilo de Carvalho. A Formação das almas: o imaginário da República no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, 11a. reimpressão. Ver o capítulo 3: 
Tiradentes: um herói para a República, pp. 55-74.

13 Wilma Peres Costa chama atenção, sem aprofundar a questão, para o papel ideológico 
da historiografia regional como um dos caminhos possíveis para a resolução da 
crise política das oligarquias regionais em relação ao papel das economias rurais 
numa ordem econômica capitalista. Contradição essa que, de acordo com as análises 
de Francisco de Oliveira e Luiz Felipe de Alencastro, entre outros, começou a ser 
definitivamente resolvida com a Revolução de 1930 e com a criação da SUDENE. 
Cf. Wilma Peres Costa, op.cit., p. 67. Veja-se a esse respeito Francisco de Oliveira. 
A questão regional: a hegemonia inacabada. Estudos Avançados, vol. 7, n. 18, 
Maio-Junho, São Paulo, pp. 43-63; Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, 
planejamento e conflito de classes. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1977; Luiz Felipe de 
Alencastro. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves de Magalhães. 
Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 23, 1989, pp. 7-13.
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Francisco Borges de Barros 

Francisco Borges de Barros foi diretor do Arquivo Público da 
Bahia e o primeiro Grão-Mestre da Grande Loja da Bahia, a primeira 
a ser fundada no Brasil, após a cisão de 1927. Francisco Borges de 
Barros é autor de vários trabalhos sobre a Bahia, mas nobilitou-se na 
cena historiográfica, sobretudo, pelas obras Os confederados do Parti-
do da Liberdade: subsídios para a história da Conjuração Baiana de 
1798-1799 e Primórdios das Sociedades Secretas na Bahia.14 Foi na 
obra Os confederados do Partido da Liberdade que Francisco Borges 
de Barros versou sobre a Conjuração Baiana de 1798. 

O objetivo geral da obra, segundo o autor, era demonstrar as con-
sequências das causas econômicas e sociais internas da Salvador de 
1798, somadas à contingência das ideias francesas que, a seu ver, “abri-
ra[m] novos horizontes à vida dos povos”.15 fazendo com que o espírito 
público fosse “se erguendo contra o throno”. No item Symptomas de uma 
época, seguindo o padrão das obras que até então trataram do evento, 
Francisco Borges de Barros inicia o tema a partir das ações do gover-
nador D. Fernando José de Portugal e Castro, valendo-se do trabalho 
do primeiro diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, Francisco 
Vicente Viana.

Após enumerar uma série de medidas tomadas por D. Fernando 
José de Portugal e Castro, durante os anos finais do século XVIII, Borges 
de Barros afirma que não podia fazer a “história dessa sedição sem 
estudar a situação política de Portugal”.16 O autor descreve, então, 
as dificuldades diplomáticas e financeiras de Portugal, durante os anos 
de 1797-1799, afirmando que “agudíssima era a crise econômica e 
financeira, desapparecendo a moeda mettalica deante da invasão do 
papel”. Corroborava para aumentar o momento de “crise”, segundo o 
autor, o fato de que “cercava D. Rodrigo uma camarilha ventruda, que 

14 Francisco Borges de Barros. Primórdios das Sociedades Secretas na Bahia. In: Anais 
do Arquivo Público do Estado da Bahia, vol. XV, pp. 44-45, 1928; Francisco Borges 
de Barros. Os confederados, op.cit. 

15 Borges de Barros, op.cit., p. 20.
16 Idem, p. 5. 
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procurava alapardar os lucros da ourama que sahia dos veeiros lassos 
do Brasil”. A situação econômica e financeira de Portugal, de acordo 
com o autor, foi a razão pela qual a justiça vivia subordinada aos maus 
funcionários, fazendo com que a “prevaricação dos juízes [atingisse] 
até a colônia brasileira”.17 

Depois de demonstrar muito rapidamente a situação de Portugal 
no final do século XVIII, Francisco Borges de Barros passa a tratar da 
situação específica da Bahia na época. No item “A exorbitância dos 
impostos – contrabandos – a lassidão dos costumes – o abandono”, 
o autor afirma que os impostos “asphyxiavam” a vida do povo e eram 
anualmente aumentados. Entretanto, a pesada carga tributária da Coroa, 
“como o subsídio literário, lançado para manter o estudo do latim e 
da geometria, eram desviados para fins diversos dos que determinarão 
sua creação”.18 Francisco Borges de Barros passa, em seguida, a des-
crever todos os impostos pagos pelo “povo” da Capitania, para dedicar-
se à polêmica do comércio a retalho. De acordo com o autor, no ano 
de 1797, chegaram a Salvador mais de 80 mascates que logo iniciaram 
o comércio de uma grande variedade de sedas vindas da Índia e de 
finíssimos panos brancos que eram vendidos a baixo preço porque os 
produtos não tinham passado pela Alfândega. O contrabando de sedas e 
tecidos, segundo o autor, explicava a corrupção dos costumes da socie-
dade baiana da época, uma vez que “negros e mulatos, dos mais reme-
diados, vestiam seda e faziam concorrência aos brancos nas festas do 
verão, na cidade”.19 Razão pela qual o Senado da Câmara reivindicou 
providências ao governador, que foram rapidamente tomadas. 

Segundo Francisco Borges de Barros, após a elucidação do caso 
do comércio a retalho, a devassa da “Alfândega” e a proibição dos 
vendedores ambulantes, “a perseguição dos mulatos crescia dia-a-
dia”, quando, a seu ver, o governador deveria ter tomado providên-
cias contra os “abusos praticados pelos Ouvidores e Juízes de Fora, 
os quaes gastavam em rega-bofes as rendas dos processos”.20 Colaborou 

17 Idem, pp. 5-6. 
18 Ibidem, p. 6. 
19 Idem, p. 7.
20 Idem, p. 9. 
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para a já “afflictissima” situação da Bahia o fato de que no ano de 
1798 era grande o rendimento de fumo, motivo pelo qual o governo 
determinou por carta régia que fosse lançado em caráter obrigatório 
“o empréstimo de papel moeda na importância de três milhões de 
cruzados e juros de 6%”,21 seguindo-se a recusa dos negociantes das 
principais casas do comércio. 

Em seguida, Francisco Borges de Barros afirma que “feito o 
balanço das forças econômicas e bem caracterizadas a afflictissima 
situação da Capitania chegaram os povos à conclusão de não ser 
mais possível adaptarem-se às injunções do momento”. Com efeito, 
no item As origens do movimento revolucionário, o autor entra de fato 
na discussão sobre a revolta baiana de 1798, afirmando inicialmente 
que “a dispersão das idéias era reflectora de uma época de deca-
dência e opressão”, para em seguida retomar o argumento de John 
Armitage sobre o papel da Revolução Francesa que, de acordo com 
Borges de Barros, trouxe um “largo contingente de idéias novas” 
e “fechara um cyclo histórico e abrira novos horizontes à vida dos 
povos”.22 Mesmo com um forte esquema repressivo das autoridades 
locais para barrar qualquer propaganda ou folheto com notícias da 
França revolucionária, para o autor “dest’arte, o espírito público ia 
se erguendo contra o throno”.

Apesar da fiscalização régia, as idéias libertárias ligaram num 
mesmo elo, segundo Borges de Barros, maranhenses, pernambucanos 
e baianos. Isso porque, no ano de 1797, “fundaram na ponta da Barra 
a Loja ‘Cavalheiros da Luz’, primeiro templo maçônico da Bahia”. 
Neste particular, Francisco Borges de Barros abre uma polêmica que 
até hoje não foi resolvida. O historiador publicou, em 1928, no volu-
me XV dos Anais do Arquivo, nas páginas 44 e 45, a história da loja 
“Cavaleiros da Luz”, afirmando categoricamente a fundação da loja 
maçônica, sem, contudo, apresentar prova documental. O autor valeu-
se apenas do fato de ter sido um dos fundadores da Loja Maçônica da 
Bahia, em 1927, e de afirmar nas reuniões do IGH que tinha lido alguns 

21 Idem.
22 Francisco Borges de Barros. Os confederados, op.cit, p. 20. 
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documentos da Maçonaria, e, dado o caráter secreto da loja, não seria 
possível publicá-los.23

Essa polêmica, entretanto, não é de pouca relevância uma vez que 
a fundação e a existência da referida loja passam a integrar o conjunto 
de eixos de significação da Conjuração Baiana de 1798. Neste sentido, 
para Borges de Barros, a Maçonaria passa a ser o centro difusor de 
ideias e práticas dos agentes do evento. Tanto mais que, após afirmar, 
sem comprovação documental, a existência da Loja Maçônica Cava-
lheiros da Luz, Borges de Barros resgatará os possíveis fundadores da 
loja, associando-os à revolta baiana de 1798. Sobre a participação de 
homens importantes da sociedade baiana no evento, que, a seu ver, se-
riam também os fundadores dos Cavaleiros da Luz, cumpre destacar 
uma observação de Francisco Borges de Barros, escrita na obra Primór-
dios da Sociedade Secreta na Bahia. Afirma o autor que

“Em princípios de julho de 1797 ancorava na Bahia a fragata 
La Preneuse, que havia sustentado um combate com a corveta 
portuguesa Santo Antonio Polyphemo, de que era comandante 
Manoel Nascimento Costa [...]. Naquela fragata houve inúme-
ros entendimentos pelos homens mais esclarecidos da terra, e 
dessas confabulações fizeram parte: José da Silva Lisboa, o 
padre Francisco Agostinho Gomes, Cypriano Barata, Ignácio 
Bulcão, Francisco Muniz Barreto e o tenente Hermógenes de 
Aguiar Pantoja, por ter pretendido dar um jantar aos france-
ses. De Francisco Muniz Barreto há uma parte interessante de 
seu depoimento ‘que havendo estado na capital em 1797 fre-
qüentou a casa de José Borges de Barros, seu vizinho, há pouco 
chegado da Ilha da Madeira, o qual era irmão de Domingues 
Borges de Barros, e muitas vezes conversou com o primeiro 
sobre o governo econômico da terra, assim como sobre as notí-
cias que chegavam do estado político da Europa’. Este o estado 

23 Veja-se a respeito da polêmica sobre a fundação da loja “Cavaleiros da Luz”, José 
Castellani. A polêmica em torno da fundação da primeira loja maçônica do Brasil: 
uma novidade bastante antiga. In: Revista Acácia, Porto Alegre, 1995. Agradeço ao 
Prof. José Castellani a indicação do artigo, bem como algumas informações a respeito 
da loja maçônica. Sobre a sociabilidade maçônica no período da Independência, ver, 
especialmente: Alexandre Mansur Barata. Maçonaria, Sociabilidade Ilustrada e 
Independência do Brasil (1790-1822). São Paulo/Juiz de Fora: FAPESP/Annablume-
EDUFJF, 2006. 
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de espíritos sequiosos de liberdade, humanidade e igualdade, 
quando aos 14 de julho de 1797 Larcher e os brasileiros cita-
dos fundaram na povoação da Barra a loja maçônica Cava-
lheiros da Luz [...]”.24

Não parece ser por outra razão que o autor afirma que “pelas in-
vestigações feitas, chegamos a conclusão de que três homens dirigiram 
[...]” a revolta baiana de 1798: José da Silva Lisboa, “o organisador 
calmo, meditado e prudente”; Cipriano Barata de Almeida, “o agita-
dor das ruas [...] idealista e mais sensível que intelligente”; e Francisco 
Agostinho Gomes, “um santo e um sábio”.25 José da Silva Lisboa 
(1756-1831), inclusive, merece um item à parte na obra de Francisco 
Borges de Barros: “o povo – apparece a figura de José da Silva Lisboa”. 
Nesse item, o autor afirma que dos partícipes do evento “acoroçoavam 
a fina flor da sociedade bahiana”, e dos três líderes da revolta baiana de 
1798, citados acima, cumpre destacar a personalidade de José da Silva 
Lisboa, que por ser “organizador calmo, meditado e prudente”, ergueu 
uma bandeira de reivindicações e disseminou “os sentimentos da pátria 
que agitaram a grande colônia”.26 

Quanto à participação de homens dos mais baixos setores da so-
ciedade baiana da época, nomeadamente João de Deus do Nascimento 
e os demais homens enforcados e esquartejados em praça pública, Borges 
de Barros afirma que eles tiveram o mesmo papel que Tiradentes: “fo-
ram, como em todas as revoluções, collocados na linha de frente”.27 
Isso porque, a seu ver, “as idéias de igualdade embutidas aos pardos 
e pretos lhes affiançavam o bom êxito pelo argumento considerável de 
seu partido”.28 Neste particular, o autor inaugura a perspectiva de aná-
lise que tem como ponto de partida a “influência das idéias francesas”, 
difundidas por membros da “fina flor da sociedade baiana”, como a ca-
dência dos partícipes da revolta baiana de 1798, pois “o livro ‘Ruínas’, 

24 Francisco Borges de Barros, Primórdios, op.cit., p. 45. 
25 Francisco Borges de Barros, Os confederados, op.cit., p. 21. 
26 Ibidem.
27 Idem, p. 22. 
28 Ibidem. 
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de Volney, vários pamphletos e avulsos, inspirados na grande conquis-
ta da revolução francesa, eram o catecismo dos sediciosos”. 

Como os setores médio e baixo, envolvidos na revolta baiana de 
1798, não teriam nenhuma expressão ou participação significativa nos 
acontecimentos, Borges de Barros encaminha o desfecho da análise 
carregando na tinta a participação de pessoas proeminentes daquela 
sociedade. Nesse sentido, ele afirma mais uma vez que, entre os partíci-
pes da revolta, “acoroçoavam a fina flor da sociedade bahiana”, uma 
vez que os senhores de engenho “não eram estranhos ao movimento”. 
Para comprovar a afirmação e enaltecer José da Silva Lisboa e Cipriano 
Barata como as “cabeças pensantes do movimento”, Borges de Barros 
transcreve, na obra, trechos de uma carta entre os dois baianos ilustres, 
segundo a qual Silva Lisboa escreve para Cipriano Barata, do seu retiro 
de Maré, que

“No estado em que se acha Portugal devemos aproveitar a oca-
sião para proclamar a independência da capitania. Já deve es-
tar na barra uma esquadra francesa que vem ao nosso auxílio, 
e deve estar avisado o professor do Rio de Contas, que traz a 
expedição de mil homens. Ninguém há de lhe dizer a verdade 
como eu, nem interessar-se tanto pelo bem público. Já o José 
Pires de Albuquerque [Secretário de Estado e Governo do Bra-
sil] lhe deve ter comunicado a resolução dos nossos amigos do 
Recôncavo. Tenha cuidado com o frei José [do Monte Carmelo] 
e frei Francisco na disputa que mantém quanto ao querer cada 
qual ser o chefe da Igreja. Por carta de Marcelino Antônio sei 
que está firme. Estou a escrever os artigos do programa de go-
verno”29. 

29 Francisco Borges de Barros não cita a referência de nenhum documento pesquisado 
para a interpretação da Conjuração Baiana de 1798. Limita-se apenas a escrever: 
Arquivo Público do Estado da Bahia. Contudo, esta carta de José da Silva Lisboa 
a Cipriano Barata é citada na íntegra por Affonso Ruy e Florisvaldo Mattos, sem a 
referência documental. O recuso utilizado pelos os autores é a afirmação “documento 
citado por Francisco Borges de Barros”. A esse respeito, veja-se, respectivamente: 
Affonso Ruy. A primeira Revolução Social Brasileira (1798). São Paulo: Companhia 
Editora Nacional; Coleção Brasiliana, vol. 217, 1942, p. 54; Florisvaldo Mattos. 
A comunicação social na Revolução dos Alfaiates. Salvador: Assembléia Legislativa 
da Bahia: co-edição Academia de Letras da Bahia, 1998, p. 135. 
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O autor termina sua interpretação sobre a revolta baiana de 1798 
transcrevendo alguns trechos dos depoimentos dos réus, nos quais há 
referência, de uma forma ou de outra, às atuações de José da Silva Lisboa, 
Cipriano Barata e o padre Francisco Agostinho Gomes.30 Francisco 
Borges de Barros, ao afirmar como os principais membros da revolta 
baiana de 1798 homens que também fundaram a primeira loja maçôni-
ca na Bahia, objetivou destacar o papel de alguns baianos ilustres da 
Maçonaria no processo de Independência do Brasil, em 1822. A esse 
respeito, cumpre ressaltar que a grande ênfase nas obras elaboradas nos 
quadros do IGH, durante a comemoração do primeiro centenário da 
Independência do Brasil, é o período considerado pelos historiadores 
da agremiação como o de maior glória para o povo baiano: “a resistên-
cia da província durante a guerra civil entre portugueses e brasileiros 
nas lutas pela Independência do Brasil no decorrer dos anos de 1822-
1823”. Nesse empuxo, a produção historiográfica do IGH, na segunda 
década do século XX, é caracterizada, sobretudo, por deslocar o marco 
da proclamação da Independência, do grito do Ipiranga para o 2 de ju-
lho de 1823, como um marco inconteste.31

Nesse processo de estabelecimento de novos eixos cronológicos 
da Independência do Brasil, entre os trabalhos publicados na revista 
do IGH, chama a atenção, em primeiro lugar, o número de artigos de-
dicados às ilustres pessoas no cenário regional durante o período das 
lutas da Independência na Bahia e durante o Império. Entre os baianos 
ilustres, cabe ressaltar que José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, 
é, sem sombra de dúvidas, a figura de maior destaque. Não parece ser 
por outra razão que Francisco Borges de Barros considera José da Silva 

30 Francisco Borges de Barros. Os Confederados ..., op.cit., p. 30 et. segs. 
31 Cf. Maria Aparecida Silva de Souza, op. cit., p. 187. A esse respeito, veja-se também: 

Braz do Amaral. História da Independência na Bahia. Salvador: Progresso, 1957; 
Hendrik Kraay. Entre o Brasil e a Bahia: as comemorações do 2 de julho em 
Salvador, século XIX. Afro-Ásia, Salvador, n. 23, 2000, pp. 49-87; João José 
Reis. A elite baiana face aos movimentos sociais, Bahia (1824-1840). São Paulo: 
Difel, 1985, pp. 242-311; Luís Henrique Dias Tavares. História da Bahia. São Paulo/
Salvador: Unesp/Edufba, 2001. 
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Lisboa32 como um dos líderes intelectuais da revolta de 1798, para, em 
seguida, demonstrar em sua análise que o sentimento patriótico come-
çava a despertar entre os baianos ilustres já nas décadas finais do século 
XVIII.

Uma das razões para o Visconde de Cairu ter sido um dos princi-
pais mentores, na interpretação de Francisco Borges de Barros sobre a 
Conjuração Baiana de 1798, para além do fato de José da Silva Lisboa 
ter sido Grão-Mestre da Maçonaria, durante o primeiro Reinado, talvez 
esteja ligada à situação da elite baiana durante a Primeira República. 
A posição que a Bahia passou a ocupar na ordem republicana ocasionou 
acentuado desconforto em suas elites. É bom destacar que durante o 
Império, políticos baianos exerceram vários cargos administrativos de 
relevo, especialmente as pastas ministeriais. De acordo com alguns au-
tores, a terça parte de todos os chefes de gabinete do Segundo Reinado 
e a quarta parte de todos que foram nomeados Ministros de Estado, no 
mesmo período, tiveram origem na Bahia. Sem contar que até meados 
do oitocentos a Bahia perfilava entre os três principais centros econômi-
cos do país. Já no período 1889-1930, a Bahia se tornou coadjuvante no 
cenário político e econômico nacionais, provocando um grande descon-
forto na elite regional, que alegava viver uma crise, cujos sinais eram o 
“declínio econômico” e a “decadência política”.33

Durante o período da Primeira República, a Bahia apenas elegeu 
um vice-presidente, no primeiro governo civil – Manoel Victorino, 
na presidência de Prudente de Morais (1894-1898) –, e até o ano de 
1930 a Bahia foi malsucedida todas as vezes que lançou candidatos à 
presidência. Nesse período, com efeito, as elites manifestavam seus 

32 José da Silva Lisboa, apesar de ser considerado por alguns historiadores como um 
católico fervoroso por seus escritos, a partir da fundação da Ordem Maçônica do 
Grande Oriente do Brasil, em 1822, cujo primeiro Grão-Mestre foi Pedro I, e, depois, 
o próprio José da Silva Lisboa durante o primeiro Reinado. Cf. José Castellani, op.cit.; 
Antonio Penalves Rocha, op.cit. 

33 Sobre a hegemonia política baiana no Império, ler: Kátia M. de Queiros Mattoso. 
Bahia, século XIX: uma província do Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992; 
José Murilo de Carvalho. A construção da ordem: a elite política imperial; O teatro 
das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/Relume-Dumará, 
1996; Sérgio Buarque de Holanda. O Brasil Monárquico: do Império à República. São 
Paulo: Difel, 1983. 
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descontentamentos culpando a ineficácia do novo regime como uma 
das causas do declínio. Não parece ser por outra razão que as elites 
baianas da Primeira República procuraram engendrar formas de rei-
vindicar e marcar posição junto aos principais núcleos políticos na-
cionais, nomeadamente São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul. E a História da Bahia, nesse processo, configurou-se como uma 
importante ferramenta no que se refere ao reconhecimento das antigas 
tradições de luta e participação política dos soteropolitanos “ilustres” 
no processo de construção da Nação e do Estado brasileiros. 

Para além do anacronismo de qualificar as ações de José da Silva 
Lisboa, Cipriano Barata e o padre Francisco Agostinho Gomes como 
um desejo de independência do jugo metropolitano, ao enaltecer o pa-
pel desempenhado pelo Visconde de Cairu, Francisco Borges de Barros 
considerou o desfecho do processo de emancipação política do Bra-
sil, durante o período de 1822-1823, emprestando papel proeminente 
ao Visconde, durante o período imperial34. Por outro lado, Francisco 
Borges de Barros diz muito pouco sobre a atuação dos homens livres, 
pobres e pardos, e os cativos que foram presos no Segredo da Relação, 
acusados de participarem da revolta. Se o autor comparou os réus en-
forcados e esquartejados em praça pública a Tiradentes, à época já con-
siderado um herói nacional, foi porque, como o autor não faz nenhuma 
referência documental, muito provavelmente não os citar em sua obra 
comprometeria a verossimilhança da interpretação. Depois, Tiradentes 
era considerado herói nacional, mas, como se sabe, sua atuação tinha 
sido em Minas Gerais. Levando-se em conta a interpretação que o IGH 
elabora sobre as lutas pela independência na Bahia, não parece ser por 
outra razão que Francisco Borges de Barros, em certo momento de sua 

34 A respeito da atuação política do Visconde de Cairu durante o período imperial, 
especialmente no primeiro Reinado, veja-se: Antonio Penalves Rocha, op.cit. 
Chamamos atenção para o fato de que para Affonso Ruy, muito provavelmente 
Francisco Borges de Barros confundiu-se na leitura do depoimento do soldado Ignácio 
Pimentel, um dos acusados, no qual é citado o nome Silva Lisboa. Para Affonso Ruy, 
trata-se de Antonio da Silva Lisboa e não José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. 
Essa informação se fosse comprovada invalidaria a análise de Francisco Borges 
de Barros sobre a Conjuração Baiana de 1798, especialmente no que se refere à 
participação e atuação do Visconde de Cairu no evento. Cf. Affonso Ruy. A primeira 
Revolução Social Brasileira. São Paulo: Companhia da Editora Nacional, 1942, p. 118. 
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interpretação, compara a Conjuração Baiana de 1798 à Inconfidência 
Mineira de 1789. 

A respeito da comparação dos réus enforcados, homens livres, 
pobres e pardos, a Tiradentes, e a participação da “fina flor da sociedade 
da época” com os homens livres e pobres que foram à linha de frente 
da revolta, cumpre destacar que essa interpretação de Borges de Barros 
foi considerada, a partir da década de setenta do século XX, como um 
indicativo de cooperação de classe. Na introdução historiográfica sobre 
a Conjuração Baiana de 1798, elaborada por István Jancsó, a interpre-
tação de Francisco Borges de Barros sobre o evento significa que “o 
ideal de cooperação de classe já é um valor que se faz presente”.35 
Foi analisando a interpretação de Borges de Barros sobre Conjuração 
Baiana de 1798 que, nos anos vinte do século XX, relacionaram-se as 
atitudes dos réus enforcados às ideias de igualdade pensadas e divul-
gadas por homens maçons. Tal não chega a ser um ideal de cooperação 
de classe, se considerarmos, por um lado, a ideia de “liberdade” dos 
próprios agentes36 e, por outro lado, que Francisco Borges de Barros 
sugere em sua análise que a propagação das ideias da Revolução Fran-
cesa foi uma estratégia política extremamente eficaz de homens como 
José da Silva Lisboa, Cipriano Barata e Francisco Agostinho Gomes 
para a “cooptação” de um maior número de partícipes. A esse respei-
to, cabe lembrar que o desejo de liberdade dos homens livres pobres e 
dos cativos é utilizado por Francisco Borges de Barros, e mesmo pe-
las autoridades locais, em 1799, para justificar a pena imputada aos 
quatro homens considerados como os líderes da revolta. Tanto mais 
que sobre os escravos e os demais milicianos e alfaiates o autor nada 
escreve a respeito. Ademais, os termos em que István Jancsó faz da in-
terpretação de Francisco Borges de Barros partem da ideia de um novo 
ordenamento do Estado Brasileiro, como um desdobramento inicial do 
comércio europeu e, depois, como um espasmo do capitalismo. Nesse 
caso, a ideia de cooperação de classe, como emergência de uma nova 

35 István Jancsó. Um problema historiográfico: o legado de D. Fernando José de 
Portugal. In: Anais do IV Congresso de História da Bahia, Salvador, Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia/Fundação Gregório de Maattos, vol. 1, 2001, p. 301.

36 Cf. o primeiro capítulo desta pesquisa, especialmente o teor dos depoimentos dos 
cativos e de homens como João de Deus do Nascimento.
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ordem que o autor vislumbra em um estágio inicial na interpretação de 
Francisco Borges de Barros sobre a Conjuração Baiana de 1798, ao fim 
e ao cabo, deriva da ideia de que é da natureza do Império ser negado 
pelo capitalismo, que, por sua vez, passa a exigir a República do Brasil. 
Ainda que a análise nos remeta a uma ideia caricatural do processo 
do fim do Império e da consolidação da República, Renato Lessa cha-
ma a atenção, afirmando que de fato “é mais ou menos isso”. Segundo 
Renato Lessa, há uma tendência de parte da historiografia brasileira 
do século XX de afirmar que “as crises políticas só fazem sentido, em 
certa concepção, se são a ponta aparente de determinações fundas na 
estrutura social, na econômica e na de classes. A idéia é a de que essa 
estrutura – o capitalismo ou algo semelhante – teria interpelado o Im-
pério e exigido a República”.37 

Seja como for, a interpretação de Francisco Borges de Barros 
sobre a Conjuração Baiana de 1798, como se viu, liga-se a uma cir-
cunstância na qual há inúmeros discursos, publicados na revista do 
IGH, que reivindicavam uma efetiva participação dos baianos ilustres 
na fundação da nação brasileira. De modo geral, os historiadores baia-
nos da agremiação, durante a Primeira República, ressaltavam que “foi 
na Bahia onde a guerra de Independência se travou primeiro e mais 
cruenta. O grito do Ipiranga – Independência ou morte – foi prece-
dido pelo brado de Cachoeira – Independência ou morrer – repetido 
na cantinela patriótica”38. Essa era a ideia corrente entre os beletris-
tas soteropolitanos. Se de fato houve a cooperação de classe entre os 
partícipes do evento, esse ideal aparecerá, em seus estágios iniciais, 
na interpretação que Braz Hermenegildo do Amaral elaborou sobre a 
Conjuração Baiana de 1798.

37 Veja-se, Renato Lessa. A invenção da República. Cadernos da Escola do Legislativo, 
Belo Horizonte, vol. 5, n. 10, janeiro/julho, 2000, pp. 9-38.

38 RIGHB, n. 46, vol. XXVII, 1920, apud Maria Aparecida Silva de Souza, op.cit., p. 
192. 
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Braz Hermenegildo do Amaral

Braz Hermenegildo do Amaral (1861-1949) era filho homônimo 
de Braz Hermenegildo do Amaral e de D. Josefina Virgínia do Amaral. 
Seu pai, capitão de polícia, foi combatente na Guerra do Paraguai, cujo 
desempenho lhe rendeu várias congratulações. Não obstante os feitos 
militares de seu pai, Braz do Amaral teve uma infância muito pobre, 
de tal sorte que cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, uma das 
primeiras do país, enquanto lecionava no Colégio da Bahia. Tornou-
-se professor da Faculdade de Medicina e, como tal, integrou o corpo 
médico das Tropas Oficiais na Guerra de Canudos. Enquanto lecionava, 
Braz do Amaral dedicou-se à pesquisa e publicação de trabalhos sobre 
a historiografia baiana. 

Com bastante trânsito na vida pública, especialmente no período 
em que Rodrigues Alves foi Presidente, Braz do Amaral ocupou a le-
gislatura federal, pelo Partido Republicano, por dois mandatos, duran-
te os períodos de 1924-1926 e 1927-1929. Foi um dos fundadores do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, ocupando inclusive diversos 
cargos diretivos na agremiação. Como membro-fundador da Academia 
de Letras da Bahia, Braz do Amaral ocupou a cadeira 4, cujo Patrono 
é outro ilustre historiador baiano, Sebastião da Rocha Pitta. Braz do 
Amaral nobilitou-se na historiografia nacional por obras que versam 
sobre os limites e os aspectos políticos da Bahia e, sobretudo, por suas 
anotações às obras de Inácio Accioli de Cerqueira e Silva e Luís dos 
Santos Vilhena39 Foi na obra Conspiração Republicana da Bahia de 
1798 que Braz do Amaral interpretou o evento.40

Braz do Amaral inicia sua análise afirmando que a revolta baia-
na de 1798 era um movimento muito pouco conhecido, porque os 
autores dos compêndios históricos de sua época reproduziam o que os 
“outros já escreveram”, e ,como o gosto das investigações históricas 
ainda não era corrente entre os historiadores, “ficou esta tentativa de 

39 Cf. Dicionário de Autores Baianos. Salvador: Secretaria de Cultura do Governo da 
Bahia, 2006. 

40 Braz do Amaral. A Conspiração Republicana da Bahia de 1798. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1926. Conferência realizada no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, em 25 de junho de 1926. 
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independência do Brasil, quase ignorada dos brasileiros [...]”. Para 
o autor, entretanto, 

“A Conjuração Baiana é episódio de notável relevo na vida 
deste povo, porque constitui prova irrefutável de que se fazia 
um movimento com instintos libertários em todo o país, nos 
fins do século XVIII e princípios do XIX, o qual apresenta três 
grandes expoentes, a saber: a conspiração de Minas Gerais em 
1792, chamada também de Tiradentes, a conspiração da Bahia 
de 1798 e a revolução de Pernambuco de 1817. Vê-se que não 
devem ser isolados estes três fatos, pois todos tiveram a mesma 
causa determinante”.41 

Para Braz do Amaral, tomadas em seu conjunto, as revoltas se 
“concatenam e são sintomas de um estado político e social que foi o 
que teve finalidade em 1823, porque todos foram orientados pela aspi-
ração que tinham os brasileiros de mudar a forma de governo”.42 De 
acordo com a análise do autor, “a conjuração baiana [...] já se revelou 
mais importante que a primeira [Inconfidência Mineira de 1789]” por-
que ela é “mais digna de nota”, pois demonstra uma 

“fase mais adiantada do movimento liberal e porque abrangeu 
um número muito maior de implicados, o que prova a extensão 
que ia tomando o anseio de independência dos nacionais, ain-
da demonstrando como se firmava a propaganda dos princípios 
de liberdade, tanto civil como religiosa”.43 

A relevância do evento se justifica, segundo o autor, porque entre 
os partícipes havia

“não somente pessoas das classes elevadas da colônia, mas 
homens das classes que constituem a massa de uma nação, que 
nem os castigos severos, nem a supressão de notícias, nem os 

41 Idem, p. 5. 
42 Ibidem. 
43 Idem, Ibidem, 6.
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outros meios empregados, puderam impedir que a causa conti-
nuasse a conquistar inteligências e corações”.44 

Após afirmar que já se sentia, em 1798, “a alma do povo”, Braz 
do Amaral caminha pela trilha aberta pela historiografia do IGB, ao 
enaltecer as lutas da Independência na Bahia, cujo marco cronológico 
da Independência foi deslocado para 02 de julho de 1823, e afirma que 
a revolta baiana de 1798 não foi inútil porque ela 

“repercutiu onde devia repercutir, pois isto se deu na capitania, 
no local em que foi preciso sacrifício, esforço e constância para 
levar a efeito a independência, visto como na Bahia a transfor-
mação política não se operou sem luta, não foi realizada pelo 
governo, à frente do qual achava-se o príncipe regente [...]”.45

O autor procura ressaltar a Bahia como um foco de luta, resistência 
e anseio de mudanças políticas. Entretanto, diferencia-se de Francisco 
Borges de Barros ao afirmar que “a qualidade de conspiração [foi] for-
mada no seio do povo”, fato indicativo de que a propaganda das “ideias 
liberais ia ganhando o terreno em todas as camadas da sociedade”. Nes-
te particular, o autor aponta a “influência” das ideias propagadas pela 
Revolução Francesa, para afirmar que 

“a semente colhida nos livros franceses e nas notícias que 
chegavam a alguns, logo a outros transmitidas, dos aconteci-
mentos revolucionários da Europa e da América, sempre avi-
damente recebidas, produziram a germinação do movimento 
de Minas, nascido entre homens de inteligência [...]. Apesar 
de arrancada dali, veio a brotar em outro ponto [Bahia] por 
indivíduos a que as mesmas doutrinas tinham seduzido, apaixo-
nadas pela causa da emancipação dos povos e pela esperança 
de libertar o seu”.46 

Braz do Amaral constrói a ideia da Conjuração Baiana de 1798 
como um exemplo a ser seguido, para sugerir que eventos como esse e a 

44 Braz do Amaral, op.cit., pp. 6-7.
45 Idem, p. 7.
46 Idem, ibidem. 
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Inconfidência de Minas de 1789 foram o ponto de partida para que “es-
píritos clarividentes” elaborassem algumas reformas, durante as pri-
meiras décadas do século XIX. O exemplo citado pelo autor é Silvestre 
Pinheiro Ferreira, que propôs “a separação administrativa da sua me-
trópole, constituindo uma monarquia dual, o que é indício de que pos-
suía opinião segura da necessidade desta reforma [...]”. Como Braz do 
Amaral considera que a Coroa portuguesa só atendeu incompletamente 
os anseios de reforma, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino 
Unido, não compreendendo que “as reformas feitas a tempo evitam 
as revoluções”, o governo metropolitano, com efeito, “não conseguiu 
impedir a separação completa do Brasil”.47

Feitas as considerações a respeito das causas e consequências da 
Conjuração Baiana de 1798, Braz do Amaral utiliza a documentação, 
em seguida, para comprovar as suas proposições acerca do evento, 
“provas da exposição feita acima”. Desse item em diante, nomeada-
mente da 8a. página à 67a., Braz do Amaral transcreve quase integral-
mente uma pequena parte da documentação sobre a Conjuração Baiana 
de 1798: os pasquins sediciosos, parte das denúncias, pequenos trechos 
dos depoimentos e termos de acusação. Após a escolha das “provas”, o 
autor encaminha a conclusão de sua interpretação, afirmando categori-
camente que os documentos acerca da revolta são “pródromos da nossa 
Independência que, como as grandes reformas pelas quais passam os 
povos, teve o seu período de preparação”. A esse respeito, Braz do 
Amaral afirma que 

“o período que serve de tema a este estudo foi um período de 
transição, em que os acontecimentos decorreram, logicamen-
te, de outros que os tinham preparado, o que não escapou a 
espíritos avisados e perspicazes, como o de Silvestre Pinheiro 
Ferreira, que percebeu não poder durar a ordem das coisas 
existentes até aí tornada incompatível com a capacidade e cul-
tura do povo do Brasil, o que era revelado pelas múltiplas ma-
nifestações de descontentamento”.48

47 Idem, p. 8. 
48 Braz do Amaral, op.cit., p. 67. Grifo meu. 
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Como um dos expoentes da política regional da Primeira Repú-
blica, Braz do Amaral afirma que tanto D. Rodrigo de Souza Coutinho 
como o governador D. Fernando José de Portugal e Castro “opuseram 
resistência a um sistema liberal que aparecia como sinônimo, naque-
le tempo, de iniquidade e violências, como era o jacobinismo”. Não 
obstante, como o espírito da reforma não foi contido, os agentes metro-
politanos “concorreram para o estabelecimento de um regime político 
melhor do que o existente até aí, e melhor também do que os dos re-
volucionários franceses, pois foi escoimado dos excessos terroristas”. 
Nessa perspectiva, os agentes metropolitanos citados “representavam o 
gênio conservador que, mesmo na derrota, é útil” 49, pois “as resistên-
cias e restrições feitas ao jacobinismo lhe entravaram a força e neu-
tralizaram” ações como as da fase do Terror da Revolução Francesa. 

Braz do Amaral afirma que a atuação das autoridades, ao tentar 
conter o jacobinismo, deveu-se, principalmente, porque 

“os interesses dos homens que compõem os governos em face 
dos vícios que se introduzem nas classes em que se divide a 
população, pelo enfraquecimento das crenças religiosas, pela 
dissolução dos costumes e desorganizações da vida de família, 
e ainda pelo desenvolvimento do luxo, conseqüência da rique-
za, concorrendo todos estes elementos para destruir as bases 
das sociedades”.50 

Após descrever o quadro geral das razões para o descontentamen-
to da sociedade baiana de 1798, Braz do Amaral afirma que “a propa-
ganda da evolução das ideias torna evidente a aguda necessidade de 
reformas. Algumas vezes elas vêm a realizar-se lentamente, mas qua-
se sempre são apressadas pelos abalos que se chamam revoluções”. 
“Não foi, porém, o jacobinismo que substituiu o regime absoluto e sim 
a monarquia moderada ou representativa, fórmula inglesa que todos 
adotaram”. O autor termina sua análise da Conjuração Baiana de 1798 
afirmando que 

49 Idem, p. 69. 
50 Cf. Braz do Amaral, op.cit., p. 69. 
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“graças ao tempo decorrido e graças aos exemplos que temos 
visto, podemos afirmar que [...] vinte e quatro anos depois des-
tas sentenças e destas sinistras execuções, a independência do 
país que havia desejado os condenados bahianos se realizou e 
justamente papel mais importante nela representou um prínci-
pe da família real, neto da mesma senhora e rainha, em cujo 
nome suas justiças tinham matado e esquartejado. É pena que 
tais lições não se aproveitem aos que se apoderam do governo 
dos povos e aos juízes que os servem”.51

Diferentemente da interpretação de Francisco Borges de Barros, 
parece inegável que o ideal de cooperação de classe esteja presente na 
interpretação que Braz do Amaral fez da Conjuração Baiana de 1798, 
ainda que em seus estágios iniciais, pois tudo leva a crer que a partici-
pação da “massa”, ou do “povo”, segundo o autor, caminha mais para 
a ideia de “tutela”. Parece inegável também que, pela primeira vez, o 
processo de Independência do Brasil, em 1822-1823, de acordo com os 
autores citados, foi a via pela qual o evento foi interpretado. Se Fran-
cisco Borges de Barros buscou ressaltar a atuação de alguns baianos 
ilustres em 1822-1823, considerando, para tanto, a atuação dessas pes-
soas nos quadros da maçonaria, Braz do Amaral, ao contrário, sugere a 
participação de pessoas importantes na revolta, sem resolver a questão. 
Pois tudo leva a crer que este autor buscou demonstrar a generalização 
do desejo de mudança e reformas da sociedade baiana de 1798 como 
um todo, mas pelo alto: homens ilustres disseminando as ideias da Re-
volução Francesa.

Braz do Amaral, como se viu, foi Deputado pelo Partido Repu-
blicano por dois mandatos consecutivos. Uma das principais questões 
discutidas entre os membros do Partido Republicano Baiano era a aco-
modação e a adaptação da oligarquia rural baiana ao novo regime, sem 
abrir mão do tradicional jogo político das influências, favores, demons-
trações de prestígio e poder, permanecendo, portanto, durante a Pri-
meira República, a disputa de poder entre as tradicionais oligarquias.52 
Braz do Amaral não permanece alheio a esse processo. Ao contrário. 

51 Idem, p. 71. 
52 Cf. Consuelo Sampaio. Partidos Políticos da Bahia na Primeira República. Salvador: 

Editora da UFBA, 1998. 
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A grande questão para o historiador e deputado baiano é que, embora 
o regime republicano representasse, de início, a vitória do federalismo 
e da autonomia dos Estados, esse federalismo da Primeira República 
acentuou as diferenças regionais, concentrando renda nos Estados mais 
ricos e, consequentemente, aprofundando as desigualdades. Essa reali-
dade repercutiu em vários setores da vida baiana, cujo controle, à épo-
ca, ainda era exercido pelas oligarquias rurais. Razão pela qual, durante 
a Primeira República, há várias condenações explícitas ao liberalismo 
político entre aqueles que se opunham à ordem política estabelecida.

Assim, com base na evidência de que os direitos políticos liberais 
não se efetivavam em um contexto viciado nas práticas oligárquicas, 
especialmente nos Estados Federativos mais pobres, como a Bahia, Elisa 
Reis demonstra, a partir das teses de Bolívar Lamounier, que a oposição 
não lutou para a afirmação desses direitos, mas buscou sancionar uma 
concepção diferente de direitos na qual a coleção de indivíduos, plan-
teada pelo liberalismo, deveria ceder lugar a um indivíduo coletivo, um 
todo orgânico nacional, tutelado pelo Estado.53 Esse processo, como 
demonstra a autora, caminha para a formação de um sistema ideológico 
orientado no sentido de conceituar e legitimar a autoridade do Estado 
como princípio tutelar da sociedade. A autora caracteriza esse projeto 
autoritário como uma “ideologia de Estado”, de forma a contrastá-la 
com a ideologia do liberalismo clássico. Ainda que os vínculos com as 
bases socioeconômicas dessa “ideologia de Estado”, de fato, fossem 
extremamente frágeis, a produção intelectual, a partir desse período, 
teve uma enorme importância, uma vez que trouxe a discussão da cons-
trução do Estado e da Nação para o primeiro plano. Não parece ser 
por outra razão que essa ideologia autoritária encontrava respaldo, não 
apenas dentro do Estado, mas também em amplos setores da sociedade, 
anteriormente excluídos da arena política. Essa ideologia, de acordo 
com a autora, durante a Primeira República, provia justificativa tanto 
para o fortalecimento do Estado como para a incorporação de novos 
setores sociais que emulavam a nacionalidade.54

53 Cf. Elisa P. Reis. O Estado como ideologia. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 1, 
n. 2, 1988, p. 7.

54 Idem, p. 8.
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Tudo leva a crer que essa seja a chave de entendimento que jus-
tifique o fato de Braz do Amaral ter ressaltado a participação de vários 
setores na Conjuração Baiana de 1798. Ademais, em um texto intitu-
lado O Federalismo, o autor inicia suas considerações afirmando que 

“a Independência do Brasil não se fez apenas com duas fra-
ses, o que não fica bem até à dignidade nacional [...] em detri-
mento da verdade e do reconhecimento do esforço e sacrifícios 
do povo brasileiro numa luta realmente gloriosa e nobre em 
que, sem traições, nem quebra nem lealdade, pelo ferro, e pelo 
sangue se fez a grande obra já preparada no seio da massa 
popular. Foi ela conseqüência de uma velha aspiração, como 
provam as conspirações urdidas em Minas, na Bahia [...]”.55

Ressaltar o anseio da “massa”, na Independência do Brasil, em 
1822, foi um recurso extremamente eficaz no processo de identificação 
política regional e, pouco tempo depois, no cenário nacional. Isso por-
que a ideia de cooperação de classe, presente na interpretação de Braz 
do Amaral sobre a Conjuração Baiana de 1798, ainda que incipiente do 
ponto de vista conceitual, uma vez que caminha para a ideia de “tutela”, 
muito provavelmente é um dos desdobramentos da ideologia autoritária 
na qual o Estado passa a atuar como um avalista da coalizão de poder 
que acomodava as oligarquias rurais tradicionais e o setor industrial 
emergente no Centro-Sul do país. O coletivo da sociedade, desejando 
reformas e mudanças na estrutura de poder, constituindo um dos prin-
cipais eixos da interpretação que Braz do Amaral fez da Conjuração 
Baiana de 1798, resolve, no campo ideológico, duas questões muito 
caras aos anseios regionais na Primeira República. 

A primeira delas concerne ao federalismo. O próprio Braz do 
Amaral afirma que “a pretensão era separatista” – no sentido de au-
tonomia política. No entanto, na Primeira República, como novamente 
demonstra Elisa Reis, ao Estado coube o papel de tutor político e econô-
mico, com vistas à conciliação dos conflitos entre as tradicionais oligar-
quias rurais e as elites industriais emergentes. O Estado, nesse sentido, 
desempenhava um papel estratégico e já se encontrava na posição de 

55 Braz do Amaral. O Federalismo. In: Conspiração Republicana da Bahia de 1798, 
op.cit., p. 71. 
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regular a entrada de novos elementos na cena política e de exercer um 
controle tutelar sobre a economia. Os conflitos decorrentes dessa tensão 
não foram poucos. Entretanto não foram suficientemente fortes para 
que as elites industriais do centro-sul formulassem um projeto hegemô-
nico alternativo à sociedade agroexportadora, e não minaram, portanto, 
os arranjos políticos tradicionalmente estabelecidos. Cabe ressaltar que, 
à época, os vários setores da economia se confundiam e os interesses 
se mostravam imbricados, porque, na maioria dos casos, os fazendeiros 
eram também industriais, banqueiros e exportadores. 

Chamamos a atenção para a especificidade desse contexto, porque 
ela nos remete à segunda questão, resolvida no campo ideológico, da 
interpretação de Braz do Amaral: a cidadania. Mais uma vez, é Elisa 
Reis quem nos mostra que o poder das oligarquias rurais dependia, em 
grande medida, da continuidade das relações sociais de produção no 
campo, as quais mantinham a força de trabalho fora da arena política.56 
A situação não era diferente no centro-sul. O que significa que, ainda 
que a situação fosse redefinida, i.e., a enorme adaptabilidade das oligar-
quias rurais, dos fazendeiros de café e dos industriais ao novo regime, 
a estrutura não foi abalada. Práticas oligárquicas perpetuaram-se e, ao 
fim e ao cabo, continuaram impedindo a extensão da cidadania a con-
tingentes mais amplos da sociedade brasileira.57 De acordo com José 
Murilo de Carvalho, a proclamação da República, em 1889, não alterou 
o quadro, já bastante incipiente, em termos de direitos políticos e so-
ciais do Império. Para o autor, a Constituição republicana de 1891 con-
tinuou a excluir do voto os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os 
soldados, os membros das ordens religiosas. Essas contradições foram 
profundamente agravadas na Bahia; à época, enfraquecida na economia 
e dividida na política. 

Essa conjuntura talvez explique o fato de os historiadores baianos 
concentrarem seus esforços na construção de uma espécie de embate 
simbólico contra a hegemonia dos Estados de Minas Gerais e São Pau-
lo, sobretudo no que se refere à participação da elite local – no caso 

56 Elisa P. Reis, op. cit., p. 
57 Cf. José Murilo de Carvalho. Desenvolvimiento de la ciudadania em Brasil. México: 

Fondo de Cultura, 1995. 
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de Francisco Borges de Barros e à participação de amplos setores –, 
na análise de Braz do Amaral. Esse processo da historiografia baiana 
reforçou elementos regionais de forte identificação política, carregando 
na tinta o papel da Bahia no processo de formação do Estado e da na-
ção. Com isso, a historiografia baiana da Primeira República encontrou 
um lugar para si na história do Brasil, contrapondo-se, sobretudo, a ou-
tros discursos identitários regionais, à época, já suficientemente fortes, 
como Tiradentes, o mito bandeirante e a ideia de São Paulo ser a “loco-
motiva do país”. Daí a comparação da Conjuração Baiana de 1798 com 
a Inconfidência Mineira de 1789, o movimento mais representativo do 
passado mineiro, que se pretendia republicano e nacional.58 Coube, 
portanto, aos historiadores republicanos que abordaram a Conjuração 
Baiana de 1798, em primeiro lugar, reivindicar a ideia oitocentista da 
punição exemplar, para, em seguida, inverter os polos das análises de 
Inácio Accioli de Cerqueira e Silva, Francisco Adolfo de Varnhagen e 
Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, e valorizar o evento na história 
nacional, justamente no ponto frágil para as análises oitocentistas: re-
publicanismo de cunho popular. 

Francisco Borges de Barros e Braz do Amaral demonstraram a 
vocação republicana “sempre presente” nas remotas ações dos sotero-
politanos ilustres. Mas parece inegável que foi Braz do Amaral quem 
realmente inverteu os polos das análises oitocentistas ao chamar a aten-
ção para o sangue dos réus enforcados no patíbulo público, em 1799. 
Nesse processo de inversão historiográfica, o autor procurou demons-
trar a generalização e o desejo de independência do domínio português 
para todos os setores da sociedade de 1798, e deu assim o passo inicial 
de um processo historiográfico que converteria a Conjuração Baiana 
de 1798 de um evento de grande identificação política regional em um 
movimento nacional, representante das mais profundas aspirações de 
amplos setores da sociedade. Embora a análise de Francisco Borges de 
Barros não seja das mais citadas pela historiografia ulterior,59 importa 

58 Cf. Cláudia Regina Callari, op.cit., p. 18. 
59 Na introdução de seu livro, István Jancsó afirma que a obra de Francisco Borges 

de Barros é marcada “pela ligeireza no trato da documentação e [pelo] caráter 
laudatório do texto”. Cf. Na Bahia contra o Império: a história do ensaio de sedição 
de 1798. São Paulo: Hucitec, 1996, pp. 21-22.
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reter que o processo de incorporação de homens de distinta condição 
social, especialmente os setores médios e baixos da sociedade baiana 
de 1798, excluídos de qualquer participação política, foi a via pela qual 
Braz do Amaral abriu o caminho para que o evento encontrasse lugar 
definitivo na história nacional. Lugar esse que será definitivamente 
consolidado pela historiografia ulterior no que se refere, justamente, à 
qualificação da articulação entre homens de vários setores da sociedade 
baiana da época, compreendida como um ideal de cooperação de clas-
ses com vistas à Independência do Brasil.

Esse processo começa a encontrar lugar definitivo no cenário his-
toriográfico nacional na década de 30 do século XX. Nesse período, 
o surgimento das primeiras Faculdades de Filosofia, em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, e de alguns estudos de história e ciências sociais, 
originais no espírito crítico que os animava – com o objetivo precípuo 
de interpretar as mazelas que assolavam o país para, posteriormente, 
orientar a práxis política –, agitaram a cena artística e cultural do país. 
Paralelamente, a década de trinta assistiu à Revolução que, se não foi 
longe o suficiente para romper com as formas de organização social, 
sem dúvida abalou as linhas de interpretação da realidade brasileira – 
já bastante influenciada pelo impacto da intelectualidade que emergiu 
em 1922, na Semana de Arte Moderna, por um lado, e, de outro, pela 
fundação do Partido Comunista.60

60 Cf. Carlos Guilherme Mota. Ideologia da Cultura Brasileira. São Paulo: Ática, 1985, 
5a. edição, p. 28.
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Lá se vão 220 anos da Revolta dos Alfaiates, movimento nativista 
revolucionário negro-mestiço do século XVIII, organizado por muitos 
e assumido por poucos suspeitos sob o estigma da traição e certamente 
sem o efetivo papel de liderança. Uma conjura ainda pouco reconhecida 
pela historiografia oficial que teve como carro-chefe o fenômeno da 
comunicação, através dos chamados boletins sediciosos espalhados na 
cidade do Salvador, cuja autoria ainda hoje segue desconhecida. A par-
tir do século XX, alguns episódios ainda pouco estudados, e, portanto 
pouco conhecidos, na historiografia brasileira passaram a ter mais aten-
ção de pesquisadores para ampliação dos nossos horizontes. É o caso 
da Revolta dos Alfaiates, também conhecida por outras denominações: 
Conspiração ou Revolução dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, Sedição 
de 1798, Conjuração Baiana, Levante de 1798, Inconfidência Baiana, 
Sedição de Mulatos. 

A cidade do Salvador foi o cenário dessa rebelião, sob forte in-
fluência da Revolução Francesa, segundo atestam os relatos históricos. 
A bandeira humanística de liberdade e igualdade se dispersava pelo 
mundo e aqui motivava o interesse de renovação política na intenção 
de separar a colônia do reino de Portugal, abolir a escravidão e criar 
o regime republicano. A conjuntura política refletia a centralização do 
absolutismo português através da monarquia. A situação crítica sinali-
zava o momento de insatisfação com a coroa e a série de reações dos 
escravizados e libertos contra a política opressora. Assim, o movimento 
deveria evoluir com as fases da divulgação e de preparação para o le-
vante, apenas em atos de comunicação.

É disso que trata o livro A comunicação social na Revolução dos 
Alfaiates, do jornalista, poeta e pesquisador Florisvaldo Mattos, re-
lançado este ano em edição comemorativa, no Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia (IGHB). Um trabalho interdisciplinar reconhecido 
pelo pioneirismo, gerado durante os estudos de mestrado na Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA), com recorte da comunicação no 
processo revolucionário em questão. Literato, escritor, autor de vários 
livros e participantes de coletâneas, Florisvaldo Mattos é baiano de 
Uruçuca, com longa estrada no jornalismo, inclusive como professor 
na UFBA. Sempre disposto a orientar e incentivar os alunos e colegas, 
é portador de grandes experiências culturais e acadêmicas. E nessa 
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linha de atuação, realizou uma investigação cientifica diferenciada 
aplicada a um episódio da história brasileira. 

Tive o primeiro contato com esse livro no curso de gradua-
ção, através de uma publicação do então Centro Editorial e Didático 
da UFBA, cuja leitura fora recomendada para conhecer a história da 
comunicação e seus desdobramentos na atualidade. Com o passar do 
tempo, não pensei de um dia vir a escrever ou discutir a respeito deste 
trabalho. Mas, assim, a vida segue, dá muitas voltas, até inesperadas, 
e ainda hoje desconheço a razão do não interesse da universidade em 
republicar este trabalho da maior importância nos estudos científicos, 
sociais, humanos e tecnológicos.

E na passagem do aniversário da revolta, o público tem a chance 
de reler esta narrativa que nos transporta para uma cidade em um clima 
tenso, cuja discussão se dá em torno dos comportamentos de comunica-
ção utilizados pelos respectivos participantes. Com isso pretensão deste 
texto é fazer uma breve reflexão sobre a organização do movimento 
ocorrido em 1798 para contextualizar a comunicação e a estrutura so-
cial da época, a partir do estudo realizado pelo mencionado pesquisador.

Como já declarei em outro espaço, no mês de aniversário da re-
volta é oportuno rever passagens desse livro que parece ter caído em 
um lugar comum do esquecimento e devido à persistência de alguns em 
tornar heróis os rebeldes Lucas Dantas, Luis Gonzaga, João de Deus e 
Manoel Faustino, condenados à forca. Acredito que até hoje a comu-
nicação é um elemento que passa despercebido como fonte de estudo 
e pesquisa ao longo de todo o período colonial. A conjuntura da época 
reunia as formas primárias de contato social, ou seja, direta e pessoal. 
Os relatos sugerem um comportamento típico de grupos comunitários 
em que a comunicação se articulava e repercutia através de uma extensa 
rede de contatos interpessoais. 

A cidade

Assim, voltamos um pouco ao tempo em que Salvador tinha o pe-
rímetro urbano limitado entre o Campo Grande e o Barbalho, ruas estrei-
tas, ladeiras, sobrados, igrejas e uma população significativa de negros 
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mestiços escravizados que se comunicavam pelos meios possíveis da 
época. A partir de 1763, a sede do Governo Geral passou a ser o Rio de 
Janeiro. As estatísticas apontam que na última década do século XVIII, 
Salvador tinha cerca de 40 mil habitantes, uma cidade tipicamente por-
tuária de intensa movimentação comercial, o que lhe valia a condição de 
principal porta de entrada na América portuguesa. Apesar de ter perdido 
o status de capital, seguia com alguma importância de ordem econômica 
e administrativa (TAVARES, 2010). O açúcar estava em queda no mer-
cado, mas seguia com lucratividade ao lado da produção e exportação 
do tabaco, café, cachaça, madeira e piaçava. Em troca, a colônia recebia 
produtos industrializados do mercado europeu e o contingente humano 
da costa africana para servir de mão de obra escrava.

Sem conhecer a imprensa, a capitania da Bahia tinha uma popu-
lação formada de escravos, alforriados e homens livres de ocupações 
consideradas desprezíveis na época, a exemplo dos alfaiates. Insta-
lados na diáspora pela compulsão do tráfico negreiro, precisavam ter 
dignidade e se livrar dos critérios de exclusão social. Essas camadas 
compartilhavam o seu descontentamento contra a coroa portuguesa e 
o regime escravista, na  luta por melhores condições de trabalho. Con-
forme segue a narrativa do livro, uma parcela se juntaria para organizar 
o levante de 1798, mediante códigos de comunicação estabelecidos. 
O alto custo de vida, a falta de alimentos e a discriminação racial eram 
inimigos paralelos do momento que fazia fluir a tensão e a circulação 
de ideias originárias da Revolução Francesa como o lema de Igualdade, 
Liberdade e Fraternidade.

 Para uma melhor contextualização dos fatos, é interessante ter 
um panorama das hierarquias sociais da cidade do Salvador por volta da 
última década do século XVIII. Com base em dados de pesquisas histó-
ricas (MATTOSO, 1978), algumas categorias sociais são visibilizadas. 
Havia funcionários da administração real, militares, clero, grandes mer-
cadores, grandes proprietários rurais, que formavam a chamada elite da 
sociedade baiana. Também havia os grandes e pequenos comerciantes, 
os profissionais liberais, os mestres de oficio, mecânicos, e mais a ca-
mada dos escravos, mendigos e vagabundos. Curioso nessas estatísticas 
é a completa ausência da população indígena. Em palestra realizada na 
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sede do IGHB, Florisvaldo Mattos reforça o quadro da formação social 
daquele tempo:

A estrutura social da época assentava-se no patriarcalismo e 
na sua economia escrava, em que pontificavam os senhores 
de escravos, dos engenhos, das letras, das minas e dos cur-
rais de gado, e os chamados lavradores proprietários, que só 
se distinguiam daqueles por não possuírem engenhos. Dis-
tribuía-se pelo intermédio, entre o senhor patriarcal e o escravo, 
um certo número de categorias: clero, magistrados, comerci-
antes, servidores da administração colonial, o chamado povo 
livre, os artesãos e os que ostentavam profissões qualificadas, 
além dos marginalizados da economia, como os mendigos, os 
desocupados e as prostitutas. (Trecho da palestra no IGHB, em 
31/7/2018).  

Apaixonado pelo drama do movimento, o autor confessa que a 
primeira ideia desse trabalho era escrever um longo poema ou uma peça 
de teatro. Porém, acrescenta ser “a comunicação um fenômeno pelo 
qual a ordem social respira” (MATTOS, 1998, p. 9). As passagens mais 
oportunas dão mostra do interesse da coroa em manter a política eco-
nômica da escravidão sem nenhuma preocupação de melhoria das con-
dições sociais de quem vivia na colônia, inclusive a partir da educação 
já desdenhada. Também  não havia respeito das classes dirigentes pela 
cultura do outro, como valor humano. A falta de investimentos e incen-
tivos a praticas educacionais e culturais refletia o perfil da sociedade 
baiana, na última década do século XVIII. Certamente, vivia-se na exi-
guidade da organização escolar e no limite da resistência cultural, cuja 
troca de informação circulava de acordo com as necessidades mediadas 
pelo aspecto da comunicação dentro dessas relações sociais: 

Assim, é sempre possível estudar tudo o que diz res-peito aos 
homens pelo ângulo da comunicação. É o que se pretende 
aqui, ao se analisar um conjunto de fatos que, envolvendo 
consciências, ideias, atitudes e objetivos em conflito, puseram 
em crise e sob provocação os valores de um sistema social 
em determinada época, arrastando existências ao desespero, à 
desgraça e à morte. (MATTOS, 1998, p. 9).
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Era quase nulo o intercâmbio de ideias, devido à forma precária 
de acesso às técnicas de informação. Circulação de material impres-
so não tinha permissão da metrópole. Notícia sobre o que ocorria no 
mundo só através de quem chegava ao porto. A cultura intelectual 
na capitania era objeto de perseguição do absolutismo português. 
A título de ilustração, vale lembrar que a autoria do poema revolu-
cionário Décimas sobre Liberdade e Igualdade, é uma questão ainda 
não resolvida no campo da pesquisa. Esses versos surgiram em mãos 
de um professor de latim, portanto alguém com formação, e foram 
decorados e repetidos na prisão por Lucas Dantas e Manuel Faustino 
quando interrogados se conheciam o referido texto. É um documento 
que demonstra o tipo de comunicação existente, sua circulação e as 
formas de acesso à informação. Aqui segue a versão atualizada na 2ª 
edição do livro (MATTOS, 1998, p. 17):

 

Letra

Igualdade, e liberdade,
No Sacrário da Razão,
Ao lado da sã Justiça
Preenchem o meu coração.

Décimas

Se a causa mortis dos entes
Tem as mesmas sensaçoens

Mesmos órganos, e precizoens
Dados a todos os viventes,
Se a qualquer suficientes
Meios da necessidade,
Remir deu com equidade;
Logo são imperseretíveis
E de Deus Leis infaliveis
Igualdade, e Liberdade.

Se este dogma for seguido
E de todos respeitado,
Fará bem aventurado,
Ao povo rude, e polido.
E assim que florescido
Tem da América a Nação!
Assim fluctue o Pendão
Dos franceses, que a imitaram 
Depois que afoutas entraram 
No Sacrário da razão.
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Estes povos venturosos
Levantando soltos os braços,
Desfeitos em mil pedaços
Feros grilhões vergonhosos,
Jurarão viver ditosos,
Isentos da vil cobiça.
Da impostura, e da preguiça
Respeitando os seus Direitos,
Alegres, e satisfeitos
Ao lado da sã Justiça

Quando os olhos dos Baianos
Estes quadros divisarem,
E longe de si lançarem
Mil despóticos Tiranos,
Quão felizes, e soberanos,
Nas terras serão!
Nas suas Terras serão!
Oh! Que doce comoção
Experimentam estas venturas,
Só elas, bem que futuras
Preenchem o meu coração.

Um fator muito curioso era como se davam as relações culturais 
no Brasil colônia. Quais eram os comportamentos de comunicação? Eis 
uma discussão que oferece a oportunidade de conhecer um pouco da 
sociedade colonial baiana, nos aspectos da educação, cultura e comuni-
cação. Oportunidade a quem se preocupa com a formação sociocultural 
brasileira e luta por uma sociedade menos cruel, sem discriminações. 
Vale lembrar que a política colonial portuguesa tinha influência direta 
nas relações culturais dos territórios de dominação. Logo, isso facili-
ta compreender melhor as possibilidades de comunicação durante o 
regime escravocrata, que se davam basicamente através da oralidade, 
uma vez que o desenvolvimento tecnológico nem acenava para a co-
lônia. Portanto, dentro de um cenário sem escola, eram poucos os que 
tinham acesso ao saber da leitura e da escrita. Esse reflexo decorria da 
indiferença e retardamento do reino de Portugal a ingressar no merca-
do industrial, sobretudo na área da imprensa. Assim, o livro, principal 
canal difusor de ideias, sofreu forte controle por parte da coroa e do 
clero, tendo em vista ser considerada uma arma perigosa, indesejável, 
portanto, na colônia qualquer material impresso era coisa rara ou para 
poucos. Daí, parece que até hoje os comportamentos de comunicação 
do brasileiro têm origem nas dificuldades de acesso à informação, atra-
vés do livro por exemplo. 
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Garantia de exclusão

A ocupação portuguesa em território americano se deu com rela-
tiva facilidade, já que a estratégia era com base na submissão ou exter-
mínio do indígena. A competência dos jesuítas na prática da catequese 
não deixou nenhuma dúvida após o confronto com a cultura nativa.  
Nessa linha de raciocínio, a conjuração torna-se um fato importante ao 
expor a mentalidade da elite colonial em sua absoluta falta de interesse 
em alfabetizar os índios, que deveriam ser utilizados só como força de 
trabalho escravo. Os negros vindos da África deveriam ser mantidos na 
ignorância, afinal eram apenas mercadoria. Na aplicação dos requintes 
de crueldade e maus tratos, a coroa portuguesa parecia indiferente às 
relações de alteridade com índios e negros escravizados. O sistema edu-
cacional não era para beneficiar aquela população heterogênea, mantida 
na subserviência. Assim, percebe-se a não proposta sociopolítica da co-
roa na colônia, a começar pelo ensino e, consequentemente, a garantia 
de manter uma política de exclusão sobre as camadas subalternizadas.  

O evidente desinteresse da metrópole em desenvolver o uso 
de técnicas de difusão de mensagens, limitando assim o fluxo 
de informações, determinou que o uso da escrita se tornasse 
restrito e com isso o intercâmbio de ideias. A população colo-
nial, com a exceção dos reduzidos grupos que tinham acesso 
aos veículos de cultura, representavam um contingente de in-
divíduos, cujo sistema de comunicação se fundava no inter-
cambio de estados mentais e emocionais, por meios basica-
mente orais. (MATTOS, 1998, p. 38).

Conforme os interesses da metrópole, “a colônia não conheceu 
nem a imprensa nem a universidade e as sociedades literárias, quando 
toleradas” (MATTOS, 1998, p. 41). O intercâmbio intelectual era míni-
mo e não havia a comunicação de ideias, tendo em vista a precariedade 
das técnicas de informação. Assim, poucos escreviam cartas ou livros 
e a sociedade baiana da época quando muito avançou na comunicação, 
foi no uso limitado da escrita. Como já disse antes, a Bahia colonial 
passou ao largo da produção impressa. Desse modo, adquirir conheci-
mentos necessários ao desenvolvimento cultural, troca de informações, 
só seria possível de três maneiras: pelo aprendizado informal, pela 
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comunicação manuscrita e pelo livro ou outros materiais impressos, 
geralmente de origem estrangeira e de contrabando. De forma que o 
transporte marítimo era a única via de comunicação de longo alcance 
com outros lugares, fosse a metrópole, outros países ou outras capi-
tanias. A marca da lentidão dificultou a constituição de uma memória 
desse processo de troca de informação. 

Seguindo a linha investigativa do autor a respeito do século 
XVIII, a sociedade baiana se articulava em um sistema binário de 
comunicação: 1- forma direta, verbal e não-verbal; e 2- forma indi-
reta, produzida pela escrita, e outros códigos como desenhos, figu-
ras, etc. Também, no período havia uma grande rede de contatos in-
terpessoais entre as diversas camadas da população como conversas, 
cantos, mexericos, festas, pregões de rua, cochichos, lamentos, alga-
zarras, serões, desfiles, erotismo, sensualidade, violências, missas, 
procissões, epigramas, versos, discursos, enterros etc., ou diversas 
agitações outras, típicas da vida urbana e rural. A depender da situ-
ação e no caso de comunicação à distância, a forma de transmissão 
mais comum era o recado. A comunicação escrita, ao que parece, 
consistia apenas no registro de documentos ou na transmissão de 
algo que estivesse fora do alcance da linguagem fônica. E assim, a 
Bahia sempre teve um uso restrito da escrita e esteve fora da produ-
ção impressa, mesmo na condição de sede da primeira capital.

A partir de fontes primárias e secundárias, a narrativa conduz o 
leitor na rota de como se deu a consciência política e revolucionária 
e a preparação para o levante através das relações de comunicação 
possíveis, tanto pela via oral dos diálogos ou do recado, como pela via 
manuscrita das cartas, bilhetes e avisos. Ao que parece, escapou aos 
historiadores que, do nascimento ao fracasso, a revolta consistiu ape-
nas em atos de comunicação. Segundo podemos observar, no que diz 
respeito ao papel da comunicação na preparação do levante, três for-
mas típicas se destacam: a conversa, o recado e o bilhete. O movimen-
to ganhou forma através de uma vasta rede de contatos verbais, em 
sua maioria, e facilitou perceber a voz dos grupos subalternos, frutos 
da grande mestiçagem. E diante do panorama investigado, certamente 
caberia perguntar quem eram esses homens rebeldes que organizaram 
o movimento com atos de comunicação? 
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São quase todos artesãos, soldados e escravos. Destes, pelo 
menos cinco desempenharam papel relevante: os soldados Luis 
Gonzaga das virgens e Veiga e Lucas Dantas do Amorim torres; 
os alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino 
dos Santos Lira, e o oficial de lavrante Luis Pires. Empenha-
dos na ação prática da revolução, esses homens arcaram com 
a responsabilidade maior e, por isso, sofreram as maiores con-
sequências, sendo os principais personagens do epilogo trágico 
– a morte na forca – à exceção de Luis Pires que desapareceu 
misteriosamente do cenário e ninguém lhe pôs a mão, sendo 
ele o maior espírito de decisão. [...] (MATTOS, 1998, p. 101).  

Entretanto, Maria Beatriz Silva (1999) demonstra que apesar de 
nomeada revolta dos alfaiates, a maioria dos integrantes era de solda-
dos e milicianos, já que havia descontentamento na escala da hierar-
quia militar. Era sabido que os negros não tinham ascensão aos cargos 
mais altos. Com isso, tão logo foram delatadas as reuniões e a propos-
ta de levante, a coroa portuguesa fragmentada na Bahia recebeu a de-
núncia de uma rebelião e cuidou de dar início imediato ao processo da 
devassa. E na manhã do dia 12 de agosto de 1798, domingo, a cidade 
acordou com uma serie de manifestos espalhada em pontos de grande 
movimentação, contendo mensagens revolucionárias, falando de li-
berdade e igualdade, e reivindicando mudanças de governo. A leitura 
desse material foi reduzida, mas a repercussão teve grande audiência 
graças ao boca a boca, ao boato, à oralidade do povo, em decorrên-
cia da leitura de alguns semialfabetizados que tentavam decifrar as 
mensagens. Mas, alguém há de perguntar: o que estava mesmo escrito 
naqueles manuscritos para causar tanta inquietação? 

Em face do contexto, tudo indica que o conteúdo era incendiário 
para a época, revolucionário. Um verdadeiro escândalo para o regi-
me político vigente por falar de liberdade, igualdade e se manifestar 
contra a escravidão. Os rebeldes lançavam propostas concretas para 
resolução de uma crise sociopolítica, com alteração de estruturas, 
mobilidade social, inclusive garantia de igualdade para todos perante 
a lei. Os manuscritos foram afixados, certamente por um grupo, em 
paredes e muros de locais como: esquina da Praça do Palácio, Rua de 
Baixo de São Bento, Portas do Carmo, Açougue da Praia, Igreja da 
Sé e do Passo. Eram onze manifestos, classificados pela elite colonial 
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como boletins sediciosos, que conclamavam a população a se rebelar 
contra o domínio português. 

No plano da comunicação, os tipos de mensagem utilizados podiam 
ser classificados em: orais, escritos e de sinais convencionais. O primeiro 
caracteriza a predominância da oralidade em todas as fases do movimen-
to, através da via direta entre os rebeldes em reuniões e troca de infor-
mações. O segundo tipo marca a importância da divulgação das ideias 
revolucionárias pela via indireta. Os estudos falam sobre a apreensão de 
livros e manuscritos na casa de implicados no movimento e revelam que 
a escrita de cartas e bilhetes se estendeu também à região do Recôncavo. 
E o terceiro tipo implicava na linguagem especial de símbolos secretos 
representativos para identificação de aliados e facilitar a comunicação no 
grupo e reconhecer em público a ideologia do outro. Entre eles, o uso do 
búzio, cujo símbolo tornou-se um código dos mais conhecidos e levou 
alguns historiadores a nomearem o movimento de Revolta dos Búzios. 

Se todo ato de comunicação deve atingir o outro para o emis-
sor da mensagem obter uma resposta, a conjura parece ter servido para 
conferir o pavor crescente entre os governantes desde o início da dé-
cada de 1790. O comunicador busca a atenção do destinatário e, pas-
sando a assertiva para o movimento, a intenção dos rebeldes baianos 
era estimular parcela da população sobre problemas sociais e políticos 
inerentes a suas necessidades do momento. Mattos aponta que tais men-
sagens transmitiam as ideias francesas e abalavam o contexto de então, 
devido aos temas polêmicos e revolucionários propostos. Revoltados 
com a desigualdade, os negros mestiços reivindicavam trabalho livre, 
uma estrutura social igualitária e democrática, combatiam preconceito 
de cor. Citando Kátia Mattoso, avalia que “as mensagens dos boletins 
representaram a sumula das ideias pregadas pela Revolução Francesa.” 
(MATTOS, 1998, p.146)

Em suma, após nova leitura é possível concluir que o movimento foi 
totalmente sufocado. Nada de revolta, nem sedição, nem uso de armas. Hou-
ve a difusão de ideias, informações, planos, através de folhetos manuscritos 
que funcionaram como veículo de comunicação para um público mais am-
plo. Houve a organização de propostas e alianças para superar e reverter o 
quadro político da colônia. Houve a divulgação de um pensamento e ação 
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política, tendo como resposta a crueldade da repressão aos acusados de cons-
pirar. Com esse recorte o pesquisador Florisvaldo Mattos analisou a Revolta 
dos Búzios pelo prisma da comunicação, que muito veio enriquecer o seu 
significado histórico para as ciências sociais e humanas.
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Resumo
O trabalho foi desenvolvido com os docentes dos grupos de Pesquisa 
Recôncavo e  Cidade e Urbano, da UNEB Campus V,  com o apoio da FAPESB. 
Este artigo visa analisar o processo de urbanização vigente, atentando para 
a elucidação das principais potencialidades e riscos encontrados na Ilha 
de Itaparica, frente à perspectiva de implantação do Sistema Viário Oeste-
SVO. Do ponto de vista metodológico, o trabalho foi apoiado em leituras de 
autores clássicos e contemporâneos, na realização dos trabalhos de campo 
e na tabulação dos dados levantados. O resultado da pesquisa identificou a 
necessidade de se repensar o melhoramento das opções de mobilidade do 
fluxo de pessoas e/ou de mercadorias para a Ilha de Itaparica. A implantação 
do Sistema Viário Oeste, no modelo proposto, poderá acentuar os níveis de 
impactos ambientais. A finalização deste trabalho está marcada pelo o início 
de nova etapa: a realização de estudo sobre a viabilidade de integração entre 
os transportes ferroviários, rodoviário e marítimos no Recôncavo Baiano. 
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Palavras Chave
Ilha de Itaparica, potencialidades e riscos.  

Abstract
The research was carried out with researchers from the Research Groups 
Recôncavo and Cidade e Urbano, UNEB, with the support of FAPESB. This 
article aims at analyzing the current urbanization process, attempting to 
elucidate the main potentialities and risks found in Itaparica Island. From the 
methodological point of view, the work was supported by readings of classical 
and contemporary authors, in the accomplishment of the field works and in the 
tabulation of the data collected. The result of the research identified the need to 
rethink the improvement of mobility options for the flow of people and/or goods 
to the Island of Itaparica. The implementation of the Western Road System, in 
the proposed model, could accentuate the levels of environmental impacts. The 
completion of this work is marked by the beginning of a new stage: a study on 
the feasibility of integration between rail, road and maritime transport in the 
Recôncavo Baiano.

Keywords
 Itaparica Island, potentialities and risks.

A ilha de Itaparica é composta pelos municípios de Itaparica e Vera 
Cruz, que pertencem a Região Metropolitana do Salvador, a qual, por sua 
vez, se integra a um conjunto de cidades relacionadas com a Rede Urbana 
do Recôncavo Baiano. Esta porção insular do território constitui um dos 
mais importantes patrimônios do Estado e a sua origem está relacionada 
com a formação da paisagem fisicocultural, que vem sendo modelada 
por muito tempo. De maneira diferente de algumas Ilhas existentes no 
Brasil, a exemplo de Fernando de Noronha e de outras no mundo, como 
a Ilha dos Açores, em Portugal, que foram originadas de vulcanismos 
ou terremotos, a Ilha de Itaparica resultou da acumulação de sedimen-
tos, ocorrido ao longo dos anos. Do ponto de vista cultural, as marcas 
que se encontram registradas naquela paisagem vem desde a ocupação 
dos primeiros povos indígenas, passando pela chegada dos colonizadores 
portugueses, que mais tarde foram se juntando com pessoas oriundas 
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de diferentes regiões do mundo. A Ilha sempre desempenhou funções 
importantes para o território baiano, tanto do ponto de vista físico, quan-
to político, socioeconômico e cultural. As diferentes fases de destaque, 
ocorridas nesta porção do Estado, serão discutidas no transcorrer deste 
artigo.  As modificações processadas, atualmente, na ilha de Itaparica es-
tão correlacionadas com as transformações territoriais que aconteceram 
no conjunto de inúmeras cidades circunvizinhas, formando a atual rede 
urbana. O cotidiano das pessoas e as expressividades culturais, escritas 
nos territórios, que foram sendo transformados, por povos de origens di-
ferenciadas, fizeram a base da paisagem atual. A implantação do Sistema 
Ferry Boat, o asfaltamento da BR 101 e a construção da Ponte do Funil, 
na década de 1970, contribuíram para intensificar a dinâmica territorial 
existente na área estudada. 

O crescimento urbano das principais cidades que compõem a 
Rede Urbana do Recôncavo, a exemplo de Salvador, Feira de Santana, 
Alagoinhas, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, contribuiu para 
intensificar o fluxo de pessoas e de mercadorias, que se destinam à Ilha 
de Itaparica, principalmente para o desenvolvimento das atividades de 
lazer e de turismo. A cidades de Itaparica e de Mar Grande, que com-
põem a Ilha, experimentaram significativas mudanças na configuração 
territorial, principalmente após a década de 1970. O acelerado processo 
de urbanização, sem planejamento adequado, gera transtornos que in-
terferem nas condições de vida, tanto dos habitantes quanto das pessoas 
que visitam estas localidades. 

A perspectiva de implantação do Sistema Viário Oeste - SVO 
acende ainda mais a necessidade de realização deste estudo. Diante 
deste contexto, este artigo tem como principal objetivo analisar o pro-
cesso de urbanização, atentando para a elucidação das principais po-
tencialidades e riscos encontrados na área de estudos, principalmente 
com os efeitos das discussões que giram em torno da perspectiva de 
implantação do Sistema Viário Oeste. Do ponto de vista metodológico, 
o trabalho foi apoiado em três importantes etapas. Na primeira, houve a 
correlação entre as leituras de autores clássicos e contemporâneos e os 
encontros envolvendo os integrantes da pesquisa com os representantes 
da população local e/ou regional. Na segunda etapa, foram realizados 
os trabalhos de campo, com levantamento de dados e informações, 
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tanto secundárias, quanto primárias, a exemplo das observações in locus, 
do uso de mapeamentos, fotografias e da aplicação de entrevistas e de 
questionários. Na terceira e última etapa do trabalho, foram tabulados 
os dados e selecionado as escalas cartográficas para elaboração dos ma-
pas, gráficos e tabelas, os quais deram suporte para a demonstração das 
imagens contidas no texto. 

No tocante aos principais resultados alcançados, durante a pesqui-
sa, convêm destacar os contrastes encontrados na área de estudo. Por 
um lado, nota-se a existência de potencialidade exuberante, represen-
tada pela beleza da sua paisagem proveniente das formações naturais. 
O tipo de relevo, a topografia, o conjunto da flora e da fauna, enchem 
os olhos de qualquer pessoa que habita ou visita a Ilha de Itaparica. Por 
outro lado, o abandono observado nos potenciais físicos e culturais, por 
parte da carência de planejamento e de gestão, voltada para a preserva-
ção ambiental e, consequentemente, melhoria das condições de vida das 
pessoas que habitam ou visitam esta localidade, provoca sérios riscos. 
É diante deste contesto que o presente artigo alça esta reflexão, com 
vista à análise e proposições das futuras trajetórias de desenvolvimento 
frente ás perspectivas de implantação do Sistema Viário Oeste - SVO. 

Materiais e Métodos

No tocante aos materiais e aos métodos utilizados nos desafios en-
frentados por esta pesquisa, convém salientar a interação entre o ensino 
e a extensão.  Os encontros com os membros do Grupo de pesquisa e a 
realização das monitorias, no âmbito da UNEB Campus V, contribuíram 
para as discussões teórico-metodológicas contidas neste trabalho. Durante 
o percurso da pesquisa, todas as etapas tiveram comunicação entre si, 
evitando assim o isolamento das atividades previstas para a temática 
em questão. O confronto entre teoria e prática e vice versa aconteceu 
constantemente, de modo a poder reavaliar os caminhos percorridos, 
para o alcance dos objetivos propostos.  As discussões que envolvem os 
termos básicos da pesquisa, como urbanização, potencialidades, riscos 
ambientais, planejamento e gestão urbana, foram desenvolvidas com o 
respaldo de autores clássicos e contemporâneos. Na etapa de trabalho 
de campo, foram aplicados entrevistas, questionários e o mapeamento 
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das dinâmicas territoriais ocorridas na área de estudos. Como se trata de 
um trabalho realizado em equipe, a partilha de experiências aconteceu 
elucidando conhecimentos multi-escalares. De posse do entendimento 
de que a Ilha de Itaparica, principalmente a cidade de Mar Grande, foi 
o foco da pesquisa de campo, não desprezamos as principais questões 
de âmbito urbano e regional. Isso porque a implantação de uma sistema 
viário, seja ele via túneo, ponte ou outro qualquer, jamais terá impactos 
restritos a um ou outro município. Na fase de estruturação do texto, 
o apoio de softs como SPSS, Terra View e Exccel foi importante para 
subsidiar na confecção dos mapas e tabelas que deram suporte a inter-
pretação geográfica. 

Diante do exposto, a pesquisa sobre a Ilha de Itaparica exige a 
clarificação de duas importantes escalas de trabalho. A primeira refere-
-se a aquela voltada para a realidade regional, sobretudo do Recôncavo, 
no propósito de promover uma melhor contextualização da área estu-
dada. A segunda escala está relacionada com as mutações territoriais 
ocorridas nas estruturas internas dos municípios que compõem a Ilha 
de Itaparica. A compreensão da realidade estudada tem como suportes 
fundamentais autores clássicos e contemporâneos que debruçam sobre 
esta temática. As informações adquiridas a partir das leituras de autores 
como SANTOS (1958); CORREIA (1989) BRANDÃO (1997), BRITO, 
(2007) ROCHEFORT (2009) SOUSA (2009) e SANTOS (2012), entre 
outros, foram importantes. O Recôncavo Baiano constitui uma das sub-
-regiões mais importantes do Brasil. A sua diversidade física, biótica e 
cultural contribuiu para a convivência de diferentes povos: indígenas, 
europeus, africanos e asiáticos. O desenvolvimento de diversas ativi-
dades ocorridas desde a colonização até os dias atuais proporcionou a 
materialização de uma paisagem paradoxal. De um lado, a exterioriza-
ção de um espaço luminoso SOUZA (2008), representado pelos muni-
cípios que conseguiram destaque no modelo econômico vigente. Por 
outro lado, a existência de localidades, que mesmo dotadas de eleva-
do potencial socioeconômico e cultural ficaram à margem do processo 
produtivo. 

A passagem de um modo de vida rural para um modelo de cres-
cimento urbano industrial estimulou o aumento de uma sociedade de 
consumo, o que demanda a realização de estudos sobre a problemática 
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ambiental. Na atualidade, as pesquisas sobre a temática tendem a aumen-
tar, principalmente em decorrência dos múltiplos eventos que provocam 
danos à vida humana, a exemplo dos terremotos, vulcões, tsunamis e 
deslizamento de encostas, dentre outros. Assim, os conceitos de riscos 
envolvem uma dimensão tão alargada quanto à problemática por eles en-
volvida. O uso do termo remete às inúmeras questões, que podem variar 
de acordo com os diferentes modos de vida. As pesquisas de campo evi-
denciaram que o conhecimento no tocante aos termos vulnerabilidade, 
perigo e riscos, por exemplo, têm concepções variadas, e que estão cor-
relacionadas com os elementos materiais e imateriais contidos no espaço, 
conforme ressalta Santos (2011). 

 Na década de 1990, vale mencionar a perspectiva de estudos de ris-
cos, com base na dimensão social, discutida por Beck (1992). Os estudos 
sobre Ilhas guardam forte apelos com as questões naturais, mas ultima-
mente tem sido intensamente modificado. As constantes transformações 
decorrentes do modelo de urbanização contemporâneo têm contribuído 
para a inserção de diferentes variáveis de pesquisa. De certa forma, os ris-
cos não estão somente relacionados com os fenômenos naturais, a exem-
plo de maremotos, terremotos e vulcões, mas, também, com as ações 
antrópicas, conforme salienta REBELO (2003). A discussão sobre esta 
temática vem passando por diferentes abordagens, o que está relaciona-
do com os avanços ocorridos no desenvolvimento das sociedades e das 
técnicas (VEYRET, 2007). Diante dos processos de correlação dos estu-
dos de riscos, com as diferentes dimensões espaciais, os mesmos passam 
a ser classificados como naturais antrópicos ou mistos (LOURENÇO, 
p.109, 2007). Diante das reflexões relacionadas com os estudos da ilha 
de Itaparica, adotamos a concepção de riscos ambientais como sendo a 
célula mãe, onde diferentes causas e efeitos podem estar associados. Di-
ficilmente vamos falar de riscos, sem levar em consideração as múltiplas 
dimensões do espaço, figura 1.
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Figura 1 - Riscos Ambientais e suas diferentes dimensões

Fonte: Miguel Santos, 2018.

De acordo com a figura 1, os riscos ambientais constituem a inte-
ração entre as variadas dimensões espaciais, onde as causas e os efeitos 
percebidos por diferentes culturas provocam impactos. É mediante esta 
perspectiva de apoio aos materiais e aos métodos que a análise sobre 
potencialidades e riscos na Ilha de Itaparica está sendo construída. 
A Implantação de um Sistema, nas proporções do Viário Oeste, implica 
em sérias modificações tanto na natureza quanto na cultura das pessoas 
envolvidas com este processo.

A Ilha de Itaparica no contexto urbano e regional

Os dois municípios que compõem a Ilha, tanto Itaparica quanto 
Vera Cruz, fazem parte de uma Rede Urbana do Recôncavo Baiano, 
composta por várias cidades que estão envolvidas com as principais in-
tervenções ocorridas em qualquer um dos municípios da região. A pers-
pectiva de implantação do Sistema Viário Oeste demanda necessidade 
de reflexão. Do ponto de vista físico, vale ressaltar a importância que 
a formação das estruturas geológicas e geomorfológicas trouxe para 
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resultar na configuração da Baía de Todos os Santos, há milhões de 
anos. Inicialmente, houve o afastamento de enormes placas tectônicas, 
o que resultou na abertura do Oceano Atlântico. Em tempos mais re-
centes, ocorreram novos eventos, o que contribuíram para a modelagem 
física que estimulou o conceito inicial de Recôncavo, ou seja, uma Re-
gião Côncava, situada ao entorno da Baía de todos os Santos, figura 2.

Figura 2 - A Baía de Todos os Santos e seu entorno.

Fonte: Elaborado por Miguel Santos, 2018 

Esta formação geológica e geomorfológica, representada na 
figura acima, gerou condições naturais significativas para a atra-
ção de diferentes povos, o que dinamizou as relações encontradas 
atualmente. Para isso, consideramos importante o entendimento do 
Recôncavo Baiano a partir das três gerações de cidades, conforme 
salientou SANTOS (1958). A primeira refere-se àquela onde as es-
tratégias militares prevaleceram na escolha do seu sítio, a exemplo 
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de Salvador, Maragogipe e Jaguaripe. Nestas, as facilidades de co-
municação, por intermédio do mar foram imprescindíveis. Na segun-
da geração de cidades, o autor chamou a atenção para os exemplos 
de Cachoeira, São Félix, Nazaré e Santo Amaro, por estarem loca-
lizadas numa zona de interface entre os rios e o continente. Estas 
serviram de entreposto comercial, por muito tempo, para a produção 
que circulava pela região. Vale lembrar, que durante este período, 
os meios de acessibilidade entre as diferentes localidades do Recôn-
cavo aconteciam mediante a importância dos transportes marítimos 
e fluviais, num primeiro momento e em seguida, principalmente a 
partir das primeiras inovações tecnológicas, houve o destaque para 
a implantação dos transportes ferroviários. 

Em função disso, o crescimento corporativo, envolvendo a hinterland, 
que se restringia apenas a um grupo menor de cidades, foi ampliado em 
função da Revolução Industrial, sobretudo com a implantação do trem 
a vapor. Durante este período, foram importantes as cidades de Salva-
dor, Nazaré, Cachoeira, Santo Amaro e Maragogipe, que serviam como 
centro de distribuição de diferentes fluxos de pessoas e de mercadorias. 
A partir do crescimento da malha ferroviária, a concentração do povoa-
mento no litoral foi reduzida, ampliando espaço para a penetração pelo 
interior, sobretudo com a expansão da pecuária e da exploração das 
atividades minerais, nas localidades situadas ao entorno da região da 
Chapada Diamantina. 

Na terceira e última geração das cidades, o marco principal foi o 
crescimento da indústria automobilística, intensificada com a implanta-
ção das diferentes rodovias, a partir da década de 1950, principalmente 
com a implantação da PETROBRÁS e a expansão das montadoras de 
veículos no Brasil. A partir dessas modificações, que se iniciaram na 
região sudeste e depois foi adentraram pelo Estado da Bahia, tiveram 
destaques as cidades de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Feira 
de Santana e Alagoinhas, que passaram a configurar como uma nova 
Rede Urbana no Recôncavo Baiano, figura 3.
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Figura 3 - Rede Urbana do Recôncavo Baiano

Fonte: Elaborado por Miguel Santos, 2018.

De acordo com a figura 3, observa-se nova interlocução com di-
ferentes cidades, interligadas pelo sistema de transporte rodoviá-
rio. A ideia predominantemente estabelecida no país de escoamento de 
pessoas e de mercadorias com o predomínio do viés rodoviário trouxe 
crescimento, mas não conseguiu alcançar o desenvolvimento. Isso por-
que este tipo de modal já apresenta sinais de saturação, pois os engarra-
famentos nas médias e pequenas cidades, a poluição e os impactos pro-
vocados pelo crescente aumento dos acidentes rodoviários, constituem 
alguns dos exemplos. A oportunidade gerada a partir da necessidade de 
se estudar os impactos gerados pela perspectiva de implantação do Sis-
tema Viário Oeste, principalmente com a ideia de construção da ponte 
que ligará Salvador à Ilha de Itaparica de Itaparica, abre espaço para 
novas reflexões. 
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A implantação do Sistema Viário Oeste: 
potencialidades e Riscos

Nos estudos sobre as potencialidades e os riscos relacionados 
com a perspectiva de implantação do sistema SVO, convém ampliar a 
aproximação com a área de estudos. A  Ilha de Itaparica passou por vá-
rias mutações territoriais, desde os períodos de maior apogeu, quando 
desempenhava função de apoio militar, para garantia do território, em 
épocas de colonização, entre os séculos XIX, até a utilização enquanto 
fonte de inspiração para o lazer e o turismo, pela população mais abas-
tada, antes da implantação da Linha Verde, na década de 1990. Nesta 
fase do trabalho, a aproximação com a realidade estudada foi impres-
cindível. No primeiro momento, houve o destaque para as potencia-
lidades encontradas na Ilha de Itaparica, sobretudo na cidade de Mar 
Grande, localidade por onde foram realizados os trabalhos de campo. 
Diante dessas questões, convém analisar o processo de urbanização vi-
gente, figura 4. 

Figura 4 – Ilha de Itaparica
Fonte: Elaborado por Miguel Santos, 2018.
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Na análise da figura 4, convém destacar a porção oriental, por 
onde tem adentrado  maior fluxo de pessoas e de mercadorias e a contra 
costa, onde os níveis de preservação são mais intensos. Torna-se possí-
vel observar a disparidade existente entre as ocupações encontradas nas 
porções lestes e oeste. A área compreendida como Canal de Itaparica, 
onde estão localizados os distritos de Baicu e Matarandiba, foram os 
primeiros pontos de contatos entre o continente e a ilha, no período da 
colonização. A existência de água em abundância, a formação dos man-
guezais, enquanto berçários de inúmeros produtos aquáticos, o percurso 
de rios importantes, solos férteis e a seguridade contra ataques prove-
nientes de outros povos, permitiram que esta porção insular fosse sendo 
ocupada a partir desta área. Enquanto isso, a parte oriental, a qual está 
diretamente voltada para a capital do Estado, no caso Salvador, passou 
a intensificar o processo de ocupação, com o aumento da pressão de-
mográfica exercida a partir da década de 1970. A abertura de novas vias 
de acesso, a exemplo da construção da ponte do Funil, da inauguração 
do Ferry Boat e da implantação do sistema de travessia, por intermédio 
das lanchas, possibilitou a ocupação da linha de costa da Ilha, de Norte 
a Sul. Diante do exposto, a pesquisa identificou diferentes estágios nas 
condições socioeconômicas e culturais das pessoas que habitam ou vi-
sitam a Ilha de Itaparica. Houve momentos em que a ocupação política 
e territorial aconteceu de forma direcionada, com ênfase na estratégia 
de proteção territorial, com predomínio de atividades de fins militares. 
Aliado a isso, eram desenvolvidas as atividades econômicas, a exemplo 
da pesca e da exploração da cana-de-açúcar, para a exportação. Nas 
primeiras décadas, após a independência do Brasil, a Ilha passou por 
um período de calmaria. Em decorrência disso, houve o abandono das 
atividades econômicas, principalmente voltadas para a exportação, o 
que possibilitou o acesso das populações negras, despojada do processo 
de escravidão, ocupar as áreas de manguezais, fonte de geração para os 
seus sustentos. 

A partir das intervenções territoriais ocorridas na década de 1970, 
a Ilha passou a experimentar um modo de vida antagônico. Por um lado, 
a permanência de uma classe mais abastada, principalmente com sede 
na cidade de Itaparica. Por outro lado, sobretudo a partir dos anos de 
1970, a Ilha passou a experimentar um processo de massificação, ou 
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seja, o aumento da pressão, nas diferentes formas de uso e de ocupação 
do solo, principalmente em decorrência da inserção do turismo de praia 
sol e mar. As cidades de Itaparica, no extremo norte, e de Mar Grande, 
na porção central da Ilha, funcionam com principais pontos de apoio 
administrativo, para o intenso fluxo de pessoas e de mercadorias que 
destinam à ilha. Daí a necessidade de refletir sobre as potencialidades 
e os riscos ambientais, frente à perspectiva da implantação do Sistema 
Viário Oeste - SVO.

As potencialidades e os riscos ambientais, encontrados na ilha de Ita-
parica, estão associados com os recursos naturais, sobretudo decorrentes 
das belezas que se encontram ao entorno da Baía de Todos os Santos. Do 
ponto de vista cultural, inicialmente vieram os índios, principalmente Jê e 
Tupi e em tempos mais recentes, sobretudo após a colonização, os portu-
gueses, africanos e asiáticos, dentre outros. Este encontro entre povos de 
diferentes nacionalidades e etnia gerou a riqueza existente, que pode ser 
evidenciada na gastronomia, na arte, dança e diferentes modos de vida.

No tocante aos fenômenos naturais, a abertura da falha tectônica, 
que se estende de Salvador até o município de Maragogipe, propiciou 
o alargamento de uma enorme bacia que aos poucos foi sendo preen-
chida por toneladas de sedimentos, que compõem a base da estrutura 
geomorfológica encontrada na Ilha de Itaparica. O contorno edificado, 
naturalmente, proporcionou o ambiente favorável para externar as po-
tencialidades existentes.  Várias espécies de vidas são encontradas na 
Baía de Todos os Santos e em seu entorno. Por um lado, a cada dia é 
possível perceber a beleza e as riquezas externadas ao entorno da Baía 
de Todos os Santos. Por outro lado, quem habita a Ilha de Itaparica ou 
visita percebe o tamanho do abandono gerado nos últimos anos. Este é 
o contexto em que se discute a implantação de um sistema de mobilida-
de, nas dimensões do SVO. 

Os dois anos de pesquisa, na Ilha de Itaparica, demonstram que as 
mudanças ocorridas trouxeram crescimento, mas não foram traduzidos 
em desenvolvimento. As primeiras visitas na área de estudos eviden-
ciaram sérios problemas, tais como a precariedade no abastecimento de 
água, carência de utilização da rede de esgoto, dificuldade de emprego e 
de renda e construções em áreas inadequadas. Com base na CONDER, 
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2010, foram verificados os índices de desenvolvimento humano muni-
cipal - IDHM, de Itaparica e de Vera Cruz, no contexto da região metro-
politana. Os dados apresentaram quatro níveis de IDHM: baixo, médio, 
alto e muito baixo, sendo que o município de Vera Cruz, local onde há 
perspectiva de chegada da ponte, apresenta um dos níveis mais baixo.   
Os empreendimentos ocorridos na Ilha, a exemplo da implantação do 
sistema ferry boat, do asfaltamento das rodovias e da implantação do 
sistema de travessia das Lanchas que ligam Salvador a Mar Grande, 
foram importantes. Entretanto, houve elevado aumento no fluxo de pes-
soas e de mercadorias, mas os investimentos em infraestruturas urbanas 
não acompanharam a demanda deste crescimento, figura 5.

Figura 5 - Esgotamento sanitário na cidade de Mar Grande

Fonte: Trabalho de campo, 2017.

Os riscos provocados pelo abandono em que a ilha tem passado, 
nos últimos anos, podem ser evidenciados na opinião dos entrevistados. 
As visitas a campo, na área de estudos, têm demonstrado sérios proble-
mas, tais como precariedade no abastecimento de água, carência de 
canalização de esgotos, dificuldade de emprego e de renda e construções 
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em áreas inadequadas No tocante ao esgotamento sanitário, a figura 5, 
demonstra que o somatório entre não satisfaz e satisfaz pouco, ultra-
passa o total de 80% dos inqueridos. De acordo com os levantamentos 
observados in lócus, foi possível constatar um número significativo de 
ruas que possuem até a rede de esgoto para a canalização dos resíduos 
sólidos, mas a população declarou não fazer a ligação, visto que não 
dispõe de recursos disponíveis para estes fins. Esta situação implica em 
sérios riscos ambientais, visto que a cidade de Mar Grande é dotada de 
nascentes, manguezais e praias, o que acabam por ser impactadas.

O outro desafio encontrado pelos gestores públicos para a implan-
tação de um projeto nas dimensões propostas pelo SVO, refere-se ao 
emprego e a renda, figura 6. 

       
Figura 6 - Opinião dos entrevistados sobre emprego e renda
Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

De acordo com o gráfico acima, 45% dos entrevistados declara-
ram que a renda da família fica entre meio a um salário mínimo. Vale 
salientar, a dificuldade existente no tocante à análise da variável renda. 
Até porque as pessoas geralmente têm reserva em declarar seus ganhos, 
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principalmente nas classes mais abastadas. Entretanto, para a realidade 
das áreas estudadas, não tem como esconder. As condições de mora-
dias, as precariedades de serviços de educação e saúde e a insegurança 
constituem alguns dos inúmeros desafios encontrados na Ilha, para a 
Implantação do Sistema Viário Oeste. 

O desenvolvimento de dois anos de pesquisa foi importante para 
entender o quanto esta área de estudo dispõe de um potencial de natu-
reza física e biótica, mas está abandonada no tocante ao planejamento 
e à gestão. A preservação que ainda resta na Ilha, principalmente na 
denominada contra costa, e o potencial existente na Baía de Todos os 
Santos, tanto para os moradores quanto para os visitantes, merecem 
enorme apreço. Com base nesses fatores, a implantação de um sistema 
de transporte, na dimensão do SVO, carece de profunda apreciação. 
Por um lado, é intensa a precariedade dos serviços de transportes que 
atendem a demanda de pessoas e de mercadorias que se destinam a esta 
localidade. Por outro lado, a inserção de um transporte de massa, com 
o aumento volume de passageiros, numa ilha, nas proporções de Itapa-
rica, demanda precauções. 

O percurso da pesquisa permite considerar que qualquer interven-
ção realizada no território provoca impactos, podendo ser positivos e/
ou negativos. Somente o anúncio de que poderá existir nova forma de 
conexão, entre a ilha e o continente, já tem causado sérias mudanças, 
no modo de pensar e de agir das pessoas. As reuniões para as discus-
sões das ideias, os diferentes estilos de comunicação na mídia e a es-
peculação imobiliária, em territórios insulares, constituem algumas das 
evidências. O atual estágio de abandono, encontrado na Ilha, demanda 
atenção por qualquer tipo de intervenção que venha a acontecer. A am-
pliação do processo de mobilidade, tanto no interior da ilha quanto nas 
localidades que estão ao entorno demanda urgência. 

Para sintetizar os resultados obtidos durante a pesquisa, elegemos 
três cenários, para reflexão. O primeiro como sendo aquela perspectiva 
da Ilha bucólica, cada vez mais preservada e fechada entre si, com um 
número reduzido de acesso ao mundo exterior, como forma de prote-
ção e reserva dos potenciais existentes.  Na análise desta ótica, vemos 
pontos positivos como a preservação ambiental e a permanência de laços 
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culturais, contidos na população local. Entretanto, a própria população, 
talvez, não demonstre tanto interesse neste estilo de convivência, por 
evitar o isolamento das interferências externas. 

O segundo cenário em discussão refere-se à conexão proposta 
pelos meios oficiais, com a construção da ponte que liga Salvador à 
Mar Grande, onde os fluxos de pessoas, veículos e de mercadorias se-
rão ampliados. Na análise desta proposta, a pesquisa identificou a ne-
cessidade de implantar novas opções para esta travessia. Isso porque 
a maneira como os transportes são feitos, sejam por lanchas ou por 
meio de ferry, não atende às demandas regionais exigentes. Entretan-
to, a ideia de construção da ponte ou de um túnel, com a permanência 
do monopólio dos automóveis, poderá aumentar significativamente os 
impactos ambientais negativos.

Diante do exposto, o final desta pesquisa evoluiu para o início de 
um estudo, com a proposição de um novo cenário: construção da ponte, 
com estrutura para inserção dos trilhos, como forma de promover a inte-
gração entre os transportes ferroviários, rodoviários e marítimos. Agin-
do desta maneira, poderá melhorar a mobilidade e reduzir os impactos 
negativos provocados pela concentração dos transportes rodoviários. 
A proposta de associação entre esses tipos de transportes poderá trazer 
novas perspectivas de desenvolvimento regional. Com esta proposta de 
integração, poderá reduzir o abandono historicamente observado nos 
municípios responsáveis por uma das maiores construções patrimoniais 
da Bahia, a exemplo de Cachoeira, Jaguaripe, Santo Amaro, Nazaré e 
Maragogipe.  A pesquisa estuda a viabilidade de inserção dos trens, em 
sentidos horários e anti-horários, a partir do uso de boa parte da estrutu-
ra ferroviária existente, com o intuito de trazer um novo horizonte para 
os habitantes e as pessoas que visitam esta região. Entende-se de que os 
custos da execução do projeto, com a inserção dos trilhos ao entorno, 
seriam compensados pelo benefício que a região passará a ter com o 
aumento da perspectiva de desenvolvimento.

A movimentação dos trens, por intermédio de duas linhas, em sentidos 
diferentes, saindo a partir de uma estação de Salvador, formando um 
anel ferroviário ao entorno das principais cidades do Recôncavo, inte-
grados com os transportes marítimos e rodoviários, provocará impactos 
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positivos. A intensificação de dinamismo moderno, interligando muni-
cípios de elevado potencial turístico, a exemplo dos anteriormente cita-
dos, constituirá em novas trajetórias de desenvolvimento, não somente 
para a Ilha como para todo o Estado da Bahia. 
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Resumo
No século XXI, momento em que se discute o futuro do livro e a sobrevivência 
desse meio de comunicação ante as novas mídias digitais, este artigo volta 
o olhar ao século XIX, abordando aspectos legais, sociais e econômicos do 
processo de edição e distribuição de impressos na Cidade da Bahia através da 
atuação da Typographia e Livraria de Epifanio Pedrosa no cenário editorial 
baiano (1839-1865). O texto revela um esboço inicial da figura do tipógrafo 
Epifanio Pedrosa, ao mesmo tempo em que reúne um primeiro conjunto de 
informações sobre sua oficina tipográfica.

1 Este artigo tem origem na monografia de conclusão do curso de Biblioteconomia 
intitulada A Tipografia e Livraria de Epifanio Pedrosa: difusão de conhecimento na 
Bahia, século XIX apresentada em 2013 ao Instituto de Ciência da Informação da 
Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da Profª. Drª. Kátia de Carvalho.
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Typographia e Livraria de Epifanio Pedrosa - História. Impressão - Salvador - 
História - Séc. XIX. Salvador - Edições.

Abstract
In the twenty-first century, when the future of the book is discussed and its 
survival in the face of the new digital media, this article looks back to the 
nineteenth century and approaches the legal, social and economic aspects of 
the process of publishing and distributing printed in the City of Bahia through 
the work of the Epifanio Pedrosa’s Typography in Bahia’s publishing scene 
(1839-1865). The text reveals an initial sketch of the figure of the printer 
Epifanio Pedrosa, while at the same time he gathers information about his 
printing office.

Keywords
Epifanio Pedrosa’s Typography - History. Printing - Salvador, Bahia - History 
- Nineteenth Century. Salvador, Bahia - Edits.

No período oitocentista, a Cidade do Salvador vivencia um con-
texto cultural relativamente favorável à difusão e à circulação de in-
formação e conhecimento, motivado, sobretudo, pela vinda da Família 
Real Portuguesa para o Brasil e pela criação de instituições culturais. 
Na Bahia, funda-se em 1808 a Escola de Cirurgia da Bahia, mais tarde 
Faculdade de Medicina da Bahia, primeira instituição de ensino supe-
rior instalada no país e que passa a congregar a vida acadêmica, cultural 
e literária da elite baiana da época. A Biblioteca Pública da Bahia, fun-
dada em 1811 por iniciativa da população mediante solicitação enviada 
ao Príncipe D. João proporciona o acesso não só ao livro, como tam-
bém a jornais e revistas nacionais e estrangeiros. A atividade editorial, 
iniciada em 1811 com a Tipografia do português Manuel Antonio da 
Silva Serva, vivencia crescimento significativo e um número relevante 
de estabelecimentos tipográficos dedica-se a publicação de livros, fo-
lhetos e jornais. 
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A presença dessas instituições é decorrente do desenvolvimen-
to da intelectualidade baiana durante o século XIX e, nesse cenário, a 
Biblioteca Pública promove a difusão da informação e colabora com 
a instrução pública; a Faculdade de Medicina da Bahia se estabelece 
como núcleo produtor do conhecimento científico, e a imprensa, propi-
cia a veiculação de ideias inovadoras de interesse da sociedade baiana.

A Bahia, ao lado do Rio de Janeiro, pode ser considerada uma 
das regiões onde mais se desenvolveram iniciativas de difusão da in-
formação/conhecimento através da publicação de impressos no Brasil 
do século XIX, dado o papel de destaque exercido pela Província nos 
cenários, político, econômico e cultural do Império. Por conseguinte, 
na Bahia, notadamente em Salvador, a presença de estabelecimentos 
ligados à produção de livros e jornais é consequência do contexto so-
ciocultural e político em que está inserida a Província. Muitos foram 
os estabelecimentos tipográficos instalados na Bahia oitocentista, como 
comprova a documentação histórica presente em bibliotecas e arqui-
vos baianos, sendo a criação da Associação Typographica da Bahiana 
(1870) reflexo da profissionalização das artes gráficas no período.

Dentre esses estabelecimentos tipográficos, destaca-se o de Epifanio 
Pedrosa, que funcionou de 1839 até 1865 publicando jornais, livros e 
folhetos em diversas áreas, inclusive parte do conhecimento científico 
produzido na Cidade do Salvador à época, as teses da Faculdade de 
Medicina da Bahia. 

Epifanio Pedrosa: impressor, editor, livreiro

A Typographia de Epifanio Pedrosa apareceu no cenário editorial 
baiano em 1839. Seguindo o disposto na legislação vigente, a oficina 
teve seu funcionamento regularizado através de ofício enviado à Câmara 
Municipal de Salvador, sendo registrado no livro Estabelecimentos de 
Oficinas de Impressão2 com data de 13 de julho:

2 Documento produzido no âmbito da Câmara de Salvador e que registra oficinas 
tipográficas abertas na cidade a partir da década de 1830 até as duas primeiras décadas 
do século XX.
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Salustianno José Pedroza, e Epifanio Jose Pedroza, estabelece-
rão na rua dir.ta do Collegio, caza nº 58, sua typographia que 
foi de M.el da Costa e Sz.a, a q¹ estava estabelecida na Cam.a, e 
passou a ter o nome Epifanio Jose Pedroza e que scentificarão a 
Cam.a, p. off.o q. se acha archivado (ESTABELECIMENTOS..., 
 2009, p. 14).

Em 15 de julho de 1839, dois dias após de oficializada, começou a 
circular o primeiro impresso da Typographia, o jornal O Constitucional, 
registrado nos Annaes da Imprensa da Bahia como o 137º periódico 
a circular na Cidade do Salvador. Sobre essa publicação, Carvalho e 
Torres (1911, p. 63), trazem as seguintes informações: “jornal literá-
rio, político e comercial. Em formato grande, e publicava-se 3 vezes 
por semana [...]. Redator, doutor Salustiano José Pedrosa”. O jornal foi 
anunciado cerca de um mês antes de sua publicação na folha Correio 
Mercantil, com o objetivo de angariar assinaturas.

Assim, percebe-se que a Typographia de Epifanio Pedrosa iniciou 
seus trabalhos com o intuito de fazer circular O Constitucional, jornal 
redigido por Salustiano Pedrosa, irmão e sócio de Epifanio no novo em-
preendimento. Tal fato demonstra que a instalação da oficina seguiu as 
mesmas características de desenvolvimento do setor editorial baiano na 
época, pautado no contexto sociopolítico e na criação de jornais como 
veículo de difusão de ideias. Outra característica é a de a oficina ter sido 
adquirida junto a um tipógrafo já registrado na Câmara Municipal, no 
caso Manuel da Costa e Souza.

Como a maioria dos jornais da época, O Constitucional teve vida 
curta, sobrevivendo até 1841. A oficina dos irmãos Pedrosa, no entanto, 
perdurou por mais um quarto de século, sob o comando de Epifanio, 
funcionando de 1839 a 1865 como uma das mais importantes tipogra-
fias baianas no século XIX. 

Epiphânio José Pedrosa, ou Epifanio Pedrosa, conforme assinava, 
nasceu em 1816, na vila de Itaparica, filho do Tenente Elias José Pedrosa e 
de Teodora Francisca do Espírito Santo, possivelmente de família por-
tuguesa radicada na Bahia que, em meados do século XIX, já estava 
instalada na Cidade do Salvador. Por volta de 1850, Epifanio estava 
casado com Fausta de Almeida Sande e era pai de três filhos legítimos – 
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Epifanio, Ciro e Plínio –, e uma filha ilegítima – Gabriela –, nascida de 
um relacionamento anterior ao seu casamento. Faleceu em 1861, vítima 
de doença (ARQUIVO..., 1861). De família numerosa, Epifanio tinha 
ao menos quatro irmãos, todos membros atuantes na sociedade baiana 
da época: Elias José Pedrosa, Ciro José Pedrosa, Plínio José Pedrosa e 
Salustiano José Pedrosa.

Elias José Pedrosa e Ciro José Pedrosa eram doutores pela Facul-
dade de Medicina da Bahia. Elias, formado em 18283, tornou-se profes-
sor da instituição, assumindo a cadeira de Anatomia Geral e Patológica 
em 1854. Elias foi também autor da Memória Histórica da Faculdade 
de Medicina da Bahia, relativa ao ano de 1871. Plínio José Pedrosa, 
boticário com loja estabelecida na freguesia de Santo Antonio, chegou 
a ser conservador de farmácia da mesma Faculdade (ALMANAK..., 
1873; BLAKE, 1883; SANTOS FILHO, 1991).

 Salustiano José Pedrosa, considerado pelo professor Antonio 
Paim como um dos principais nomes da filosofia brasileira no século 
XIX e um dos fundadores da Escola Eclética no país, era advogado for-
mado pela Universidade de Sorbonne. Na França, Salustiano dedicou-
-se aos estudos de Filosofia e no Brasil tornou-se professor da matéria, 
primeiramente na vila de Cachoeira e depois no Liceu Provincial da 
Bahia, instalado na Cidade do Salvador em 1837. Como profissional 
liberal, ministrava aulas particulares de Filosofia e Retórica, (PAIM, 
1999; CASTRO; LIMA JUNIOR, 2006). Salustiano foi também um 
dos sócios fundadores do Instituto Histórico da Bahia4, sendo eleito 
para a comissão de Estatística e História Natural juntamente com Agrá-
rio de Menezes e Franco Meirelles. Como escritor, publicou artigos e 
compêndios de Filosofia, sendo ainda redator da folha política O Nacional 
(1831) e de O Constitucional (1839), jornal que, conforme já menciona-
do, inaugurou os prelos da Typographia de Epifanio Pedrosa. 

3 Formado Cirurgião em 1828, Elias Pedrosa recebeu o título de Doutor em Medicina 
conforme o disposto no Art. 28 da Lei de 3 de Outubro de 1832, que transformou a 
Academia Medico-Cirurgica da Bahia em Faculdade de Medicina da Bahia.

4 O Instituto Histórico da Bahia, criado em 1856 e que funcionou até 1877, não tem 
qualquer ligação com o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fundado em 1894 
(O INSTITUTO..., 2001).
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As escolhas profissionais dos irmãos Pedrosa parecem não ter in-
fluenciado muito Epifanio, pois este, entre a medicina e o direito, prefe-
riu as artes gráficas. Tinha 23 anos de idade em 1839, quando entrou em 
sociedade com o irmão Salustiano no negócio da Typographia, mas em 
1846 já comandava o estabelecimento sozinho. Segundo Blake (1883), 
Epifanio chegou a frequentar aulas de humanidades, mas não foi possí-
vel apurar se ele já possuía vivência no mundo das artes gráficas quando 
abriu a oficina ou se adquiriu seus conhecimentos na prática. 

Entretanto, Epifanio Pedrosa se consolidou como tipógrafo no 
cenário editorial baiano dos anos de 1840 e 1850, com a publicação 
de diversos livros e periódicos, inclusive alguns de autoria própria, 
como o jornal A Marmota (1857-1859), uma alusão à folha de mesmo 
nome redigida por Próspero Diniz entre 1845 e 1849; e o folheto Via-
gem imperial ou narração dos preparativos, festejos e felicitações que 
tiveram lugar na Província da Bahia... (1859), elaborado com base 
na cobertura que os jornais locais fizeram da viagem do Imperador 
Pedro II à Bahia, nesse mesmo ano. Pedro Calmon, em sua História 
da literatura bahiana, se refere a Epifanio como um dos mais famosos 
jornalistas baianos do período. 

Sua posição social como tipógrafo lhe garantia um bom relacio-
namento com a Igreja Católica, na figura do arcebispo da Bahia, D. 
Romualdo Antonio de Seixas, especialmente por causa do periódico 
O Noticiador Catholico (1848-1863), que editava em sua Typographia 
desde 1850. Prova disso é que, em finais de 1854, como sinal de defe-
rência ao arcebispo, Epifanio requereu autorização para publicar o livro 
Manual completo da solida piedade..., obra religiosa editada por ele e 
que sairia em breve. A resposta de D. Romualdo veio no prospecto da 
obra, veiculado no Jornal da Bahia, em 1855. No texto, o arcebispo não 
só autoriza a publicação, como recomenda sua leitura aos diocesanos, 
ressaltando a importância da obra. 

Epifanio também mantinha boas relações com os colegas de 
profissão que atuavam na cidade, notadamente com o conhecido li-
vreiro Francisco Xavier Catilina, amigo a quem nomeou como segundo 
testamenteiro. Outro importante tipógrafo do período, Camillo de 
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Lellis Masson, foi um dos responsáveis pela avaliação da Typogra-
phia Pedrosa, quando da morte de Epifanio, em 1861.

Mas em que consistia o negócio de Epifanio Pedrosa? Sabe-se, 
pelos almanaques que circulavam na Cidade do Salvador no período, 
que, assim como quase todos os profissionais do gênero, Epifanio não 
atuava apenas com a impressão de livros e periódicos. Seu negócio 
abarcava também a edição, a encadernação e a venda de livros. Na fi-
gura do tipógrafo estavam intrínsecas as funções de editor e livreiro. 
Essa era uma característica desses estabelecimentos no Brasil da época, 
conforme esclarecem Ipanema e Cunha (1972, p. 189): “editora e tipo-
grafia são palavras de significado comum nas décadas iniciais da nossa 
história gráfica. Editor e proprietário de tipografia confundiam-se quase 
sempre e eram uma e outra coisa [...]”. Lisboa (2007, p. 29), em um 
resgate histórico da figura do editor, esclarece que

[Na Europa] desde a Renascença até cerca de 1830 [...], não 
existia ainda a função autônoma de editor, mas apenas do im-
pressor-editor. Quem imprimia não era apenas tipógrafo, era 
uma pouco de tudo, para que o livro se produzisse e chegasse, 
por fim, ao seu destinatário - o leitor. [...]. [Os impressores] acu-
mulavam varias funções, no seio das quais, a edição, no sentido 
moderno, não passava, quase nunca, de uma actividade anexa. 
A partir dos anos 1830, o editor começa a separar-se dos outros 
ofícios do livro. 

De acordo com Bragança (2002), é possível identificar na história 
europeia do livro três tipos de editor, segundo suas características: 

Impressor-editor (séc. XV - XVI) – O seu saber essencial é 
o domínio das técnicas de tipografia [...]. E isso o caracteriza 
[...], seu centro é a oficina tipográfica [...]. O que lhe assegura o 
exercício da função de editor [...] é a propriedade da sua oficina, 
dos instrumentos e dos meios técnicos, prensas, tipos, etc. [...] 
É o impressor que centraliza o processo de seleção dos livros a 
editar, excetuando-se, claro, as encomendas.

Livreiro-editor (séc. XVI - XIX) – Seu centro é o mercado. 
Precisa estar atento às demandas existentes e ter boas relações 
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com os clientes [...], o fundamental é a criação e o domínio de 
canais de comercialização. 

 Editor (séc. XIX – XX) – Seu centro é o autor, ou melhor, o 
original. Seu lugar é o escritório. Com o mercado diversificado 
e exigente, ele precisa tomar decisões que criem um produto 
final atraente e competitivo a custos reduzidos (BRAGANÇA, 
2002, p. 61-63, grifo nosso).

No Brasil oitocentista, ressalta o autor, prevaleceram os dois pri-
meiros tipos, o impressor-editor e o livreiro-editor, sobretudo pelas 
características do processo histórico brasileiro, com a chegada tardia 
da imprensa no país e o caráter quase artesanal de suas práticas nas 
primeiras décadas do século XIX. À vista disso, se consideradas essas 
acepções da figura do editor no contexto editorial baiano, é possível 
caracterizar Epifanio Pedrosa como impressor-editor, especialmente 
se observadas as atividades desenvolvidas por ele, documentadas nos 
almanaques e nos jornais que circulavam no período. Na identificação 
dessas atividades, convém primeiramente situar a Typographia de Epifanio 
Pedrosa dentro do cenário urbano da Cidade do Salvador, pois este é 
importante para o desenvolvimento do seu negócio.

Conforme consta no documento Estabelecimentos de oficinas de 
impressão, o primeiro endereço da Typographia Pedrosa é a Rua Direita 
do Colégio, n. 58 (atual Praça da Sé); passando depois à Rua do Tijolo, n. 
29 (atual Rua 28 de Setembro); Rua do Pão-de-Ló, n. 37 (Rua do Tesou-
ro, atual Rua Padre Vieira); e por fim a Rua dos Capitães, n. 49 (atual Rua 
Ruy Barbosa), onde encerrou suas atividades em 1865. Pelos endereços, 
percebe-se que o estabelecimento de Epifanio Pedrosa estava situado na 
então freguesia da Sé, núcleo dos governos administrativo, judiciário, 
legislativo e religioso da Província da Bahia. Afora os poderes institu-
cionais, a Sé abrigava também a Faculdade de Medicina da Bahia e os 
aparelhos culturais da Cidade do Salvador à época, a Biblioteca Pública e 
o Teatro São João. O fluxo de pessoas que se dirigiam a Sé, especialmente 
funcionários públicos, médicos, advogados e estudantes, fazia com que a 
freguesia concentrasse uma gama de estabelecimentos que ofertavam os 
mais variados serviços (NASCIMENTO, 2007; DOREA, 2006). Dentre 
esses estabelecimentos estavam as tipografias e as livrarias.
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Nos almanaques baianos consultados, notadamente aqueles orga-
nizados pelo tipógrafo Camillo de Lellis Masson (1854, 1855, 1857, 
1858, 1860, 1863), observa-se que os serviços ligados à produção e 
à difusão do livro, - impressão, encadernação, livraria -, são apresen-
tados como categorias distintas. Entretanto, essa aparente divisão do 
processo nada mais é do que um recurso de organização utilizado nesse 
tipo de fonte de informação, pois as categorias remetem quase sempre 
aos mesmos prestadores de serviços. Assim é que o estabelecimento de 
Epifanio Pedrosa figura nesses almanaques como tipografia, oficina de 
encadernação e livraria.

O nome adotado pelo estabelecimento, a partir da década de 1850, 
Typographia e Livraria de Epifanio Pedrosa, evidencia o conjunto de 
serviços ofertados. Ressalta-se que o termo livraria, empregado no 
contexto livreiro baiano dessa época, não abarca apenas a comercia-
lização de livros, mas também a encadernação e a venda de produtos 
que hoje se classificaria como itens de papelaria. Dentre esses produ-
tos, muitos deles vindos da França, estavam tintas para escrita e para 
impressão, livros de ata, convites, papéis timbrados para a redação de 
cartas, modelos de procurações, formulários de hospitais etc. Porém, a 
encadernação e a venda de itens de papelaria funcionavam mais como 
atividades anexas à typographia, pois a edição e a venda de livros e pe-
riódicos eram, sem dúvida, as principais atividades do estabelecimento 
de Epifanio Pedrosa. Contudo, editar e vender essas publicações eram 
atividades relativamente complexas e dispendiosas no contexto socioe-
conômico da Bahia oitocentista. 

Edição e distribuição de impressos na Bahia 
oitocentista

Conforme explica Mattoso (1978), a economia baiana no século 
XIX ainda era essencialmente agrícola e girava em torno do mercado 
externo, tendo os países do continente europeu como principais parceiros 
comerciais, tanto para a exportação quanto para a importação de pro-
dutos. A inexistência de manufaturas na Província obrigava os baianos 
a importar praticamente todos os gêneros de primeira necessidade que, 
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costumeiramente, levavam semanas, às vezes meses, para chegarem de 
navio ao porto de Salvador. Com os materiais utilizados na produção de 
impressos a situação não era diferente, sobretudo o papel, o que elevava 
e muito os custos da edição. 

Outro fator preponderante nesse período era o analfabetismo, 
que, segundo Mattoso (1992), atingia 2/3 da população baiana. A ins-
trução primária, centrada no Liceu Provincial e na Escola Normal, 
não atendia a todos, assim como a educação superior, a cargo da Fa-
culdade de Medicina da Bahia, que acolhia, sobretudo, os filhos dos 
grandes proprietários de terra. Nesse cenário, a leitura, enquanto prá-
tica social, era um privilegio reservado a poucos letrados que integra-
vam a elite baiana (ARAÚJO, 1999).

Com o número reduzido de leitores e, por consequência, de 
possíveis compradores, os editores como Epifanio Pedrosa buscavam 
manter um sistema seguro de publicação que lhes garantisse o custeio 
da edição e a venda de parte da tiragem impressa. Tratou-se do sis-
tema de subscrição ou assinatura, principal forma de financiamento 
para a produção de impressos no período. Hallewell (1985) informa 
que a prática de angariar subscrições foi introduzida no Brasil no co-
meço do século XIX, possivelmente como imitação dos costumes in-
gleses, no século XVIII. 

Nesse sistema de produção de livros e periódicos, ganha desta-
que o prospecto, “[...] meio utilizado para, através da propaganda do 
interesse ou da utilidade da obra, angariar as assinaturas suficientes 
para garantir a edição [...].” (SILVA, 1977, p. 81). A complexidade des-
se sistema, diante das condições socioeconômicas da Bahia, pode ser 
observada no registro da correspondência entre o jornalista Augusto 
Guimarães5 e o poeta Castro Alves, quando do processo de edição de 
Espumas Flutuantes, primeiro livro do escritor baiano, na Tipografia de 
Camillo de Lellis Masson:

5 Augusto Guimarães, amigo e cunhado do poeta Castro Alves, foi o organizador da 
primeira edição das Espumas flutuantes (1870) e da primeira edição de A Cachoeira 
de Paulo Afonso (1876). Augusto Guimarães foi também, até 1896, um dos 
proprietários do jornal Diário da Bahia (FRAGA, 2002; CARVALHO, 1979).
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Assim que cheguei fui ao Diário ver se era possível fazer lá 
a edição das Espumas. Havia bom papel, mas dos tipos que 
escolheste, só haveriam novos em outubro. Fui ao Lelis Masson 
e ele disse-me ter tipos novos do mesmo das Centelhas, ou das 
Melodias Hebraicas, do Franco (galhardo nº). Disse-me ele 
que faria uma edição muito bonita, de luxo, por assim dizer, 
mas que faria de alguma sorte caro. Pediu-me por cada folha 
de impressão, uma edição de 500 exemplares, 14$, e mais 7$, 
por folha em cada 500 exemplares que acrescessem na edição. 
Calculando o volume de 200 páginas (25 folhas) e a edição de 
1.500 exemplares, vem a impressão a custar 700$, fora papel e 
brochura, que poderão fazer subir o custo da impressão comple-
ta a pouco mais de um conto de réis. – Como a edição é nítida 
e não muito cara, à vista de ser o tipo miúdo, como já informei, 
estou decidido a encontrar com ele, e começará a impressão 
para a semana, assim que acabem estes festejos do 2 de julho. 
– Vou mandar imprimir os prospectos e remeterei para S. Paulo 
ao Meneses, Américo, Carlos Ferreira, ao Melo Morais no Rio 
e a algumas tipografias e escritórios de redação de gazetas e 
distribuirei por aqui e pelos amigos no Recife. – O Camilo pro-
meteu-me no principio de setembro dar pronto o livro. – Pelo 
meu cálculo para fazer face às despesas da impressão bastarão 
400 exemplares assinados. O custo será de 3$. Acho que mais 
afugenta os assinantes [...]. Já mandei anúncios para os jornais 
e abri assinaturas em lojas de livros, tipografias e salões de lei-
tura. Vou mandar prospectos para todos os lugares, onde tenho 
conhecidos. [...] No principio de setembro está pronto tudo. – 
O papel é excelente, talvez melhor que o das obras de Álvares 
de Azevedo. Mas esta muito caro. [...] a resma tinha somente 
400 folhas, o que fazia necessárias 48 resmas ou 50 para a obra 
toda. Andava só o papel em mais de um conto de réis porque 
esse papel é despachado na Alfândega como papel de escrever 
e não de impressão, o que faz pagar de imposto mais de 300 rs. 
por quilograma. [...] Em todo o caso o lucro será menor, mas a 
edição é a melhor que tem havido na Bahia e uma das melhores 
do Brasil. [...] (FRAGA, 2002, p. 236-239, grifos do autor).

Conforme visto no relato de Augusto Guimarães, os custos da edi-
ção eram altos, muito mais pelos preços dos materiais do que pela mão 
de obra do tipógrafo. Mas, no fim, quem pagava a conta era o leitor, 
através das assinaturas. Para divulgar os prospectos e despertar o inte-
resse do público era preciso, em um ambiente mais restrito, ter uma boa 



92  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 81-105, jan./dez. 2018.

rede de amigos e conhecidos. No entanto, para atingir um público mais 
amplo, recorria-se aos anúncios em jornais de grande circulação que, 
evidentemente, tornam-se fontes importantes para se conhecer o que 
era publicado nesse período.

Epifanio Pedrosa, como impressor-editor atuante nesse contex-
to, seguia as mesmas práticas para a publicação de livros, folhetos e 
periódicos em seu estabelecimento tipográfico. Presume-se que foram 
muitas as publicações que saíram dos prelos da Typographia e Livraria 
Pedrosa, haja vista os 26 anos em que funcionou, período longo para 
estabelecimentos do gênero na época.

Os Annaes da imprensa da Bahia arrolam 41 jornais e revistas, 
impressos entre 1839 e 1865. Dentre os títulos publicados destacam-
-se O Musaico (1844-1847), jornal da Sociedade Instrutiva da Bahia 
que, segundo Salles (1973), foi um dos periódicos responsáveis pela 
difusão dos primeiros textos de prosa de ficção na Bahia; A Marmota 
(1845-1849), jornal satírico redigido por Próspero Diniz, antes de sua 
partida para o Rio de Janeiro, a fim de publicar A Marmota na Corte e 
o Noticiador Catholico (1848-1863), periódico publicado sob os auspí-
cios do arcebispo da Bahia, D. Romualdo Antonio de Seixas e editado 
por Epifanio desde 1850. A Typographia Pedrosa foi responsável ainda 
pela publicação dos primeiros números do Diário da Bahia, importante 
jornal que circulou de 1856 a 1911 (CARVALHO, 1979). Boa parte 
dos periódicos publicados por Epifanio Pedrosa eram impressões por 
encomenda, assim como estatutos de sociedades literárias e religiosas, 
relatórios de receita e despesas da Santa Casa de Misericórdia da Bahia 
e alguns relatórios do governo da Província.

No que concerne aos livros e folhetos identificados, percebe-se 
que, no geral, abrangem os assuntos de Filosofia, Religião, História, 
Literatura (poesia, teatro), Educação, Psicologia, Medicina, Direito e 
Legislação. Dentre elas destacam-se a tese Sobre a ascitis: proposições 
(1839), de Ciro Jose Pedrosa, irmão de Epifanio formado pela Facul-
dade de Medicina da Bahia naquele ano; Ensaios poéticos (1844), pri-
meiro volume do livro de poesias da escritora Idelfonsa Laura Cesar; 
A restauração da Cidade do Salvador (1847), traduzida do espanhol por 
Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva; Compendio de philosophia elementar 
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(1852), do frei Antonio da Virgem Maria Itaparica; O educador da mo-
cidade brasileira (1852), organizado pelo Dr. Alexandre J. Mello Moraes; 
Memória sobre a salubridade pública na Província da Bahia (1854), do 
Dr. Domingos Rodrigues Seixas; Memoria historica dos acontecimen-
tos notaveis do anno de 1855: apresentada a Faculdade de Medicina da 
Bahia (1856), pelo Dr. Manoel Ladislao Aranha Dantas; Calabar, drama 
em verso e em 5 atos (1858), de Agrário de Menezes; Discurso pronun-
ciado por occasião d’abertura d’aula de chimica mineral da Faculdade 
de Medicina da Bahia (1860), do Dr. Francisco Rodrigues da Silva; In-
vestigações de psychologia (1854), do médico Eduardo Ferreira França, 
primeiro livro sobre o assunto publicado nas três Américas.6

Epifanio Pedrosa publicou também os escritos do irmão, o 
filósofo e advogado Salustiano Pedrosa. Em 1846 foi anunciada, 
através de prospecto veiculado no n. 152 do jornal O Guaycuru, a 
obra Preleções de lógica, cuja subscrição, no valor de 500 réis, po-
deria ser feita nas tipografias de Epifanio e na d’O Guaycuru, além 
da botica de Plínio José Pedrosa. Em 1858, quando da morte de 
Salustiano, Epifanio publicou a obra Memoria sobre o magistério e 
escritos philosophicos do Dr. Salustiano Pedroza, texto de Eunápio 
Deiró lido numa sessão em homenagem ao filósofo, realizada no 
Instituto Histórico da Bahia, naquele ano.

Para realizar as atividades de impressão, Epifanio Pedrosa pos-
suía, conforme a documentação examinada, dois prelos grandes de 
ferro e um pequeno, além de vinhetas finas, emblemas, guarnições e 
tipos diversos. O quadro de funcionários da Typographia era compos-
to por pelo menos dois impressores, um compositor e um encaderna-
dor (ARQUIVO..., 1842, 1861).

Na distribuição de suas publicações, Epifanio Pedrosa recorria a 
uma prática de distribuição de produtos muito comum entre os comer-
ciantes brasileiros no século XIX: a utilização de representantes co-
merciais. Segundo Silva (1977, p. 85), “embora os livreiros fossem os 
principais responsáveis pela distribuição [...], havia outras formas de 

6 Informação da professora e pesquisadora Nádia Maria Dourado Rocha em trabalho 
sobre as obras de psicologia existentes no acervo da Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia (ROCHA, 2002).
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venda: ou através de particulares que, ocasionalmente, se encarregavam 
de difundir e vender algumas obras ou através de comerciantes estabe-
lecidos com outro tipo de negócio”.

Essa rede de distribuição era composta por estabelecimentos de di-
versos ramos, como boticas, armazéns, lojas de fazendas, além de outras 
tipografias e livrarias. Os mesmos estabelecimentos eram utilizados para 
angariar as assinaturas no sistema de subscrição. Em pesquisa realizada 
em jornais que circulavam no período (O Comercio, Correio Mercantil, 
O Guaycuru, Jornal da Bahia, O Noticiador Catholico), observou-se que 
para distribuir seus impressos, Epifanio Pedrosa utilizava, além de sua 
própria Typographia, a Loja de Livros da Viúva Lemos, a Livraria de 
Xavier Catilina, a botica de Plínio José Pedrosa, entre outros. 

Outra forma de distribuição possível era a permuta de exempla-
res. Anúncios veiculados no jornal O Guaycuru, à época impresso na 
Typographia de Epifanio Pedrosa, evidenciam a existência de um siste-
ma regular de trocas de exemplares, ao menos no caso dos periódicos. 
Robert Darnton comenta que esta era uma prática recorrente entre edi-
tores na França do século XVIII: “o editor troca um quarto ou a metade 
de uma edição por livros de sua escolha do estoque de três ou quatro 
editoras associadas. Assim, esgota rapidamente a edição [...], enquanto 
adquire um fundo variado de livros de sortimento, e isso sem gastar 
dinheiro.” (DARNTON, 1992, p. 23). 

Não há evidências documentais de que a permuta de exemplares 
na Bahia abarcasse também livros e folhetos, ainda mais no caso de 
exemplares de obras editadas através do sistema de subscrição, que eram 
impressas em tiragem reduzida. Mas havia a impressão das chamadas 
obras de instrução, como manuais de catecismo, folhinhas eclesiásticas, 
cartilhas, tabuadas, gramáticas, ortografias etc..., material muito utiliza-
do na educação primária e que era impresso com menores custos, espe-
cialmente pelo uso de um papel de menor qualidade. É possível 
que a permuta de exemplares entre impressores envolvesse esse tipo 
de material. O inventário da Typographia de Epifanio Pedrosa relaciona 
uma série dessas publicações com numerosos exemplares, que estavam à 
venda no estabelecimento, em 1861. 
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Edição e distribuição de impressos na Bahia:  
aspectos legais

Um ponto importante a ser observado no contexto das atividades de 
publicação e distribuição de impressos nesse período é o aspecto legal. 

A lei da liberdade de imprensa foi estabelecida no Brasil em 1821, 
em consequência dos desdobramentos da Revolução do Porto. Através 
do decreto de 28 de agosto, o Príncipe D. Pedro declarou oficialmen-
te a liberdade de imprensa no país e atribuiu a responsabilidade pelos 
abusos aos autores ou editores e, na ausência destes, aos impressores. 
Contudo, o decreto não esclarecia de que maneira os abusos seriam 
punidos, ou seja, faltava a parte burocrática para fazer a lei funcionar 
de fato. Só a partir de junho de 1822, os delitos de imprensa tiveram 
uma forma de punição estabelecida, passando a ter julgamento pelo 
júri. A Constituição de 1824 (art.179, §4) garantiu aos cidadãos do Im-
pério do Brasil a liberdade de pensamento e o direito de comunicá-lo 
livremente através da imprensa, sem dependência de censura. Todavia, 
o mesmo parágrafo informava que os abusos decorrentes desse direito 
deveriam ser respondidos perante a lei. A lei aprovada para punir esses 
abusos foi o Código Criminal do Império, que passou a vigorar a partir 
de 1830 (RIZZINI, 1946; CARVALHO, 1996).

O Código Criminal do Império estabelecia o regime de respon-
sabilidade vendedor à impressor à editor à autor. Ao vendedor re-
cairia a culpa apenas se o impressor não fosse identificado, sendo que 
“cada um deles só se eximia de suas responsabilidades apresentando 
o mais responsável na escala da lei, até chegar ao autor, que não podia 
fugir a responsabilidade pelos seus trabalhos” (LIMA SOBRINHO, 
1923, p. 169-170). Quanto ao julgamento, todos os delitos ficaram 
incluídos na legislação comum, deixando de ser objeto de lei especial 
(CARVALHO, 1996).

Em diversos artigos do Código, a imprensa aparece apenas como 
um instrumento pelo qual os crimes podem ser cometidos, sendo que o 
objetivo principal da lei era punir os responsáveis pelo conteúdo do tex-
to publicado, e não propriamente o estabelecimento tipográfico, por isso 
o sistema de punição gradual, que buscava no autor o culpado primeiro. 
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Entretanto, em seu capítulo VIII, o Código trata especificamente do es-
tabelecimento de tipografias e das punições para quem desobedecesse 
ao que estava disposto na lei.  No art. 303, estabelece como crime, pu-
nível com multa de doze a sessenta mil réis, abrir oficina de impressão 
sem declarar perante a Câmara da cidade o nome do impressor, a loca-
lização e possíveis mudanças de endereço do estabelecimento. Ainda 
segundo o artigo, essas informações deveriam ser registradas em livro 
próprio mantido pelas Câmaras para este fim (BRASIL, 1830). 

Apesar da vigência do Código Criminal do Império, na Bahia do 
século XIX os abusos cometidos através de impressos eram constantes, 
sobretudo por parte dos jornais. James Wetherell (1971), vice-cônsul 
britânico que esteve na Bahia nas décadas de 1840 e 1850, relata, em 
suas notas sobre esse período, que a liberdade de imprensa no Brasil 
era ilimitada. Em seu testemunho de época, relata que essa liberdade 
chegava “a ser quase um excesso”, pois: 

... embora a lei seja muito severa no que diz respeito a libelos 
difamatórios, etc., é muito raro que processos sejam intentados 
contra editores de jornais. Ataques pessoais dos mais violentos 
são livremente impressos e os jornais da oposição, pagando na 
mesma moeda, devolverão os ataques em termos se possível 
mais virulentos. Qualquer jornal retrucará a outro sobre assun-
tos políticos, desde que seja bem pago para adotar tal atitude 
de oposição. A fim de apoiar um candidato, defender ideias 
políticas ou justificar a administração do governo, cria-se um 
jornal, o que faz com que apareça quase imediatamente outro 
que lhe faça oposição. Essas produções efêmeras existem tão 
somente enquanto o editor for financiado pelos partidos dese-
josos de tornar conhecidas as suas doutrinas particulares e suas 
declarações. [...] Ataques dos mais violentos vão se repetindo até 
que a pessoa visada acabe por comprar os seus perseguidores [...] 
(WETHERELL, 1971, p. 110-111).

Este quadro descrito por Wetherell em meados do século XIX 
não era novidade, pois este era, de certo modo, o cenário da imprensa 
periódica baiana já na década de 1820, ainda que em menor escala, à 
época, pelo reduzido número de jornais e estabelecimentos tipográficos 
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existentes. Contudo, a liberdade de imprensa não era ilimitada, tudo 
dependia de contra quem eram disparadas as críticas.

 A maior parte dos delitos de imprensa previstos no Código Crimi-
nal do Império era variações de crimes contra a integridade do Estado, 
dos poderes constituídos e do chefe de governo, isto é, o imperador. 
O crime de calúnia e injúria contra qualquer pessoa era previsto ape-
nas no art. 230 e, assim como os outros delitos, requeria a formação 
de um júri para puni-lo (BRASIL, 1830, 1832). Diante disso, era mais 
fácil para as pessoas ofendidas atacar seus críticos através dos mesmos 
meios utilizados por eles, os jornais, do que despender tempo com os 
trâmites de um processo judicial por calúnia e injúria.

A sensação de impunidade observada nos comentários de James 
Wetherell era provocada pela forma como o Código Criminal estabelecia 
a culpa pelos crimes, o já mencionado sistema de responsabilidade ven-
dedor à impressor à editor à autor. Com esse sistema, muitos reda-
tores de jornais utilizavam-se do anonimato, buscando ganhar tempo na 
apresentação de um responsável digno da autoria do texto denunciado, 
ou seja, um testa de ferro, pessoa paga “para assumir a responsabilidade 
do artigo publicado caso fosse necessário” (CARVALHO, 1979, p. 24). 

Como todo impressor, por força da mesma lei (art. 304), era 
obrigado a trazer o nome e o endereço de seu estabelecimento tipo-
gráfico em todos os impressos que publicava, esse personagem era, 
por conseguinte, o primeiro denunciado nos processos. Foi assim que 
Epifanio Pedrosa, impressor-editor cioso de suas responsabilidades 
legais, acabou denunciado, não uma, mas duas vezes na década de 
1840, por abuso da liberdade de imprensa. 

O primeiro processo, em 1842, foi causado por um artigo publi-
cado no jornal O Libertador (1841-1842), que Epifanio editava em sua 
Typographia desde o ano anterior. O Libertador declarava-se como fo-
lha política e literária, trazendo como divisa “Pela lei. / Pelo trono. / 
Pelo povo”. O n. 36 do jornal, anexado ao processo, apresenta antes 
de seu primeiro artigo os seguintes dizeres: “Profecia. / O Sr. D. Pedro 
2º só ha de imperar Constitucionalmente. / A Liberdade Constitucional 
ha de triumphar do despotismo. / O Brasil jamais será escravo”. Pelo 
exposto logo na primeira página e pelo conteúdo do artigo que motivou 
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o processo, intitulado Um fenômeno, entende-se que o jornal defendia 
um governo constitucional para o Brasil, ao passo que criticava vee-
mentemente o corpo de ministros escolhido pelo Imperador Pedro II. 
Segundo Araújo (2009, p. 207), “a Promotoria entendeu [o texto] como 
uma pregação da rebelião e como um atentado ao trono imperial [...]”.

Como o texto não apresentava o nome do autor, Epifanio Pedrosa, 
como impressor do jornal e primeiro responsável ante a lei pela publi-
cação, foi denunciado por violar o Código Criminal no art. 99, que trata 
dos crimes cometidos através da imprensa contra o livre exercício dos 
poderes políticos, e no art. 119, que aborda os crimes de sedição, insur-
reição e resistência, também cometidos através da imprensa. Em ambos 
os artigos, os crimes eram configurados a partir do momento em que os 
impressos fossem distribuídos a mais de quinze pessoas. 

O promotor público encarregado do caso procurou comprovar 
este fato através de testemunhas e arrolou como tal os funcionários da 
Typographia Pedrosa. Foram convocados para depor, além de Epifanio 
Pedrosa, Manoel Ezequiel de Sousa Britto, impressor; Archanjo José 
das Neves, impressor; Mathias Ferreira Leite, encadernador; Pedro 
Antonio de Moura, compositor. Todos os depoentes confirmaram a 
impressão do jornal e a sua distribuição a mais de quinze pessoas. 
Contudo, em seu depoimento, Epifanio apresentou um documento no 
qual Manuel Jerônimo Ferreira assumia a autoria do artigo citado no 
processo, e também toda a redação d’O Libertador, o que isentou o 
impressor da culpa e colocou Ferreira como réu. Correram os trâmites 
do processo, ao fim do qual Manuel Jerônimo Ferreira foi absolvido 
das acusações (ARQUIVO..., 1842).

Em 1845 Epifanio Pedrosa viu seu nome envolvido em mais um 
processo, o segundo, desta vez contra a folha O Guaycuru (1843-1860). 
De acordo com Carvalho e Torres (1911), O Guaycuru era um periódi-
co que professava abertamente os ideais republicanos, isso em plena 
vigência do reinado do Imperador Pedro II. O jornal começou a ser 
publicado na tipografia de José da Costa Villaça, passando depois a 
estabelecimento próprio, a tipografia Republicana d’O Guaycuru, de 
propriedade de seu redator, Domingos Guedes Cabral. Porém, antes de 
abrir tipografia própria, O Guaycuru foi impresso durante cerca de seis 
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meses na Typographia de Epifanio Pedrosa, de junho a dezembro de 
1845 (ano 3, n. 101 - ano 3, n. 146), tempo suficiente para render ao 
impressor mais uma denúncia por abuso da liberdade de imprensa.

O Guaycuru já havia sido processado em 1843, seu primeiro ano 
de circulação, ocasião na qual foi denunciado o impressor do jornal 
à época, José da Costa Villaça. Em juízo, Villaça apresentou carta de 
responsabilidade pela redação do jornal, assinada por André Francisco 
da Silva (ARAÚJO, 2009). 

A denúncia feita pelo promotor público contra Epifanio Pedrosa 
no final de 1845 não foi motivada por um artigo específico, como no 
caso d’O Libertador, mas sim pelo conjunto da obra. No n. 146, de 23 
de dezembro de 1845, o redator d’O Guaycuru comenta a denúncia e in-
forma que oito números do jornal foram citados por infringir os artigos 
86, 87, 90 e 119 do Código Criminal, ao professar princípios republica-
nos e desacatar a pessoa do imperador. O texto é finalizado informando 
que o editor responsável pelo jornal se apresentaria em juízo junto com 
seus advogados e o impressor Epifanio Pedrosa. Nessa ocasião, André 
Francisco da Silva foi apresentado, mais uma vez, como responsável 
pela redação d’O Guaycuru. Porém, o promotor público contestou essa 
responsabilidade, alegando que André Francisco não estava em pleno 
gozo dos seus direitos políticos, um dos requisitos necessários para 
exercer a atividade de editor (TAVARES, 1957; ARAÚJO, 2009).

O n. 146 d’O Guaycuru foi o último a ser impresso por Epifanio 
Pedrosa. O número seguinte do jornal, de 17 de janeiro de 1846, já 
apresenta como local de publicação tipografia própria, mas ainda sem o 
nome de Domingos Guedes Cabral como proprietário, o que só ocorreu 
no n. 150 do periódico. Araújo (2009) comenta que, até então, O Guay-
curu procurou proteger o seu verdadeiro proprietário e redator nos pro-
cessos contra o jornal, porquanto Domingos Guedes Cabral foi um dos 
participantes ativos do movimento da Sabinada, revolta que ocorreu na 
Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838.

Bem se vê, pelo exposto, que as atividades editoriais, apesar da 
liberdade de imprensa, estavam firmemente reguladas pelo Código 
Criminal do Império, principalmente com relação ao conteúdo do que 
era publicado. O Código também dispunha sobre o funcionamento das 
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oficinas tipográficas, conforme já mencionado, e no art. 307 obrigava 
os impressores a remeter ao Promotor um exemplar de todas as suas 
publicações. Na Bahia, este artigo foi incorporado a legislação provin-
cial através da Lei n. 94, de 6 de março de 1839, que regulava o fun-
cionamento da Biblioteca Pública, à época chamada Livraria Pública, 
estabelecendo a Instituição como depositária legal das publicações: 

Art. 4. Os Impressores serão obrigados a depositar na mesma 
Livraria um exemplar de cada impresso que publicarem, de-
baixo das penas do artigo 307 do Codigo Penal, as quaes se 
verificarão a vista da partecipação do Bibliotecario pela fórma 
estabelecida no artigo 280 do Codigo do Processo Criminal 
(BAHIA, 1862, p. 3-4). 

O cumprimento da Lei era verificado por meio de relatório en-
viado pelo bibliotecário ao Governo da Província, que, por sua vez, 
apresentava as informações na Assembleia Provincial através dos re-
latórios de governo, também conhecidos como falas dos presidentes 
da Província. Nos relatórios localizados, referentes aos anos de 1856 e 
1859, consta a relação das publicações enviadas pelo impressor-editor 
Epifanio Pedrosa para compor o acervo da Biblioteca Pública, entre 
elas a obra Investigações de Psychologia, de Eduardo Ferreira França, 
publicada em 1854. 

Além de Epifanio, outros tipógrafos constam nas listagens, como 
Camillo de Lellis Masson, Carlos Poggetti e Antonio Olavo da França 
Guerra. Muitas das publicações encaminhadas para a Biblioteca Pú-
blica da Bahia, nesse período, ainda compõem o acervo da Instituição 
atualmente, apesar das vicissitudes pelas quais passou esse conjunto 
bibliográfico ao longo de sua história. 

Fechamento e venda da Typographia Pedrosa

O crepúsculo da Typographia Pedrosa é assinalado pelo faleci-
mento de Epifanio, em 5 de agosto de 1861. Sob a tutela do juiz de 
órfãos da Cidade do Salvador, o inventário dos bens foi iniciado ainda 
no mês de agosto pela esposa de Epifanio, D. Fausta de Almeida Sande 
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e pelo Dr. Elias José Pedrosa, irmão a quem Epifanio nomeou como 
primeiro testamenteiro. Em 1863 D. Fausta faleceu, ficando o Dr. Elias 
como responsável pelo inventário e pela tutoria dos quatro filhos do 
casal Pedrosa, ainda menores. Até 1865, enquanto corriam os trâmites 
do inventário, Elias Pedrosa manteve a oficina tipográfica em funciona-
mento e publicando regularmente.7

Para avaliar a oficina, foram convocados como peritos o tipógrafo 
Camillo de Lellis Masson e Pedro Antonio de Moura, que havia tra-
balhado na Typographia Pedrosa como compositor. Foram feitas duas 
avaliações, uma em 1861 e outra em 1865. A primeira não apresenta 
no inventário o valor final da avaliação, que só aparece na segunda, de 
1865. A Typographia de Epifanio Pedrosa foi avaliada em 2:763$059 
(dois contos, setecentos e sessenta e três mil e cinquenta e nove réis). 
Os equipamentos foram a leilão, sendo arrematados por Francisco de 
Moura Rosa, em 6 de agosto de 1866.

Pelo que se observa no inventário de Epifanio Pedrosa, a ativida-
de como tipógrafo não lhe rendeu muitos lucros. Entre os bens arrola-
dos estão a oficina tipográfica, os móveis da residência e dois escravos, 
o que levanta a ideia de que a Typographia era a única fonte de renda 
do impressor-editor. Até mesmo o sobrado onde Epifanio morava com 
a família, na Rua dos Capitães, e que também foi o último endereço da 
Typographia, era alugado. Ao que tudo indica, as rendas da Typogra-
phia bastavam apenas para a manutenção do negócio e o custeio das 
despesas familiares. 

Entretanto, essa mesma renda permitiu que Epifanio Pedrosa fos-
se qualificado como eleitor, pela freguesia da Sé, durante a década 1850 
(MASSON, 1854, 1855, 1857, 1858, 1860). De acordo com Mattoso 
(1992, p. 240), o voto no sistema eleitoral brasileiro do segundo reina-
do era censitário, ou seja, os eleitores deveriam ser “homens casados, 
[...] de mais de 25 anos e que tivessem uma renda anual de pelo me-
nos 100.000 réis”. Se consideradas essas informações, o tempo em que 
Epifanio Pedrosa permaneceu na lista de eleitores da freguesia Sé e a 
ausência de outros bens de valor em seu inventário, presume-se que 

7 A Bibliotheca Gonçalo Moniz, da Faculdade de Medicina da Bahia, guarda em seu 
acervo teses da Instituição publicadas neste período pela Typographia Pedrosa.
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as rendas da Typographia estavam acima de cem mil réis ao ano, pelo 
menos na década de 1850.
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Resumo
A colonização do Brasil foi um processo intrinsecamente genocida. Todavia, 
diferente de outros países, o Brasil não trata como genocídio o assassínio 
em massa de seus povos indígenas. Este estudo, em seu caráter exploratório-
bibliográfico, limitado em espaço e tempo à Bahia no início da colonização 
e embasado no conceito lemkiniano e no entendimento das Nações Unidas 
sobre genocídio, busca assegurar que o massacre desses povos originários foi 
uma ação genocida, devidamente planejada e empreendida pelos portugueses. 
Também aponta a participação da Igreja Católica no genocídio cultural de parte 
desses indígenas. Multidisciplinar, o estudo desperta interesses nos campos 
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das ciências humanas (primariamente da História, Antropologia Cultural e 
do Direito, no que tange à falta e ao desrespeito de direitos humanos) e das 
ciências sociais aplicadas (em particular, da Administração Política e História 
da Administração).

Palavras-chave
Genocídio de povos indígenas -colonização do Brasil – Bahia– Administração 
Política - História da Administração.

Abstract
The colonization of Brazil was an inherently genocidal process. However, unlike 
other countries, Brazil does not treat the mass murder of its indigenous peoples 
as genocide. This exploratory-bibliographic study, limited in space and time to 
Bahia at the beginning of colonization, and based on the Lemkinian concept 
and the United Nations’ understanding of genocide seeks to ensure that the 
massacre of these primitive peoples was a genocidal action, duly planned and 
undertaken by the Portuguese. It also points to the participation of the Catholic 
Church in the cultural genocide of some of these Indians. Multidisciplinary, 
the study awakens interests in the fields of human sciences (primarily History, 
Cultural Anthropology and Law, regarding the lack and disrespect of human 
rights) and applied social sciences (in particular, Political Administration and 
History of Administration).

Key words 
Genocide of indigenous peoples - colonization of Brazil - Bahia –Political  
Administration - History of Administration.

A expansão ultramarina de Portugal, tal como a de outros reinos 
ou impérios do Velho Mundo, em parte se deu via colonização de terras 
habitadas por povos denominados indígenas. E o estabelecimento de co-
lônias nesses territórios, ocupados ou descobertos por esses reinos ocor-
ria ordinariamente de forma conturbada, nunca de modo pacífico, com 
as populações locais acatando passivamente a subjugação. Ao revés, nos 
processos de colonização de novos mundos, populações nativas inteiras 
foram dizimadas por alienígenas belicamente muito mais avançados e 
bem mais preparados para subjugar outros povos; consequentemente, 
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houve genocídio – quer pela destruição em massa de comunidades na-
cionais, quer pela persistente tentativa de aniquilar símbolos, crenças e 
expressões culturais indígenas.

Ciente da devastação humano-cultural provocada pelo processo 
de colonização, Raphaël Lemkin (1945 apud DOCKER, 2004, p. s/n) 
chegou à conclusão de que [...] colonialism can not be left without 
blame1. Isso porque, por si só, a colonização é um processo intrinseca-
mente genocida. 

A literatura sobre genocídio de povos indígenas é abundante, 
quando se refere a crimes dessa espécie praticados, por exemplo, por 
ingleses e espanhóis, durante a expansão territorial ultramarina (para a 
América, ou Ásia, ou África ou Austrália) de seus respectivos impérios. 
No entanto, limitadas em quantidade são as referências a idênticos cri-
mes cometidos pelos portugueses, a partir do período das circum-nave-
gações, quando buscavam um caminho marítimo para as Índias, ocasião 
em que começaram a se apossar de terras alheias e a colonizá-las. Entre 
os territórios apossados, em que os lusitanos praticaram genocídio con-
tra populações locais, à época retro citada, está a faixa de terra determi-
nada pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, como pertencente a Portu-
gal, aquela que viria a se tornar sua colônia na América e, mais tarde, o 
ampliado (pelo Tratado de Madri, de 1750) e atual território do Brasil.

Este estudo é uma contribuição à literatura a respeito deste tema. 
O propósito é afirmar (à luz do entendimento atual sobre o assunto) 
que, no processo de colonização do Brasil (particularmente na Bahia), 
houve genocídio contra povos indígenas. Ou seja, que o assassínio em 
massa de índios cometido pelos colonizadores portugueses encontra-
-se em conformidade com o conceito de genocídio criado por Lemkin 
(1944), com o entendimento jurídico das Nações Unidas a esse respeito 
e com a Lei nº 2.889, de 01/10/1956.Trata-se esta, portanto, de uma 
pesquisa exploratório-bibliográfica, valendo-se metodologicamente da 
interpretação (hermenêutica) de fatos/decisões/regimento/gestão afins à 
matéria, ocorridos no Brasil colônia. Conduzido sob a abordagem qua-
litativa, o estudo se restringe espaço-temporalmente à Bahia no início 
do sistema de Governo-Geral, instituído por Portugal e implantado na 

1 O colonialismo não pode ser isentado de culpa. (Tradução livre dos autores).
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colônia, tendo a cidade do Salvador (BA) sido construída para ser a 
sede do Governo.

Em termos de campo do conhecimento, o tema desperta interes-
ses tanto das ciências humanas (e.g.: Antropologia Cultural, Direito, 
História, Sociologia), quanto das ciências sociais aplicadas (e.g.: Ad-
ministração, Economia) No que respeita às ciências sociais aplicadas, 
cabe ressaltar a existência de interesses de ordem econômica inerentes 
às ações que levam um povo ou nação à prática de genocídio contra ou-
tros povos ou nações. No que tange à Administração, convém lembrar 
que genocídio é resultado de um plano coordenado para promover a 
destruição de comunidades (grupos, tribos, povos, nações) que signifi-
quem, por exemplo, empecilho a um processo de colonização. Destarte, 
o plano preconiza decisões político-administrativas e a gestão dessas 
para desempeçar. Sendo assim, o tema também interessa à Administra-
ção Política e à História da Administração. Demais, busca-se elucidar 
os diferentes métodos e técnicas de genocídio, então utilizados pelos 
colonizadores contra os povos indígenas na Bahia: físico (massacre, 
escravidão); biológico (separação de famílias); cultural (dessacraliza-
ção, destruição de símbolos culturais, conversão forçada). No caso de 
genocídio cultural, registra-se a participação da Igreja Católica, por 
meio da educação religiosa a cargo dos jesuítas, no fervor radical da 
Contrarreforma.

Genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total, de uma 
comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, [isto é], destruição de 
populações ou povos, [ou] o aniquilamento de grupos humanos, o qual, 
sem chegar ao assassínio em massa, inclui outras formas de extermínio 
[...] (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 964). Definição com a qual Adam 
Jones (apud SHORT, 2010, p. 833) parece não concordar plenamente: 
I consider mass killing to be definitional to genocide...in charting my 
own course, I am wary of labelling as “genocide” cases where mass 
killing has notoccurred.2

2 Considero a matança em massa uma definição de genocídio  Ao traçar meu próprio 
curso, desconfio de casos rotulados como “genocídio” em que a matança em massa 
não ocorreu. (Tradução livre dos autores).
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Também, ao procurar encontrar respostas para questões do tipo: 
o que deve contar como suficiente “intenção de destruir” e que espécie 
de ação pode contar como destruição genocida, a socióloga Helen Fein 
(1993, p. 23) chegou à seguinte definição de genocídio:

Genocide is sustained purposeful action by a perpetrator to 
physically destroy a collectivity directly or indirectly, through 
interdiction of the biological and social reproduction of 
groupmembers, sustained regardless of the surrender or lack of 
threat offered by the victim.3

Para Lemkin (1944) – criador do termo – genocídio é um conceito 
e significa um plano com diferentes ações visando à destruição (não ne-
cessariamente o assassínio em massa) dos alicerces essenciais da vida 
de grupos nacionais, levando-se em consideração aspectos políticos, 
sociais, legais, biológicos, intelectuais, morais, religiosos, espirituais 
e fisiológicos. As considerações dizem respeito à saúde, alimentação, 
vida familiar, honra e dignidade dos povos e, também, ao nascimento e 
morte e ao futuro da humanidade. Ou seja, conforme a própria definição 
do autor:

New conceptions require new terms. By “genocide” we mean 
the destruction ofa nation or of an ethnic group. […] Generally 
speaking, genocide does not necessarily mean the immediate 
destruction of a nation, except when accomplished by mass 
killings of all members of a nation. It is rather intended to 
signify a coordinated plan of different actions aiming at the 
destruction of essentials foundations of the life of national 
groups, annihilating the groups themselves. […] Genocide is 
directed against the national group as an entity, and the actions 
involved are directed against individuals, not in their individual 

3 O genocídio é uma ação intencional e sustentada de um perpetrador para destruir 
fisicamente uma coletividade direta ou indiretamente, através da interdição da 
reprodução biológica e social dos membros do grupo, sustentada independentemente 
da rendição ou da falta de ameaça oferecida pela vítima. (Tradução livre dos 
autores).
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capacity, but as member of the national group.4(LEMKIN, 
1944, p. 79).

Também para esse autor, a prática de genocídio compreende duas 
fases:

[...]one, destruction of the national pattern of the oppressed 
group; theother, the imposition of the national pattern of 
the oppressor. This imposition, in turn, may bemade upon 
the oppressed population which is allowed to remain, or 
upon the territory alone,after removal of the population 
and the colonization of the area by the oppressor’s 
ownnationals.5(LEMKIN, 1944, p. 79).

E, por empreender o extermínio de grupos e/ou de suas culturas, o 
genocídio é passível de punição, conforme prevê a convenção interna-
cional das Nações Unidas sobre a matéria, datada de 1948, que, por seu 
turno, define genocídio como:

[...] any of the following acts committed with intent to destroy, 
in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious 
group, as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the 
group;

4 Novas concepções exigem novos termos. Por “genocídio”, queremos dizer a 
destruição de uma nação ou de um grupo étnico. [...] De modo geral, o genocídio 
não significa necessariamente a destruição imediata de uma nação, exceto quando 
realizada por massacres de todos os membros de uma nação. Pretende-se, em vez 
disso, significar um plano coordenado de diferentes ações visando à destruição dos 
fundamentos essenciais da vida de grupos nacionais, aniquilando os próprios grupos. 
[...] O genocídio é dirigido contra o grupo nacional como uma entidade, e as ações 
envolvidas são dirigidas contra indivíduos, não em sua capacidade individual, mas 
como membros do grupo nacional. (Tradução livre dos autores).

5 [...] uma, a destruição do padrão nacional do grupo oprimido; a outra, a imposição 
do padrão nacional do opressor. Esta imposição, por sua vez, pode ser feita sobre a 
população oprimida  à qual é permitido permanecer, ou apenas sobre o território, após 
a remoção da população e a colonização da área feita pelos próprios nacionais do 
opressor. (Tradução livre dos autores).
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(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life 
calculated to bring about its physical destruction in whole or 
in part;

(d) Imposing measures intended to prevent births within the 
group;

(e) Forcibly transferring children of the group to another 
group.6

(UNITED NATIONS, 1948, Art. 3).

No Brasil, a Lei nº 2.889, de 01/10/1956, define e pune o crime 
de genocídio. Editada no governo JK, a lei é baseada em estatuto inter-
nacional e o primeiro de seus sete artigos define o crime de genocídio, 
literalmente com o entendimento retro mencionado das Nações Unidas 
a esse respeito. O crime é considerado hediondo e contra a humanidade, 
tendo como elemento subjetivo o dolo; portanto, é inafiançável e não 
sujeito a indulto. As penas para esse crime (diminuídas ou agravadas) 
são as previstas no Código Penal Brasileiro; a ação penal é pública e 
incondicionada. Entretanto, para o enquadramento nesse tipo de crime, 
exige-se que os praticantes formem um grupo com pelo menos quatro 
integrantes. Estes podem ser extraditados.

O termo índio foi utilizado por Cristóvão Colombo para desig-
nar o indivíduo originário da América, à época em que esse navegador 
genovês, a serviço dos reis católicos Isabel e Fernando da Espanha, ao 
viajar para o ocidente em busca de um caminho marítimo para as Ín-
dias, por acidente, em 12 de outubro de 1492, findou por descobrir um 
novo mundo- a ilha Guanahani, atual Bahamas. Pensando haver che-
gado ao destino pretendido, denominou índio o indivíduo (habitante) 
local. Dali em diante, outros europeus passaram a usar indistintamente 

6 [...] qualquer dos seguintes atos cometidos com intenção de destruir, no todo ou em 
parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como:
(a) matar membros do grupo;
(b) causar danos corporais ou mentais graves aos membros do grupo;
(c) submeter deliberadamente o grupo a condições de vida capazes de lhes causar a 

destruição física, total ou parcial;
(d) impor medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo;
(e) transferir forçosamente crianças do grupo para outro grupo.  

(Tradução livre dos autores).
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o termo índio ao se referirem aos povos nativos de novos mundos ou 
continentes (NUNES, 2013, p. 43).

Por conseguinte, entende-se por indígena aquele que é originá-
rio do país em que vive, isto é, o nativo – originário natural de um 
país, região etc. (ENCICLOPEDIA ZANICHELLI, 1995; COLLINS 
ENGLISH DICTIONARY, 1994). Povos indígenas, portanto, são 
aqueles que estavam lá primeiro (MAYBURY-LEWIS, 2002). E, de 
acordo com Maybury-Lewis (2002, p. 43), os povos indígenas apre-
sentam determinadas características comuns: são subordinados e 
marginalizados por alien powers that rule over them.[… they are] 
relatively powerless, and so they become prime target for genocide.7

Esqueletos inteiros ou parte destes e de artefatos deixados nos 
sambaquis do Litoral Leste brasileiro (Bahia, inclusive) e pinturas ru-
pestres em cavernas da Chapada Diamantina revelam que humanos têm 
ocupado o território do atual estado da Bahia desde tempos pré-históri-
cos (estimados entre doze e trinta mil anos atrás), ou seja, desde antes 
do advento da escrita. E assim-ágrafos - aqui viveram até a chegada 
dos portugueses, em 22 de abril de 1500, ocasião em que Pero Vaz de 
Caminha escreveu ao rei de Portugal - Dom Manuel - noticiando a “des-
coberta” da Ilha Vera Cruz (Pindorama para os nativos). Iniciou-se, en-
tão, a História do Brasil. (NUNES, 2013; SAMPAIO & TESCHAUER, 
1955; CALDEIRA et al., 1997). Tudo antes é pré-história.

Os povos indígenas que povoavam o território da Bahia pertenciam 
a três diferentes nações: tupi, jê e kariri. (TAVARES, 2000, p. 15). Todas 
da raça vermelha americana, distintas uma das outras mais pelos idiomas 
falados do que pela fisionomia, pois, “[...] tão impressionante era a gran-
de analogia de traços do tipo mongoloide, que a todas afetava, e a que 
apenas uma ou outra insignificante modalidade distinguia.” (SAMPAIO, 
2016, p. 69). No litoral, entretanto, os habitantes eram da nação tupi, 
pertencentes a dois grupos distintos: tupinambás (habitantes da costa 
de Sergipe até Camamu) e tupiniquins (de Camamu até Espírito Santo) 
(TAVARES, 2000, p. 16-17), ambos do tronco linguístico tupi-guarani 

7 poderes alienígenas que os dominam. [... eles são] relativamente impotentes, e assim 
tornam-se o principal alvo para o genocídio. (Tradução livre dos autores).
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(NUNES, 2013, p. 44). Daí o contato de Cabral ter sido com índios tupi-
niquins da região de Porto Seguro.

Esses “índios”, de estatura meã, viviam despidos, com os cor-
pos totalmente rapados (exceção: os cabelos da cabeça) e pintados. Por 
garridice, usavam enfeites nos lábios, orelhas e narinas. Moravam em 
aldeias – conjuntos de casas coletivas cobertas de palha (ocas), que 
duravam pouco. Nômades, formavam tribos e viviam da caça, da pes-
ca, de frutas e raízes comestíveis. Em comparação com os estrangeiros 
(europeus e, depois, os africanos) aqui chegados, sua cultura era assaz 
“atrasada” ou pouco “desenvolvida”.

De vida simples e sem pressa, o índio tinha preocupações voltadas 
apenas ao sustento e à defesa de sua comunidade tribal. Por isso estava 
sempre alerta e pronto para o combate. Quando prisioneiro de tribo ini-
miga, seu destino era a morte, mas morria com altivez: o corpo estripa-
do e despedaçado, festivamente devorado pelos inimigos em cerimônia 
antropofágica - a cena mais surpreendente e temida que o europeu já 
vira. Isso tudo contrastava o estilo de vida do estrangeiro, ávido por 
novidades e à procura de riqueza. Esse contraste, até anos mais tarde, 
influenciou (e ainda influencia) a visão preconceituosa e racista desse 
alienígena e de seus descendentes brasileiros acerca dos povos indíge-
nas, por eles considerados “indolentes, preguiçosos e visionários, indi-
ferentes a iniciativas outras que não as paixões baixas. A fisionomia 
mesquinha revela [...] estado de decadência moral.” (SPIX, 2016, p. 
69). Preconceito este que o referido autor estendeu aos sertanejos baia-
nos, ao enxergá-los de igual modo:

Entre eles [os sertanejos baianos] raramente se encontra um 
branco de pura origem europeia; muitos são mulatos; outros 
demonstram pele mais clara do rosto e pelos cabelos lisos a 
origem mista de indígenas e brancos e, como tivessem herdado, 
muitas vezes, a indolência e morosidade de seus pais indígenas, 
são frequentemente apelidados, por desdém, de tapuiada (de 
Tapuia8, índios). (SPIX, 2016, p. 58).

8 Tapuia era a denominação genérica dada aos índios que não falavam a Língua Geral, 
ou Tupi (SAMPAIO, 2016, p.69).
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Salvador – primeira sede do Governo-Geral do Brasil, fundada 
em 15499 - ocupava uma minúscula porção do território da capitania 
hereditária Baya de Todos os Sanctos, doada em 1535, por D. João III, a 
Francisco Pereira Coutinho - o Rusticão (morto em 1546) - a qual, ten-
do sido abandonada após o falecimento desse donatário, foi retomada 
para a Coroa, em 1548.

Para alguns historiadores, a decisão de D. João III de estabelecer 
o sistema de Governo-Geral no Brasil se deveu à morte de Pereira 
Coutinho; para outros, no entanto, foi o recebimento de uma carta en-
viada ao rei por Luís de Góis – colono português radicado no Brasil, 
irmão de Pero de Góis, donatário da capitania de São Tomé:

Se com tempo e brevidade Vossa Alteza não socorre a estas cap-
itanias e Costa do Brasil, ainda que nós percamos as vidas e 
fazendas, Vossa Alteza perderá a terra, e, que nisso perca pouco, 
aventura a perder muito porque não está em mais de serem os 
franceses senhores dela (...), e, depois de terem um pé no Brasil, 
temo aonde vão querer e podem ter o outro. (GÓIS, 1548 apud 
BUENO, 2006, p. 30).

Ou uma ou outra razão (ou ambas) serviu de justificativa para a 
instituição do novo sistema político-administrativo na colônia, até então, 
pouco lucrativo. Porém o novo sistema de governança não extinguia as 
capitanias, apesar de estarem, em sua maioria, em decadência e colap-
so. A decisão foi estrategicamente visionária e positiva, embora a Coroa 
estivesse em dificuldades financeiras, gastando mais do que arrecadava. 
Isso, porque tal investimento foi a salvação do futuro de Portugal, pois, 
com o passar dos anos, a colônia tornou-se rica e era ela que sustentava 
o Reino (BUENO, 2006; CALDEIRA et al. 1997), uma vez que já não 
podia “[...] el-rei manter Portugal sem o Brasil, enquanto que para man-
ter o Brasil não carecia de Portugal.” (NORTON, 1938, p. 19).

Ameaçado de ter as terras brasileiras invadidas e colonizadas 
por outros europeus (particularmente, por franceses), a instituição do 

9 Para Theodoro Sampaio, a data exata da fundação da cidade do Salvador é 13/06/1549 
(ver: SAMPAIO, Theodoro. História da Fundação da Cidade do Salvador. 
Salvador:Assembleia Legislativa, 2016).
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novo sistema de governança em sua colônia americana foi um plano 
de Portugal para promover a ocupação militar do Brasil. Daí a escolha 
e nomeação de um militar para o cargo de primeiro governador-geral 
do Brasil - o Capitão General Tomé de Souza, “primo-irmão de D. 
António de Ataíde, o pai do plano do Governo Geral.” (BUENO, 2006, 
p. 53-54).

Tendo chegado à Bahia em 29 de março de 1549, acompanhado 
de gente d’armas, gente do mar, artesãos, fidalgos, religiosos, letrados, 
um médico, um boticário, um relojoeiro, um barbeiro, arraia-miúda 
(classe dita de trabalhadores) e  degredados, num total entre 1.000 e 
1.500 indivíduos (a maioria de homens adultos, poucas mulheres e 
crianças), a Tomé de Souza, por Regimento Régio, de 17 de dezembro 
de 1548, coube “a tarefa de: colonizar, povoar, disciplinar e arrecadar.” 
(AMARAL, 2012, p. 40). Teve, por conseguinte, também a missão de 
erguer, em local estratégico e bem defensável, uma povoação para ser 
a sede do Governo-Geral. Mas, “[a] mão de obra para a construção 
da cidade, apesar da grande quantidade de colonos e mestres de ofício 
vindos na frota de Tomé de Souza, foi em grande parte fornecida pelos 
indígenas.” (NUNES, 2013, p. 78).

Para a escolha do lugar, Tomé de Souza contou com a ajuda de 
Caramuru – Diogo Álvares Correia, náufrago português integrado aos 
índios, que há anos vivia na Bahia. Escolhido o local, a primeira medida 
do governador-geral foi ocupar um trecho de terra na entrada da baía:

[...] uma espécie de esplanada no cimo do monte, [...] a caval-
heiro sobre o porto; encosta em alcantil por esse lado; fosso 
profundo, [...] do lado de terra onde corre um ribeiro de boa 
água e, nas extremidades, norte e sul, depressões [...] que mais 
facilmente se vedam.”(SAMPAIO, 2016, p. 287).

Ali [“entre o atual começo da rua da Misericórdia e a praça Cas-
tro Alves, onde está o Palácio dos Esportes”]10 Salvador começou 
a surgir. Foram erguidos um forte, casas, igrejas, cadeia – tudo 
rodeado por uma paliçada. [...] Mais complicado do que erigir a 

10 REGO, Waldeloir. Os Frades de São Bento na vida da Bahia. In: ARAÚJO, Emanoel 
(edit.): 400 Anos do Mosteiro de São Bento da Bahia. Salvador: Raízes Arte Gráfica, 
1982.
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cidade era cumprir as ordens do rei, incluídas em um regimento: 
garantir a posse da terra, organizar a produção, instalar o governo 
e converter o gentio. Cada uma dessas metas exigia uma estraté-
gia diferente. (CALDEIRA et al., 1997, p. 31).

O Regimento Régio também fazia referências aos tupinambás e 
tupiniquins e os classificavam em índios amigos “mansos” e inimigos 
dos colonizadores. Aos índios inimigos, a norma imposta ordenava que 
o governador-geral promovesse os meios de castigá-los (e.g.: destrui-
ção de aldeias, enforcamento dos principais). Explicitamente, mandava 
que se fizesse guerra aos gentios e os punisse pelas ações praticadas até 
no passado, como, por exemplo, o assassinato de Rubicão e a destruição 
da Vila do Pereira. Para além dessa ordenança, o Regimento instruía 
que, se o gentio reconhecesse o erro, lhe fosse dado o perdão. Reconhe-
cimento que deveria ser buscado por meios pacíficos, pois a intenção 
era converter o gentio à fé cristã. 

Nessa época, os índios só contavam com a proteção dos padres 
jesuítas, motivo pelo qual, desde a fundação de Salvador, ali surgiram 
duas sociedades distintas. “Numa delas, a dos colonos portugueses, os 
índios só podiam ser escravos ou aliados de guerra, e as índias, objetos 
sexuais.” Na outra (aquela imaginada pelos jesuítas), não se admitia a 
escravidão dos índios; estes ,tampouco, eram vistos totalmente livres, 
mas, à sorrelfa, rigidamente subjugados, em termos de moral, aos pa-
dres inacianos e afastados de seus costumes gentílicos.(CALDEIRA et 
al., 1997, p. 38).

Por um lado, em troca de proteção contra a escravidão, os índios 
deveriam abandonar certas práticas inaceitáveis pela Igreja. Porém, a 
disciplina de trabalho a que eram submetidos deixava de considerar 
as tradições indígenas.Por exemplo: na tribo, o cultivo era tarefa das 
mulheres, nunca dos homens (CALDEIRA et al., 1997, p. 37), que, por 
seu turno, eram mestres na arte venatória e exímios pescadores.  Já nos 
aldeamentos jesuítas, os homens eram obrigados a cultivar. Demais, 
com relação à união de corpos para formar família, a única forma de 
casamento aceita pelos religiosos era a cristã, monogâmica. 

Por outro lado, para os colonos portugueses, a escravização do 
índio era um meio de sobrevivência, pois dele se utilizavam, para que, 
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“caçando e pescando, lhes garantisse o sustento”. E a necessidade de 
escravizá-lo aumentou, à medida que a atividade econômica deixou de 
ser somente extrativista e progrediu para o cultivo. Vale lembrar que os 
portugueses não atravessaram o Atlântico para serem meros lavradores 
(CALDEIRA et al., 1997, p. 35).  Portanto, a tarefa agrícola coube aos 
indígenas - os “negros da terra” – astutamente escravizados pelos co-
lonos portugueses. A estratégia escravista se dava da seguinte maneira:

A política de alianças entre portugueses e tupis obedecia a essa 
lógica. A única maneira de obter escravos era “saltear” os in-
imigos, colocar o poder bélico dos brancos a serviço dos ali-
ados, atacar aldeias inimigas e capturar seus moradores, ven-
didos a quem se interessasse. Tais massacres abriam novos 
territórios para exploração agrícola e proporcionavam mão-de-
obra para gerar a riqueza açucareira. (CALDEIRA et al. p. 35).

Diversos fatos comprovam as ações genocidas dos colonizado-
res portugueses. Para se ter uma visão global da matança de índios no 
Brasil, tem-se , por volta de 1500, a população do território brasileiro 
era de cerca de 8,5 milhões de “índios”. Três séculos depois (mais pre-
cisamente em 1822, ano da independência do país), a população havia 
sido reduzida para não mais de 3 milhões de habitantes, contando os 
“índios”, negros e brancos. E, ao final do século XX, restavam apenas 
“cerca de 300 mil índios sobreviventes do massacre.” (CALDEIRA et 
al., 1997, p. 9).

Logo após o “descobrimento” do Brasil, período em que os eu-
ropeus vinham aqui para escambar pau-brasil, o relacionamento desses 
com os indígenas era amistoso e cordial Quando, porém, da simples troca 
de madeira por bugigangas, Portugal decidiu colonizar a terra mediante 
a doação de capitanias hereditárias, a relação entre o lusitano e o gentio 
mudou radicalmente. Da ajuda mútua de antes, o relacionamento tornou-
-se desrespeitoso e escravocrata, “pois o donatário poderia resgatar e pre-
ar indígenas como escravos, levá-los até 24 ‘peças’ anuais para Lisboa 
sem pagar direito algum e ainda mais utilizar [...] em seus navios todos os 
escravos que quiserem e lhes forem necessários.” (sic) (NUNES, 2010, 
p. 57-58). E, apesar de Portugal adotar o catolicismo como religião, tais 
regalias contradiziam o posicionamento da Igreja sobre os maus-tratos 
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dados aos indígenas. Fato tão gritante, a ponto de o Vaticano, por meio 
de bulas (e.g.: Deum fidei constantiam, Veritas Ipsa, Commissum Nobis, 
afirmar e confirmar seu posicionamento favorável à liberdade dos índios 
do continente americano. No Brasil, no entanto, os jesuítas não logravam 
conter os desmandos dos brancos contra os índios, já que 

... [r]einava em toda costa entre os portugueses um ódio geral 
contra o gentio e isso estorvava tudo e tapava os caminhos por 
onde este se poderia salvar. Tinham por astúcia muito prove-
itosa atear a discórdia, a guerra entre as tribos selvagens, para 
que elas se entre devorassem e se aniquilassem umas às outras 
(SAMPAIO, 2016, p. 394).

Ora, para ocupar a terra, o governo precisou da ajuda dos indíge-
nas e deles recebeu todo apoio. Entretanto, sendo insuficiente a mão-de-
-obra para produzir (principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar), a 
via encontrada pelo governo para promover a atividade econômica foi 
a da escravização do gentio. Em primeiro lugar, do gentio inimigo. Po-
rém, como o trabalho repetitivo desagradava o índio, ele fazia tudo para 
fugir e sempre conseguia. Assim, dada a necessidade cada vez maior 
de mão-de-obra para a lavoura, os portugueses passaram a escravizar 
também índios “mansos” (CALDEIRA et al., 1997, p. 34-35). Garcia 
d’Ávila foi um exemplo do colonizador escravista.

Chegado ao Brasil junto com Tomé de Souza, com “as atribuições 
de feitor e almoxarife da sede central do novo Governo”(AMARAL, 
2012, p. 44), Garcia d’Ávila era homem de confiança do governador-
-geral. Após sete meses da chegada, d’Ávila organizou uma tropa, for-
mada por portugueses e índios “mansos”, a fim de conquistar o sertão 
e desbravar o litoral norte da Bahia. Chegou até Tatuapara (atual Praia 
do Forte). E, distante dali cerca de seis léguas, se deparou com índios 
tupinambás hostis à colonização, que dominavam o sertão de Peraxuim. 
Com uma tropa de 1.500 homens, guerreou e dominou os índios e levou 
os que sobreviveram para Tatuapara; onde os destinou-o trabalho escra-
vo, constantemente vigiado (AMARAL, 2012), numa total demonstra-
ção de desrespeito humano.
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Quer na gestão de Tomé de Souza, quer na de seus dois primeiros 
sucessores, a relação conflituosa entre portugueses e indígenas se man-
teve e até piorou, pois tanto Duarte da Costa – segundo Governador-
-Geral  – quanto seu filho, Álvaro da Costa , praticaram atos de barbárie 
contra os tupinambás. Por exemplo: por terem os índios atacado um 
engenho e tomado as vacas de Garcia d’Ávila, aldeias inteiras foram 
destruídas e queimadas por Álvaro da Costa , com o irrestrito apoio 
do pai. O terceiro Governador-Geral – Mem de Sá – a fim de manter o 
Brasil uma colônia de Portugal, também guerreou os índios apoiadores 
dos franceses que, tendo invadido o Rio de Janeiro, pretendiam fundar 
ali a “França Antártica”. Mem de Sá findou por  expulsar os invasores e 
deu cabo dos indígenas aliados dos franceses.

Contrários à violência física, os jesuítas vindos com Tomé de Souza 
tinham como principal missão catequizar e evangelizar os índios. Eles 
criaram alguns aldeamentos indígenas, a exemplo do denominado Aldeia 
de  Índios do Espírito Santo, que, “em 1759, por Ordem Régia, tornou-
-se Villa de Abrantes”. Nesses aldeamentos foram criadas escolas de ler 
e escrever, quer para crianças indígenas, quer para índios adultos. Estes 
formavam um contingente que, vez ou outra, “eram os primeiros a ser 
requisitados em ocasiões de guerra.”(AMARAL, 2012, p. 46). 

Os índios convertidos ao cristianismo, por instrução regimentar, vi-
viam separados “de seus antigos companheiros pagãos.” (NUNES, 2010, 
p. 64). Era o espírito cruzadístico o que imperava nas ações e práticas dos 
jesuítas, que de boa mente, combatiam a cultura gentílica (Ibid, 2010, p. 
64). A guerra contra a  cultura brasílica era considerada santa pelos contra 
reformistas, que agiam conforme a seguinte narrativa:

[...] apesar dos jesuítas se aproximarem dos indígenas com 
intuitos pacíficos, catequéticos e evangelizadores, em seu 
trabalho de fato destribalizaram os indígenas e tentaram mu-
dar-lhes a mentalidade, afastando-os de seus costumes originais 
e adaptando-os aos padrões portugueses de socialização e rela-
cionamento (NUNES, 2010, p. 65).

Sem religião definida, o gentil não tinha deuses, sacerdotes nem 
templos, mas acreditava em efeito de alguns espíritos, que exerciam 
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domínio sobre a natureza (e.g.: Tupã - causador de tempestades) e sobre 
certos que fazeres da vida indígena (e.g.: caça, pesca, cultivo etc.). 
Os jesuítas se valiam dessas crenças para misticizar: “escolheram a pa-
lavra tupã para transmitirem a noção de Deus [e à figura de] Jurupari- 
ser mítico [...] – emprestaram a figura do Diabo europeu.” (TAVARES, 
2000, p. 20).

A análise dos fatos retro citados leva à conclusão de que a colo-
nização do Brasil pelos portugueses foi um processo duradouramente 
genocida, iniciado após o seu “descobrimento”. O Brasil, porém, não 
trata como genocídio o assassínio em massa de seus indígenas, diferen-
temente de outros países (e.g.: Argentina, Austrália, Canadá), que têm 
decisivamente assim qualificado o extermínio de seus povos primitivos. 
Nossa história prefere referir-se ao aniquilamento dos indígenas nacio-
nais com o uso de palavras como matança ou massacre, sem dar ao fato 
a devida relevância conceitual.

O uso do termo “genocídio”, per se, não significa a busca por 
qualquer reparação ou pública retratação11, mas indica o desejo social 
de se escrever corretamente a história  sobre a gestão do Brasil colônia 
à luz do atual entendimento do crime de genocídio. O que houve no 
passado do país não foi uma ocasional matança de índios, resultante de 
um acirrado confronto ou litígio. Não, não. O que aconteceu aqui estava 
pré-estabelecido em um plano para ocupar o “território brasileiro” e 
dele extrair suas riquezas a qualquer custo, bem como aniquilar a cultu-
ra local. Havia um Regimento Régio a preconizar e ordenar o extermínio 

11 Em visita ao Vaticano, em maio de 2017, o primeiro-ministro do Canadá – Justin 
Trudeau - instou o papa Francisco a pedir desculpas aos “índios” canadenses pelos 
maus-tratos dados às crianças indígenas internadas nas “Escolas Residenciais” 
dirigidas pela Igreja Católica, no final do século XIX. Clama-se que, entre 1840 e 
1996, 150 mil crianças indígenas foram separadas à força de suas famílias e enviadas 
às referidas escolas para fins de reeducação. Ali, elas eram proibidas de falar o próprio 
idioma e de praticar sua cultura. No “afã” de incorporá-las à sociedade canadense 
anglo-francófona, mais de seis mil jovens morreram nessas escolas, vítimas de abusos 
emocionais, físicos e sexuais. Para maiores detalhes ver a reportagem “Por que o 
Canadá quer que a Igreja Católica peça desculpas a 150 mil crianças?” Disponível 
em: <www.bbc.com/portuguese/international-40104292>. Acesso em: 20/08/2017. 
Adicionalmente ver a noticia de mesmo teor, disponível em: www.iela.ufsc.br/povos-
originarios/noticia/tragedia-indigena-no-canada.Acesso em: 04/10/2017.
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dos povos indígenas que impedissem a consecução ou o alcance dos 
objetivos da Coroa Portuguesa. Foi, portanto, a execução de um plano 
estratégico dirigido pelo administrador político – o Governador-Geral, 
representante da Coroa na colônia. Este (cada um deles), por sua vez, 
tomou providências cabíveis e/ou recomendadas, a fim de cumprir ver-
bum pro verbo o Regimento Régio, independentemente de ter ou não de 
se valer de ações brutais e desumanas, para o alcance do intento.

Exceção ao cuidado e/ou caráter humanitário de poucos padres 
que aqui viviam, a Igreja a tudo assistia sem fazer maiores contesta-
ções. Até porque, em nome da fé, também se cometia e ainda hoje se 
comete genocídio. O rei que ordenava a matança era o monarca coroado 
pela Igreja e dela recebia as bênçãos .Era visto como um ser superior, 
detentor de poder divinal. Enfim, era a Coroa que sustentava o preben-
dado Clero, provendo-lhe a côngrua.

O pronunciamento da Igreja contrário aos maus-tratos de índios só 
ocorreu, porque o fato dizia respeito a indígenas do México, fronteiriço 
aos Estados Unidos - território religiosamente dominado por reformistas 
protestantes. Aqui, sem a presença destes, a Igreja consentia a separação 
de filhos de seus genitores, com o fito de dar educação religiosa às crian-
ças. No fundo, isso não passava de pretexto para impor sua cultura e cren-
ças, visando posterior conversão (mesmo que forçada) de índios adultos. 
Tudo conforme orientação do movimento contra reformista.

Limitado em espaço e tempo e por seu caráter exploratório, este 
estudo recomenda que se façam outros, focados no mesmo tema, apro-
fundando-se no país como um todo e abrangendo outros períodos históri-
cos do Brasil colônia, em que, claramente, o assassínio em massa desses 
povos continuou a ser praticado. Assim, se solidificará o intento desta 
pesquisa, isto é, mostrar que a colonização do Brasil pelos portugueses 
foi um processo brutalmente genocida contra os povos indígenas deste 
país. Processo este que devidamente orientado por um Regimento (plano) 
Régio e executado pelo administrador político nomeado pelo Rei.
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Resumo
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Estes padres, sem dúvida, hoje convencidos de perturbadores da paz, 
e do sossego público, não perdoaram a estes miseráveis índios os en-
ganos com que de tudo tiravam partido, e com que das suas missões 
tiraram grandes, e particulares utilidades, prevalecendo estas às da re-
ligião.1 Domingos A. B. M. Barreto

O “excessivo poder” das ordens regulares

Uma das características peculiares da ilustração luso-brasileira na 
segunda metade do século XVIII é a presença da reflexão a respeito 
dos povos nativos da América e do melhor método para atraí-los ao 
grêmio da Igreja e educá-los de acordo com os modelos culturais vi-
gentes na Europa. Em uma palavra: civilizá-los. Não por acaso, um dos 
principais intelectuais ilustrados da Bahia naquele período, Domingos 
Álvares Branco Muniz Barreto, dedicou-se a redigir um “Plano sobre 
a civilização dos Índios do Brasil”, cuja primeira versão data de 1788, 
embora viesse a ser publicado apenas em 1856 na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, duas décadas após a morte do autor 
(cf. BARRETO, 1856; SANTOS, 2017).

Barreto foi um intelectual que escreveu muito sobre os mais di-
versos assuntos, mas poucos de seus trabalhos foram publicados em 
vida. A maior parte da sua produção permanece inédita, depositada em 
diferentes arquivos e bibliotecas do Brasil e de Portugal, o que inclui 
cópias dos mesmos manuscritos em diferentes acervos, o que revela, 
provavelmente, o fato de terem sido reproduzidos por iniciativa do pró-
prio autor visando dar-lhes maior visibilidade, almejando sua publicação 
(cf. ALMEIDA, 2010, pp. 103-106; BLAKE, 1970). O Plano sobre a 
civilização dos índios, por exemplo, pode ser localizado atualmente 

1 As citações de fontes originais tiveram sua grafia atualizada para facilitar a leitura.
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junto a outros trabalhos da autoria de Domingos Barreto nos seguintes 
acervos: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional 
de Lisboa, Biblioteca Pública de Évora e Biblioteca da Ajuda (cf. 
SANTOS, 2014, pp. 242-244).

Além do Plano sobre a civilização dos Índios, Domingos Barreto 
também é autor de duas importantes memórias que tratam da questão 
indígena: a Relação que contem a descrição de uma diminuta parte da 
comarca de Ilheos, datada de 1790, e a Notícia da viagem e jornadas 
que fez o Capitão Domingos Alz Branco Muniz Barreto entre os índios 
sublevados nas vilas e aldeas das comarcas dos Ilheos e norte da capita-
nia da Bahia, de 1792. Como decorrência destas viagens, o autor deixou 
também registrados os discursos que pronunciou perante os índios da 
vila de Santarém e da aldeia de São Fidélis, em Ilhéus, em 1791 (cf. 
SANTOS, 2017; FARIAS, 2010).

No que diz respeito à sua proposta de civilização dos índios, 
Domingos Barreto pouco inovou em seu Plano, consubstanciando pro-
postas já presentes no Diretório dos Índios, de 1757, e na política tra-
çada pela lei de 6 de junho de 1755 e alvarás de 7 de junho do mesmo 
ano e 8 de maio de 1758. Esta legislação, para além de reafirmar a plena 
liberdade e humanidade dos índios, determinava a transformação das 
aldeias em vilas ou povoações civis, com governo próprio, atribuindo-
-lhes o status de vigairarias ou freguesias. Isto significava que as igre-
jas erigidas pelos missionários para a catequese dos índios ficariam, 
a partir de então, vinculadas aos bispos de cada diocese, que indica-
riam sacerdotes do clero secular para ocuparem a função de párocos 
dos índios. Estas medidas afastavam os missionários (principalmente 
os jesuítas) das principais tarefas que vinham desempenhando desde os 
séculos anteriores junto às populações indígenas: a administração civil 
e assistência espiritual dos aldeamentos (cf. SANTOS, 2014).

Naquele momento, revelava-se crucial para o governo português 
a diminuição do “excessivo poder” das ordens religiosas, isto é, fran-
ciscanos, capuchinhos, carmelitas, mercedários e, sobretudo, jesuítas. 
Estes foram, sob diversos aspectos, os principais alvos daquela política, 
conduzida pelo então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Conde de Oeiras 
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e Marquês de Pombal (1699-1782). Pombal foi a principal figura po-
lítica do reinado de José I (1750-1777), tendo passado à história como 
verdadeiro governante do reino (MONTEIRO, 2006).

Como é sabido, os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil e à Bahia 
no século XVI, com a comitiva que trazia o primeiro Governador-Geral 
da colônia, Tomé de Souza, em 1549. A Companhia de Jesus havia sido 
fundada na década anterior, tendo sido aprovada pela carta Regimini 
militantis Ecclesiae, do papa Paulo III, em 1540. O núcleo inicial da-
quela nova ordem religiosa não passava de um pequeno grupo de pa-
dres e estudantes que se reuniram em Paris sob a liderança do fundador, 
o espanhol Inácio de Loiola (1491-1556), imbuídos de ideais comuns 
de santidade, aprimoramento espiritual e intelectual e defesa da fé cató-
lica (O’MALLEY, 2004, pp. 45-84; LACOUTURE, 1994, pp. 15-16). 

Os jesuítas ingressaram em Portugal em 1541, ou seja, logo após 
a aprovação da ordem, por influência de Diogo de Gouveia, professor 
português residente em Paris e conselheiro do Rei D. João III (1521-
1557). Francisco Xavier foi enviado para a Índia, enquanto seu compa-
nheiro, Simão Rodrigues, ficou encarregado de organizar a Companhia 
de Jesus no reino, dando origem à Assistência Lusitana, que reuniria 
as diversas Províncias (regiões) criadas pelos jesuítas a partir deste nú-
cleo, incluindo a Índia, o Japão e o Brasil. A partir de Portugal – mas, 
também, de outras partes da Europa – os jesuítas rapidamente se torna-
ram uma ordem religiosa internacional e, por que não dizer, globalizada 
(cf. ALDEN, 1996; CLOSSEY, 2008).

Os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia sob a liderança 
do padre Manoel da Nóbrega (1517-1570), inaugurando a missão jesu-
ítica na América (LEITE, 1993, p. 2). Desde o início, dedicaram-se à 
assistência religiosa dos colonos e à conversão dos nativos, ampliando 
suas atividades à medida que as regiões colonizadas pelos portugueses 
se expandiam e consolidavam. Deste modo, alcançaram significati-
va projeção religiosa, política e cultural tanto na cidade de Salvador 
quanto nas vilas e povoações do recôncavo, Ilhéus, Porto Seguro e ser-
tões da capitania, onde fundaram diversas aldeias. Ao mesmo tempo, 
alcançaram considerável crescimento, tanto em número de religiosos 
quanto em termos de patrimônio e rendimentos usados para subsidiar 
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suas atividades, alcançando significativa projeção social e econômica 
(ASSUNÇÃO, 2004). 

O crescimento da ordem na Bahia e em todo o império português 
teve fim em 1759, quando o monarca D. José I (1750-1777), após so-
breviver a uma tentativa de regicídio, promulgou o decreto de expulsão 
dos jesuítas do reino e domínios ultramarinos, declarando sua proscri-
ção e desnaturalização. Os religiosos que assistiam na Bahia e que não 
renunciaram aos votos proferidos para o ingresso na ordem foram re-
clusos em seus colégios e casas para, posteriormente, serem enviados 
ao reino (SANTOS, 2002). A maioria seguiu no exílio para a Itália, 
mas um número significativo permaneceu encarcerado, em Lisboa, até 
o início do reinado seguinte, de D. Maria I (1777-1817).

Embora não se possa dizer que os jesuítas tivessem alcançado 
uma apreciação unânime na colônia, sendo muitas as críticas e oposi-
ções que sofreram a respeito de sua atuação como missionários ou seu 
envolvimento em outras atividades, é fato que os principais relatos e 
crônicas que chegaram até nós os apresentam de forma positiva, empe-
nhados no trabalho missionário, apostólico e educacional. No mesmo 
ano em que foi decretada a expulsão, por exemplo, o engenheiro militar 
José António Caldas, autor da Notícia geral de toda esta capitania da 
Bahia desde o seu descobrimento até o presente ano de 1759, os descre-
veu do seguinte modo:

Os religiosos da Companhia de Jesus estabeleceram a sua pri-
meira fundação nesta Cidade da Bahia no ano de 1549, pelo 
Reverendo Padre Manoel da Nóbrega. Crescendo depois as 
povoações foram dilatando o fervor de tal sorte, que ganharam 
muitas almas para Deus, e foram fundando muitas casas por to-
das as Capitanias do Brasil, penetrando todos os Sertões, bati-
zando inumeráveis aldeias, e trazendo-as ao grêmio da igreja, e 
ao trato doméstico das gentes. (CALDAS, 1951, p. 13).

Essa visão favorável aos jesuítas foi abruptamente revogada após 
a expulsão, no contexto da política implantada pelo governo português 
e atribuída, desde então, à influência do Marquês de Pombal. Para além 
de serem criminalizados pela tentativa fracassada de regicídio do ano 
anterior, detidos, expulsos e desnaturalizados, os jesuítas foram também 
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alvos de uma intensa campanha difamatória que tomou corpo desde mea-
dos da década de 1750 e se expandiu por praticamente toda a Europa. 
O historiador José Eduardo Franco defende que esta campanha difamató-
ria, ao recolher e sistematizar todas as acusações possíveis contra a Com-
panhia de Jesus, de diferentes épocas e lugares, assumiu o status de mito, 
tornando-se uma narrativa globalizante de explicação e ressignificação da 
história portuguesa. Enquanto mito, o antijesuitismo condensa elementos 
da realidade e da fantasia, estabelecendo uma íntima relação entre passa-
do, presente e futuro. Nas palavras do autor:

O mito da Companhia de Jesus apresenta-se como uma con-
strução e uma imagiologia de carácter ficcional que se faz pas-
sar por indubitavelmente verdadeira. Esta ficção, construída 
fundamentalmente no passado, dispõe-se no sentido de oferecer 
uma virtualidade explicativa e de potenciar uma função mobi-
lizadora no presente e para o futuro. Este mito é erguido como 
uma proposta, que acaba por assumir uma feição dogmática e 
totalitária, de explicação de uma realidade, neste caso, todo um 
processo histórico de teor negativizante. Esta explicação assen-
ta na procura de uma causalidade única ou fundamental para 
o mal social, do qual o jesuitismo é dado como o responsável. 
(FRANCO, 2006, p. 32).

O ápice desta construção mítica se dá no período pombalino, ten-
do sido o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo o autor assumido 
ou implícito dos principais textos que condensaram e propagaram o 
mito. Tudo o que os jesuítas fizeram ou escreveram ao longo de pouco 
mais de dois séculos, desde a fundação da ordem, passou a ser colocado 
sob suspeita ou abertamente rejeitado, pois supostamente estaria conta-
minado por suas más intenções e interesses escusos. Para além de uma 
avaliação crítica da Companhia de Jesus, o mito engendra uma versão 
exagerada, fantasiosa, globalizante (FRANCO, 2006).

Entre as obras fundadoras deste mito jesuítico merece destaque a 
Relação Abreviada da República que os Religiosos Jesuítas das Províncias 
de Portugal e Espanha estabeleceram nos Domínios Ultramarinos das 
duas Monarquias e da guerra, que nelas tem movido e sustentado contra 
os exércitos espanhóis e portugueses, formada pelos registros das secre-
tarias dos dois respectivos principais comissários e plenipotenciários e 
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por outros documentos autênticos. Impresso pela primeira vez sem in-
dicação de autor, local ou data, este opúsculo tornou-se mais conhecido 
pelo título resumido de Relação abreviada, cabendo-lhe a prerrogativa 
de “primeiro documento antijesuítico elaborado sob supervisão e ins-
piração de Carvalho e Melo”, bem como “um dos mais importantes 
que contribuíram para a construção do mito jesuíta em Portugal” 
(FRANCO, 2006, p. 422). Estima-se que mais de 20 mil exemplares te-
nham sido impressos, incluindo traduções em francês, alemão, italiano 
e latim (AZEVEDO, 2004, p. 174).

A Relação abreviada relata os episódios que transcorreram na 
América após a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, e as tenta-
tivas fracassadas de demarcação dos limites entre as possessões portu-
guesas e espanholas nas bacias dos rios da Prata e Amazonas. No sul, 
duas comissões, uma de cada nação, enfrentaram forte oposição por 
parte dos índios que viviam nas reduções organizadas pelos jesuítas 
espanhóis desde o século anterior, os quais teriam que abandoná-las se 
quisessem permanecer sob o domínio da coroa espanhola. No norte, a 
comissão portuguesa esperou, debalde, a espanhola. Durante sua per-
manência naquela zona considerada longínqua e fronteiriça, o governa-
dor do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado (1700-1769), irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo, 
concluiu estarem certas as desconfianças demonstradas pela coroa em 
relação ao “excessivo poder” das ordens religiosas na região. Ele voltou 
da frustrada demarcação disposto a implantar, assim que possível, as 
novas leis referentes à liberdade indígena e ao fim da jurisdição tem-
poral e espiritual dos missionários sobre os aldeamentos. Ele próprio, 
aliás, havia contribuído para a edição daquelas leis por meio da intensa 
correspondência mantida com seu irmão desde o início do seu governo, 
em 1751 (cf. MENDONÇA, 2005).

Junto com a Relação abreviada circulou também um panfleto in-
titulado: Pontos principais a que se reduzem os abusos, com que os Re-
ligiosos da Companhia de Jesus têm usurpado os domínios da América 
Portuguesa e Espanhola. Este panfleto resumia os principais “erros” ou 
“abusos” cometidos pelos jesuítas na América. O primeiro era a “usur-
pação da liberdade dos índios”. De acordo com o documento, os jesu-
ítas seriam os principais responsáveis pela escravização e exploração 



134  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 127-149, jan./dez. 2018.

dos povos indígenas. O segundo ponto era a “usurpação da propriedade 
dos bens dos mesmos índios”, ou seja, a apropriação indevida de suas 
terras e produções agrícolas e artesanais. O terceiro ponto era a “usur-
pação da perpétua cura das paróquias dos mesmos índios”, ou seja, a 
intromissão dos jesuítas em funções que competiam aos párocos do cle-
ro secular. O quarto ponto era a “usurpação do governo temporal dos 
mesmos índios”, ou seja, a administração dos aldeamentos. O quinto 
ponto era a “usurpação do comércio terrestre, e marítimo dos mesmos 
índios”. Este último apresenta-se um pouco mais desenvolvido que os 
demais. A “comprovação” desta usurpação serviria de subsídio para o 
Mandamento do mesmo Eminentíssimo e Reverendíssimo Cardeal 
Visitador, e Reformador Geral, expedido em 15 de Mayo do mesmo 
anno de 1758, o qual considerou ilícitas e condenou as atividades de 
compra e venda realizadas pelos jesuítas nas missões (reduções e al-
deamentos) na América, ou seja, a troca do excedente produzido pelos 
indígenas aldeados que era feito – segundo alegavam os jesuítas – em 
benefício das próprias missões.

Percebe-se que os documentos por assim dizer fundadores do 
chamado mito antijesuíta pombalino focavam, prioritariamente, na sua 
atuação na América, ou seja, nas possessões espanholas do Sul do con-
tinente e nas portuguesas do Norte (Estado do Grão-Pará e Maranhão). 
As missões ultramarinas, que ocupavam uma posição, de certo modo, 
periférica na ordem inaciana e na própria política do Estado português, 
passaram a ocupar lugar de destaque no confronto que opôs o monarca 
lusitano a uma das ordens religiosas mais atuantes em seu reino e do-
mínios (COUTO, 2009).

Em 1758, no entanto, as atenções voltaram-se novamente para 
o reino, na sequência da tentativa fracassada de regicídio ocorrida na 
noite do dia 3 de setembro. Exatamente um ano depois, de acordo com a 
Lei de 3 de setembro de 1759, os jesuítas foram considerados “rebeldes, 
traidores, adversários e agressores” tanto do monarca quanto de seu rei-
no, domínios e vassalos. Os textos subsequentes à expulsão passaram a 
concentrar seu olhar e seu criticismo no próprio reino, acusando os je-
suítas de promover a decadência e o atraso da cultura portuguesa frente 
aos demais países da Europa. Este é o caso da Deducção chronologica 
e analytica, impressa em Lisboa, em 1767, cuja autoria é atribuída ao 
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Dr. José de Seabra da Silva (1733-1813), importante aliado do Marquês 
de Pombal. Este último teria sido, para alguns, o verdadeiro autor desta 
obra, definida por José Eduardo Franco como a “Bíblia” do antijesuitis-
mo português (FRANCO, 2006, pp. 484-490).

O Plano sobre a civilização dos índios do Brasil de 
Domingos Barreto

Quais teriam sido as repercussões do “mito jesuíta” no Brasil? 
É certo que não foram nulas, dadas as suas proporções e o volume de 
publicações que engendrou. Considerando o papel ocupado pelas mis-
sões ultramarinas no mito, não é de admirar que a principal memória 
escrita na Bahia sobre a “civilização dos índios” repercutisse os argu-
mentos antijesuíticos presentes no discurso pombalino.

Domingos Barreto não deixou informações sobre sua formação 
intelectual, mas seus escritos revelam um razoável domínio sobre dife-
rentes assuntos. Podemos considerá-lo como um membro importante, 
embora sem grande projeção, da geração de pensadores e intelectuais 
ilustrados que ganhou espaço no reinado de D. Maria I (cf. SILVA, 
1999; FARIAS 2010).

Apesar de ter sido um escritor prolixo, não se dedicou com exclusi-
vidade à atividade intelectual. Seguiu a carreira militar, alcançando signi-
ficativa ascensão nas primeiras décadas do século XIX. De início, ingres-
sou na tropa não remunerada, ascendendo ao posto de tenente-coronel da 
cavalaria auxiliar da Bahia, posto que ocupou até 1790, quando ingressou 
na tropa regular com o posto de capitão de infantaria do regimento de 
Estremoz, que se encontrava destacado na praça do Rio de Janeiro. Ao 
se reformar, em 1830, foi-lhe atribuído o posto de tenente-coronel com 
honras de conselheiro de guerra em consideração aos seus longos servi-
ços. Faleceu no ano seguinte, no Rio de Janeiro, então capital do Império 
(DELERUE, 1998; FARIAS, 2010; SANTOS, 2017).

Entre os poucos cargos que ocupou fora do âmbito militar deve-se 
destacar sua atuação como escriturário da Contadoria Geral da Junta 
da Fazenda Real a partir de 1779. Entre 1781 e 1783, ocupou o cargo 
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interino de contador e escrivão da mesma junta, ocasião em que traba-
lhou na contabilidade dos bens dos jesuítas, cujo confisco prolongava-
-se desde 1759. É provável que esta função lhe tenha dado acesso a 
informações e documentos dos quais se valeu na redação de alguns de 
seus escritos. No Plano sobre a civilização dos índios, por exemplo, 
aparecem citações de trechos de cartas jesuíticas então depositadas no 
cartório do Colégio da Bahia sobre as quais, infelizmente, não encon-
tramos vestígios na atualidade.

Entre 1788 e 1794, Barreto redigiu e fez circular várias versões de 
seu Plano com algumas variações significativas introduzidas no texto 
e no próprio título. Sua única versão impressa, publicada após a morte 
do autor pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, teve por base 
dois ou mais manuscritos, os quais foram confrontadas pelo escritor e 
intelectual brasileiro do século XIX Gonçalves Dias2. Tentamos locali-
zar uma das cópias que serviram de base para a publicação, a qual se diz 
pertencente ao arquivo do Instituto Histórico e Geográfico, no Rio de 
Janeiro, mas não alcançamos êxito. Em contrapartida, localizamos na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro dois manuscritos, um dos quais 
seguramente foi usado na versão impressa. Não obstante, há trechos da 
publicação que não constam em nenhum dos manuscritos que consulta-
mos, incluindo aqueles localizados na Biblioteca Pública de Évora, na 
Biblioteca da Ajuda e na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. 
Esta última, vale dizer, é apenas cópia de um dos manuscritos presentes 
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inserida em um pequeno vo-
lume intitulado: “Miscelânea papéis vários”.

Confrontando as diferentes versões existentes (vide quadro abai-
xo), constatamos a existência de três variantes principais: uma versão 
original, redigida em 1788 e endereçada ao príncipe do Brasil, o futuro 
regente e monarca D. João VI, encaminhada por meio do ministro 
Martinho de Mello e Castro e do bispo titular do Algarve e confessor 
da Rainha, D. José Maria. Uma segunda versão datada do ano seguinte, 

2 Na edição do IHGB consta, em nota, a seguinte informação: “Existem algumas copias 
d’esta obra, e entre ellas uma na bibliotheca publica desta corte e outra no archivo 
do Instituto Historico, as quaes foram confrontadas pelo nosso consocio o Dr. A. 
Gonçalves Dias e d’elle são as notas sobre as variantes que achou entre uma e outra 
copia”. Cf. BARRETO, 1856, p. 33. 
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endereçada ao mesmo príncipe por meio do Dr. José de Seabra da 
Silva (o suposto autor da Dedução cronológica e analítica) e do bis-
po de Beja, frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas. E, finalmente, uma 
terceira versão, redigida em 1794 e dedicada ao mesmo príncipe, sem 
nenhuma outra dedicatória ou texto de apresentação. Parece legítimo 
supor que esta última versão, destituída de destinatário, tenha sido re-
digida por Barreto visando a publicação. Esta hipótese é reforçada pela 
presença, neste manuscrito, de uma estampa colorida com o fardamento 
sugerido por Barreto para a tropa de conquista do gentio, que poderia 
servir de ilustração para a edição impressa.

Quanto aos títulos, há também, pelo menos, três versões diferen-
tes, não coincidentes com a divisão estabelecida no parágrafo anterior. 
Há uma versão mais curta, presente no manuscrito da Biblioteca da 
Ajuda e em uma das versões existentes na Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro, que diz: Plano sobre a civilização dos Indios do Brazil e 
principalmente para a capitania da Bahia. Uma versão mais longa, pre-
sente no manuscrito de Évora e na versão impressa, diz: Plano sobre a 
civilização dos Índios do Brasil e principalmente para a Capitania da 
Bahia, no qual também se manifesta a [ou: com uma breve notícia da] 
Missão que entre os mesmos Índios fizerão os Missionários, e pros-
criptos Jesuítas. E a versão que parece ter sido destinada à publicação, 
existente no segundo manuscrito encontrado na Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, que diz: Plano Sobre a civilizaçaõ dos Indios do Brazil e 
principalmente para a Capitania da Bahia. Que foi dedicado AO SERE-
NISSIMO PRINCIPE do Brazil no anno de 1788. E de novo correcto, 
e accrescentado com melhores advertencias pelo seu mesmo Author. 
É de se notar que, apesar do que diz este último subtítulo, esta versão 
do Plano é menor (em extensão) do que as demais.3

3 Cf. a relação de fontes no final deste trabalho.
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Quadro 01 - Comparação entre as versões manuscritas e 
impressa do Plano

Ano Dedicatória(s) Localização atual
1788 1- Ao Serenissimo Sr. D. João, Principe 

do Brazil.

2- Ao Illmo e Exmo Sr. Martinho de Mello 
e Castro.

3- Ao Exmo e Rmo Sr. bispo titular do 
Algarve, e confessor da Rainha nossa 
senhora [D. José Maria]

Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico 
Brasileiro, XIX, n. 21, 
1856, pp. 33-91.

1789 Ao serenissimo Dom João, Princepe do 
Brazil [futuro monarca D. João VI]

Biblioteca da Ajuda, 
cota 52-VIII-35

1790 Ao Exmo e Rmo Snr. Bispo de Beja [Frei 
Manuel do Cenáculo Villas-Boas]

Biblioteca Pública de 
Évora, cód. CXVI 1-36

[post. 
1790]

Sem dedicatória, com a seguinte nota: 
“Este Plano foi entregue ao Illmo e Exmo 
Sr. Martinho de Mello, e Castro, na Corte, 
e Cidade de Lisboa no ano de 1790”.

Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, mss. 03, 
01, 003

1794 AO SERENISSIMO PRINCIPE do Brazil 
[D. João, futuro monarca D. João VI]

Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, mss. 03, 
01, 029

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Plano de Domingos Barreto está dividido em três partes ou de-
monstrações. A primeira traça uma retrospectiva a partir do descobri-
mento do Brasil, passando pelo início da catequese junto aos índios até 
a missão desenvolvida pelos jesuítas. A segunda demonstração aborda o 
estado de “civilização” das populações indígenas em vista da aplicação 
das lei e alvarás de 1755 e 1758 e do Diretório dos Índios, de 1757. 
Barreto argumenta que a situação havia mudado pouco em relação ao 
período anterior, tanto pelo fato de que alguns religiosos, exceto jesu-
ítas, permaneciam em algumas missões com jurisdição temporal e es-
piritual sobre os índios, quanto pela incúria e despreparo dos diretores 
e párocos nomeados após a expulsão daqueles religiosos. Por fim, na 
terceira demonstração Barreto argumenta a favor do método que propõe 
para catequisar os índios e torná-los “cidadãos úteis” ao Estado. Este 
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método, como dissemos, difere pouco do já estabelecido na legislação 
da década de 1750, sobretudo no Diretório dos Índios, de 1757.

O antijesuitismo de Domingos Barreto

O discurso antijesuítico de Barreto aparece já na dedicatória en-
dereçada ao bispo de Algarve, em 1788, e repetida, sem grandes altera-
ções, para o bispo de Beja, em 1789:

Estes péssimos Missionários foram os que concorreram, en-
quanto a mim, não só para a desordem espiritual, mas ainda 
para a temporal em que ainda hoje vivem os índios do Brasil, e 
que os reduziram por largo tempo a um duro cativeiro, apesar 
do muito que escreveram sobre a liberdade dos mesmos índios, 
pela qual clamavam, servindo-se ao mesmo deles para as suas 
lavouras, e para o serviço das suas casas e hospícios, como 
é bem constante e manifesto em todo o Brasil. (BARRETO, 
1856, p. 37).4

Tanto no trecho citado acima quanto naquele que usamos na 
abertura deste artigo ficam patentes alguns aspectos centrais do mito 
antijesuíta. Em primeiro lugar, a culpabilização globalizante (“foram 
os que concorreram [...] não só para a desordem espiritual, mas ain-
da para a temporal”), excluindo-se quaisquer outros possíveis fatores 
explicativos (a resistência dos próprios indígenas ao processo de cate-
quese, a interferência dos colonos, a inconstância por parte da coroa e 
das autoridades coloniais na defesa das leis promulgadas em favor dos 
índios e dos missionários etc.). Em segundo lugar, a ação dissimulada 
ou contrária às aparências (“os enganos com que de tudo tiravam par-
tido”; “apesar do muito que escreveram”). Em terceiro lugar, o recurso 
à “comprovação” por meio de afirmações genéricas que visavam dar 
um caráter “público e notório” às acusações: “como é bem constante e 
manifesto em todo o Brasil”. Quanto ao conteúdo, Barreto retoma uma 
das principais acusações presentes na Relação abreviada e nos Pontos 
principais, ou seja, a “usurpação da liberdade dos índios”. Contrariando 

4 Ver também: Biblioteca Pública de Évora, cód. CXVI 1-36, ff. 3v-4. Este trecho não 
consta na dedicatória endereçada ao próprio príncipe, a qual é bem mais sucinta.
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a imagem de defensores da liberdade indígena, Barreto os apresenta 
como escravizadores dos índios, responsáveis pela redução destes “por 
largo tempo a um duro cativeiro”. 

Ao apresentar estas acusações a dois importantes prelados do rei-
no, Barreto esperava, certamente, uma boa recepção ao seu Plano. Ao 
contrário do que se possa imaginar, os prelados diocesanos constituíam 
um grupo que, em grande medida, apoiava a política antijesuítica pom-
balina (PAIVA, 2001, pp. 41-63). De fato, Pombal e seus colaboradores 
defendiam uma política de cunho regalista, a qual tinha por finalidade 
fortalecer o poder régio diminuindo a autonomia da Igreja. Em contra-
partida, buscavam também restringir a interferência papal, o que acaba-
va por fortalecer, indiretamente, o poder dos bispos. Este mesmo poder 
via-se também fortalecido pela diminuição do poder das ordens religio-
sas, o que se deu não apenas pela expulsão dos jesuítas, como também 
pelas reformas educacionais e pela diminuição do número de regulares 
tanto no reino quanto no ultramar (SOUZA, 2011, pp. 207-230).

Para além dos trechos de antijesuitismo presentes nas dedicató-
rias, Barreto redigiu vários parágrafos, no corpo do texto, discursando 
acerca dos jesuítas e defendendo a tese de que eles eram a verdadeira 
causa da ruína dos índios e da decadência da própria colônia luso-brasi-
leira. Estes parágrafos não aparecem na última versão que localizamos, 
de 1794, o que pode significar que Barreto talvez estivesse tentando 
se livrar do rótulo de escritor antijesuíta, ou apenas quisesse dar mais 
fluidez ao seu texto, considerando que os parágrafos que dedica ao as-
sunto constituem uma longa digressão que o afasta do seu tema central, 
embora sem fugir dele completamente. Nas versões manuscritas que 
consultamos, este relato ocupa cerca de 30 fólios, frente e verso, abar-
cando aproximadamente 30% do total de páginas.

Tais trechos de caráter explicitamente antijesuíta concentram-se 
na primeira demonstração, a qual Barreto inicia fazendo a distinção en-
tre os índios “mansos” e “bravos” e segue relatando acerca da missão 
desenvolvida pelos jesuítas no Brasil. Segundo Barreto, após o desco-
brimento da América, os europeus chegaram a duvidar da humanida-
de dos índios, praticando diversas violências. Este desengano, porém, 
foi resolvido pela bula expedida pelo papa Paulo III em 9 de junho de 
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15375. A missão iniciada entre os índios (da qual Barreto nos dá poucos 
detalhes) teria prosseguido com notáveis frutos até o ano de 1548, dan-
do esperanças de que, em pouco tempo, estariam todos domesticados e 
imbuídos do zelo da religião. Isto, porém, se não fosse:

(...) a pouca atividade, e abuso com que foi principiada a 
missão pelos Jesuítas, que em quanto ao meu ver foi o que 
de todo intimidou os índios para entrarem a duvidar, pelo de-
curso do tempo, não só da nossa amizade, mas ainda dos fun-
damentos em que se lhe intimava a verdadeira religião, como 
passo a ponderar (BARRETO, 1856, p. 47).

Barreto caracteriza a chegada dos jesuítas como um divisor de 
águas, um evento de ruptura que dá início a um processo de decadência. 
O esquema estabelecido por ele é o mesmo presente na Dedução cro-
nológica e analítica e em outros documentos do período. Como afirma 
José Eduardo Franco, 

O esquema argumentativo é simples (ou melhor, simplista e 
um dos redutores que conhecemos na história da cultura portu-
guesa) e sem cedências, cindindo, sem reconciliação possível, 
a história de forma dual entre luz e trevas, entre progresso e 
decadência e entre os protagonistas de um e de outro pólo da 
história: os fautores do progresso e os fautores da decadência. 
Em seguida, divide também a história de Portugal entre dois 
grandes períodos. Um período glorioso e próspero, desde a 
génese da nacionalidade, até 1540. E um segundo período, de 
decadência gradual e obscurantismo progressivo que decorre 
desde o estabelecimento da Companhia de Jesus em Portugal 
(FRANCO, 2006, p. 501).

Barreto volta-se, sobretudo, contra o modo de proceder dos je-
suítas, ou seja, aquilo que, no discurso antijesuítico pombalino ficou 
conhecido como “jesuitismo” (FRANCO, 2006, p. 320). O autor fala 
da autovalorização dos jesuítas e do desprezo pelo trabalho de outros 
religiosos e do clero secular. Para comprovação de seus argumentos, 
apela para a notoriedade dos fatos e cita trechos de cartas escritas pelos 

5 Refere-se, obviamente, à bula Veritas Ipsa, que proclamou a humanidade dos índios.
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próprios jesuítas, colhendo da documentação a que teve acesso aquilo 
que, segundo seu ponto de vista, reforçava seus argumentos. 

Em seguida, aborda outro tópico recorrente no discurso antije-
suítico, escrevendo acerca do “engenho” (no sentido de inteligência, 
astúcia), da hipocrisia e falsidade que seriam os principais métodos usa-
dos por aqueles religiosos para esconder seus verdadeiros interesses e 
alcançar seus objetivos, agindo sempre por meio de “ocultos projetos” 
e “maquinações” – termos muito presentes na literatura antijesuítica do 
período, como no trecho a seguir:

Um dos ocultos projetos que ali os guiaram, era de que esta-
belecidos que fossem os seus colégios naquele continente de 
ouro, este decidiria da opulência das outras grandes casas, 
que tinham construído na Europa, como bem depois se real-
izou, porque procurando eles, entre aquela gentilidade, possuir 
além do domínio espiritual todo o governo econômico, e au-
toridade temporal, que por direito canônico lhes era proibido, 
instruindo-se para isso nas línguas nacionais, que quase todos 
souberam bem falar, e a qual não ensinavam senão aos seus 
padres, e companheiros, vieram com isto a ganhar tal senhorio, 
que chegaram a ser reputados, e respeitados entre os índios, por 
uns homens quase divinos em quem só Deus podia ter domí-
nio, e que eles neste mundo eram superiores a tudo. Deste erro 
nunca pretenderam dissuadi-los, mas antes lhes intimavam, que 
eles eram os sucessores profetizados por Santo Tomé para lhes 
pregar a fé, e para os pôr em povoações, ensinando-os a viver 
em paz (BARRETO, 1856, pp. 48-49).

Ao usarem as missões como pretexto para o enriquecimento da 
ordem, os jesuítas teriam abusado dos índios em benefício próprio, 
opondo-se à escravidão praticada pelos colonos tão somente a fim de 
explorá-los com exclusividade. Assim, suas missões ou aldeamentos 
atenderiam apenas a finalidades materiais, dissimuladas sob o manto 
da religião. 

Principiando logo aqueles missionários jesuítas, ao mesmo 
tempo com as suas missões, a estabeleceram os seus hos-
pícios, grandes fazendas, e famosos engenhos, a que chamaram 
naquele tempo patrimônio de Jesus, e depois de Santo Ignacio, 
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vendo-se em um país então estéril de trabalhadores, porque ain-
da se não conhecia o comércio dos escravos de Guiné, tomaram 
ao seu cuidado o providenciar esta falta com o serviço dos 
Índios. Fizeram-lhes crer, que este era encaminhado e dirigido 
a Deus, e assim os obrigaram a trabalhar tanto, que de descanso 
não tinham mais que o tempo que ouviam missa nos dias de 
preceito. Deste modo em breve tempo foram as fazendas, e en-
genhos que levantaram cultivadas, e fornecidas de imensos tra-
balhadores, os quais não percebiam mais jornal que não fosse 
de um simples e moderado alimento que eles mesmo cavavam 
e de uma grossa camisa, e calção de algodão, não diferindo em 
nada estes miseráveis, do que hoje vemos praticar com os pre-
tos de Guiné e África (BARRETO, 1856, pp. 50-51).

Estas acusações quanto à apropriação do trabalho dos índios em 
benefício próprio, além da ambição e acúmulo de riquezas, refletem 
uma visão disseminada no período pombalino, principalmente na Re-
lação abreviada e nos Pontos principais, mas também presente nas crí-
ticas feitas pelos colonos luso-brasileiros aos jesuítas nos dois séculos 
anteriores. Deve-se destacar, a este respeito, o documento redigido em 
fins do século XVI por Gabriel de Soares de Sousa, importante cronista 
e senhor de engenhos do recôncavo baiano, o qual pode ser visto como 
o “primeiro grande libelo contra a Companhia de Jesus da história bra-
sileira e até mesmo da história do antijesuitismo polemizado em língua 
portuguesa.” (FRANCO, 2006, p. 161).

Barreto evidencia, também, a questão política, acusando os jesuí-
tas de “intromissão” no governo civil da colônia, bem como, de usar sua 
influência junto às autoridades e demais colonos visando a apropriação 
das suas riquezas e heranças, como se vê no trecho abaixo: 

Estando já ao tempo em que foram nomeados os jesuítas para 
missionários do Brasil, principiada a cidade da Bahia, a primeira 
capital, mandada erigir pelo Sr. rei D. João III, depois do naufrágio 
do capitão Francisco Pereira Coutinho, a quem tinha feito doação 
daquelas terras, que por sua morte tornaram à coroa, tomaram os 
jesuítas desde logo por particular empresa sua, não só o governo 
em geral do estado, mas em particular o da economia das ca-
sas. A primeira cousa em que cuidaram logo que estabeleceram 
alguns hospícios da sua residência foi o de criarem entre si um 
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padre que se denominava em geral - Protetor, e Pai do próximo, 
presos, enfermos, órfãos e viúvas desamparadas, - ofício este que 
abarcando tudo em geral de quanto subsistia na sociedade, se fa-
zia de tanta importância, que com ele tiraram avantajados lucros, 
não só pelas muitas esmolas que para isso recebiam, mas pela de-
pendência que queriam tivessem deles em tudo e por tudo ainda os 
mais miseráveis da sociedade pública para que só pelas suas mãos 
lhe pudessem ser administrados os socorros das suas urgências e 
necessidades (BARRETO, 1856, p. 55).

Na sequência, Barreto destaca na narrativa o episódio da Guerra 
dos Tamoios, no Rio de Janeiro (1554-1567), desenvolvido mais deta-
lhadamente nos manuscritos localizados nas Bibliotecas da Ajuda e de 
Évora. Para Barreto, a guerra teria sido quase perdida pelos portugueses 
em função aos maus conselhos dados pelos jesuítas, os quais eram ouvi-
dos em tudo pelo governador Mem de Sá (1557-1572) e por seu sobri-
nho Estácio de Sá. Novamente, trechos de cartas escritas pelos próprios 
jesuítas são usados para comprovar o argumento e enriquecer o relato. 

Após este tópico, o autor inicia a segunda demonstração do seu 
Plano, na qual discorre sobre o estado de civilização dos índios após  
o estabelecimento da lei de 8 de maio de 1758 e, consequentemen-
te, o fim da missionação jesuítica. Logo de início, Barreto traz à tona 
a tese do “projetado império jesuítico”, o qual teria sido erguido nos 
campos do Uruguai e estaria isento do domínio das coroas ibéricas e 
subordinado, exclusivamente, ao Padre Geral, em Roma. Esta era uma 
tese recorrente no discurso da época, com reverberações, por exemplo, 
no romance filosófico Cândido, de Voltaire, bem como, no épico O Ura-
guai, de Basílio da Gama (FRANCO, 2006, p. 422; VOLTAIRE, 1998; 
TEIXEIRA, 1999). Vale a pena uma última citação, evidenciando este 
trecho, uma vez que ele está presente em todas as versões consultadas:

Pelo decurso do tempo e muitos anos antes da sua extinção, con-
hecendo eles o melhor terreno e o gentio mais poderoso a que 
se deviam unir para estabelecerem o seu projetado Império nos 
campos do Uruguai, de algum modo foram perdendo o desejo 
de serem respeitados entre os outros gentios de menos poder, e 
por isso foram largando de si algumas missões mais remotas, 
e nelas entrando como ainda hoje se conservam alguns padres 
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de diferentes religiões, e hospícios que se acham naquele conti-
nente, que pela maior parte são encarregados daquelas missões 
os religiosos que pelas suas intrigas se não podem suportar den-
tro dos seu conventos (BARRETO, 1856, p. 64).

Ao generalizar a influência nefasta da Companhia de Jesus no 
Brasil e no reino, Barreto deixa na sombra outras dimensões da rea-
lidade, ou seja, faz parecer que jaziam em completa apatia os demais 
agentes sociais da colônia: indígenas, colonos, governadores, religio-
sos, clérigos seculares e os próprios monarcas. Todos teriam sido enga-
nados e manipulados pelos jesuítas. Esta visão, um tanto reducionista, 
embora presente de forma difusa na literatura antijesuítica pombalina, 
pode ter causado incômodo entre seus leitores e possíveis patrocina-
dores, de quem ele esperava o apoio necessário para a publicação do 
manuscrito. No entanto, não sabemos se este foi o motivo pelo qual o 
autor não logrou publicá-lo em vida, ou se o mesmo aspecto teria pe-
sado na sua decisão de excluir, no manuscrito de 1794, o longo trecho 
no qual discorre sobre os jesuítas, sendo esta, provavelmente, a última 
versão revista pelo autor.

O mito antijesuíta pombalino, consubstanciado em documen-
tos paradigmáticos como a Relação abreviada e a Dedução Crono-
lógica e Analítica, cumpriu funções específicas no reinado de D. 
José I. Independente da crença ou descrença de seus promotores, da 
maior ou menor exatidão das acusações ali presentes, o antijesuitis-
mo construiu uma visão duradoura, “uma historiografia oficial que 
os jesuítas se empenharam e continuam se empenhando em refutar.” 
(MAXWELL, 1997, p. 20). 

Ancorada no mito, a história é vista sob a ótica de um plano 
subjacente dividido em três etapas: ascensão / queda / restauração. Nes-
te cenário, não apenas o presente (conjuntura) e o futuro (projeto), mas 
também o passado do reino e domínios ultramarinos passa a ser lido sob 
a ótica do antijesuitismo, numa completa releitura da história portugue-
sa que, estruturada no período pombalino, não se encerra após a queda 
de Pombal. Figuras como frei Manuel do Cenáculo (a quem Barreto 
dedicou uma das versões manuscritas do seu Plano) reproduzem, em 
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seus escritos, “elementos estruturantes da filosofia da história típica do 
mito jesuíta.” (FRANCO, 2007, p. 29).

No Plano sobre a civilização dos índios do Brasil, Barreto afirma 
que as “usurpações” e “abusos” supostamente perpetrados pelos jesu-
ítas teriam causado a decadência e o atraso dos indígenas frente aos 
europeus e a sua persistência no estado de “bárbaros” e “gentílicos”. 
Deste modo, ele articula o antijesuitismo ao objeto principal do seu 
Plano – a civilização dos índios. No entanto, o longo trecho em que 
discorre sobre os jesuítas revela uma significativa desproporção com 
o tema da dissertação. A digressão de Barreto traduz uma importância 
desmedida atribuída ao assunto, considerando que a ordem já se encon-
trava não apenas expulsa de Portugal e suas colônias, desde 1759, como 
também extinta pelo Papa Clemente XIV desde 1773. Possivelmente, o 
objetivo de Barreto fosse mostrar o seu domínio intelectual e sua ade-
são incondicional a um tema caro à ilustração lusitana, embora não pos-
samos descartar a possibilidade de que ele nutrisse um sentimento de 
cunho mais pessoal de aversão à Companhia de Jesus, por razões que 
desconhecemos, de momento. 

O fato é que, no universo cultural luso-brasileiro, o antijesuitis-
mo andava de mãos dadas com a Ilustração, e a negação do trabalho 
de catequese desenvolvido pelos jesuítas nos dois séculos anteriores 
constituía, em contrapartida, a afirmação daquilo que as políticas di-
tas “civilizatórias” iniciadas no período pombalino e defendidas por 
Domingos Barreto almejavam ser.

Fontes
Plano sobre a Civilização dos Índios do Brasil (versões manuscritas)

Biblioteca da Ajuda (Lisboa), mss. cota 52-VIII-35.

Biblioteca Nacional de Lisboa, cód. 1680.

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mss. 03, 01, 003.

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mss. 03, 01, 029.

Biblioteca Pública de Évora, cód. CXVI 1-36.
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Plano sobre a Civilização dos Índios do Brasil (versão impressa)

BARRETO, Domingos Alves Branco Moniz. “Plano sobre a civilisação dos 
Índios do Brazil e principalmente para a Capitania da Bahia, com uma breve 
noticia da missão que entre os mesmos Índios foi feita pelos proscriptos 
jesuítas”. Revista do Instituto Histórico e Geográphico Brasileiro, XIX, n. 
21, p. 33-91, 1856.
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Bahia/Brasil
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Resumo 
O objetivo consiste em socializar os resultados da pesquisa intitulada “As 
implicações acerca da implantação do Sistema Viário Oeste, (SVO), na Ilha de 
Itaparica, Bahia”. Estudo desenvolvido por pesquisadores do Grupo Recôncavo 
e a Cidade e o Urbano, ambos cadastrados na plataforma do CNPQ, certificado 
pela UNEB, com o apoio da FAPESB e do CNPq. A aproximação com as 
fontes primárias e secundárias foi indispensável. A digitalização das notícias 
publicadas nos meios de comunicação, a participação nas audiências públicas, 
a aplicação de 10 entrevistas e 111 questionários, com a população da Ilha, 
constituíram experiências significativas. A participação nas Audiências Públicas 
e o diálogo com a população local foram essenciais para a compreensão dos 
impactos deste projeto. A pesquisa identificou a existência de um confronto 
de interesses políticos e econômicos, divergindo dos interesses da população.

Palavras-chave
Riscos, Vulnerabilidade social, Sistema Viário Oeste, Ilha de Itaparica.
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Abstract
the objective is to socialize the results of the research “Implications about the 
implementation of the Western Road System (SVO), in the Island of Itaparica, 
Bahia”. Study developed by researchers from the Recôncavo Group and the 
City and Urban, both registered in the CNPQ platform, certified by UNEB, with 
the support of FAPESB and CNPq. The approach to primary and secondary 
sources was indispensable. The digitization of the news published in the media, 
the participation in the public hearings, the application of 10 interviews and 
111 questionnaires, with the population of the Island, constituted significant 
experiences. Participation in Public Hearings and dialogue with the local 
population were essential for understanding the impacts of this project. The 
research identified the existence of a confrontation of political and economic 
interests, diverging from the interests of the population.

Key words
Risks, Social vulnerability, Western Road System, Itaparica Island.

O entendimento acerca dos riscos e de sua prevenção na implan-
tação de megaprojetos constitui um grande desafio para os gestores 
públicos e privados, pesquisadores, estudantes e a população de uma 
forma geral. A compreensão dos conceitos de vulnerabilidades, assim 
como entender a Ilha de Itaparica no contexto regional perpassa pelo 
exercício de pensar acerca da ocupação urbana nas Ilhas. Este é um 
caso específico a ser compreendido no âmbito da diversidade social, 
ambiental, cultural e econômica.A Ilha de Itaparica teve seu apogeu até 
a década de 1970 com a instalação da Ponte do Funil, da BR 101 e 324, 
instalação da PETROBRÁS, do Complexo Petroquímico de Camaçari 
e Centro Industrial de Aratu, entre outras. 

Nas dinâmicas territoriais, a Ilha funcionava como área de lazer 
para a classe média de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Cruz 
das Almas, Santo Antônio de Jesus, Nazaré, dentre outros municípios, 
como, também,  pelo turismo nacional e internacional. Para atender 
à sazonalidade da população impulsionada pelo turismo acentuaram-
-se as migrações de pessoas oriundas de municípios circunvizinhos, a 
exemplo de Jaguaripe, Maragogipe, Nazaré e Muniz Ferreira, que viam 
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na Ilha possibilidades de trabalho e renda. Posteriormente, o longo pe-
ríodo de abandono sem investimento em saúde, educação, transporte, 
saneamento básico fizeram com que esta área geográfica, a Ilha de Ita-
parica, entrasse em decadência, caracterizando-se por uma urbanização 
excludente, sobretudo a partir década de 1990. A partir deste período 
novas áreas de crescimento urbano são dinamizadas, com a melhoria e 
implantação das rodovias e de condomínios no litoral Norte da Bahia. 
Isso contribui para a valorização dessas áreas e desviando o fluxo do 
turismo e de lazer da Ilha para o litoral norte da Bahia, o que colabora 
para o desinteresse do Estado em fazer investimentos. As comunida-
des residentes na Ilha estão sendo impactadas pelo abandono, situação 
agravada no período de alta estação.

Na atualidade, a implantação do Sistema Viário Oeste poderá tra-
zer varias consequências, podendo ser positivas e/ou negativas. Este 
projeto não irá apenas implantar uma ponte que ligará varias regiões do 
Estado da Bahia/Brasil, por meio da Baía de Todos os Santos (BTS), à 
Salvador. Promoverá, também, a expansão da malha rodoviária da Re-
gião Metropolitana de Salvador, com a duplicação da BA e de trechos 
de BR, ampliará o fluxo de transporte e de pessoas passando pela Ilha 
de Itaparica. Por conta do custo social e ambiental, há a necessidade de 
estudos e de participação da população, nas discussões acerca de novas 
trajetórias de desenvolvimento para a Ilha de Itaparica.

É neste sentido que o presente artigo tem o intuito de entender 
as condições de vulnerabilidades, possíveis riscos e os novos desafios 
da Juventude da Ilha de Itaparica, diante da possibilidade de implan-
tação deste projeto. O texto constitui na divulgação dos resultados da 
pesquisa intitulada Planejamento, Gestão e Condições de Vida: Im-
plicações acerca da Implantação do Sistema Viário Oeste e Riscos 
Sociais, na Ilha de Itaparica, Bahia, iniciada em agosto de 2014 e 
concluída a primeira fase em junho de 2018. Integra-se aos estudos 
que estão sendo desenvolvidos pelos grupos de pesquisa Recôncavo 
e a Cidade e o Urbano, ambos cadastrados na plataforma do CNPQ 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
como apoio da FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia). O estudo perpassou pela compreensão da Ilha de Itaparica 
no contexto regional e nacional, com destaque para o entendimento das 
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potencialidades e das condições de vulnerabilidades, assim como as ar-
ticulações sócio-espaciais,  a infraestrutura e o emprego/desemprego.

Do ponto de vista teórico e metodológico, a aproximação com as 
fontes primárias e secundárias foram indispensáveis. Tem como base 
teórica autores que discutem vulnerabilidade (Alcântara, et al 2013; 
Wisner, 1993; Boble (2001); Wisner et al, 2004; e Birkmann, 2006); 
riscos (Becker, 1992; Rebelo, 2003; Lourenço, 2007; Veyret, 2007) e 
Ilha de Itaparica (Freitas, 2011; Neta, 2012), dentre outros. Para isso, a 
seleção de algumas obras, constituídas por autores clássicos e contem-
porâneos, a digitalização das notícias publicadas nos meios de comuni-
cação, a participação nas audiências públicas ocorridas em Itaparica e 
Vera Cruz e a aplicação de 10 entrevistas e 111 questionários em Mar 
Grande, constituíram em experiências significativas que embasaram os 
objetivos deste artigo.

O estudo oportunizou a relação teoria e  prática, assim como foi 
possível perceber como a mediação política e econômica perpassa por 
diferentes interesses. Evidenciou também a necessidade de investimen-
tos mais diretos na educação e na infraestrutura local, dentre outras. 
Para melhor compreensão, este artigo está organizado em cinco subtó-
picos, interligados entre si, composto de introdução; tecendo conceitos 
sobre vulnerabilidades e riscos; Juventudes, a Ilha de Itaparica e pers-
pectivas; considerações e referencias.

Tecendo conceitos: vulnerabilidades e riscos sociais

A compreensão acerca dos desafios, vulnerabilidades e riscos na 
implantação do Sistema Viário  Oeste, na Ilha de Itaparica, perpassa 
pelo entendimento do que representa este projeto para a população da 
Ilha e dos municípios circunvizinhos. As pesquisas de campo e as Audi-
ências Públicas indicam a necessidade de uma ação conjunta de gover-
nos para ampliar as possibilidades de mobilidade da Ilha com o entorno, 
mas também da infraestrutura voltada para o atendimento das necessi-
dades básicas da população, sobretudo adolescentes, jovens e adultos.  
A  Ilha constitui uma região de grandes potencialidades e beleza da 
paisagem, mas, atualmente passa por um processo de abandono, carac-
terístico de uma urbanização contraditória e excludente.  Por um lado, a 
Ilha de Itaparica é composta de dois municípios: Vera Cruz e Itaparica. 
Ambos apresentam uma diversidade paisagística e cultural evidenciada 
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pela riqueza dos mananciais aquíferos, da flora, da fauna, da gastrono-
mia, ou seja, pelo patrimônio material e imaterial. E, por outro, desponta 
como um dos piores quadros de infraestrutura na Região Metropolitana 
de Salvador, mais precisamente no que se refere à escola de qualidade, 
hospitais, transporte, espaço de lazer, rede de esgoto, possibilidades de 
emprego e renda, além de configurar como um lugar de vulnerabilidade 
social. No contexto regional, a Ilha de Itaparica assume uma posição 
estratégica nas políticas territoriais, figura 1.

Figura 1 - A Ilha de Itaparica no contexto regional.

A figura 1 evidencia a posição relevante da Ilha. Constitui um bal-
neário turístico que se comunica com varias regiões e grandes centros 
urbanos, por meio da Ponte João das Botas, conhecida como Ponte do 
Funil, datada de 1970, e da Baía de Todos os Santos, por intermédio 
do sistema naútico Ferry Boate das lanchas que fazem a travessia Mar 
Grande- Salvador. Os moradores da Ilha gostam do lugar, no entanto 
fazem serias criticas  à situação de abandono por parte dos Gestores. 
Por exemplo, um entrevistado (março de 2017) salientou que um simples 
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exame de vista tem que ser realizado em Salvador ou em Santo Antônio 
de Jesus. 

No intuito de não acentuar e desenraizar as condições de vulnera-
bilidades sociais, procuraremos entender os conceitos de vulnerabilida-
des e de riscos e como se aplicam à realidade em estudo. Antes, precisa-
mos traçar um esboço teórico sobre as discussões que perpassam estes 
conceitos. A United Nations  Development Program, (UNDP, 2004),  
define vulnerabilidade como a human condition orprocess resulting 
fromphysical, social, economic and environ mentalfactors, which de-
termine the like lihoo dandscale of damage from the impactof a give-
nhazard. O conceito é complexo, ultrapassa o lugar, tem relação com 
o todo e pode desencadear numa situação de perigo. Os riscos estão 
presentes desde o tipo de ocupação, a falta de esgotamento sanitário, a 
questão do lixo, o assoreamento dos rios, a falta de oportunidades de 
emprego e lazer  para os jovens, a precariedade do sistema de transporte 
náutico e rodoviário, entre outros. A figura 2 evidencia a opinião dos 
entrevistados acerca dos principais problemas enfrentados pela popula-
ção da Ilha de Itaparica.

Figura 2 – Problemas identificados.
Fonte: pesquisa de campo, 2016.
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Os problemas identificados na área de estudo refletem a situação 
de muitos municípios na Bahia e no Brasil, decorrente da ausência de 
um Estado forte. A acentuada dependência de Salvador, a precariedade 
das condições de moradia, as dificuldades de mobilidade e a falta de 
emprego geram um descontentamento dos moradores em relação ao 
padrão de uso e ocupação do solo urbano. Isso leva à projeção de no-
vos cenários e ampliação dos problemas na Ilha de Itaparica, Região 
Metropolitana e municípios circunvizinhos que serão impactados com 
a implantação do Sistema Viário Oeste. Os diálogos com os moradores 
indicam a necessidade de melhorar a mobilidade na Ilha, mas querem, 
também, uma ação mais forte do Estado, no sentido de melhorar as 
condições de habitabilidade e de vida da população.

O conceito de vulnerabilidade é dinâmico e multifacetado, pode 
ser identificado pelas condições de gênero, idade, etnicidade, política e 
aspectos  econômicos, sociais, culturais e ambientais (WISNER, 1993; 
BIRKMANN, 2006).  A maioria dos jovens e adultos que mora na Ilha 
de Itaparica vive com os baixos salários, fragilidade na mobilidade ur-
bana e poucas perspectivas de ascensão econômica vertical.Com base 
na classificação do Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, 
(PNUD, 2013), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos 
dois municípios é médio, Vera Cruz com 0,645 e Itaparica com 0,670. 
O IDHM constitui uma variável qualitativa nominal, complexa, que 
leva em consideração a longevidade, a renda e a educação. Esses atri-
butos são significativos na identificação das condições vulnerabilidades 
sociais da população, na Ilha de Itaparica, figura 3. 

Figura 3 - Ilha de Itaparica e vulnerabilidades
Fonte: Elaboração própria, com base na pesquisa de campo, 2016.
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Como é possível perceber, vulnerabilidade social e riscos são con-
ceitos diferentes, mas podem ser convergentes quando nos referimos às 
sociedades humanas. A figura 3 evidencia algumas variáveis influen-
ciando todo um sistema desarticulado em função de questões sociais, 
o que representa uma condição de vulnerabilidade, podendo chegar a 
uma situação de perigo, ou de risco.As variáveis elencadas nesta figura 
foram identificadas a partir das respostas dos questionários, no sentido 
de buscar uma aproximação com os conceitos e as situações de vulne-
rabilidades e riscos, sobretudo para os jovens e adultos.

Ao longo dos anos, o conceito sobre riscos  esteve relacionado à 
ideia de perigo e de catástrofes naturais. Os trabalhos sobre riscos são 
crescentes e alcançam dimensões complexas no final da década de 1990, 
o que demandam a necessidade de novos olhares e abordagens que ul-
trapassem a dimensão estatística. Becker (1992) amplia este conceito ao 
introduzir a perspectiva social, por meio da ação humana, o que contribui 
para a desestabilização da sociedade. Continuadamente, essas discussões 
vêm sendo ampliadas, incluindo não somente os fenômenos naturais, a 
exemplo de terremoto, maremotos e vulcões, mas, também, às ações an-
trópicas (REBELO, 2003; GONÇALVES, 2003 ). Os riscos podem ser 
classificados como naturais, antrópicos ou mistos (LOURENÇO, 2007, 
p.109).  Para além de uma perspectiva física, o modelo de desenvolvi-
mento econômico adotado pelo Brasil, com uma baixa ação do Estado, 
que gerou ao longo de séculos exclusões, analfabetismo, a não garantia 
de direito à educação de qualidade, saúde precária e escolas desinteres-
santes e dessignificadas contribuiu para a situação vivenciada, na atuali-
dade, por crianças, jovens e adultos que tiveram seus direitos negados, 
impulsionando-os a uma situação de risco. 

No transcorrer da pesquisa, constatamos que do ponto de vista 
“natural”, a exemplo de terremotos, maremotos e vulcanismos, as co-
munidades residentes na Ilha de Itaparica não dispõem de ocorrências 
relacionadas aos abalos sísmicos. No tocante às relações territoriais, 
decorrentes do modelo de crescimento adotado e ao tipo de uso e 
ocupação na Ilha, que gerou uma grande divida social, sobretudo com 
a degradação dos estuários marinhos, há indícios de situações que 
materializam riscos, nomeadamente quando referimos à ampliação 
da malha urbana em terreno frágil, decorrente do SVO, a questão da 
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infraestrutura e à falta de perspectiva para os jovens e adultos que ha-
bitam este lugar. Com esta ampliação, aumenta o número de pessoas, 
carro de passeio, caminhão, ônibus que irão passar pela Ilha. Outro 
ponto a destacar, refere-se à falta de uma política de desenvolvimento 
voltada para a realidade de quem habita a Ilha. A dependência de Sal-
vador faz com que esses municípios funcionem enquanto dormitório, 
no maior número de meses do ano. Há uma negligência em relação às 
condições das embarcações que fazem a travessia na Baía de Todos os 
Santos, o que induz a situação de perigo.

Juventudes, Ilha de Itaparica e Perspectivas

O conhecimento do que pensam as juventudes residentes na Ilha 
de Itaparica sobre a dinâmica de suas vidas é poder criar cenários sobre 
as perspectivas deste lugar. A Ilha é encantadora não somente pela sua 
paisagem física, como também cultural e econômica. A invisibilidade 
da juventude favoreceu o aparecimento de algumas sequelas, o que de-
nota a necessidade de compreender a origem. A partir de 1990, a Orga-
nização das Nações Unidas e da Organização Ibero-Americana vêm tra-
zendo para a mesa de discussão a temática da juventude, no intento de 
dar visibilidade. Posteriormente, a situação de precariedade vivenciada 
por jovens, em diferentes países do mundo, foi publicada pela ONU. 
Problemas como desemprego, doenças e contextos familiares inseguros 
são trazidos à tona. Mesmo estando inserida na Declaração de Direitos 
Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais  esta temática ainda é muito tímida nas ações do Estado bra-
sileiro, o que tem levado a invisibilidade dos jovens, concorrendo para 
uma situação de vulnerabilidade, consequentemente de riscos sociais. 
Diante da pressão internacional, foi apenas em 2009, na ocasião da XIV 
Conferência Ibero-Americana de Ministros e Responsáveis de Juventu-
de, ocorrida em Santiago do Chile, que o Brasil ratificou a participação. 
Até então os programas adotados pelo Estado tinham como limite má-
ximo de idade 18 anos, o que não representa o conjunto da população 
jovem. A visibilidade da juventude, enquanto categoria, foi possível a 
partir de quatro momentos distintos: 
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a) a realização da 1ª Conferência Nacional de Juventude, em 
2008;  

b) aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 65, co-
nhecida como PEC da Juventude, em julho de 2010, depois 
de uma longa tramitação. Essa PEC incorpora o termo “jo-
vem” no capítulo dos Direitos e Garantias fundamentais da 
Constituição Federal, dando existência corpórea a uma enti-
dade praticamente inexistente nas políticas públicas;

c) a realização da 2ª Conferência Nacional de Juventude em 
2011;

d)  a aprovação em agosto de 2013 da Lei nº 12.852, que institui 
o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens. 
Já em seu art. 1º, § 1º estabelece que são considerados jovens 
as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. 

Essa sequência positiva de instrumentos nos obriga a reformular 
os conceitos e afirmar a nova conceituação de juventude: de 15 a 29 
anos de idade. O objetivo consiste em subsídiar as diversas instâncias 
da sociedade civil e do aparelho governamental aprofundem sua leitura 
de uma realidade que, como os próprios dados evidenciam, é altamente 
preocupante.As conferências foram significativas para entender a ju-
ventude enquanto categoria social. A identificação de anseios, do que 
pensam e do que querem fazer continua a ser uma atribuição muito 
complexa. A ONU e o IBGE caracterizam a população jovem entre 15 
a 24 anos. No entanto, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ)ampliam esta faixa para 15 
a 29 anos, o que adotamos nesta pesquisa. 

Diante das diferentes terminologias e sentidos, o conceito 
de juventude envolve uma série de signos e significados. Cada jo-
vem representa uma percepção e uma pertença a mundos sociais 
distintos, (IRIART, 2010). É preciso ir além da faixa etária, buscar 
entender os contextos sociais, os gostos, os anseios e as perspec-
tivas de vida. Na busca de outros conceitos, JUNQUEIRA (2006) 
afirma que a juventude constitui uma construção social e não pode 
ser considerado um grupo social homogêneo e único. As definições 
precisam considerar os olhares dos jovens sobre eles próprios, seus 
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valores, sua(s) identidade(s), a forma de ver, sentir e conviver no 
mundo, ou seja, os contextos juvenis. No âmbito regional, as pesqui-
sas têm identificado alguns problemas vivenciados pelos jovens, nos 
municípios de Mata de São João, Santo Antônio de Jesus, Jiquiriça, 
Jaguaripe, Nazaré, Salvador, Vera Cruz e Itaparica. No caso espe-
cifico da Ilha de Itaparica, a figura 4 ilustra a opinião da população 
sobre as necessidades da Ilha.

Figura 4 - Necessidades da Ilha de Itaparica.

Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figura 4 destaca a segurança pública, o saneamento básico, 
transporte, escolas de qualidade, entre outras,  como variáveis muito 
necessárias na Ilha de Itaparica. Outra questão que interfere no cotidia-
no dos moradores refere-se à evasão escolar, a repetência e o desinte-
resse pela escola, constituem dificuldades enfrentadas, o que indireta-
mente pode contribuir para direcionar a juventude para uma situação de 
vulnerabilidade social, podendo chegar ao risco, conforme discussão 
anterior. Suas causas estão relacionadas desde o modelo de crescimento 
adotado ao contexto social, econômicos, político e culturais.
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A figura 5 mostra a distribuição da população, por faixa etária 
e por sexo,  nos dois municípios que compõem a Ilha de Itapari-
ca, nos dois últimos censos demográficos. As duas realidades são 
bem parecidas. Em ambos os municípios, observa-se um estreita-
mento da base, refletindo no controle populacional e um índice de 
longevidade médio a partir de 60 anos, o que reflete nas condições 
de habitabilidade da Ilha.

Figura 5 - Distribuição da população dos municípios da Ilha de Itaparica, 
2000 a 2010.

Fonte: IBGE, censo demográfico, 2000 e 2010.

VERA CRUZ

ITAPARICA
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Privilegiada pelas infinitas possibilidades ambientais, a juventude 
da Ilha tem convivido com situações de vulnerabilidades e riscos que 
dificultam a conquista da cidadania ativa, figura 3. As pesquisas que 
vêm sendo realizadas em municípios da Região Metropolitana de Sal-
vador, (RMS), têm demonstrado um elevado grau de evasão escolar, 
desinteresse pela escola e situações de vulnerabilidades, o que poderá 
se configurar num risco social. Esta fragilidade é mais acentuada para 
os jovens, oriundos de famílias com laços frágeis de inserção social, 
com baixo número de anos de estudo e moradores de áreas com vários 
problemas urbanos.

Para entender melhor, a tabela 1 apresenta a distribuição de jo-
vens de 15 a 29 anos de idade, nos diferentes municípios da Região 
Metropolitana de Salvador. Em termos relativos, comparando-se o 
percentual deste grupo social nos municípios de Vera Cruz e Itaparica, 
observa-se que se aproximam da média nacional. Isso denota a necessi-
dade de maior atenção em relação aos jovens.

Tabela 1 - Região Metropolitana de Salvador e população

RMS/
Municípios

População 
Total
2010

População 
Total
2017

População 
Urbana

2010

Jovens(2010)
15 a 29 anos (%)

Total Mulheres Homens
Brasil 190.755.799 207.700 000 160.925.792 26,8 13,4 13,4

Nordeste 53.081.950 57.360.000 38.821.246 28,2 14,2 14,0

Bahia 14.016.906 15.344.447 10.102.476 28,2 14,1 14,1

Camaçari 242.970 296.893 231.973 30,9 15,6 15,3

Candeias 83.158 89.707 75.994 29,3 14,9 14,4

Dias D’Ávila 66.440 80.657 62.473 29,5 14,9 14,6

Itaparica 20.725 22.866 20.725 26,5 13,3 13,2

Lauro de 
Freitas 163.449 197.636 163.449 28,6 14,6 14,0

Madre de 
Deus 17.376 21.007 16.854 28,6 14,3 14,3
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RMS/
Municípios

População 
Total
2010

População 
Total
2017

População 
Urbana

2010

Jovens(2010)
15 a 29 anos (%)

Total Mulheres Homens
Mata de São 
João 40.183 46.998 29.825 29,9 14,8 15,1

Pojuca 33.066 39.718 28.378 29,9 15,1 14,9

Salvador 2.675.656 2.953.986 2.674.923 28,2 14,7 13,5

São Francisco 
do Conde 33.183 40.220 27.391 29,4 15,0 14,4

São Sebastião 
do Passé 42.153 45.827 33.112 28,5 14,6 13,9

Simões Filho 118.047 136.050 105.811 29,4 15,0 14,4

Vera Cruz 37.567   43.640 35.244 25,4 12,5 12,9

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Demográfico e estimativas, 
2010 e 2017.

Neste sentido, salienta-se a relevância de compreender como a 
população tem participado das discussões sobre as transformações que 
irão acontecer na Ilha de Itaparica, decorrente da implantação do Sis-
tema Viário Oeste. Na maioria dos municípios da RMS, a população 
jovem ultrapassa 26% , o que corresponde a média do Brasil. Camaçari, 
Candeias, Simões Filho e Mata de São João, entre outros, destacam-se 
com índices superiores a 29 % do total da população. Nota-se também 
a predominância da população do sexo feminino, na maioria dos muni-
cípios da RMS. Salienta-se que anteriormente a situação de riscos era 
mais direcionada ao sexo masculino, atualmente começa-se a desenhar  
processos de vulnerabilidades das mulheres. Muito embora não tenha 
sido este o foco da pesquisa, percebeu-se o aumento da participação da 
mulher em situações de riscos. Daí a importância da discussão de novos 
caminhos para o desenvolvimento local que inclua a participação do 
Estado, da população e das empresas no sentido de gerar oportunidades 
de emprego e renda, educação e saúde de qualidade para jovens e adul-
tos. Para SEN (2010), o desenvolvimento requer que se removam as 
principais fontes de privação de liberdade. As condições de moradias, 
o saneamento básico, o sistema de saúde de qualidade e um sistema 
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educacional voltado para a autonomia e emancipação constituem pon-
tos significativos para a compreensão do desenvolvimento.

As drogas, a prostituição, o tráfico e a violência, dentre outras ma-
zelas, constituem verdadeiras armadilhas, sobretudo para a juventude. 
Há mundos sociais onde o silêncio e o esquecimento “ressoam” mais 
alto e, muitas vezes, são compatibilizados em números. Essa realidade 
foi relata pelos moradores no transcorrer da pesquisa. A concretização 
de sonhos, a socialização de ideias, saberes e experiências individuais e 
coletivas estimulam a efervescência de cidadãos conscientes, que vêem 
na implantação da ponte possibilidades de empoderamento e indepen-
dência do pensar, do fazer, do agir e o de ser.  

A pesquisa de campo ressalta que o diálogo da Prefeitura com a 
população da Ilha de Itaparica não acontece, ou raramente acontece.

Figura 6 - Diálogos da Prefeitura com a comunidade.

Fonte: pesquisa de campo 2016.

A maioria da população afirmou que gostaria de participar das dis-
cussões sobre a implantação do SVO.  Nos dias das Audiências públicas 
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foi observado a reação das pessoas que passavam  pelo lugar do evento. 
Na Audiência que aconteceu no Hotel Mediterrané percebemos a pre-
sença de muitas pessoas. Nas outras, a participação começou a diminuir, 
muitas pessoas desconheciam o que estava acontecendo. Há necessidade 
de maior participação da população em função das mudanças e mobili-
dades cotidianamente. Isso porque as desigualdades sociais oriundas do 
modo de produção capitalista criou um processo de favelização na Ilha de 
Itaparica, visualizadas nas contradições das paisagens. 

O desenvolvimento da pesquisa identificou a existência de baixa 
participação da população nas discussões sobre os impactos decorren-
tes da Implantação do Sistema Viário Oeste, SVO. Isso tem contribuído 
para ampliar as inquietudes e os conflitos de interesses, observados, 
sobretudo nas audiências públicas, onde a maioria dos participantes 
conclama por mais investimentos na infraestrutura urbana. 

A Ilha de Itaparica tem potencialidades, mas, também, apresenta 
uma urbanização excludente, o que necessita de melhorar a infraestru-
tura, sobretudo relacionada à revitalização dos acessos, melhoria do 
sistema de saúde e espaço de lazer, dentre outros. As opções de lazer 
são limitadas e os jovens residentes na Ilha de Itaparica apresentam 
crescente grau de vulnerabilidade social,  principalmente pelas baixas 
opções de trabalho e renda, baixa participação nas trajetórias de desen-
volvimento do lugar, fragilidade na estrutura familiar, o que provoca 
incertezas e riscos. 

O processo de urbanização tem sido excludente e a falta de parti-
cipação, por parte dos habitantes, sobre o SVO, inibe as perspectivas de 
desenvolvimento. Sugere-se maiores intervenções, por parte do Estado, 
dos empresários e da sociedade civil organizada, visando inserir os jo-
vens nas novas trajetórias de desenvolvimento.

A implantação da ponte possa conviver com a manutenção/qua-
lificação do transporte marítimo para pessoas e com a implantação da 
via circundante, interligando cidades como Santo Antônio de Jesus, 
Nazaré, Maragogipe, São Félix, Santo Amaro, Cachoeira, Saubara, 
Candeias, Salvador, Itaparica e Mar Grande, no intento de inserção 
social da população.Novos cenários para a Ilha de Itaparica com ci-
clovias, arborização, tratamento de esgoto, hortas  comunitárias, pra-
ças, lazer, emprego .
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Resumo
Esse estudo apresenta o processo contra o pedreiro-livre Manoel Ferreira Lima 
da Silva, existente na seção colonial do Arquivo Público do Estado da Bahia. 
Desconhecido pela historiografia, o Termo da Achada, que integra os autos do 
processo, revelam a presença de um mestre franco-maçom que percorreu as 
Capitanias do Norte da América portuguesa em 1817, trazendo consigo traduções 
manuscritas do Recueil Précieux de la Maçonnerie Adonhiramite(1781), obra 
maçônica clandestinamente introduzida no Brasil.
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Abstract
This study presents the legal process against the freemason Manoel Ferreira 
Lima da Silva, existing in the colonial section of the Public Archive of the 
State of Bahia. Unknown by the historiography, the Termo da Achada, that 
integrates the files of the process, reveals the presence of a master mason that 
crossed the Captaincies of the North of America Portuguesa in 1817, bringing 
with itself manuscript translations of the Recueil Précieux of the Masonnerie 
Adonhiramite (1781), masonic work clandestinely introduced in Brazil.

Keywords
Masonry; Revolution of Pernambuco; History of the Book in Brazil

No ano de 2017, completou-se o bicentenário da Revolução Per-
nambucana que teve início em 6 de maio de 1817. Apesar de o mo-
vimento ser bastante conhecido em suas linhas gerais, determinados 
aspectos daquela sublevação contra o absolutismo português ainda 
precisam ser melhor investigados, a exemplo da participação de mem-
bros das lojas maçônicas no seu planejamento e execução. Há algumas 
tentativas por parte do historiador Mário Melo, no começo do século 
XX, em relacionar a Revolução Pernambucana à nascente maçonaria 
colonial, mas que foram limitados pela escassez de documentos. Os estu-
dos de documentos inquisitoriais e policiais, em arquivos portugueses, 
pouco adiantou para identificar a presença de sociedades maçônicas 
na Inconfidência de 1789, na Conjuração de 1798 ou na Revolução de 
1817.Necessário, então, aos historiadores, buscar novas informações 
nos arquivos brasileiros e ficar mais atentos para sinais que indiquem 
a presença de pedreiros-livres na sociedade, nas letras, na arquitetura e 
nas artes brasílicas.

Segundo Alexandre Mansur Barata, que estudou a presença de 
pedreiros-livres brasílicos nos processos inquisitoriais custodiados no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa,
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Entre 1790 e 1821, data em que o Santo Ofício foi extinto, 
foi identificado um conjunto de 33 processos completos ref-
erentes ao crime de maçonaria nos arquivos da Inquisição de 
Lisboa, no qual o Brasil estava sob jurisdição. (...).No que se 
refere ao crime de maçonaria, entre 1790 e 1821, não encon-
trei nenhum processo por atividade maçônica praticada na 
colônia. Como já vimos, os maçons brasileiros (sic) proces-
sados pela Inquisição encontravam-se no Reino (BARATA, 
2005, 133-137).

Quando Mansur Barata publicou sua tese, na qual demonstra a 
expressiva presença de maçons no Rio de Janeiro entre 1790 e 1822, 
o processo do pedreiro-livre Hipólito José da Costa ainda não havia 
sido localizado pelos funcionários do Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, o que só ocorrera em 2009. Não se conhece nos arquivos por-
tugueses, portanto, processo algum sobre a atuação dos pedreiros-livres 
na América portuguesa. Tão pouco se conhecia algum processo contra 
pedreiros-livres em arquivos brasileiros. Há, por essa razão, uma imen-
sa lacuna historiografia sobre a presença das sociedades maçônicas nas 
Capitanias do Norte, nos primeiros anos do século XIX. 

Essa escassez de informação pode, não obstante, ser atenuada 
com a localização de um processo, o único que foi possível atualmente 
identificar em arquivos brasileiros, contra um pedreiro-livre. O mestre 
maçom Manoel Ferreira Lima da Silva, que usou o nome falso de 
Manoel dos Anjos, transitou pelas Capitanias do Norte em 1817, saindo 
do Maranhão em direção à cidade do Salvador, mas, por força das tur-
bulências políticas ocorridas entre Pernambuco e Bahia, mudou o seu 
itinerário em Alagoas e decidiu subir o Rio São Francisco, buscando a 
Vila de Barra do Rio Grande, de onde retornaria para o Maranhão, atra-
vessando partes do Piauí. Seu itinerário foi, contudo, atalhado quando 
alcançou a Vila de Pilão Arcado, que desde 1810 integrava a Comarca 
do Sertão de Pernambuco, onde foi aprisionado pelo juiz ordinário, o 
capitão Dionísio Barreto Lima, que instaurou uma devassa para apurar 
a identidade e os papéis em posse do viajante.

A referida devassa contra o pedreiro-livre está custodiada no Ar-
quivo Público do Estado da Bahia, que conserva três códices com do-
cumentos sobre a Revolução Pernambucana de 1817, até o momento 
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ignorados tanto pelos historiadores pernambucanos quanto pelos baia-
nos. O primeiro, o Livro 582, é uma lista com os prisioneiros que foram 
remetidos, julgados e presos na Bahia entre 1817 e 1821. O segundo 
livro, de número 583, é o processo de um dos muitos envolvidos dire-
tamente no episódio, não muito diferente dos muitos outros atualmente 
conservados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A surpresa, no 
que tange à particularidade da existência de um mestre maçom brasíli-
co, está no terceiro códice, Livro 583-1.

O título completo do códice 583-1 está posto como Auto de De-
vassa que mandou fazer o Juiz Ordinário o Capitão Dionizio Bar-
reto Lima para indagar, e vir no conhecimento se há nesta Villa e 
seu termo alguma pessoa, que tenha a menor correspondência com 
os Sublevados de Pernambuco ou seus sequazes, ou que maldigam 
do Estado, e sobre os presos Felix Soares e Manoel dos Anjos alias 
Manoel Ferreira Lima da Silva a respeito do mesmo objeto.1 O tí-
tulo nada revela sobre o viajante ser um pedreiro-livre, mas a análise 
dos seus quarenta fólios revela muito sobre circulação de manuscritos 
maçônicos na colônia, na medida em que torna possível recuperar parte 
da trajetória de Manoel Ferreira Lima da Silva, pedreiro-livre que par-
tiu de São Luís rumo à Bahia ao tempo da Revolução Pernambucana, 
sendo apreendido como suspeito de fazer parte daquele movimento de 
contestação da ordem monárquica.

Recuperar aspectos da trajetória de Manoel Ferreira Lima da 
Silva, que usou o nome falso de Manoel dos Anjos, só é possível em 
decorrência de ele ter sido preso, juntamente como Félix Soares, pelo 
Juiz Ordinário e Capitão Mor da Vila de Pilão Arcado, Dionísio Lima, 
lugar onde chegou no início de junho de 1817. A devassa que se seguiu 
teve início a 10 de junho de 1817, no mesmo dia da prisão dos dois sus-
peitos por Dionísio Lima, sendo que nesta completavam-se, então, três 
meses e quatro dias do início da Revolução Pernambucana, e a República 
ali instalada já definhara após 75 dias, com a entrada das tropas portu-
guesas em Recife a 19 de maio.

1 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Colonial/Provincial; Fundo: Governo 
Geral / Governo da Capitania. Série: Justiça; Livro 583-1, Revolução Pernambucana 
1817, fólios 01-40v.
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Quem seria esse Manoel Ferreira Lima da Silva? O livro Márti-
res pernambucanos Victimas de duas Revoluções do padre Joaquim 
Dias Martins, escrito em 1823, publicado postumamente em 1853, 
apresenta um obscuro personagem chamado Manoel Ferreira Lima. De 
acordo com Dias Martins:

Lima 15.° (Manoel Ferreira) pernambucano de 1817; era nat-
ural e morador nas Alagoas, quando ali aportou o insigne - 
Lima 13.o [José Inácio Ribeiro Abreu e Lima, o padre Roma] 
-, e n’aquellavilla se arvoravão as bandeiras patrioticas da 
capital: se este fosse o trahidor, que para a Bahia partio a avis-
ar o Conde dos Arcos dos successos de Pernambuco, e prox-
ima visita do emissario Abreu e Lima, seo nome não deveria 
profanar esta galleria; porém esta imputação nunca passou de 
suspeita, sendo pelo contrario, um facto, que esteve preso nos 
carceres da Bahia, d’onde foi solto por ordem particular do 
Conde (MARTINS, 1853, 256).

O personagem que aparece no livro de Joaquim Dias Martins se-
ria o mesmo que consta na devassa feita pelo Dionizio Barreto Lima, 
juiz ordinário da vila de Pilão Arcado, ou seria mais um caso de homo-
nímia? Somente o aprofundamento das pesquisas poderá confirmar ou 
descartar essa possibilidade. Seu papel na Revolução Pernambucana é 
controverso, para dizer o mínimo. Mesmo o Padre Dias, seu contempo-
râneo, não conseguia dizer se ele era um dos rebeldes ou se traíra o pro-
jeto político dos pernambucanos, denunciando-o ao Conde dos Arcos. 

É possível afirmar, não obstante, que o Manoel Ferreira Lima da 
Silva, preso na Vila de Pilão Arcado, estivesse fugindo, uma vez que sua 
missão era seguir para Salvador e ele alterou, bruscamente, seu itinerário. 
Pela quantidade de cartas que ele levava consigo, seria ele, supostamente, 
um emissário dos rebeldes, como fora José Inácio Ribeiro de Abreu e 
Lima, o padre Roma? Esse personagem foi capturado ao desembarcar em 
Itapuã, 20 quilômetros distante do núcleo urbano, e executado no Campo 
da Pólvora, na Cidade da Bahia, a 29 de março de 1817. A notícia da sua 
captura e execução sob a acusação de lesa-majestade, não demorou a se 
espalhar, inclusive por meio da gazeta Idade d’Ouro do Brazil, criando 
pânico entre os rebeldes e fortalecendo a moral das tropas que partiram 



174  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 169-191, jan./dez. 2018.

daquela capitania, sob ordens do Conde dos Arcos, para reprimir o mo-
vimento republicano.

Desta forma, a notícia da execução do padre Roma alcançou ra-
pidamente o território entre Sergipe e Pernambuco e pode ter mudado 
os planos de Manoel Ferreira Lima da Silva. Ao invés de seguir para 
Salvador, ele tomou o rumo dos sertões do rio São Francisco, tentando 
alcançar a Vila de São Francisco da Barra, no limite oeste da capitania 
da Bahia. Nesse ínterim, ele adotou o nome falso de Manoel dos Anjos. 
Era, sem dúvida, uma estratégia para proteger sua verdadeira identida-
de, indicando que estava com medo, que o levou a buscar uma rota de 
fuga pelos sertões do São Francisco. 

 É possível que Manoel Ferreira tenha partido de Alagoas, se-
guindo pelo rio São Francisco até a vila de Juazeiro, na Bahia, onde se 
encontrou com Felix Soares. A partir do fólio de nº. 7 do processo, tem 
início o rol das testemunhas convocadas pelo Capitão Dionísio Lima. 
O depoimento mais revelador é feito pela segunda testemunha, 
Thomas Rodrigues de Aquino, índio, casado, pequeno agricultor, natu-
ral e morador de Barra do Rio Grande. A referida testemunha afirmou 
“que conhece muito bem Felis Soares por morar como ele testemunha 
na sobredita Vila da Barra donde desceram ambos para baixo, sendo ele 
testemunha o piloto da embarcação até a povoação de Boa Vista termo 
de Cabrobo desta mesma comarca”. Ainda segundo ele,“Felis Soares 
foi atrás de um escravo chamado Gerônimo que havia fugido e tivera 
notícia de que o mesmo fora prezo em Vila Nova de Jacobina”.2 Conti-
nuou a testemunha afirmando que, após receber o escravo, Félix Soares

...voltou a embarcação e ahi então foi que recebera huma carta 
da mão de hum homem que ele testemunha não conhece, porem 
presenciou elle lhe entregar  e pedir que a entregue na mão do 
Capitão Mor Liberato pois era de empenho e subindo ele teste-
munha a povoação de Juazeiro ahiachara Manoel dos Anjos ou 
Manoel  Ferreira Lima da Silva  que instou fortemente com Felis 
Soares para que o trocece (sic) na sua canoa ate a Barra e que em 

2 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Colonial/Provincial; Fundo: Governo 
Geral / Governo da Capitania. Série: Justiça; Livro 583-1, Revolução Pernambucana 
1817, fls. 07v-8.
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toda essa estenção (sic) de jornada  nunca vira ele testemunha 
falarem das cousas de Pernambuco.3

A testemunha concluiu seu depoimento, afirmando “que Manoel 
dos Anjos veio a saber da carta que trazia Felis Soares não no Porto de 
Tabuleiro aonde fora entregue, e eles logo prezos a ordem do Capitão 
Mor dessa Vila Liberato Jose Leite Pereira de Castelobranco”. O conte-
údo da tal carta que portava Félix Soaresé desconhecido.

Ao todo foram arroladas trinta testemunhas na Devassa, sendo 
que nenhuma delas conhecia Manoel Ferreira Lima da Silva. O vigési-
mo depoente convocado foi Thomas Ribeiro da Paz, natural de Sergipe 
del Rei, “disse que sabe por ouvir dizer nesta villa, que Felis Soares fora 
prezo por trazer huma carta das partes de Cabrobó para o Capitão Mor 
desta villa, e que quanto ao outro prezo ignora o motivo de sua prisão, 
pois nem o conhece”.4Pelo que se pôde inferir de todos os depoimentos 
prestados, não há razão para duvidar que Manoel Ferreira, ao contrário 
de Félix Soares, era um completo desconhecido para os moradores da 
Comarca do Sertão.

O próprio suspeito, contudo, oferece algumas pistas sobre sua tra-
jetória. Nas perguntas feitas pelo Capitão Dionísio Lima a Manoel 
Ferreira Lima da Silva, a 17 de junho de 1817, ele respondeu que “viera 
da Cidade de São Luis do Maranhão por o Mar na sua Escuna Glo-
ria das Virgens, e que arribando a Parnaiba se resolveu vir por terra a 
Bahia”. Na sua escuna, Manoel Ferreira percorreu, então, apenas cerca 
de 300 quilômetros que separam a capital do Maranhão e o Parnaíba, 
que servia como importante entreposto comercial. O restante da viagem 
entre o Parnaíba e Salvador, mais de 2.100 quilômetros, deveria ser 
completada por rota terrestre. 

A segunda pergunta feita pelo Capitão foi “se ele era o mesmo 
Manoel dos Anjos, que tranzitou por outro tempo por esse Rio de Sam 
Francisco e por que motivo mudou o seu cognome”. Ele respondeu, ao 
Capitão, “que hera o mesmo Manoel dos Anjos, que na sua infancia 
andava por esses Certoins, e que a causa de mudar o cognome forão as 

3 Idem.
4 Ibidem, fl. 21v.
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muitas invistidas da rapaziada”. Essa informação não pode ser confir-
mada ou negada.Foi realizado um segundo exame nos papéis de Manoel 
Ferreira, mais revelador, pois Dionísio Barreto Lima encontrou

... alem dos dois passaportes do Maranhão e de Oeiras do 
Peauhyjacontẽplados no primeiro exame mais outro paçaporte 
de vinte de outubro de mil oitocentos e treze: hum despacho 
de Vinte seis de setembro de mil oitocentos  e quatorze: hum 
asento de desacete de janeiro de mil oitocentos e desacete feito 
em Maranhão por André Ferreira da Silva Porto Outro da mes-
ma Cidade do Maranhão de vinte e sinco de Dezembro de mil 
e oitocentos e desaceis[?] João José de Almeida Junior [fl. 36] : 
hum escrito de ajuste e trato de sociedade do dito Manoel Fer-
reira Lima e o Alferes Felipe José das Neves feito no porto de 
São José das Carnaubeiras a onze de Março de mil, e oitocentos 
e desacete Reconhecido na Villa de Parnahiba a quinze do mes-
mo mes e anno: achou-ce mais tres copias  de cartas do Bispo do 
Pará, [?] mais além do quaderno = Memoria da viagem que fiz 
da Bahia para o Maranhão de que no primeiro exame se faz 
menção = outro quaderno intitulado = Diario da Viajẽ que faço 
da Cidade do Grão Pará Pará (sic) para Caijeanna[Caiena] 
na minha Escuna Gloria das Virgens = e outro quader- 
ninho sujo de meio oitavo de mil e cete centos e noventa e trez 
que de tudo mandou o dito juiz fazer hũ terceiro apenço e juntar 
a mesma Devassa.5

Os dois diários de viagem manuscritos, que infelizmente estão 
desaparecidos, são descritos como in-4o. O juiz ordinário observou que 
o Diário iniciava em 12 de agosto de 1815. A existência da Memoria 
em posse de Manoel Ferreira Lima da Silva indica que o mesmo já es-
tivera anteriormente na Bahia, de onde teria seguido, outra vez, para o 
Maranhão, possivelmente também por rota terrestre. Além dos dois diá-
rios, o suspeito possuía cartas do governo de Caiena e do Sargento-mor 
Joaquim Pedro Azedo. Onde Manoel Ferreira Lima da Silva teria sido 
iniciado na sociedade dos pedreiros-livres? No Maranhão, na Bahia ou 
em Caiena? Deve-se sublinhar que a capital da Guiana Francesa sen-
tiu diretamente todos os influxos do processo revolucionário que teve 

5 Ibidem, fls. 35, 35v e 36. “Segundo exame ou vistoria que mandou fazer o Juiz 
ordinário”.
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lugar na França entre 1789 e 1799, inclusive com a instalação precoce 
de lojas de pedreiros-livres e, em consequência, com a circulação de 
livros e ritos maçônicos. Havia lojas maçônicas em Caiena desde 1755 
e elas estavam relativamente próximas de São Luís, sendo o percurso 
facilitado pela navegação marítima (BORD, 1908, 408). 

Após sua aventura nos sertões do São Francisco, Manoel Ferreira 
Lima da Silva retornaria para o Maranhão, em data incerta. Foi possível 
localizar parte do seu inventário, na cidade de São Luís, onde falecera 
a 14 de abril de 1822. No documento, que parece estar incompleto, 
datado do mesmo dia 14 de abril, certo José Afonso Neto afirmou que 
o falecido era piloto e que “pello conhecimento que delle tinha decla-
rou ser natural da Cidade da Bahia”.6 Não qualquer há informações 
sobre parentes ou a idade do inventariado. Foram arrolados 11$640 
réis em moeda, roupas e um conjunto de “Instrumentos Jograficos e 
Nauticos”,que incluem uma ampulheta de quarto de hora, um oitante 
velho, “duas Cartas jograficas”, duas linhas e dois prumos. Lima da 
Silva possuía também ferramentas, uma pistola pequena muito velha e 
uma faca com cabo e ponteira de prata com vinte e quatro oitavas. 
Os itens mais valiosos eram dois relógios e 43 sacas de algodão, das 
quais 35 foram vendidas e 8 estavam arruinadas e molhadas. Não há 
registro de livros ou cadernos manuscritos.

Apesar de sumamente importantes, a Memória e o Diário de 
Viagem, apreendidos em 1817, não seriam os manuscritos mais revela-
dores sobre a trajetória de Manoel Ferreira Lima da Silva, visto que ele 
estava em posse de traduções manuscritas de um ritual maçônico. 
A circulação de livros e manuscritos maçônicos na América portugue-
sa, até o presente, não foi comprovada pelos historiadores do livro ou 
da maçonaria no Brasil e isso amplia a importância do conjunto de ma-
nuscritos maçônicos encontrado com Manoel Ferreira Lima da Silva.

Quando o Capitão Dionísio Barreto Lima violou as bagagens de 
Manoel Ferreira Lima da Silva encontrou “nove quadernos no mesmo 

6 Arquivo do Tribunal de Justiça do Maranhão, São Luís. Fundo: Tribunal da Relação 
do Maranhão; Seção: Juízo dos Órfãos do Maranhão; Caixa Nº: 4.b ; Autos de termo 
de juramento de inventário dos bens do falecido Manoel Ferreira Lima da Silva, tendo 
como inventariante José Affonso Netto. 1822..
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masso em que vinha a proclamação referida”. Esses nove cadernos apre-
endidos, importante registro da circulação de ritos maçônicos no Brasil 
colonial, os quais eram formados por traduções manuscritas do Recuei 
lPrécieux de la Maçonnerie Adonhiramite (Compilação Preciosa da Ma-
çonaria Adorinamita). O Termo da Achada, incluso nos autos do proces-
so, descreve tudo o que foi encontrado nos pertences do suspeito: 

... na Papelladaavulça e em maçada  achou-ce hum rascunho, 
que parece vir da letra do mesmo signado prezo conferidas e 
comfinada com outras muitas delle, que na mesma Papellada 
se achou cujo rascunho he feito com pena de lapis, e hehuma 
proclamação dos Infernais Conspirados de Pernambuco contra 
a Sagrada Pessoa, e puder de Sua MagestadeFidelissima El Rei 
Nosso Senhor e o dito Juiz mandou emcorporarhesse mesmo 
rascunho a Devassa que vai proceder; E exzaminando mais 
acharão-se nove quadernos no mesmo masso em que vinha a 
proclamação referida  principiando o primeiro quaderno nestes 
termos = Grande DeosArchiteto do Oniversso = o segundo prin-
cipia = Abertura de Loje de Companheiro, o terceiro diz = Abertura 
de Loje de Mestre = o quarto comessa por  = Abertura de Loje 
de Mestre perfeito = o quinto diz = Primeiro Eleito, ou Eleito 
dos nove = o sexto principia = Segundo Eleito = o setimo =  
terceiro Eleito chamado dos quinze = o oitavo = Cathecismo de 
Eleito perfeito, e nono finalmente pricipia (sic) = Sam João ten-
do cido levado [fl.05] levado por hum nofragio a Ilha de Patmos 
cujos quadernos mandou odittoJuis, que fossem apinçados por 
linha a ditta Devassa. Achou-ce mais hum Papelito no mesmo 
maço com hum rol de nomes, e as sim mais hum quarto de 
Papel, que tinha no alto, quatro riscoscruzados com varios pontos 
e porbaicho hum A.b.c. com variosgiogrificos de diferentes cara-
teres correspondentes a cada huma das letras do A.b.c. . 

Todos esses cadernos devem ter sido costurados à linha no corpo 
do processo, junto com outros manuscritos encontrados em posse dos 
suspeitos. Não há dúvida de que o ritual maçônico copiado nos cader-
nos era o Adonhiramita, formado por uma hierarquia com 12 graus. 
Os três primeiros eram compostos pelo de Aprendiz, Companheiro e 
Mestre, que constituem os graus simbólicos. Os cadernos manuscritos 
encontrados com Manoel Ferreira alcançam até sétimo grau. Eles são, 
sem dúvida, cópias extraídas dos dois volumes do Recueil précieux de 
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lamaçonnerie adonhiramite, cuja autoria é atribuída a Louis Guillemain 
de Saint-Victor. 

ORecueil précieux de lamaçonnerie adonhiramite foi publicada 
em quatro partes, possivelmente em 1781. A incerteza da data de im-
pressão é decorrente da existência que não traz o ano de impressão. 
A coleção, em seguida, foi reimpressa em 1783, 1785, 1786, 1787 e 
mesmo em 1803 e 1809. É impossível saber qual edição serviu para fa-
zer as traduções apreendidas. A primeira parte, conforme já observado, 
apresentava os três graus simbólicos de Aprendiz, Companheiro e Mes-
tre, além do de Mestre Perfeito. A segunda parte da obra apresentava os 
graus de perfeição: Primeiro Eleito ou Eleito dos Nove, Segundo Eleito 
Nomeado de Pérignan, Terceiro Eleito Nomeado eleito dos Quinze, 
Pequeno Arquiteto, Grande Arquiteto ou Companheiro Escocês, Mestre 
Escocês, Cavaleiro da Espada Nomeado Cavaleiro do Oriente ou da 
Águia, Cavaleiro Rosa Cruz e O No aquita ou Cavaleiro Prussia-
no. As partes terceira e quarta da obra eram compostas por La Vraie  
Maçonnerie d’Adoption e uma coleção de Cantiques Maçonniques 
Dédiés aux Dames. A descrição do Termo da Achada indica que Manoel 
Ferreira Lima da Silva possuía apenas a tradução das duas primeiras 
partes da obra, relativa aos graus maçônicos.

Jean-Marie Ragon, no Orthodoxie Maçonique Suivie de la 
Maçonnerie Oculte, publicado em 1837, atribuiu, equivocadamente, a 
autoria do Recueil ao Barão Théodore Henry de Tschoudy (RAGON, 
1853, 147).Esse foi o autor de L’Étoile Flamboyante ou La Sociétédes 
Francs-Maçons, 1766, que propôs o estabelecimento de uma nova Ordem 
de altos graus, a Ordem da Estrela Flamígera, com três níveis: Cava-
leiro de Santo André, Cavaleiro da Palestina e Filósofo Desconhecido. 
Tschoudy, contudo, faleceu em 1769, cerca de doze anos antes da im-
pressão do Recueil. Comparando a descrição dos cadernos manuscri-
tos apreendidos, mesmo desaparecidos do corpo do processo, com um 
exemplar do Recueil Précieux, fica visível a simetria entre ambos.
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Quadro I- Comparativo entre os manuscritos descritos no  
513-A e o Recueil Précieux, na edição de 1783.

Cadernos 
Encontrados

Grau Recueil Précieux de la 
Maçonnerie Adonhiramite

Grande Deos 
Architeto do 
Oniversso

1.o Grau – 
Aprendiz

1a parte:pp. 10-12, Ouverture de laLoge 
d’Appentif ; pp. 13-26, Catéchismedes 

Apprentifs.

Abertura de Lojede 
Companheiro

2.o Grau – 
Companheiro

1a parte: Ouverture de la 

Logedes Compagnons, pp. 52-53 
;CatécismedesCompagnons,pp. 54-64.

Abertura de Loje de 
Mestre 3.o Grau – Mestre

1a parte: Ouverture de la Loge de 
Maitre, pp. 81-83; Catéchismedes 

Maitres, pp. 84-96.

Abertura de Loje 
deMestre perfeito

4.o Grau – 
Também nomeado 
de Antigo Mestre

1a parte: Catéchismedes Maitres 
Perfaits, pp. 99-102. Obs: Não consta 
no Recueil Précieux de la Maçonnerie 

Adonhiramite a “Ouverture  de la 
Logedes Maitres Perfaits”, mas a 

“Réception”, pp. 97-98.

Primeiro Eleito, ou 
Eleito dos nove

5.o Grau – 
Também nomeado 
de Pequeno Eleito

2a parte: Premier Élu, uoL’Éludes 
Neuf, pp.1-18 Catéchisme de Premier 

Élu, pp. 19-22.

Segundo Eleito

6.o Graus – 
Nomeado de 

EleitodePérignan 
ou Desconhecido

2a parte: SecondÉlu, NomméÉlu de 
Perignan, pp. 23-25. Catéchisme de 

SecondÉlu, pp. 26-31.

TerceiroEleito 
chamado dos quinze

7.o Grau – 
Nomeado de 

Grande Mestre 
Eleito

2a parte: TroisièmeÉlu, nomméÉludes 
Quinze, pp. 32-43.

Cathecismo de Eleito 
perfeito

2a parte: Catéchisme de 
l’ÉluParfaitpp.44-46

Sam João tendo 
cidolevadopor hum 
nofragio na Ilha de 

Patmos

DESCONHECIDO

O primeiro caderno manuscrito apreendido era, sem dúvida, o 
Catecismo do 1.o Grau, de Aprendiz, apesar de que na Devassa foi re-
gistrado apenas o introito “Grande Deos Architeto do Oniversso (sic)”. 
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O Recuiel Précieux traz no catecismo de Aprendiz a seguinte questão 
“Que signifie cette lumière?”, seguindo-se como resposta “La recon-
noissance & l’ensemble de

O primeiro caderno manuscrito apreendido era, sem dúvida, o 
Catecismo do 1.o Grau, de Aprendiz, apesar de que na Devassa foi 
registrado apenas o introito “Grande Deos Architeto do Oniversso 
(sic)”. O Recuiel Précieux traz no catecismo de Aprendiz a seguinte 
questão “Que signifie cette lumière?”, seguindo-se como resposta “La 
reconnoissance & l’ensemble de toutes les vertus, symboledu Grand 
Architecte de l’Univers”.Do segundo ao oitavo caderno é ainda mais 
fácil comprovar, devido aos títulos e sequência apresentados, de que 
se tratava mesmo de uma cópia do Recueil Précieux de la Maçonnerie  
Adonhiramite. O rito adonhiramita foi usual nas lojas maçônicas por-
tuguesas entre o fim do século XVIII e início do XIX (MARQUES, 
1990, 213).A notícia da existência, na América portuguesa, de cópias 
manuscritas do Recueil Précieux assevera a afirmação de Kurt Prober, 
fundamentada apenas na sua intuição, de que 

Usava-se primitivamente no Brasil [colonial] o rito adonhi-
ramita, e por isto mesmo a Arte Real de 1800 a 1834 tinha o 
nome genérico de Maçonaria Adonhiramita, nome derivado do 
mestre Adonhiram. [...] Duvido muito que tenha existido algum 
ritual “Adonhiramita” impresso em português, sendo provável 
que se tenha feito traduções rústicas, manuscritas da edição francesa  
Recueil Précieux de la Maçonnerie Adonhiramite. Só no ano de 
1836 é que a Tipografia Austral, Rio de Janeiro, imprimiu o pri-
meiro ritual em nossa língua “Coleção Preciosa da Maçonaria 
Adonhiramita”, em 11 fascículos (PROBER, 1981, 105).

Kurt Prober estava, ao mesmo tempo, certo e errado na afirma-
ção supra. Estava certo em relação à existência das traduções rústicas 
manuscritas do Recueil, conforme pode ser comprovado pela lista dos 
manuscritos encontrados em posse de Manoel Ferreira Lima da Silva, 
na Vila de Pilão Arcado. O que o principal historiador da maçona-
ria brasileira, bem como todos os demais historiadores da História 
do Livro no Brasil, desconheceuforam os exemplares impressos do 
Compendio das Instrucções Maçonicas para uso do G:. O:. B:. São 
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três instruções ou guias impressas para uso dos membros do Grande 
Oriente do Brasil, que funcionou em Salvador entre 1813 e 1817.

Existem apenas notícias esparsas acerca desses “Catecismos da 
maçonaria adonhiramita”, introduzidos clandestinamente na Bahia e 
em Pernambuco colonial. Até o presente, havia apenas uma denúncia, 
remetida ao governo português em 1817, mesmo ano da devassa contra 
Manoel Ferreira Lima da Silva, de que o padre Ignacio José de 
Macedo e o professor José Francisco Cardoso de Moraes utilizavam, 
em Salvador, um catecismo maçônico impresso em Londres na “Im-
pressão de Segredo”. Esta carta de um certo frei Amador da Sancta 
Cruz, misterioso frade que possivelmente se esconde sob um pseudôni-
mo, mas que viveu em Salvador 1817, contém graves acusações contra 
os pedreiros-livres da Bahia. Ele a enviou às autoridades na Corte do 
Rio de Janeiro após a Revolução Pernambucana, iniciada a seis de mar-
ço daquele ano, onde tenta demonstrar que na Bahia havia, também, 
uma presença influente e perniciosa de pedreiros-livres, que militavam 
contra a monarquia portuguesa e suas instituições. A carta foi encontra-
da pelo historiador português Ângelo Pereira no arquivo particular do 
Conde dos Arcos e publicada em 1956. Nela, o denunciante revela que

... a malvada seita dos Pedreiros Livres, cujo principal acento 
he nesta Cidade [da Bahia], plantada, há mais de vinte annos por 
Joze Francisco Cardozo (...). Os Padres Ignacios, Gazeteiro, o M.e 
de Grammatica, e outro mestre da mesma lingoa, Dominicano, 
e o Substituto das mesmas Cadeiras são iguaes aos anteced-
entes, todos elles profanadores do seo estado, e as mais fortes 
columnas da Massonaria; elles são, q. explicãoo cathecismo, 
e Ritual das funçoesmassonicas, cujo livro foi impresso em 
Londres com o titulo = Compendio p.a o Oriente da Bahia= 
na Impressão de Segredo. (PEREIRA, 1956, 251-252).

Outra pista pode ser encontrada na correspondência da Legação 
de Londres, conservada no Arquivo do Itamaraty, no Rio de Janeiro, 
onde existe uma carta na qual D. Domingos de Souza Coutinho, Conde 
de Funchal, referindo-se à Hipólito José da Costa, afirma “ouvi depois 
que ele tinha composto certas cartas maçônicas e hum catecismo que 
aqui se imprimiu em portuguez” (DOURADO, 1957, Vol. 1, 121). Esse 
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“catecismo”, de que não houve notícias pelos dois séculos seguintes, 
também foram ignorados pelos autores que escreveram sobre Hipólito 
da Costa. Segundo Rubens Borba de Moraes, o renomado conhecedor 
de impressos sobre o Brasil, “o catecismo impresso em português em 
Londres não me consta que tenha sido publicado, nunca vi um exemplar 
mencionado e nem os biógrafos de Hipólito da Costa citam a existência 
de algum. É pouco provável, aliás, o ministro português não o afirma, 
apenas menciona que ouviu dizer” (MORAES, 1968, 244 -245). Borba 
de Moraes, nessa questão, subestimou Hipólito da Costa, Domingos 
José Martins e toda uma rede maçônica que fazia circular clandestina-
mente seus rituais, impressos ou manuscritos.

O “catecismo”, a bem da verdade, existe e foi possível encon-
trar um exemplar no The Library and Museumo fFreemasonary, em 
Londres. O seu título correto é Compendio das Instrucções Maçonicas 
para uso do G:. O:. B:.Reecopilado por hum Cavalleiro de Todas as 
Ordens Maçônicas. Volume I [II e III]. Maçoneria Adonhiramita Azul.  
Impressão do Silencio, Anno L(Works, 1882, 10) Seus três volumes fo-
ram preparados em Londres por diligência de Hipólito José da Costa. 
Apesar de Borba Moraes, Carlos Rizzini e Mecenas Dourado duvida-
rem da existência do “catecismo” foi possível, após dois séculos da 
sua impressão, encontrar uma coleção completa dos três volumes, que 
comprovam tanto a veracidade da afirmação de Souza Coutinho quanto 
da carta de frei Amador da Sancta Cruz.7

7 The Library and Museum of Freemasonary, Call Number: VBR 200 BRA, Item 
ID:L4297,12 x 7.5 cm.Agradeço aos srs.Martin Cherry e Paul Saxton, ambos do 
Library and Museum of Freemasonry.
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Cada volume do Compendio das instrucçoens maçonicas para 
uso do G:. O:. B:.contempla um dos graus iniciáticos da maçonaria 
adonhiramita; o primeiro volume é para o grau de aprendiz, o segundo 
é para o grau de companheiro e, por fim, o terceiro é para o grau de 
mestre maçom. Esses três volumes não se encontram datados, entretan-
to apresentam a inscrição “Anno L.”, ou Ano Lucis (Ano da Luz), em 
conformidade com o tipo de calendário usado pela maçonaria.

A fim de corrigir um importante detalhe na denúncia de frei Amador 
de Sancta Cruz: o nome correto da tipografia estampada no livro não 
é “Impressão de Segredo”, mas “Impressão do Silencio”. Tal fato de-
monstra, cabalmente, que o denunciante conhecia muito sobre a socia-
bilidade maçônica na capitania da Bahia. De todo modo, o uso dessa 
Impressão do Silencio, nunca registrada pelos historiadores do livro e 
da leitura luso-brasileiros, foi uma forma de Hipólito José da Costa 
ocultar as origens do impresso, para confundir as autoridades e a polícia 
luso-brasílica. Assim, Hipólito José da Costa manteria, veladamente, 
a sua influência política e intelectual sobre diversos pedreiros-livres 
espalhados pelas capitanias brasílicas que estavam ligados ao Gran-
de Oriente Brasileiro. É possível, a partir da comparação com os tipos 
utilizados, que a Impressão do Silêncio escondesse o nome da casa 
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tipográfica de W. Lewis, em St. John-Square, Londres, que imprimia o 
Correio Braziliense.

A existência desses três livros demonstra como os principais bió-
grafos de Hipólito José da Costa pouco conheceram a real extensão de 
sua influência sobre a maçonaria brasílica. Por intermédio de Domingos 
José Martins e Joaquim José da Silva Maia, Grão-mestre da Loja Hu-
manidade (1808-1817), os exemplares do Compendio das instrucçoens 
maçonicas para uso do G:. O:. B:.foram clandestinamente distribuídos 
ou vendidos entre os pedreiros-livres iniciados na Bahia e em Pernam-
buco. A principal prova material da existência de um Grande Oriente 
do Brasil nos tempos coloniais reside na própria existência dos três vo-
lumes desse livro.

Outro elemento que merece ser observado é a importância desses 
três volumes feitos para a maçonaria da Bahia colonial, que continua-
ram a ser utilizados pela maçonaria fluminense até a década de 1830. 
Os três volumes do Compendio feitos na Impressão do Silêncio para o 
G.O.B. foram reimpressos por diligência de Januário da Cunha Barbosa 
no Rio de Janeiro em 1833, na Tipografia maçônica de Seignot-Plancher, 
para ser utilizado na Loja Comércio e Artes, que funcionava desde 
1815. Na edição fluminense fica revelado que o autor do Compendio 
fora Hipólito José da Costa. 

Para além dos raríssimos impressos feitos na Impressão do Si-
lêncio, identificar cópias manuscritas do Recueil Précieux de la 
Maçonnerie Adonhiramite é importante não apenas para a História da 
Maçonaria brasílica, mas também para a História do Livro no Brasil. 
Não é possível, sequer, compará-las com outros livros proibidos pela 
censura portuguesa que circularam entre os leitores coloniais, por meio 
de licenças ou clandestinamente. Os escritos de Voltaire, por exemplo, 
já circulavam nas mãos das elites intelectuais do Brasil desde fins do 
século XVIII (MAGALHÃES, 2016).

 A única coisa em comum entre os livros filosóficos da ilustração 
e os ritos e guias maçônicos é que, decerto, tais impressos foram intro-
duzidos clandestinamente no território da América portuguesa. A dife-
rença entre os dois tipos de livros consiste no fato de que os primeiros 
circulavam em espaços intelectuais mais amplos, enquanto os segundos 
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apenas em circuito siniciáticos demasiado restritos. Não é preciso mais 
do que o letramento para compreender o conteúdo das obras teatrais de 
Voltaire ou dos livros filosóficos de Rousseau, mas uma obra maçônica 
e seus significados exigem muito mais do leitor, no sentido de compre-
ender sua simbologia e a sua arquitetura mística. Essa é uma das razões 
porque os livros maçônicos, até o presente, permanecem ignorados pe-
los pesquisadores do livro no Brasil. Deve ser observado, ainda, que a 
atribuição do local de impressão do Recueil Précieux de la Maçonnerie 
Adonhiramite, “A Philadelphie”, é falsa. A cidade da Filadélfia está es-
tampada em todos os exemplares das diversas edições consultadas. De 
acordo com Kenneth Maxwell 

A atribuição de nomes falsos para os lugares de publicação, e 
especialmente o da Filadélfia, quando se tratava de obras con-
troversas, subversivas ou pirateadas, era prática comum entre 
editores ligados ao comércio de livros franceses no século 
XVIII, que visavam com isso ter alguma chance de fugir à re-
sponsabilidade e proteger-se da perseguição do governo ou do 
detentor dos direitos autorais (MAXWELL, 2014, 14).

À exceção de um restrito círculo de pedreiros-livres,o conteúdo 
dos cadernos manuscritos apreendidos com Manoel Ferreira Lima da 
Silva era indecifrável aos habitantes da América portuguesa, na me-
dida em que a maçonaria manteve seus trabalhos, rituais ou políticos, 
ocultos aos olhos da população. O próprio Capitão Dionísio Lima 
não compreendera o que havia apreendido. Isso, aliás, fica explícito 
diante do depoimento da terceira testemunha convocada, Alexandre 
Baptista,homem pardo, viúvo, com cerca de sessenta anos, natural e 
morador da Vila de Pilão Arcado. Perguntado sobre os suspeitos, ele 
afirmou que “Ouvio dizer que se acharão lá huns quadernos, que se não 
entendiam e que lhe não consta.”8

Em 1817, o único manuscrito que o Capitão Dionísio Lima pode-
ria identificar, com alguma facilidade, seria um pasquim sedicioso que 
Manoel Ferreira Lima da Silva trouxera de Pernambuco. Ele é o único 
documento que continua, atualmente, incluso no corpo do processo, 

8 APEB, Fundo: Governo Geral / Governo da Capitania. Série: Justiça; Livro 583-1, fl. 8v.
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sendo toscamente copiado à lápis, quase que totalmente apagado, e até 
o presente também inédito. O conteúdo desse pasquim sedicioso pode-
ria, facilmente, levar a pessoa que estivesse em sua posse a incorrer no 
crime de lesa-majestade, muitas vezes punido com pena capital:

Americanos Brasilienses, o Povo Pernanbucanoja cansados de 
sofrer a regorosa escravidão de hum senhor froxo, e desuma-
no, que abuzando da nossa onra, e fidelid.deso tratava de vender 
nos ou entregar nos aos inimigos do universo  que he a nação 
Bretanicaso afim de nos sucumbir: irritados ja, fazemos es-
colha da nossa total ruina, que remos ser sucumbidos pelloti-
ranico rigor dos despotasambisiozos antes, do que lentam. te 
perecermos debaixo das calamidades, e penurias por não ser 
da nossa onra e brio sofrer p.r m.to o julgo como he constante 
das Estorias e factos dos nossos passados. Sejão qual forem as 
Vossas cadeias, nos queremos ou ser livres ou acabar constantes 
na nossa opinião. acabaremos, porem faremos sentir a muintos 
(sic) com a nossa regoroza e firmerezistencia, se quereis ser es-
cravos por seres bons vasalos, guardai pa vos esse Sistema que 
tereis por elle os mesmos premios que tens recebido te agora, 
que hedecadencia da nasão e pezo de contribuisoens.  

Manoel Ferreira Lima da Silva não era apenas um desavisado lei-
tor colonial que estava em posse de uma cópia com partes manuscritas 
do Recueil Précieux de laMaçonnerie Adonhiramite, mas um pedrei-
ro-livre iniciado. Os demais itens encontrados com o suspeito com-
provam que ele era um mestre maçom e, por essa razão, é necessário 
identificar do que exatamente se trata cada um desses objetos e papéis. 
Outro manuscrito encontrado durante a devassa foi “hum Papelito no 
mesmo maço com hum rol de nomes”. Essa era possivelmente uma lista 
de associados a alguma das lojas de Pernambuco ou da Bahia, mas que 
infelizmente não se encontra apensado ao processo.

Outro documento em posse de Manoel Ferreira foi “hum quarto de 
Papel, que tinha no alto, quatro riscos cruzados com varios pontos e por 
baicho hum A.b.c. com vários giogrificos de diferentes carateres corres-
pondentes a cada huma das letras do A.b.c.” Esse é o desenho de um có-
digo alfabético maçônico, largamente utilizado pelas sociedades secretas 
da época. Era uma maneira simples de preservar o sigilo de escritos caso 
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esses fossem apreendidos, como aconteceu com o pedreiro-livre em trân-
sito pelo Rio São Francisco. Além de papéis, o capitão encontrou com 
o suspeito o seu avental de Mestre Perfeito, mas não soube identificar 
do que exatamente se tratava. Assim o paramento maçônico foi descrito:

Achou-cemais humafita preta preza na ponta com outra cor de 
sangue de Boi, e junto a este laço huma caveira esculpida na 
dita fita preta e humas poucas de lagrimas brancas = Achou-
ce mais hum pedaço de tafetá ou nobreza branca rudiadade 
fita preta com tres laços da mesma fita huma ponta dobrada 
ao meio, e duas pontas da fita soltas, sendo os ditos laços hum  
parxo (sic, por parche) de Papel pratiado no meio de cada hum, 
e comfusadeviza de letras, pois os dois cantos tem hum S. , e 
outro = hum O, e a do meio hum H. de huma parte pintado o Sol 
e outra a lua por baixo do laço do meio hum Compaço, e huma 
escadinha ao traves do Compaço, e abaicho deste huma pintura 
que indica ser parteexpateode alguma hermida com hum ramo 
verde ao lado.

Não há dúvidas de que isso era um avental maçônico. Para certifi-
car isso, basta observar uma descrição do mesmo no Recueil Précieux:

Façon du Tablier. llest de peau blanche, bordé d’un ruban noir. 
Aumillieuildoit y avoir une tour brodéeenargent; troisrosettes 
de rubannoir, une à chaquecoin, & une surlabavette, 
quisignifsentlestroistêtes; andessous de labavette feira mis H, 
au-dessous de larosette, à gauche, o O, & à ladroite S. (Recueil, 
1783, 43).

Esse modelo de avental associado ao 7.o Grau da Maçonaria 
Adonhiramita continuou sendo utilizado pelas lojas maçônicas brasilei-
ras ao longo do século XIX, com pouca ou nenhuma alteração:

Fita preta larga a tiracolo terminando em três pontas de fita en-
carnada, suspendendo por joia uma caveira pequena de metal, 
na frente da fita quinze lágrimas de prata, avental de pele branca 
orlado de preto, no meio da abeta uma torre bordada em fio de 
prata, três rosetas de fita preta, em cada ângulo uma, e na outra 
na parte debaixo da abeta, em cima um H: , por cima da roseta da 
esquerda um O:. e um S:. por cima da direita (LEIS, 1875, 193).
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Não resta dúvidas de que Manoel Ferreira Lima da Silva era um 
pedreiro-livre que alcançara o sétimo grau. No seu avental estavam as 
letras H, O e S, além de todos os demais os símbolos maçônicos, como 
o Sol e a Lua, onipresentes na simbologia maçônica em todos os ritos.  
Também estava o compasso e a “escadinha ao traves do compaço” é 
uma representação da Escada de Jacó. O desenho de uma ermida ou 
igreja, deve ser a representação de um templo maçônico ou do Templo 
de Salomão.

É possível afirmar que a Revolução Pernambucana expôs po-
liticamente a maçonaria colonial e isso resultou no alvará régio de 
30 de março de 1818 proibindo as sociedades secretas. Suspeita-se 
que pedreiros-livres pudessem estar envolvidos na Inconfidência de 
Minas Gerais em 1789, na Conspiração do Rio de Janeiro de 1794 e, 
principalmente, na Conjuração Baiana de 1798, mas, conforme já as-
sinalado, não há documentos que comprovem isso. A única exceção 
que se tem notícia é que José Borges de Barros, comprovadamente, 
foi um pedreiro-livre e que esteve ligado aos conspiradores de 1798 
(MAGALHÃES, 2017). No caso da Revolução Pernambucana, os in-
dícios de que a mesma fora articulada no interior das lojas maçônicas 
são muito mais contundentes e é possível que essas lojas integrassem 
o Grande Oriente Brasileiro que funcionou em Salvador entre 1813 
e 1817. A apreensão dos papéis de Manoel Ferreira Lima da Silva 
demonstra uma intrincada rede maçônica, mais ampla do que os his-
toriadores da Revolução Pernambucana poderiam cogitar.

A trajetória, ainda obscura, do pedreiro-livre Manoel Ferreira 
Lima da Silva confirma a existência de uma complexa rede de maçons 
envolvidos nas tramas da Revolução de 1817.O fato de estar ligado ao 
Maranhão é ainda mais revelador, na medida em que praticamente nada 
se conhece sobre a presença de maçons naquela capitania. Encontrar 
seu processo foi de suma importância, mas é apenas o início pela busca 
de mais informações sobre ele e o objetivo de sua viagem pelas capita-
nias do Norte. Até o momento, há mais perguntas do que respostassobre 
esse personagem.
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Xangô: o mais africano  
dos Orixás
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Resumo 
Constitui-se este texto de uma apreciação comparativa entre os arquétipos do 
orixá Xangô descritos na etnografia de Édison Carneiro e em outras etnografias 
consagradas e anamneses do autor da pesquisa. Como explicitado, a partir 
do método comparativo conseguiu-se observar a atualidade das descrições 
feitas por Carneiro na primeira metade do século XX. Desta forma, foram 
apresentadas leituras do arquétipo do orixá da justiça, que podem contribuir 
com suas interpretações nas diversas possibilidades do fazer humano.

Palavras-chave
Xangô – Édison Carneiro – mitologia afro-brasileira – baianidade

Abstract
This text is a comparative appreciation of the archetypes of the Xangô orixá 
described by Carneiro and other renowned ethnographists and the anamneses 
of the author. As explained, from the comparative method it was possible to 
observe the actuality of Carneiro’s descriptions that belongs to last century first 
half. In this way, we present readings of the archetype of Xango, Justice Yoruban 
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divinity , that may contribute to its interpretations in the diverse possibilities of 
the human doing.

Keywords
Xangô. Édison Carneiro. Afro-Brazilian mythology. Bahia people identity

Oba òkè o dá (bis)
Mor í o
Óríomodekan, aigba
Mor í ojé, jé ó o!

Tradução

O Rei imponente que se gera,
Estou vendo,
Cabeça de todos os filhos, aigba!
Estou vendo, ele está, ele está
(Santos & Santos, 2016, p. 49)

Sángò como entidade dinástica, símbolo de realeza, símbolo po-
lítico, continuidade africana transatlântica, se constitui em elemento 
de coesão grupal, de pacto semântico e de estruturação institucional.
(SANTOS & SANTOS, 2016, p. 53)

Xangô ainda representa a síntese da liberdade, da altivez e da re-
aleza dos dignatários africanos, além de dominar e controlar as forças 
da natureza.

Para o homem africano em condição escrava, Xangô encarnou o 
ideal e o desejo de liberdade, juntamente com Exu e Ogum. (LODY, 
2010, p. 41)

O fetichismo negro, tal como existe entre os negros e mestiços 
da Bahia, caminha, a largos passos, para o politeísmo. Identificando os 
orixás africanos com os santos católicos, o negro aceitou-lhes o caráter 
efhemérico. O fetiche vai desaparecendo cada vez mais... Apenas Xangô, 
orixá do raio e do trovão, resiste ainda, − fazendo-se representar pelo seu 
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fetiche (a pedra do raio, itá de Xangô), não aceitando o símele com Santa 
Bárbara nem com São Jerônimo. (CARNEIRO, 1991b, p, 32)

A imponência do orixá Xangô, Kaô Kabiecilê1 pode ser percebi-
da em diversas narrativas das mitologias ioruba, afro-brasileira e afro-
-baiana. “O Rei imponente que se gera” (SANTOS & SANTOS, 2016, 
p. 49) é visto nas religiões afro-brasileiras, nas ruas, na academia, nos 
diversos espaços da cultura, juntamente com Exu, com Ogum e outros 
orixás, como símbolos de liberdade e de autoestima negras. Para “[...] 
o homem africano em condição escrava, Xangô encarnou o ideal e o 
desejo de liberdade, juntamente com Ogum e Exu” (LODY, 2010, p. 
41). A resistência comentada por Edison Carneiro (1991b) certamente 
encontrava maior visibilidade nas três casas mais conhecidas da tradição 
jeje-nagô, mais especificamente nas casas da tradição Ketu2. Carneiro 
(1991b, p. 96) chega a “[...] afirmar que Xangô é o orixá mais inconfundi-
velmente africano de todos os orixás cultuados na Bahia”. O não distan-
ciamento e a dependência de culturas africanas na diáspora em relação 
às culturas do colonizador europeu fizeram Carneiro ver em Xangô a 
representação de um ideal de liberdade africana na Bahia. Poder-se-ia 
ter visto na maior africanização dos cultos a Xangô o território no qual 
a mitologia negra resistisse na sua identidade. Xangô, através de toda 
a sua simbologia, consegue se contrapor auma pretensa superioridade 
não negra. Xangô é, nessa acepção, um “[...] símbolo de realeza, sím-
bolo político, continuidade africana transatlântica, [que] se constitui em 
elemento de coesão grupal, de pacto semântico e de estruturação insti-
tucional” (SANTOS & SANTOS, 2016, p.53). 

Se já nos anos 1930 (séc. XX) era possível ver-se essa acepção de 
Xangô, nos dias atuais não se faz diferente. No bairro de Cajazeiras, em 
Salvador, existe um monumento ecológico, cultural e religioso, símbo-
lo de resistência negra, chamado “Pedra de Xangô”. Trata-se de uma 
pedra em elevado tamanho, que, conforme diversas religiões afro-bra-
sileiras, em especial o candomblé, se constitui em local de adoração ao 
Senhor da Justiça. Esta confirmação pode ser dada, também pelos evan-
gélicos etnocêntricos, tendo em vista os ataques por eles desferidos, 

1 Saudação à Xangô, que pode ser traduzida como “Saudamos Vossa Alteza Real”.
2 Fala-se da Casa Branca, do Gantois e do Ilê Axé Opô Afonjá.
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através de discursos raivosos e atos de depredação. A importância de 
Xangô e de seu monumento é são atacada por aqueles que contribuem 
para uma globalização cultural standartizadora, sem os glocalismos, si-
nônimos de resistência e vieses de possibilidades de um mundo plural, 
características, também, da época da etnografia de Carneiro.

Pelo visto, desde a etnografia do Mestre Antigo, Xangô consti-
tui-se em símbolo de resistência e autoestima negras. Restauram-se, 
com as ações evangélicas, as diabolizações veiculada na imprensa, em 
grande intensidade, nas primeiras décadas do século XX. Em relação 
a Ogum, seus atributos de patrono da agricultura foram esquecidos. 
Afinal. os poderes de Grande General serviriam mais aos homens e 
mulheres escravizados e escravizadas do que ao desejo de fortaleci-
mento das lavouras dos algozes. Por qual motivo se pediria que os se-
nhores escravocratas, ladrões de suas liberdades, obtivessem fartura 
e boas colheitas? A preferência pela exaltação guerreira dos orixás e, 
principalmente, por desejos de justiça, evocando Xangô, diz sobre a 
não subserviência negra e quebra o estereótipo do negro “capacho”. Se 
havia e há o tipo capacho, capitão do mato, a mitologia afro-brasileira 
aponta, muito mais, para o desejo de liberdade e de justiça. Mesmo 
orixás que possuem atributos despossuídos de características bélicas, 
são lembrados por suas estratégias de fortalecimento e de poder, sem, 
necessariamente, levantarem a mão ou arma tradicional, a exemplo de 
Oxum, aquele que vence as guerras sem empunhar armas.

As características de Xangô deveriam e devem possuir o poder de 
incomodar os discursos e práticas contrárias às liberdades do povo ne-
gro. Um orixá Rei e justiceiro seria melhor aos algozes se fosse esque-
cido, sem sequer ser comparado a um santo. Por outra via, qual santo 
assumiria, conjuntamente, tantas características em favor do povo ne-
gro? Talvez por tudo isso e, também, pela forçada viagem transatlântica 
de iniciadas e iniciados a Xangô, o seu culto ganhou, no Brasil, certa 
ortodoxia nas casas da tradição nagô e até se transformou em um culto 
afro-brasileiro, propriamente dito, em Pernambuco. Neste importante 
Estado do Nordeste e do país, Xangô nomeia toda uma religião. Então, 
lá, pode-se ter, por exemplo, um Xangô d´Oxum ou um Xangô de Xan-
gô, sendo o primeiro um templo Xangô regido por Oxum e o segundo 
um templo Xangô regido pelo próprio Rei. 
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Em 19 de março de 1937, no Jornal O Estado da Bahia, Edison 
Carneiro escreve o artigo “O Patrono dos Intelectuais”. Para ele Xan-
gô “[...] mora nas nuvens, acima, muito acima das baixezas humanas”. 
“Lançador de pedras (as pedras que os homens inteligentes atiram aos 
homens precários) Xangô se casa, contrai consigo mesmo o compro-
misso de gastar com as suas três mulheres (a arte, a ciência e a filoso-
fia?).” (CARNEIRO,1937b). Desta forma, além de compreender que 
Xangô é o mais africano dos orixás, permite-se comparação com a mi-
tologia greco-romana, ao associar as esposas de Xangô, Oiá ou Iansã, 
Oxum e Obá  à Arte, à ciência e à Filosofia.

Não há a preocupação de comprovar se Xangô é o mais africano 
dos orixás no Brasil ou se seria outro orixá. A busca desta comprova-
ção desviaria o foco deste texto. Não obstante, será trilhado o caminho 
do comparar informações de Edison Carneiro com outras etnografias e 
percepções. Sabe-se ou pelo menos se supõe, com certo grau de razoa-
bilidade para o acerto, que os praticantes do catolicismo popular, aquele 
despreocupado com uma fidelidade “romana” e mais voltado para o 
paralelismo com outras formas de fé, desrespeitando restrições da orto-
doxia da Igreja Católica, não se debruça sobre os hagiológicos de for-
ma verticalizada. Este não se debruçar de forma aprofundada sobre as 
histórias dos santos permite que as características dos santos católicos 
sejam lidas em sua superficialidade, por seus patronatos, aparência e, 
principalmente, por reinterpretações do imaginário popular ou de atri-
buições a eles, os santos, pelo povo. Vide o caso da associação de Santo 
Antônio com Ogum, na Bahia, por conta de sua relação com o exército, 
sendo o padroeiro do “Quadro Complementar “ou o “[...] capitão do 
exército nacional.” (CARNEIRO, 1948, p. 59). Por motivo óbvio, a 
associação a São Jorge, o santo guerreiro, seria mais plausível sem as 
preocupações imediatas de buscar motivos específicos para a escolha, 
visto ser Ogum um guerreiro.

No que tange a Xangô, há os seguintes santos católicos como pos-
síveis paralelos, que aparecem na etnografia analisada: Santa Bárbara 
(CARNEIRO, 1991a, p. 32, 96, 1991b, p. 146), São Jerônimo (CARNEIRO, 
1991a, p. 32, 96, 1991b, p. 146), São João Menino (CARNEIRO, 1948, 
p.59) e São Pedro (CARNEIRO, 1948, p.59). Apesar de reforçar o caráter 
de Xangô de distanciamento dos paralelismos com as deidades católicas, 
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Carneiro admite, mesmo nos anos trinta, a existência dos paralelismos 
quase negados. Não há contradição, nem informações truncadas, diz-se 
de uma quase inexistência de paralelismos, mas apuram-se os parale-
lismos existentes. O paralelismo é, concomitantemente, revezado com 
a junção, nem sempre com o criar de um terceiro elemento, a exemplo 
do surgir de novas qualidades de Xangô ou de outros orixás, como o 
Xangô de Ouro. Por ser considerado também como Xangô Menino, 
vê-se, na ortodoxia nagô, tratar-se de Xangô Aganju, o Xangô infantil. 
Cultua-se, paralelamente, Xangô e São Jerônimo e, ao mesmo tempo, 
se diz que os dois são um só, ora criando novas qualidades deste orixá, 
ora admitindo somente os tipos e qualidades, nomeadamente africanos. 
Então, sincretismos e paralelismos se misturam e se alternam de acordo 
com os sentimentos e percepções no imaginário. Em Candomblés da 
Bahia (1948, p.59) afirma-se sobre Xangô que:

Além da sua manifestação principal, a mais comum, Xangô 
pode surgir como Xangô de Ouro, adolescente, forma hoje rara, 
ou como Airá, velho e alquebrado: Xangô de ouro se veste das 
mais variegadas cores, enquanto Airá se veste de Branco com 
barras vermelhas. Identifica-se ora com São Jerônimo, ora com 
Santa Bárbara e na forma de Airá, com São Pedro, na de Xangô 
de Ouro como São João Menino.

Antes, em 1937, em Religiões Negras, Carneiro (1991a, p. 96) 
anuncia que, apesar de admitir o paralelismo, ele deve:

[...] notar que os negros da Bahia quase nunca falam dessa 
equivalência de Xangô com São Jerônimo, mas se inclinam a 
considerá-lo com um ser à parte, como Xangô mesmo, − donde 
[ele] afirmar que Xangô é o orixá mais inconfundivelmente af-
ricano de todos os orixás cultuados na Bahia.

De fato, passados já dezessete anos do século XXI, ouvindo-se 
pessoas de diversas tradições de candomblé e de outras religiões afro, 
em momentos de descontração, quando as informalidades deixam que 
os desejos e sentimentos fluam, é mais incomum associar-se Xangô a 
um santo católico, o que não é impossível e inexistente. Quando as 
trovoadas ecoam e o silêncio é solicitado por respeito, não se diz que 
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se deve respeitar São Jerônimo, São João (menino ou não), São Pedro. 
Com os raios até fala-se da associação com Santa Bárbara, mas a enti-
dade chamada para pedir proteção pela voz que ecoa dos céus é Xangô, 
que é também imediatamente associado aos raios. O que não há de se 
estranhar, pois Iansã é a companheira inseparável de Xangô, inclusive 
em momentos de guerra, soprando e expandindo o fogo que o rei cospe. 
Há quem clame pelo próprio Deus judaico-cristão, que seria o único 
capaz de conter o ministro de Olorum: Xangô. Pois se Exu é o mensa-
geiro dos orixás, Xangô é o ministro de Olorum, aquele que habita o 
céu (SANTOS & SANTOS, 2016, p. 51). Mesmo o crente ou adepto 
do candomblé mais propício às fusões com o catolicismo ou de outras 
religiões afro-brasileiras na Bahia ou afro-baianas, tendem a atribuir a 
Xangô os poderes dos trovões, a voz que reclama silêncio e obediência, 
a voz autorizada por Olorum.

Em algumas residências da cidade do Salvador e região metropo-
litana, para-se tudo durante o roncar das trovoadas. As crianças devem 
deixar de fazer barulho, os movimentos congelados, até que a voz do 
céu cesse. O silêncio deve reinar. O Rei exige silêncio para fazer ecoar 
sua voz, o trovão, do contrário silenciará todas as vozes. A lembrança 
por Santa Bárbara, durante as descargas elétricas ou fora delas, não a 
paraleliza ao orixá Xangô, mas a Iansã. O paralelismo entre Xangô e 
Santa Bárbara deve ter ficado em um tempo um pouco atrás, visto que 
Nina Rodrigues, citado por Carneiro (1991a, p.96), já apontava para 
Santa Bárbara ser Iansã a companheira de Xangô. Na página seguinte, o 
próprio Carneiro (1991b, p.97) admite a associação. O companheirismo 
entre Oiá (Iansã) e Xangô pode ser visto nos fenômenos meteorológi-
cos: ele o trovão, ela os raios, sempre juntos. Conhecendo ou não mitos 
afros que expliquem a associação dos citados orixás aos mencionados 
fenômenos da natureza, Xangô e Iansã ou Xangô e Santa Bárbara são 
clamados. Como afirmam Juana Elbein dos Santos (2016) e Deoscóredes 
Maximiliano dos Santos (2016), ser atingido com um raio é sinal de 
castigo. A fúria, através do trovão, pode ser associada à virilidade de 
Xangô, inexistente na aparência de São Jerônimo e inapropriado para 
um menino, pelo olhar judaico cristão, o Xangô de Ouro ou São João 
Menino. Como “deus do raio e do trovão” Xangô permanece distancia-
do dos paradigmas do catolicismo popular, pois Xangô é Xangô mesmo. 
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O trovão é uma das formas de Xangô exercer a justiça (SANTOS & 
SANTOS, 2016, p. 56), a voz que fala e que deve ser ouvida. Xangô é 
o senhor do trovão (CARNEIRO, 1991a,1991b, 1948).

Levando-se em consideração que as informações a respeito de 
como se portar diante de raios e trovoadas foram obtidas a partir de 
informantes3 da época da etnografia do Mestre Antigo, pode-se ter a 
certeza que nos anos trinta tinha-se a mesma percepção e o mesmo 
comportamento, diante dos citados fenômenos meteorológicos e sagra-
dos, resguardadas variações pertinentes às épocas. Pessoas que, hoje, 
possuem ao menos cerca de 40 a 60 anos de idade aprenderam com seus 
avós4, que aprenderam com seus pais e mães, que Xangô fala através do 
céu. A trovoada é a voz do céu, a voz de Deus, de Olorum, através de 
seu ministro Xangô.

Esta anamnese de si mesmo e dos seus, feita por quaisquer pes-
quisadores ou pesquisadoras de razoável memória, possibilita com-
preensões do afirmar carneiriano de que Xangô é o mais africano dos 
orixás. Se não o mais africano, um africano com arquétipo tradicional, 
pouco afeito a sincretismo e paralelismos. O seu aspecto da Justiça até 
encontra associação a São Jerônimo, o homem do livro com a caneta 
na mão a escrever, como se estivesse emitindo sentenças, tal Xangô. 

3 Quando estas informações foram coletadas, não havia a intenção de uma escrita 
científica, crítica. Verdadeiramente, não se pode chamar de uma coleta direcionada 
para este ou aquele fim, pois são, as informações anamneses do pesquisador durante 
sua convivência com pessoas de Axé das mais variadas denominações, com católicos 
e também com evangélicos. As anamneses, também, remontam a experiências 
familiares, a vivências que são rememoradas em momentos diversos, inclusive durante 
as pesquisas e escrita deste texto. 

4 Através da anamnese do pesquisador que produz este texto, pode-se comprovar que 
em diversas famílias tinham-se os mesmos procedimentos, as mesmas informações, 
as mesmas crenças em relação a Xangô e Ians os seus patronatos sobre os raios e os 
trovões. Alguns dos ambientes aos quais as anamneses são remetidas são a residência 
familiar, a escola, os encontros diversos de familiares e de colegas de famílias diversas. 
Nesses e em outros territórios eram, ainda hoje são comentados os raios e trovões dos 
dias anteriores e as recomendações passadas pelos mais velhos, cumpridas a rigor, 
incluindo a cobertura de espelho e demais utensílios brilhantes e também de metal.
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São Jerônimo seria um juiz de toga e Xangô o juiz com Oxé5 e Xerém6, 
juiz dos juízes.  Mas o comando pela voz sagrada do céu é do Rei de 
Oió7, divinizado. Tavares (2000, p. 83) lembra que “[...] São Jerônimo é 
representado com um leão a seus pés e sendo este o animal principal de 
Xangô, os escravos passaram a usar este tradutor da bíblia como capa 
para Xangô.”

É necessário repetir que não se busca adivinhar o que teriam dito 
ou o que teriam deixado de dizer os informantes de Edison Carneiro 
para justificar as interpretações, feitas pelo Mestre Antigo ou os links 
deste texto, apropria-se do que fora escrito. As anamneses coletivas ou 
individualizadas, através do recordar de costumes da baianidade, le-
vantam fatos do cotidiano popular baiano, que ocorriam no período da 
etnografia carneiriana. Esses levantamentos servem para entender sob 
qual contexto fora revestida a pesquisa de Edison Carneiro e, ao mesmo 
tempo, confirmam, negam, e/ou complementam, revisam a etnografia, 
fazendo os links que são permitidos pela autonomia do texto e pelo 
lugar de fala do autor.

Ao ver-se Xangô e São João Menino, as mesmas entidades ou 
entidades paralelas, têm-se a justificativa por conta das fogueiras de 
São João. O fogo é o elemento representativo de Xangô. Fogo que não 
se apaga, sem fazer-se pedra, conforme a junção das larvas vulcânicas 
com as águas, que povoam a vida de Xangô, as quais por conta de sua 
mãe Iemanjá e de suas três esposas, Obá, Oxum e Iansã estão relacio-
nadas às águas. Sobre Obá e Oxum sabe-se de suas estreitas relações 
com as águas. “Conta-se delas que acabaram por serem transformadas 
em rios.” (PRANDI, 2001, p.315). Contudo, Oiá Iansã, além de ser 
representação do fogo, como seu marido, é dona do rio Níger, “[...] 
transformou-se em um rio, Odo Oiá, o rio Niger.” (PRANDI, 2001, p. 
302). As menções dos raios e dos trovões são características da Justiça. 
Xangô odeia mentirosos, talvez por isso mais velhos dizem que deso-
bedientes, desonestos e mentirosos são punidos pelos trovões, raios e 

5 Machado duplo de Xangô.
6 Chocalho ritualístico de Xangô, que reproduz o som das chuvas e é utilizado por 

sacerdotes de Xangô e Obás de Xangô do Ilê Axé Opô Afonjá.
7 Cidade ioruba dedica a Xangô.
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pelo fogo de Xangô, algo impossível para o velho São Jerônimo ou ao 
velho São Pedro. 

Outro aspecto do fogo é a virilidade sexual, qualidade atribuída, 
jocosamente, pelo imaginário popular, a São Pedro, como suposto con-
solador sexual das viúvas. Apesar de idoso e presumidamente menos 
propício a uma vida sexual intensa como a de Xangô com suas três 
esposas, a São Pedro é, popularmente, destinada a responsabilidade de 
consolo sexual das viúvas. Diz-se, inclusive, que somente viúvos e vi-
úvas devem acender a fogueira de São Pedro de 28 para 29 de junho. 
Os não viúvos se acenderem a fogueira podem antecipar a viuvez de si 
mesmo ou do cônjuge.

Ainda em algumas localidades do interior da Bahia e na sua ca-
pital, costuma-se dizer, como forma de escárnio, que São Pedro faria 
visitas a esta ou àquela viúva. O pronunciar das visitas pode conotar 
uma provável inexistência de vida sexual por parte da viúva ou uma 
vida sexual ativa escondida, considerada amoral pelos vigilantes da 
vida alheia. Apesar de narrativas populares sobre São Pedro terem co-
nexões com aspectos da intensa vida sexual de Xangô, veem-se nas 
narrativas de São Pedro propostas de interdição da sexualidade, para-
digmas cristãos. Nietzsche (1999) diria que Xangô, Exu e outros orixás 
descontroem conceitos do “sacerdote do ideal ascético”, este castrador 
das felicidades e das alegrias.

O aspecto poligâmico de Xangô, também, pode ter servido de in-
centivo a uma consolidação dele como “o mais africano dos orixás”. Ape-
sar de a poligamia ser, na maioria das vezes, disfarçada, na sociedade 
brasileira, havia a existência dos “criatórios de gentes.” (RIBEIRO,1995) 
nos primórdios da colonização portuguesa no Brasil e das várias mu-
lheres negras escravizadas pelos coronéis e senhores, à disposição das 
vontades sexuais do algoz (FREYRE, 2001). Nos casos mencionados, 
o “[...] incesto não era proibido e até um pouco tolerado pelo clero, pois 
Portugal precisava de braços.” (LEITE, 2014, p. 74). Com o que fora 
dito, a moral judaico-cristã não admitiria uma deidade poligâmica em 
sua cosmogonia. Evidente que o caráter sexualizado de Xangô poderia 
ter sido desfeito, assim como aconteceu com os orixás femininos, pois 
houve um “[...]movimento de cristianização que diabolizou Exu, tratou 
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de embranquecer Oxum, retirando seus atributos sexuais, por tratar-se 
de pecado diante de Deus”, por exemplo, (LEITE, 2014, p. 77). 

Por algum motivo, acredita-se que, pela resistência das três casas 
tradicionais valorizadoras da realeza de Xangô- Casa Branca, Gantois e 
Ilê Axé Opô Afonjá- Xangô, apesar das sincretizações e paralelismos, 
continuou Xangô “sendo Xangô mesmo”. Xangô é aquele em cuja casa 
específica, quando incorporado em Mãe Aninha no Ilê Axé Opô Afonjá, 
na casa específica dele, só entravam as iniciadas de orixás femininos, 
entre aquelas que recebiam orixás e estavam manifestadas. Ainda hoje, 
no Afonjá, histórias como estas são repetidas prazerosamente. Apesar 
de todos os orixás, em alguma passagem de suas mitologias, exercerem 
a poligamia, este atributo é sempre enaltecido entre as características 
do Rei Xangô. Da mesma forma como a realeza não é restrita a Xangô, 
mas é divulgada como uma de suas principais características, menos 
que seu aspecto guerreiro, com Ogum acontece o inverso, divulga-se 
mais seu aspecto guerreiro.

Carneiro (1991a, p. 37) sabe que “[...] Xangô tem atributos fálicos” 
e que “[...] suas cores são o branco e o vermelho.” Muitas narrativas são 
contadas sobre a poligamia de Xangô. Deve-se insistir que os sentidos da 
poligamia para a interpretação judaico-cristã brasileira e contemporânea 
e a interpretação da mitologia nagô são diferentes. Enquanto os adeptos 
do Cristo veem agressividade e subserviência no ato poligâmico, na mi-
tologia nagô há outros sentidos, inclusive para a maternidade. Em outro 
trabalho, Leite (2014, p, 43) relata que Oxum, sendo a primeira esposa de 
Oxóssi, criou os 16 (dezesseis) filhos deste com Iansã, a segunda esposa. 
Ao contrário de ser subserviente, Oxum exercia o seu aspecto de “[...] 
Olotojuawo Omo, a que olha e cuida de todas as crianças” (LEITE, 2014, 
p. 43) de certa forma, também, aumentando o seu poder e influência. 
Então, ler a cultura nagô da Bahia somente pela lente judaico-cristã pode 
constituir-se em um exercício etnocêntrico, que leva a diversos males, 
entre eles a deturpação de conceitos e acontecimentos. O que diriam e 
dirão olhares etnocêntricos ao verem no Ilê Axé Opô Afonjá

[...] o oko (pênis) de Xangô talhado em madeira revestido por 
uma dezena de laços em panos coloridos, sendo segurado pela 
iyalórixá até o centro do barracão, onde todos os membros 
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da casa, os filhos e filhas de santo, os amigos e visitantes de 
outras casa de candomblé prostram-se no chão para realizar a 
saudação? (LIMA, 2010a, p. 45-46)

Ao olhar etnocêntrico, certamente, seria um ritual, no mínimo, 
desrespeitoso.

Lembra-se de que há várias Iansãs em suas diversas qualidades. 
A Iansã que se relacionou com Ogum e depois o largou em busca de 
Xangô fora outra. Por amor a Xangô, Oxum desfez-se de tudo que ti-
nha (PRANDI, 2001, p. 314). A existência coletiva dos orixás em suas 
diversas qualidades nem sempre é detalhada no recontar dos mitos. 
Carneiro (1948, p.59) fala de uma manifestação principal de Xangô, 
“mais comum”. Não há pistas de qual seria a manifestação principal, 
a mais comum. Poder-se-ia fazer uma série de deduções ou de links, 
a começar por esta ou aquela qualidade/tipo do orixá. São 12 as qua-
lidades de Xangô anunciadas por Juana Elbein dos Santos (2016, p,51) 
e Deoscóredes Maximiliano dos Santos (2016, p.51), mais conheci-
do como Mestre Didi: Dadá, Obalubé, Ogòdò, Oba Kossò, Jàkúta, 
Aganju, Baru, ÒránYàn, AiráIntilé, AiráÌgbóná, AiráAjaosì e Afonjá8. 
Lima (2010a, p.44) informa outra relação também com 12 qualidades 
de Xangô, mas com alguma diferença: Aganju, Ogodo, AiráIgbana, 
Oba Afonjá, Oba Lube, Bani, Ajaká, Ajaosi, AiráIntilé, Airá Mofe, 
Jakuta, e Olorokê. Nenhuma das qualidades é citada por Carneiro 
(1991a, p. 37), quando muito cita-se que “[...] entre os jêjes, Xangô 
se chama Khebiossô,” o que pode ser confirmado através de Prandi 
(2001, p. 32), mudada apenas a grafia para “Queviosô”. Sobre os no-
mes de Xangô, há ainda uma semelhança entre Santos & Santos (2016, 
p.51) e Carneiro (1948, p.59). Os primeiros falam que, com a passagem 
transatlântica, Xangô recebeu vários nomes. Edison Carneiro (1948, 
p.59) lembra-se do apelido carinhoso “Xangô-Dzakutá (ou Jacutá), 
o lançador de pedras”. Trata-se do poder de “[...] lançar as pedras de 
raio. O poder de lançar edum ará” (PRANDI, 2001, p. 246) (SANTOS 
& SANTOS, 2016). O verdadeiro nome de Xangô não é mencionado 

8 Provavelmente por algum erro de digitação (Santos e Santos, 2016, p.51) falam de 12 
qualidades, mas só citam 11, Afonjá, certamente, fora o nome esquecido na digitação 
visto ser a qualidade do Xangô do Ilê Axé Opô Afonjá, casa na qual Deoscóredes 
Maximiliano dos Santos teve postos litúrgicos.
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pelo Mestre Antigo. Santos & Santos (2016) falam da necessidade de 
pronunciá-lo adequadamente e em raros momentos. Santos & Santos 
(2016) e Lima (2010a) comunicam que o verdadeiro nome de Xangô 
é Olufiran.

Contudo, dentre as qualidades/tipos do orixá Xangô anunciadas 
por Edison Carneiro, merece uma especial atenção ao “Xangô de Ouro” 
ou o “Xangô Menino”. Além dos aspectos já citados no patronato do 
Obá Orixá9, diz-se na Bahia que Xangô é o homem do dinheiro, senhor 
de fortunas. O aspecto da riqueza de Xangô é revelado na palavra ouro, 
característica confirmada pela ortodoxia nagô baiana, pois, por justiça, 
Xangô, que era pobre, ficou muito rico. O mito “Xangô é visitado pelos 
quinze odus e acaba ficando rico” pode explicar a existência de um 
“Xangô de Ouro” ou o motivo pelo qual Xangô possui ouro, riquezas. 
Apesar de longo, transcreve-se o mito na íntegra

Xangô é visitado pelos quinze odus e acaba ficando rico

No princípio do mundo,
Quinze odus reunidos foram procurar os babalaôs
Para saber o que fazer para melhorar de vida.
Foram todos os odusmenos Xangô, que era um deles.
Xangô não foi avisado por ninguém dessa reunião.
Os babalaôs receitaram oferendas eficazes,
Mas nenhum dos consulentes fez o ebódeterminado.
Xangô, porém, sabendo que fora menosprezado pelos outros odus
E informado da fórmula prescrita pelo oráculo,
Correu a preparar sozinho aquele ebóque os adivinhos pediram,
Arriscando-se muito para realizar a tarefa.
Cinco dias depois desse acontecido,
Os quinze odusforam à casa de Olofim-Olodumare
E novamente não avisaram Xangô da visita,
Porque o consideravam pobre e dele se envergonhavam.
Os quinze odussaíram satisfeitos da casa de Olofim.
Então, quando já iam embora, Olofim os chamou
E a cada um deu uma abóbora.
Os quinze odus, para não parecerem indelicados,
Aceitaram os presentes e se foram.
No caminho, sentiram fome e se lembraram de Xangô.

9 O mesmo que Rei Orixá ou Orixá Rei como se diz na Bahia, o Obaorixá.
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Rumaram para sua casa, que era perto de onde estavam.
Lá chegando, um deles cumprimentou Xangô, dizendo:
“ObaráMeji, como vais de saúde?
O que tens aí para comer,
Para mim e para meus companheiros de viagem?”.
Todos estavam famintos,
Pois nada comeram na casa de Olofim.
Xangô os recebeu muito cordialmente
E os quinze odussem efeito logo entrando e se servindo.
Enquanto eles comiam o que havia na casa,
A mulher de Xangô foi ao mercado
E trouxe muitos cestos de comida.
Assim, os quinze oduscomeram até se fartar
E após a refeição deitaram-se em esteiras para a sesta.
No fim da tarde, quando foram embora,
Deixaram as abóboras para Xangô,
Em agradecimento pela boa recepção.
Mais tarde, quando Xangô sentiu fome,
Sua mulher o repreendeu por sua generosidade extremada.
Tudo o que havia de comer fora dado aos odus,
Que nem sequer o trataram com a camaradagem dos colegas.
E por não ter mais o que comer,
Xangô abriu uma das abóboras com a faca
E descobriu que dentro havia muitas pedras preciosas.
Xangô correu todo alegre e ansioso para mostrar aquelas pedras
A um comerciante de jóias que as examinou atentamente
E disse tratar-se de brilhantes e outras pedras preciosíssimas, sim.
Xangô foi para casa e abriu cada uma das abóboras
E cada uma continha um tesouro inimaginável.
Xangô tornou-se muito rico, o mais rico habitante do lugar.
Construiu um palácio e comprou cavalos das melhores raças.
Depois de um tempo, os odusvoltaram à casa de Olofim.
Xangô também se dirigiu à casa do Grande Rei e não foi só.
Foi acompanhando de grande comitiva e muita pompa.
Olofim, vendo todo aquele alvoroço de lacaios, pajens e acom-
panhantes,
Quis saber quem vinha lá com tão majestoso préstito.
Era Xangô e Xangô era agora um homem rico, o mais rico.
Os quinze odusestavam embasbacados
Com a ostentação do odupobre.
Olofim perguntou então aos quinze odus
O que haviam feito das abóboras
E todos se apressaram em responder que as tinham dado a Xangô.
Então Olofim disse que dentro de cada abóbora existia uma fortuna
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Que ele pessoal e generosamente destinara
Para cada um dos seus filhos, os odus,
Mas que quisera a sorte
Que tudo fosse somente de Xangô, o oduObaráMeji.
Xangô era então mais rico que qualquer um dos quinze odus. 
Xangô era então o mais rico que os quinze odusjuntos.
Os odusestavam inconsoláveis e pediram que Olofim fizesse justiça.
Queriam de volta as abóboras com suas heranças.
Para a felicidade de Xangô a justiça já tinha sido feita.
Foi esse o veredicto final de Olodumare10.
(PRANDI, 2001, p. 267-270)

Aspectos importantes do arquétipo de Xangô são suscitados no 
mito. Ele é generoso, acolhedor, cumpridor das normas estabelecidas, 
portanto das leis e justo, por tudo isso Olodumare fez justiça e con-
sentiu que seu ministro continuasse rico. Xangô, que já congregava o 
povo negro, desde a época da relação de Carneiro com Mãe Aninha, 
Martiniano do Bonfim, dentre outros, congrega os odus em sua casa 
em sinal de generosidade, acolhida, sentimentos necessários à for-
mação de grupos sólidos estáveis. Lima (2010a, p. 33) diz que “[...] 
Xangô é considerado pelo povo de santo como aquele que é muito 
comilão: ‘come uma gamela inteira com o olho na outra’”. O aspecto 
da “comilança” também pode ser atribuído ao apetite sexual e à comu-
nhão em torno do alimento.

Imagina-se que o aspecto majestático de Xangô constitua outro 
aspecto agregador, seria um contraponto à realeza extramuros dos ter-
reiros de candomblé durante o período monárquico no Brasil e já na 
Republica, contrapondo as realezas simbólicas existentes a tudo que 
significasse opressão. É famosa a expressão de Mãe Senhora sobre ser 
no terreiro Xangô o galo, ou seja o Rei, e ela a galinha, portanto uma le-
gítima representante do Rei. Esse dito ainda hoje é utilizado para deno-
tar que as hierarquias extramuros de nada servem diante do sacerdócio 
religioso afro-brasileiro. Diz-se como se estivesse repetindo o modo in-
terpretativo da saudação a Xangô, explicado a Carneiro (1991b, p. 146) 
por Martiniano Eliseudo Bonfim: “[...] Ki a wô ki a bi iyêsilè olhamos 
e baixamos a cabeça.” Esta maneira de saudar Xangô, segundo Santos 

10 Um dos nomes de Olorum.
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& Santos (2016, p. 46) é o modo interpretativo. Há entre os autores 
mencionados maneiras quase idênticas das duas expressões, que va-
lem a repetição. Carneiro (199b, p. 146) transcreve “KawôKabiecilè!”, 
além da forma como pronunciava Martiniano Eliseudo Bonfim. Santos 
& Santos (2016, p. 46) trazem “Káwókábiyàsile!” o que eles chamam 
de forma aglutinante e “Ki awawókabiyàsile!”. 

Conclusivamente, tem razão Carneiro (1991b, p, 146) ao afirmar 
“[...] que hoje essa frase vale como uma simples exclamação, em re-
verência ao Orixá”. Retirar-se-ia da palavra simples o significado, que 
pudesse conotar algo menor ou sem importância. Em Religiões Negras 
(1991) ainda se chama atenção para a relação de Xangô com os orixás 
crianças, os Êres, com Oxumarê, referências pouco citadas no cotidiano 
de baianiadades  afro-religiosas e afro-mitológicas, menos tradicionais, 
mas existentes.
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Resumo
Este artigo foi escrito para uma aula que eu dei em novembro de 2017, no 
Instituto Geográfico e Histórico, e tem por objetivo mostrar o início da ligação 
da Áustria com o Brasil. Este início foi marcado pelo casamento da princesa de 
Habsburgo, Leopoldina, com o príncipe herdeiro Pedro de Portugal e Brasil da 
casa Bragança. Leopoldina chegou ao Rio de Janeiro em novembro de 1817 e 
logo se apaixonou pelo Brasil, pela sua natureza, pela sua cultura, e pelo povo 
brasileiro. Igualmente ela reconheceu que era irreversível o movimento pela 
independência do Brasil, cujo processo foi concluído sob a sua direção no dia 2 
de setembro de 1822. Em novembro de 2017, em uma sessão solene da Câmara 
dos Deputados de Brasília, Dona Leopoldina  recebeu oficialmente o título de 
Mãe da nação e heroína da nação
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Palavras-chave
Ligação da Áustria com o Brasil, independência, mãe da nação, heroína da 
nação.

Abstract
This article written for a lecture which I did in November 2017 at the Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia has the objective to show the beginning of 
the link  between Austria and Brazil. The beginning came by the marriage of 
the Habsburg princess Leopoldina with Bragança Prince Pedro of Portugal 
and Brazil. Leopoldina arrived in Rio de Janeiro in November 1817 and she 
fell in love and passion for Brazil, for the nature, the culture, the people of 
Brazil. She also recognized that the movement for the independence of Brazil 
was unstoppable and this process came to a conclusion under the direction of 
Dona Leopoldina on September 2, 1822. In November 2017 Dona Leopoldina 
received in a ceremony in the parlament in Brasilia the official honorary title 
Mother of  nation and Heroine of nation.

Keywords
link up Austria to Brazil, independence, mother of nation, heroine of nation 

O ano de 1816 em Viena

Napoleão finalmente foi expulso (em junho de 1815) e, no Con-
gresso de Viena, em junho de 1815, a velha ordem europeia foi então 
restaurada.

Dom João VI acompanhava, no Rio de Janeiro, os acontecimentos 
políticos da Europa, com o maior interesse. Ele queria se livrar das gar-
ras econômicas da Inglaterra e por isso Portugal precisava de um aliado 
europeu, um sócio. A solução seria arranjar o casamento de seu filho 
Pedro. Por isso D. João VI escreveu a Metternich, o poderoso chanceler 
em Viena, consultando-o sobre a possibilidade de designar uma filha 
da casa dos Habsburgo para se casar com Pedro, o príncípe herdeiro da 
casa Bragança.
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Para Metternich esse pedido chegou exatamente na hora certa. 
Pois, por muitos anos, Napoleão dominara os acontecimentos políticos 
de tal modo que a Áustria tinha que se esforçar muito para não ficar 
atrás, nos campos da Ciência e da Arte. Os austríacos pouco sabiam 
sobre o Novo Mundo e, naquele momento, surgia uma oportunidade 
de se ajustar o casamento de uma princesa Habsburgo com o príncipe 
herdeiro Pedro, o que significava a união Áustria com o Brasil.  

Que acaso feliz!

Metternich imediatamente arquitetou o matrimónio: a próxima 
Habsburgo a ser dada em casamento  seria Carolina Josefa Leopoldina. 

O pai de Leopoldina, o imperador Francisco I, hesitou durante 
muito tempo. Apavorava-o a ideia de casar sua filha com alguém de um 
continente tão distante e tão desconhecido.

Metterrnich, no entanto, o convenceu, dizendo-lhe que um grupo 
inteiro (dois navios inteiros) de artistas, cientistas e exploradores seria 
mandado para o Brasil com Leopoldina. Eles iriam registrar, desenhar e 
coletar tudo o que vissem e decobrissem no país tropical.

A Expedição ao Brasil,  em 1817

Dessa expedição faziam parte, entre outros, o zoólogo Johann 
Natterer, o botânico Heinrich Schott, o médico Johann Mikan, o mi-
neralogista e geógrafo Johann Emmanuel Pohl; da Bavaria iam Johann 
Martius e Baptist Spix e da Florenz vinha Joseph Raddi, especialista 
em samambaias. Um dos membros da expedição era Thomas Ender, o 
jovem gênio da pintura. Durante sua permanência de apenas um ano, 
Thomas Ender pintou mais de setecentas aquarelas, duas por dia!  Ele 
ficou tão fascinado com o trópico, com o Rio de Janeiro e seus arredo-
res, e com a vida social no Brasil, que pintou até chegar ao esgotamen-
to, quando então voltou para a Áustria.
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A casa de Habsburgo

Deixe os outros guerrearem, você, Áustria feliz, deve se casar.

Com essa famosa frase, a imperatriz austríaca, Maria Teresa 
de Habsburgo (bisavó de  Leopoldina), instituiu a política dos casa-
mentos estrategicamente combinados. Um desses famosos casamen-
tos politicamente arranjados foi o de Maria Antonieta de Habsburgo 
com Luís Augusto de Bourbon, da França, contraído em 1769. Outro 
casamento famoso foi o de Maria Luísa, irmã de Leopoldina, com 
Napoleão Bonaparte, contraído em 1810. E, também, um casamento 
politicamente arranjado foi o de Leopoldina com Pedro Bragança.

A noiva Leopoldina (Carolina Josefa Leopoldina)

 Nasceu em Viena no dia 22 de janeiro de 1797 (criança de do-
mingo).

No seu caderno da escola ela escreveu na  primeira página:

Não oprima os pobres, seja sempre caridoso!

A educação de Leopoldina seguia as regras rigorosas da casa de 
Habsburgo: sendo a vontade do meu bom pai a norma da minha conduta 
(obediência absoluta!); sempre devemos cumprir a nossa missão, não 
lamentes, pois, as providências de Deus, mas reforma teus costumes 
(nunca reclames !)”

Leopoldina era diferente dos irmãos e das irmãs. Tinha talentos 
artísticos  bem acima do normal, desenhava magnificamente, tocava 
piano como uma concertista, interessava-se por Física, Astronomia, 
Botánica, Zoologia, sua matéria prediletea era Mineralogia. 

No ano de 1810, na idade de 13 anos, Leopoldina foi admitida na 
Sternkreuzorden”, Ordem da cruz d´Estrela, uma ordem secular. 
A finalidade desta Ordem de senhoras da alta aristocracia austríaca era  
“a veneração e adoração da santa cruz e deviam praticar obras de as-
sistência espiritual, buscar em seus vestidos a honestidade e modéstia.”
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Seguir esses regras não foi dificil para Leopoldina, pois por vesti-
dos e jóias Leopoldina não se interessava muito. Por esta razão a irmã 
Maria Luísa repreendeu Leopoldina numa carta: 

Querida irmã  Leopoldina! Acredite que tão ridículo é tornar-se 
vaidosa demais, quão errado é uma mulher não possuir aquele grau de 
vaidade que a faz dar alguma atenção ao seu exterior. Quando é casada, 
deve isso ao seu marido, quando não, é bom para o seu futuro, pois 
infelizmente, neste mundo, a primeira impressão é sempre dada pelo 
exterior e nesse sentido, perdõe-me, você se descuidou terrivelmente de 
si no último congresso.

O destino, o casamento de Leopoldina

No ano de 1815 Metternich negociou com o príncipe Augusto 
Frederico von Saxe-Coburgo. Mas ele fez saber pelo seu embaixador 
que, embora gostasse da Leopoldina, ela se esconderia demais atrás dos 
livros, e ele desejava  uma esposa mais alegre. 

Foi um choque para Leopoldina. Ela já fizera 18 anos e não sabia 
nada sobre seu destino. E uma princesa de Habsburgo tinha duas op-
ções: casamento ou mosteiro.

Finalmente, em agosto de 1816, o pai, imperador Francisco, 
abriu-se com a Leopoldina:
Leopoldina, sabes que estão sendo feitas negociações para que o teu ca-
samento se dê num futuro próximo? O príncipe herdeiro dos Bragança, 
Pedro, está interessado em ti.
Leopoldina, totalmente obediente e muito contente respondeu: “Papai 
querido, aceitarei o príncipe de Bragança com alegria!“
Em setembro de 1816 Leopoldina escreveu:
Querida Maria Luísa!
Ontem o Barão de Marialva, embaixador de Portugal, entregou-me um 
retrato do meu noívo. 
Esse retrato me faz meio boba– me enche de enorme alegria.
O dia inteiro fico-o mirando por muito tempo e não acho bastante. Pedro 
é belo como Adonis. Imagine, uma testa grega aberta, sombreado por 
caracóis castanhos, dois belos olhos brilhantes e uma boca sorridente. 
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Ah, pense em sua irmã, que agora é uma noiva excitada e trêmula.

E no seu diário ela escreveu:
Começou um período de grande agitação. Todo dia a minha programa-
ção muda.
Amanhã serei submetida ao exame de protocolo diplomático. 

Fim de novembro de 1816, Leopoldina escreveu no seu diário:
Finalmente pude conversar com o Marques de Marialva a sós.
Ele elogiou o meu português. Mas terei que passar as próximas semanas 
estudando com mais afínco, porque Marialva me disse que o meu Pedro 
é muito bem educado e muito instruído. Pedro também é um artista, 
músico e compositor. 
Ele é excelente tanto em assuntos civis quanto militares, para não falar 
do seu talento na equitação. 
Ainda preciso aprender a conduzir um coche.
Quando entreguei o meu retrato a Marialva, perguntei-lhe: Vossa Exce-
lência acredita que a minha aparência possa agradar a Pedro?
Marialva respondeu: Seu Alteza ficará encantado. No Brasil, quase to-
das as damas têm cabelos pretos. O contraste com a vossa aparência 
será muito interessante.

Um segredo, uma coisa Leopoldina também anotou:
Ah, o que me deixou apreensiva é a minha querida sogrinha, Dona Car-
lota, que, conforme me contou o querido papai, é uma pessoa amiga de 
intrigas! Vou me educar calar muito.

Um documento singular na família de Habsburgo

Em março de 1817 os preparativos para o casamento da Princesa 
Real Carolina Josefa Leopoldina com Pedro, o príncipe da casa de Bra-
gança, estavam quase completos.

Os contratos de matrimônio haviam sido negociados e assi-
nados, vestido e véu estavam escolhidos para a cerimônia do ca-
samento por procuração, marcada para o cair da tarde do dia 13 de 
maio de 1817. O Arquiduque Carlos, tio de Leopoldina e represen-
tante do noivo, já havia ensaiado com ela os passos até o altar na 
Igreja de Santo Agostinho em Viena.
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A bagagem para a viagem ao Brasil, para a travessia do Atlân-
tico, também já estava pronta.  Faziam parte dela a biblioteca de 
Leopoldina, o seu equipamento técnico e científico, as lupas e len-
tes de aumento necessários para o estudo de minerais, assim como 
pastas com partituras de Franz Schubert, quadros e presentes para 
os seus sogros. E, evidentemente, todo o seu enxoval: toalhas de 
mesa e cama, porcelanas, cristais, talheres de prata, tudo devida-
mente marcado com o seu monograma, e entre uma coisa e ou-
tra havia saquinhos de alfazema para que até mesmo o cheiro dos 
guarda-roupas de Viena fosse com ela para o Rio de Janeiro. 

Tudo estava resolvido e preparado da melhor forma possível, e 
todos aguardavam apreensivos, assim como Leopoldina. Mais algumas 
semanas e ela estaria partindo na embarcação rumo ao Novo Mundo.

Um mundo novo!

Todos a invejavam pela perspectiva de vida que a aguardava.

Poldinha é muito sortuda, é uma filha do domingo!

Leopoldina estava feliz de encontrar o seu marido, do qual tinha 
ouvido apenas coisas boas. Mas ela não era ingênua ou romântica a 
ponto de imaginar um futuro cor-de-rosa. Justamente nas últimas sema-
nas antes de sua partida, ela não conseguia mais disfarçar o medo que a 
rondava em relação ao seu futuro. Ela sabia que teria de ser forte, pois 
se  esperava que cumprisse a sua missão de filha da Casa de Habsburgo, 
que conduzisse muito bem o seu casamento politicamente arranjado, e 
que garantisse a sobrevivência da dinastia (Habsburgo e Bragança) por 
meio de diversos descendentes – e tudo isto sem jamais reclamar. No 
entanto, a quem poderia recorrer, no Rio, quando não soubesse entender 
as novas circunstâncias do dia a dia?

Durante as últimas semanas antes da partida, ela se deu conta de quan-
tas vezes ia naturalmente à biblioteca de seu pai, o imperador Francisco,  
apanhava um livro, e acabava conversando longamente e ao seu belprazer 
com o seu “querido papai”. 

Em Viena, Leopoldina vivia protegida na redoma de uma rotina 
rígida, tinha horas de estudo, idas à missa e horários de leitura com 
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seus irmãos menores. Tudo isso lhe proporcionava segurança, certezas 
determinadas pela rotina.

No Rio ela estaria relegada a si mesma, fazendo parte de um ritmo 
de vida completamente diferente. Acho que esta viagem é o meu des-
tino”, escreveu ela a sua tia Maria Amélia.

Aos poucos Leopoldina foi sendo tomada por desânimo, não que-
ria decepcionar ninguém e procurava dentro de si o apoio de que preci-
sava. Em março de 1817, poucas semanas antes do casamento, sua tia a 
aconselhou a fazer para si mesma uma lista dos seus princípios de vida 
e a ler sempre de novo, as suas regras, durante este novo capítulo da sua 
vida, e a memorizar a lista das regras.

Minhas Resoluções, anotadas por Leopoldina serviram-lhe de fio 
condutor na sua nova rotina no Rio.

Leopoldina escrevia (por exemplo):

Do dia 13 de maio, meu dia de casamento, em diante, proponho-me:
Reprimir a minha veemência, ser boa com o meu pessoal a fim de acos-
tumar-me à brandura e condescendência.
Quero aplicar todos os esforços para falar sempre a verdade. 
As Minhas Resoluções são regras que, ao longo de sua vida, Leopoldina 
transformou em virtudes, mandamentos. São princípios de vida atem-
porais, que não perdem o seu significado. Nelas a Áustria e o Brasil se 
amalgamaram e, quando lemos este caderninho, é Dona Leopoldina que 
nos fala de forma bem pessoal.
O documente é dividido em prescrições:
para todos os dias,
para todas as semanas,
para todas as festas, 
para todos os tempos.

Leopoldina escreveu regras práticas também.

Às sextas-feiras e aos sábados farei algumas pequenas mortificações, 
como as de me proibir algum prato na refeição ou de guardar o siléncio 
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durante algum tempo, ou esquivar-me a algum divertimento, mas tudo 
isso sem que ninguém o perceba.
Longe de mim seja o vestuário escandaloso!
Nada de despesas inúteis que transfornem a economia; mas esmolas, des-
tas eu farei quantas forem possíveis, para poder auxiliar mais aos desgra-
çados. Aproveitarei minhas rendas supérfluas de preferência para manter 
os institutos que se dedicam à educação da juventude ou os que profes-
sam assistir aos doentes. Considerarei sempre a mentira como a obra-
-prima do diabo e como uma peste da sociedade. Terei os divertimentos 
convenientes ao meu estado (a minha posição).

Minhas Resoluções – escritas em Viena, vividas  no 
Brasil

Esse livrinho voltou após uma correspondência extensa com a famí-
lia Bragança na forma digital duplicado em Viena, e hoje em dia está 
guardado cuidadosamente na Biblioteca Nacional, em Viena, na secção 
“manuscritos autógrafos”.

Chegada ao Rio de Janeiro

Após a chegada no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro de 1817, 
Leopoldina escreveu: 

Querida Luísa!
Para descrever-lhe a cidade e o país que nós alcançamos após a eterni-
dade de três mêses, nos quais tivemos que sobreviver a tempestades e 
maus tempos que você nem pode imaginar, digo-lhe: nada pode com-
prar com a beleza dessa cidade, desse país. Rio de Janeiro é o espetácu-
lo mais deslumbrante que se pode imaginar. O país é encantador, cheio 
de lugares deliciosos, altas montanhas, prados verdes, florestas com ár-
vores raríssimas, repletas das mais belas flores em torno das quais voam 
pássaros com penas incomparáveis.
Pode-se dizer que a América portuguesa é um paraíso na terra!
Abraça-lhe de coração, sua irmã Leopoldina.
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E o embaixador da Áustria, Marschall, escreveu a Viena, no dia 
20 de novembro de 1817.

Tenho a enorme alegria de informar que a chegada da Princesa Real ao 
Rio de Janeiro provocou ecos de entusiasmo por toda parte.
O Príncipe Real Pedro está enamorado de Leopoldina, a loura princesa 
européia. Ele tem agido como um cavalheiro apaixonado e presenteado 
Dona Leopoldina, sua esposa querida, com jóias de todas as cores do 
arco-iris.
A Princesa Real Leopoldina representa para todos o símbolo de um 
novo começo. Agora a Europa e o Brasil estão interligados por laços 
de familia.
Trata-se da primeira vez na história européia que uma princesa é dada 
em casamento para a América latina, para o Brasil.
Dom João VI. contou quão feliz ele estava com a graciosa nora, com 
Dona Leopoldina, a qual teria atravessado o oceano com a coragem de 
um homem para fixar residência no Brasil.
Para registrar, pois, nos livros de história o enlace do Príncipe Real 
Pedro com a Princesa Real Leopoldina, Dom João declarou o dia 15 de 
novembro, o dia do nome de Dona Leopoldina, como feriado no Brasil.

A vida na Boa Vista

Em maio de 1818, sete meses após a chegada ao Rio, Leopoldina 
escreveu a sua irmã Maria Luísa:

Mui querida irmã!
Meu marido esteve bastante alterado dos nervos, por um dia, e isso me 
deu um medo enorme. Não ouso dizer alto o que o bom  Kammerlacher, 
meu médico de Viena, contou-me, quando me explicou como amigo so-
bre essa doença hereditária -  Epilepsia! Pense bem, Luísa, isso também 
esconderam de mim, não me contaram!
Pedro tem em verdade a maior boa vontade de se educar, mas eu preciso 
de muita paciência. Ele diz, por exemplo, tudo que pensa e isso com 
certa rudeza. Sempre acostumado a fazer valer sua vontade, tudo tem 
que se adaptar a ele. Mesmo eu, tenho de aceitar algumas indelicadezas.
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Teria muitas coisas a lhe contar, mas a certeza de que abrem todas as 
minhas cartas prescreve-me a maior sabedoria e o mais completo si-
lêncio.
Minhas camareiras, todos os meus patrícios que vieram comigo, estão 
viajando de volta. Também Thomas Ender, e isso me torna melancólica. 
Digo-lhe, Luísa, se você ainda acha que sou tão fútil e soberba como 
em minha pátria, você engana-se, agora sou como devo ser. Mas meu 
caráter, outrora alegre, sofre com isso.

Em junho de 1819, Leopoldina escreveu a  Maria Luísa:

É sem dúvida um sentimento celestial ser mãe. Nossa filha, Maria-Gló-
ria, é uma criança adorável e a perfeita imagem de meu esposo. Ah, a 
chegada de cada navio-correio, espero ansiosamente cartas da Europa. 
Apenas suas cartas, Luísa, recebo através de navios italianos e mesmo 
essas, para grande pesar meu, somente a cada cinco mêses. Isso faz-me 
chorar muito.

O Embaixador da Áustria, Marschall, comunicou a Viena, em de-
zembro de 1819:

A Princesa teve um aborto. Ela crê que as viagens que faz acompanhan-
do o marido, em cavalos a galope por estradas ruins possam tê-la pre-
judicado. Ela dignou-se a me responder ainda que quer fazer tudo para 
evitar ao seu marido os prazeres de rapaz solteiro que ele infelizmente 
tem retomado.
Este relato não deve acabar sem registrar a situação política bastante in-
quietante.
Ao país colonial Brasil, o livre comércio de mercadoria está sendo ne-
gado em todas as partes do mundo e taxas alfandegárias altas como 
nunca tornam todo comércio impossível. As cortes, os representantes 
revolucionários de Portugal, querem mandar o Príncipe Pedro e D. Le-
opoldina para fora do país, com o que o território gigantesco brasileiro 
foi definitivamente dividido em pequenas províncias.
Eu poderia ter convicção de que a Princesa Leopoldina, de acordo com 
os princípios educacionais da Casa Habsburgo, teria obviamente a ne-
cessidade política do desejo ansioso de voltar ao seu lar, mas posso 
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terminar meu relato afirmando que D. Leopoldina fica no Brasil com 
sua família.

O ano significado – o ano de 1822
No fim de fevereiro de 1822, Dona  Leopoldina comunicou a sua tia:

Minha querida Tia!
Tive a má sorte de perder nosso querido filho, João Carlos.
Ameaçada de guerra civil e revolução, vi-me forçada com meus peque-
nos filhos (Maria-Glória e Joäo Carlos) a viajar 12 milhas num dia de 
janeiro muito quente e causticante, e o pobre pequeno, que tinha um 
sistema nervoso fraco, sofreu muito. Ele morreu em consequência de 
um ataque de epilepsia.
Sinto-me incapaz de lhe descrever minha dor.

Seguia o dia  2 de setembro de 1822. 

O embaixador Marschall comunicou ao Metternich em Viena:

No dia 30 de agosto de 1822, soldados de Lisboa chegaram aqui. 
O Brasil assemelha-se a um vulcão.

No dia 2 de setembro do ano de 1822, às 10 horas da manhã, a Prince-
sa reuniu o Conselho de Estado e tomou, sem discussão, a decisão de 
separar-se da Pátria mãe, Portugal.  O Brasil fez tudo para permanecer 
ligado a Portugal, de modo digno e honroso. Mas Portugal, ao invés de 
demonstrar generosidade, quis, com seus planos, tornar o Brasil numa 
mísera, sangrenta colônia.
A Princesa sancionou: Dona Leopoldina da Áustria, Princesa Real do 
Brasil, Princesa-Regente, no dia 2 de setembro de 1822.
Sabemos que se seguia o famoso grito da independêncio de D. Pedro, 
no dia 7 de setembro de 1822, no Ipiranga, “Independência ou morte. 

Leopoldina escreveu no fim de ano de 1822 ao seu pai, Imperador 
Franz, em Viena:

Meu prezadíssimo pai, rogo-lhe que o senhor entre agora como nosso 
aliado e lute, e bata-se comigo pelo reconhecimento da independência 
do Brasil pela Pátria Mãe Portugal e pelos outros poderes europeus. 
A grandeza do Brasil é do maior interesse para as potências europeias, 
especialmente em termos comerciais. É meu dever colocar-me como 
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defensora do nobre povo Brasileiro.  Quanto a mim, o caríssimo pai 
pode estar convencido de que eu, de coração, sempre serei Brasileira. 
Sua filha obediente, Leopoldina. 

Como sabemos, infelizmente D. Pedro conheceu, exatamente nos 
dias de setembro de 1822, a mulher a qual tornou amante (favorita), 
Domitila de Castro Canto e Melo, mais tarde a Marquesa de Santos.

Os anos de 1824 e 1825
Leopoldina comunicou a sua irmã no ano de 1824:

Querida Luísa, aqui, infelizmente, anda tudo errado. Mulheres indignas 
como uma Pompadur e mesmo muito piores, já que não tem nenhuma 
educação e não sabem ler nem escrever, dirigem tudo e as outras tem 
que se calar e só lhes resta grande solidão.  Ela chama-se Domitila, é 
uma pessoa inteiramente sem formação e a razão de todo o tipo de re-
baixamento que eu tenho que sofrer. 
Ah! Nós, princesas, somos como os dados que se jogam e diz-se sorte 
ou azar.
Sua irmã, Leopoldina.

E um ano mais tarde, no ano de 1825, Leopoldina escreveu:

Querida Luisa, agora nada me resta senão cumprir com meu dever. 
Posso dizer que estou sozinha aqui. Muitas vezes tenho que aparecer 
onde ele está com aquela pessoa que é a razão de meus sofrimentos. 
Essas situações horrendas custam-me grande coragem e rezo pela ne-
cessária resignação. Sua irmã, Leopoldina.

No dia  2 de dezembro de 1825 o Embaixador Marschall comunicou:

O mais rápido possível quero comunicar que, no dia 2 de dezembro de 
1825, deu-se o feliz nascimento de um filho, que corresponde a todos 
os desejos e com isso a instituição monárquica finca pé profundamente 
no coração da população, através de um príncipe concebido e nascido 
no Brasil. Ele receberá o nome de Peter, Pedro.
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Dona Leopoldina na Bahia, em fevereiro de 1826
Em fevereiro de 1826 Dona Leopoldina acompanhou D. Pedro 

numa visita oficial á Bahia. Viajaram também a filha Maria-Glória e a 
favorita (amante) de D. Pedro, Marquesa de Santos (Domitila). 

Leopoldina jamais havia visto lugar mais paradisíaco. Esta cidade 
parecia um ninho de águias suspenso sobre o mar. As travessas estrei-
tas e sinuosas, os casarãos dos barãos suntuosamente decorados com 
adornos em estaque e azulejos pintados. Que arquitetura maravilhosa!  
A Bahia revela-se um superlativo quanto ao colorido e à intensidade da 
floração, e às carinhosas e amáveis pessoas.

Leopoldina foi à Igreja de S. Francisco. Quem sabe a boa influ-
ência dos astros perto de equador seja realmente mais intensa! Inicial-
mente as pessoas evitam se aproximar e Leopoldina, mas depois da 
missa centenas de mãos desejavam tocar a Imperatriz, aproximando-se 
dela como uma onda imensa. Não se cansavam de ouvir as palavras 
que Leopoldina disse: “Sou brasileira de coração e educarei meus filhos 
como verdadeiros brasileiros!”

Essa estada na Bahia foi para Dona Leopoldina, no ano de 1826, 
com certeza uma pausa na sua vida isolada, foi uma cura para sua alma, 
para respirar.

Últimos dias da Dona Leopoldina

No dia 24 de novembro de 1826 o embaixador Marschall comuni-
cou ao escritório do Chanceler Metternich em Viena:

Urgente!

O Imperador, Dom Pedro, viajou para a Cisplatina, para visitar as 
tropas de lá.

Por esse motivo realizou-se uma festa de despedida com todos 
os membros da Diplomacia, os dignitários da Igreja e do Conselho de 
estado. Na oportunidade dessa cerimonia, falou-se que pela primeira 
vez a Imperatriz e a favorita fariam parte conjuntamente do beija-mão 
oficial, com o que a amante (favorita) receberia da imperatriz a aquies-
cência oficial. O acontecimento não teve lugar, já que a Imperatritz fez-
-se desculpar. Ela deu como argumento que, graças à recente gravidez, 
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não tinha forças suficientes para uma recepção de horas. O Imperador 
reagiu, de acordo com seu caráter, duramente e sem qualquer dominio 
de si. Dona Leopoldina permaneceu entretanto irremovível e sem con-
sessões em sua recusa.Tenho que relatar adiante que o Imperador viajou 
três dias depois, sem se despedir da sua esposa. Dona Leopoldina não 
ter mais deixado o quarto após esse fatídico 20 de novembro.

E no dia 2 de dezembro de 1826, o Embaixador Marschall escre-
veu a Viena:

Do modo mais rápido possível dou conhecimento que Sua Alte-
za Real sofreu um aborto e encontra-se em delírio quase permanente. 
Como se mostra agora, Dona Leopoldina possui um daqueles caráteres 
que sofrem passivamente até despedaçarem-se. 

Junto-me fervorosamente às preces públicas pela saúde da Imperatriz.

Marschall, o enviado da Áustria.

E no dia 8 de dezembro de 1826, Dona Leopoldina escreveu com 
suas últimas forças fisicas ao José Bonifácio Andrada e Silva, que esta-
va em Paris, no exílio:

Meu bom Amigo José Bonifácio,
Sobre meu estado de saúde não há mais dúvidas, irei deste mundo, e o 
faço facilmente sob todos os pontos de vista. As forças de minha alma 
esgotaram-se e do mesmo modo meu corpo dizimou-se. Implorei ao 
Todo Poderoso que me perdoe a displicência cometida no severo cum-
primento do dever, embora ela se deva somente ao inconsciente e ao 
meu temperamento já impaciente desde a infância. De todos os criados, 
camareiros, de todos os servicais despedi-me e perguntei-lhes indivi-
dualmente se ainda poderia fazer algo de bom para algum deles, como 
peço a todas as pessoas que me perdoem as palavras impensadas, que a 
pessoa às vezes diz, e as ações que não se conseguem evitar ou corrigir 
com bastante coragem. Agora que tudo está em ordem, posso falar de 
minha maior preocupação, a educação de nossos filhos, de nosso filho 
Pedro, que terá que ser um nobre e honesto monarca.
Dom José, em nome de nossa amizade, rogo-lhe que volte a tempo e 
cuide da educação de nosso filho Pedro, de modo que ele receba auste-
ridade na mesma proporção que amor, diga-lhe de minha aversão a toda 
guerra e destruição; todo passo adiante na concessão e no evitar levan-
tes é melhor e toda humildade é pouca contra as torturas de uma guerra; 
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que ele sempre esteja convencido de que os direitos de todos os homens 
são iguais; ele precisa saber que terra e bens terrenos não representam 
em nada seu direito, e sim a obrigação de administrá-los com bastante 
prudência e preocupação e dá-los aos próximos; incuta-lhe uma aversão 
à injustiça, vaidade e falsidade; que ele procure sua felicidade pessoal 
no exercicio constante da virtude, da religião e de todas as ciências.
Ao meu esposo, eu perdoei. Sua inexperiência, a pouca educação e a 
influência daquela pessoa levaram-no a fazer tantas coisas incompre-
ensíveis.
Com cordial amizade e a maior consideração vou-me como sua 
amiga. Leopoldina.

Dona Leopoldina faleceu no dia 11 de dezembro de 1826, seis 
semanas antes de seu trigésimo aniversário. 

Enfim posso mencionar duas novidades
No dia 7 de novembro de 2017, Dona Leopoldna recebia na me-

mória de “200 anos da chegada da Leopoldina, novembro de 1817”, 
no termo da Lei , numa cerimónia no parlamento, em Brasília (Câmara 
dos deputados), o título honorífico Mãe da nação e heroína da nação. 
E também um selo postal com o retrato da Imperatriz Leopoldina  foi 
emitido, no dia 13 de novembro de 2017. 
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Resumo
As preferências de leitura dos proprietários de engenhos de cana de açúcar, 
de 1800-1850.Pesquisa sobre as obras que vieram da Europa, da França e 
de Portugal para o Brasil, constatando-se que os livros também chegavam 
nas valises dos brasileiros, revelando as preferências de leitura. Justifica-se 
o tema pela importância cultural e o interesse da elite brasileira pelo livro. 
Os proprietários de engenhos, em busca do conhecimento, formavam suas 
bibliotecas particulares. Para a pesquisa, as fontes bibliográficas, inventários e 
testamentos representaram os caminhos a serem percorridos. A base do trabalho 
se apoiou na documentação existente no Arquivo Público do Estado da Bahia, 
Arquivo da Santa Casa da Misericórdia, entre outros .Salienta-se a contribuição 



228  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 227-242, jan./dez. 2018.

dos estudos históricos para entender e acompanhar a formação das bibliotecas 
particulares nos engenhos de cana de açúcar do Recôncavo Baiano.

Palavras-chave
Bibliotecas particulares. Bahia - contribuição histórica para os estudos sobre 
livro e leitura.

Abstract
The reading preferences of owners of Sugar Cane Farm (Engenhos), 1800-
1850.Research on the works that came from Europe notably from France and 
Portugal to Brazil and in this way to verify how the books probably arrived 
in the baggage of Brazilians. The theme is justified by cultural importance, 
understanding the interest of the Brazilian elite for reading and for the book 
.The owners Sugar Cane Farm who were leaning over knowledge. It was sought, 
to raise bibliographical sources. The research was based on the documentation 
in the Public Archive of the state of Bahia, Santa Casa da Misericórdia Archive, 
among others. The contribution of the historical studies to understand the 
formation of the private libraries existing in the Engenhos de Cana-de Açúcar 
(farm), Recôncavo Baiano.

Key-words
Private libraries. – Bahia-contribution for historical studies about books and 
reading

Antecedentes

A vinda da Família Real para o Brasil, no início do século XIX, 
marcou uma fase relevante na colônia, desenvolvendo-se pouco a pou-
co, a vida cultural, com o aparecimento das instituições culturais, prin-
cipalmente a Biblioteca Real, depois Biblioteca Nacional, e a Imprensa 
Régia. Na Bahia, surgem a primeira Biblioteca Pública e a primeira 
Imprensa Privada, ambas instaladas por interesse da população. Em 
uma perspectiva histórica, recuperam-se vivências passadas fortaleci-
das pela reprodutibilidade técnica e,   como se fossem hipertextos, pre-
sente e passado se unem e produzem sentidos. Na Europa, a produção 
de conhecimentos se amplia e, através do livro, primeiro meio de 
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comunicação, chega ao Brasil. A imprensa, com o fim de servir ao Po-
der Real, instala-se no  Rio de Janeiro ,em 1808. 

De início, os livros chegavam timidamente pela via comercial, 
mas chegavam também através dos estudantes e viajantes que voltavam 
da Europa. Os ideais iluministas estimulavam o aparecimento de biblio-
tecas, sendo as bibliotecas particulares uma forma de criar acervos no 
seio familiar: revelaram-se necessárias para a ampliação do conheci-
mento na colônia. A literatura vinda do exterior era adquirida com o fim 
específico da leitura. E assim, as bibliotecas particulares dos senhores 
de Engenho de cana-de-açúcar do Recôncavo Baiano eram importantes, 
por serem os seus proprietários pertencentes à classe que liderava a 
primeira atividade econômica brasileira. 

Para reconhecer as preferências de leitura a venda de livros é im-
portante,  sendo feita a sua comercialização em estabelecimentos que 
reuniam diferentes produtos,  tecidos, alimentos entre outros.  Este era 
o modelo vigente. Os primeiros livreiros que vieram para o Brasil  se 
instalaram na capital, ou seja, no Rio de Janeiro, destacando-se os de 
origem francesa. A correspondência existente entre eles e a Mesa Cen-
sória, em Lisboa, comprova a chegada de livros ao Rio de Janeiro, à 
Bahia, ao Maranhão e ao Pará (CAEIRO, 1980).

Lúcia Neves (1993), ao comentar um inventário de obras trazidas 
pelos mais destacados livreiros franceses, confirma possibilidades de 
acesso ao conhecimento através dos livros, a exemplo das obras re-
cém-chegadas e divulgadas pelas publicações periódicas no Setor de 
Anúncios dos principais jornais que circulavam na época: A Gazeta 
(1808-1822), O Diário do Rio de Janeiro (1821-1822) e o Jornal dos 
Anúncios. Paulo Martin, até 1808, comercializava cerca de 1500 títu-
los, graças ao fato de dar continuidade aos negócios pertencentes ao 
seu pai. Os catálogos publicados por Paulo Martin são reveladores e 
o primeiro publicado em 1810, com O Plutarco Revolucionário, trazia 
folhetos contra Napoleão, impressos em Portugal. 

A Bahia destacava-se como um centro cultural promissor, desde 
o século XVIII e ,nas primeiras décadas do século XIX, o comércio 
livreiro se fortalece com a implantação da primeira tipografia privada 
de Manoel Antônio da Silva Serva. A existência de uma rede comercial 
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de livros e a crescente vocação cultural  ampliavam a criação de insti-
tuições culturais, destacando-se a primeira Biblioteca Pública do Brasil , 
com o acervo inicial composto por  cerca de 3.000 livros.

A censura agia de forma regular e se estendia às obras que vinham 
para o Brasil ás escondidas. Sabendo-se que os intelectuais brasileiros 
procuravam também obras proibidas, e isso  acirrava mais a curiosida-
de dos leitores. Os livros eram conhecidos como livres souslemanteau, 
denominação utilizada por Daniel Roche (ROCHE, 1988, p.26).

As mesmas normas que vigoravam em Portugal eram válidas para 
o Brasil, segundo a Mesa do Desembargo do Paço e pelo Ordinário. 
Até a criação da imprensa pelo decreto de 13 de maio de 1808, a Junta 
Directora era responsável pelas publicações, recomendando não im-
primir nada contra a religião, a moral e os bons costumes. A censura, a 
cargo de censores régios, integravam as classes sociais privilegiadas e 
intelectualmente bem formadas.

Paralelamente, os livros franceses, perseguidos pela censura, 
eram considerados populares e vulgares: ou os livreiros franceses des-
conheciam as legislações portuguesas e brasileiras ou por serem as pu-
blicações comercializadas na língua francesa, de difícil acesso. Entre 
as obras proibidas constavam, na época, os livros de La Fontaine e de 
J.J. Rosseau, e ainda as Cartas Chilenas, de Montesquieu; História da 
decadência do império romano, de Gibbon e a História das duas índias, 
de L’Abbé Raynal (NEVES, 1993). 

Entre as obras mais procuradas destacava-se a Enciclopédia Fran-
cesa, de autoria de Diderot e D’Alembert (1751-1777), a grande obra da 
época, simbolizando o advento de um novo tempo, e o periódico reco-
nhecido como principal meio de disseminação da informação científica, 
entendendo-se o termo enciclopédia, originária do grego (en + kiklos + 
Paidéia) , como círculo do conhecimento (CARVALHO, 1999).

Abrem-se as fronteiras em busca do conhecimento e o acesso aos 
sistemas de informação fortalece a sua organização com os sistemas de 
classificação e de catalogação de livros, reafirmando o papel da ciência 
moderna. Nesse momento, a Ciência passou a exigir técnicas mais efica-
zes de organização e recuperação da produção científica em crescimento.
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No século XIX, as novas ideias iluministas influenciaram signi-
ficativamente a organização do conhecimento. A produção científica 
introduzia parâmetros em relação ao comércio editorial em expansão e 
passava por modificações que atingiam a produção de livros e os meios 
de tratamento técnico. 

Convém lembrar que sempre houve a preocupação no que tange à 
organização das obras. Desde 1627, Gabriel Naudé escrevia sobre catá-
logos e catalogação com o fim de localizar livros, sendo o título original 
da publicação Advis pour dresser une bibliothèque, livro encontrado em 
uma das bibliotecas particulares pesquisadas.

Protagonistas na aventura de buscar livros para preencher as suas 
coleções, os senhores de engenho demonstravam a sensibilidade dese-
jada para organizar o conhecimento. Constata-se, nas bibliotecas pes-
quisadas, que na biblioteca de José Cerqueira Lima existia a obra de 
Brunet, intitulada Manuel dulibraire, em  língua francesa, avaliada no 
inventário por$2.000 réis, em virtude do seu estado de conservação.

Bibliotecas particulares: espaço físico

As bibliotecas particulares trouxeram à tona o crescimento inte-
lectual e cultural que se instalava, possibilitando reconhecer as prefe-
rências de leitura em terras brasileiras. As nove bibliotecas selecionadas 
neste estudo contemplaram questões básicas. Entre elas foram escolhi-
dos os quatro melhores acervos. Para a análise das obras, levou-se em 
consideração a completude, a legibilidade e a viabilidade de identifica-
ção dos autores e títulos. 

Os acervos das bibliotecas particulares encontradas nos Engenhos 
perfazem um total de 708 obras. Por ordem do volume de obras, a mais 
completa pertenceu ao Arcebispo Manoel Joaquim da Silveira, com 330 
livros; em segundo lugar, a de José Cerqueira Lima com 148 livros; em 
terceiro lugar, a de José Lino Coutinho  com 143 livros; em quarto lu-
gar, a de Joaquim Tavares da Gama, com 84 livros e, em quinto lugar, o 
acervo pertencente ao Tenente Joaquim Antônio de Araújo, proprietário 
de uma fazenda, com 53 obras ilegíveis. Para Anita Novinsky, era em 
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torno de 300 obras o acervo adequado a uma biblioteca dessa natureza 
(NOVINSKY,2015).

A casa do engenho (nome dado à casa principal das fazendas de 
cultivo da cana de açúcar, primeira atividade econômica brasileira) 
erguia-se assobradada e acolhia um espaço cultural plantado na zona 
rural. Nos seus amplos salões ocorriam os encontros e a socialização, 
permitindo o convívio entre famílias, sendo a leitura em voz alta, nos 
saraus, repetições dos existentes nas cortes europeias, notadamente 
francesas. A epistolografia, precursora das gazetas, veiculava as notí-
cias correntes.

A biblioteca particular se integrava nesse espaço físico domés-
tico e era um local nobre, na área social da casa. Os livros eram bem 
acondicionados, possuíam valor agregado e integravam os inventários 
como bem de herança. Com base nos inventários/testamentos tornou-se 
possível conhecer o espaço da biblioteca.

Graças aos inventários e testamentos era possível a avaliação das 
obras, realizada por uma Comissão de Avaliação, constando no docu-
mento os nomes completos dos integrantes, que eram habitualmente 
professores. Na relação das obras constavam as referências: autor, título 
e o valor comercial.

Alguns comentários merecem ser destacados, considerando a 
pesquisa com base documental. Os inventários continham a descrição 
detalhada do patrimônio de uma pessoa falecida, para tornar possível a 
partilha de bens, e o testamento era o ato pelo qual uma pessoa dispunha 
de seus bens no todo ou em parte, para depois de sua morte. 

Dos seiscentos inventários analisados na pesquisa, durante qua-
tro anos, muitos não registravam a presença de bibliotecas. Entretanto 
merecem destaque: a biblioteca de Francisca Rosa de Castro, que não 
ofereceu elementos com a clareza necessária para permitir acesso aos 
livros, e a biblioteca de José Joaquim Moniz Barreto de Aragão, men-
cionada no inventário como importante, mas sem citação das obras, 
talvez por terem os livros  permanecido com a viúva, sem serem arro-
lados ao inventário como bem cultural ou por terem sido partilhados 
pelos herdeiros. Contudo trata-se de um valioso acervo que pertenceu 
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a uma família de intelectuais destacados em sucessivas gerações, o que 
confirma a existência dessa biblioteca na família.

O espaço físico das citadas bibliotecas particulares nem sempre 
era descrito com detalhes, porém no inventário de Manoel Joaquim da 
Silveira consta a descrição da biblioteca. Arcebispo de grande prestígio, 
era proprietário de uma vasta coleção de livros e a descrição da sua li-
vraria (denominação utilizada para designar a biblioteca) dava-a como 
sala ampla, com peças integrantes do mobiliário. Como se tratava de 
um bem de herança, a avaliação de cada item teve seu valor comercial 
declarado. Assim:

3 estantes: 30$000; 3 mesas grandes de vinhático: 35$000; 2 apa-
radores de vinhático: 16$000; 1 relógio de madeira de mesa: 30$000; 12 
+ 6 cadeiras de vinhático: 54$000; 1 meio sopha de vinhático: 15$000; 
1 escada para tirar livros de vinhático: 51$000; 1 cadeira de braço em 
vinhático: 8$000; 2 quadros (vista): 10$000, ao todo perfazendo um 
total de $1.100.000 réis. A comissão de avaliação dos livros desta bi-
blioteca contou com3 pessoas: Turíbio Tertuliano F..., Victoriano José 
Pereira e Francisco Barbosa de Araújo.

Quanto à formação profissional e cultural dos proprietários das 
bibliotecas,  esta é percebida dos proprietários. Na coleção pertencente 
a Manuel Joaquim Silveira predominavam obras de diferentes áreas do 
conhecimento. A segunda coleção, pertencia a José Cerqueira Lima, co-
merciante de escravos, (atividade legal na época), dono de importante 
fortuna de um belo solar em Salvador. As demais bibliotecas possuíam 
menor volume de livros. 

A avaliação dos acervos foi realizada segundo critérios de: Avalia-
ção Comercial; Obras por língua; Obras nas coleções: proprietário/área 
do conhecimento e Autores  citados. A Avaliação comercial das cole-
ções particulares (Quadro 1) destaca Manoel Joaquim Silveira (MJS) 
com a biblioteca de maior avaliação, tendo as 333 obras valor comercial 
de 2.454$00 réis, perfazendo 54% do valor total dentre os 708 livros 
arrolados nas bibliotecas. Manoel Joaquim Silveira era arcebispo e sua 
biblioteca possuía a maior proporção de obras sobre Religião, seguida 
de História e Literatura. José Cerqueira Lima (JCL), comerciante de 
escravos ( atividade legal na época) e senhor de grandes posses, tinha 
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um acervo com expressivas obras de Direito, Literatura, Política e Fi-
losofia. A Biblioteca de José Lino Coutinho (JLC) possuía 143 livros, 
sendo alguns títulos ilegíveis. Sua coleção avaliada em 1.67$140 réis  
representa cerca de 4% do valor total. Era o mais expressivo dos se-
nhores de engenho e possuía uma biblioteca equilibrada, onde as obras 
de medicina atingiam maiores proporções entre as demais, isto porque 
José Lino Coutinho era médico. José Tavares da Gama (JTG), senhor 
de grandes posses, tinha um acervo com expressivas obras de Direito, 
Literatura, Política e Filosofia.  Tavares da Gama, dono de engenho, de-
monstrou ser um homem abastado e de boa instrução, se forem conside-
radas as obras constantes em sua biblioteca. As preferências de leitura 
se configuram nas áreas de Religião, Literatura, História e Gramática.

De modo geral, entre as preferências de leitura estavam obras que 
favoreciam a preparação de textos escritos, como as gramáticas e os 
dicionários, sistematicamente encontradas em todas as bibliotecas, as-
sim como constam os valores percentuais sobre o total das obras, nos 
acervos de: José Cerqueira Lima (41,3%), José Lino Coutinho (21,7%), 
José Tavares da Gama (21,7%) e José Cerqueira Lima (15,2%). Os no-
mes dos engenhos nem sempre constavam dos testamentos/inventários, 
por isso não constam nos documentos .Como é possível observar, as 
obras listadas estão voltadas para o prazer da leitura, para o caráter lú-
dico e também para o interesse científico que pulsava na época. O con-
teúdo das obras focava, principalmente, literatura e atividade agrícola, 
de interesse para a formação de uma nova realidade social.

Em: Obras citadas por língua (Quadro2), as obras analisadas e 
classificadas por língua ficaram assim distribuídas: português, francês, 
latim, italiano, inglês e espanhol. A maioria das obras em português se 
concentra na coleção de Manoel Joaquim Silveira, e o maior número de 
obras em francês, na coleção de José Cerqueira Lima.

Portanto, as duas línguas mais recorrentes em todas as coleções 
são o português e o francês, sendo que Manoel Joaquim Silveira pos-
suía um acervo constituído de obras em português (196), e isto talvez 
se explique por ser ele um religioso com mais facilidade de acesso às 
obras nesta língua, em virtude das redes religiosas localizadas nos mais 
longínquos lugares. 
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Constavam em francês, no inventário, 105 livros, seguidos de 24 
títulos em latim, 3 títulos em espanhol e alguns livros em italiano, sendo 
que 3 títulos não foram identificados. Com relação às obras citadas por 
língua, por aquisição ou doação, há uma tendência para as obras fran-
cesas, seguindo-se, por ordem decrescente: francês (47%); português 
(44%); latim (4%); espanhol (2%); italiano (1%); inglês (1%) e obras 
não identificadas (1%). Estes resultados confirmam a existência de lei-
tores que tinham acesso a outras línguas.

Em: Coleções e os autores mais citados por área do conhecimento 
(Quadro 3) destacam-se aqueles autores que aparecem com maior fre-
quência, tendo quatro indicações: Bastos, Bossuet, Racine, Voltaire e, 
com três indicações, Chateaubriand, Buffon, Cabanis, Camões, Con-
cille, Condillac, Correia (?), La Fontaine, Mirabeau, Antônio Morais 
e Silva, Antônio Pereira, Plutarco, Lesage. Estes autores integram as 
coleções examinadas, garantindo a presença constante de obras de Lite-
ratura, Filosofia, História e Gramática, como também obras de interesse 
profissional que remetem a outros conhecimentos, como as obras no 
campo do Direito, Medicina, Geografia e História. Observa-se a inexis-
tência de obras voltadas para o campo da Arte e a presença de obras nas 
áreas de Direito, Literatura, Matemática, História, Geografia, Política, 
Filosofia, Gramática, Ciências/Medicina e Religião. 

  No título: Autores das obras mais valorizadas que aparecem 
nas bibliotecas particulares (Quadro 4), constata-se que os proprietá-
rios dos engenhos acompanhavam a produção editorial concernente às 
obras que traduziam o pensamento moderno, a atualidade das ideias 
que pulsavam na Europa, especialmente na França. A exemplo: Lógica, 
de Verney; Vocabulário, de Bluteau e As Sátiras, de Boileau. A proibi-
ção atingia muitos livros, como Werther, de Goethe (JCL), os livros do 
Abade Rozier, que possuíam leitura liberada mediante licença, sendo 
mais atingidos os livros franceses. E entre os autores: Mably (JCL), 
Buffon, Condorcet (JCL, JTG), Condillac, Diderot, Cabanis (JCL, JTG, 
JLC, mediante despacho datado de 1806), Gibbon (JLC, JTG), Robert-
son (JCL, JTG), Bossuet (JCL, MS, JTG, JLC), entre tantos outros, 
quase todos existentes nas bibliotecas, conforme observado pelas siglas 
de identificação de seus proprietários. E, finalmente, alguns pensado-
res também tinham os seus livros acessíveis mediante licenças: Hume, 
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Bentham (JTG, JLC), Locke, Bielefeld, Lesage (JLC, MS, JTG), nota-
damente a célebre obra intitulada Diable, de Boiteaux, Montesquieau 
(JCL, MS, JLC), Rosseau (JCL, JLC, MS), Chateaubriand (JLC, MS, 
JCL).

Rubens Borba de Moraes (1979) afirma que a difusão das luzes 
na colônia não representava ameaça para Portugal, sendo a censu-
ra  exercida de forma branda. A partir da existência da maioria das 
obras em língua francesa, duas possibilidades podem ser admitidas: 
a censura com maior tolerância ou a importação de livros admitida 
sem maiores dificuldade;, entretanto, a língua pode ter sido uma bar-
reira no ato da censura.

Tollenare, quando esteve na Bahia, surpreendeu-se ao encontrar, 
na Biblioteca Pública, jornais que eram proibidos na Europa como o 
Portuguez e o Correio Braziliense. Moraes (1979) acrescenta, também, 
a obra proibida de autoria de Diderot e D´Alembert, a Enciclopédia, 
considerada nociva, e registra a sua vinda para o Brasil, para integrar 
uma coleção na Bahia e outra em São João Del-Rei, Minas Gerais. 
Destacam-se ainda as obras de Antônio Vieira (JTG, MS) e Mirabeau 
(MS, JTG, JLC), Fenelon (MS) e Voltaire (JLC, MS, JCL, JTG). Entre 
os romances também fiscalizados estão o Diabo Coxo, de Lesage (MS, 
JCL, JTG, JLC), Paul et Virginie, de Bernadin Saint-Pierre (JLC) e as 
obras de Racine (JLC, MS, JTG). 

A maioria dos autores localizados nas bibliotecas analisadas era 
adepta das ideias Iluministas. Convém salientar Jacques Benigne Bos-
suet (1627-1704), sacerdote, orador sacro francês, ordenado por São 
Vicente de Paula em 1652, que se destacou pela qualidade de seus ser-
mões e orações fúnebres. Preceptor do Delfim, no Reinado de Luis XIV, 
gozava de grande prestígio intelectual, sendo seus livros muito valori-
zados e, conforme constatado, presentes em todas as bibliotecas. 
A presença das obras respectivamente nas áreas de Religião, Literatura, 
História, Direito, Ciências/Medicina, Filosofia e Gramática correspon-
diam ao que se esperava de uma coleção particular.
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Quadro 1- Avaliação comercial das coleções particulares

Proprietários Total de livros Somatório comercial – Réis
Manoel Joaquim Silveira 333 2.454.800

José Cerqueira Lima 148 1.384.640

José Lino Coutinho 143 167.140

Joaquim Tavares Gama 84 119.820

Total 708 4.126.400

Fonte: Inventários (Carvalho; Souza).

Quadro 2- Distribuição das obras citadas por língua
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Manoel 
Joaquim 
Silveira 196 105 24 2 0 3 3 333
José 
Cerqueira 
Lima 3 142 1 1 1  0 148
José Lino 
Coutinho 57 75 0 1 2 6 2 143
Ten. Joaquim 
Antonio de 
Araujo 53 30 8 0 0 0 1 92
Joaquim 
Tavares Gama 46 32 0 0 2 4 0 84
Total 355 384 33 4 5 13 6 800

Fonte: Inventários (Carvalho; Souza).
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Quadro 3 - Distribuição de obras nas coleções: proprietário/área do conhecimento
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Direito 24 3,4 27 3,8 15 2,1 5 0,7 71 10,0
Literatura 40 5,6 37 5,2 20 2,8 21 3,0 118 16,7
Matemática 1 0,1 4 0,6 0 0,0 2 0,3 7 1,0
História 29 4,1 40 5,6 24 3,4 16 2,3 109 15,4
Geografia 5 0,7 12 1,7 1 0,1 5 0,7 23 3,2
Política 13 1,8 8 1,1 21 3,0 4 0,6 46 6,5
Filosofia 12 1,7 23 3,2 15 2,1 5 0,7 55 7,8
Gramática 9 1,3 21 3,0 10 1,4 11 1,6 51 7,2
Ciências / 
medicina 10 1,4 14 2,0 31 4,4 3 0,4 58 8,2
Religião 4 0,6 144 20,3 6 0,8 12 1,7 166 23,4
Não 
identificadas 1 0,1 3 0,4 0 0,0 0 0,0 4 0,6

Total por 
Biblioteca 148 20,9 333 47,0 143 20,2 84 11,9 708 100

Fonte: Inventários (Carvalho; Souza).
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Quadro 4 - Autores de obras mais valorizadas

Autores Valor (em Réis) Bibliotecas
VOLTAIRE, François. Oeuvres 
completes: reimprimée d´aprés les 
meilleurs textes.

120$000 JCL

Bibliographie de France. 104$000 JCL
IKOSOFF, Ivan. Escrituras Sacras. 100$000 MS
Cursos completos theologia. 80$000 MS
LAVEAUX. Nouveau Dictionaire de la 
Langue Française. 02v. 64$000 JCL

LAUFFROY. Esquisse de Philosophice 
Morale. 64$000 JCL

ROUSSEAU, Jean Jacques. Oeuvres. 30 
v. em quarto 60$000 JCL

CICERO, Mano Tulio. Oeuvres. 30v e 
quarto. 60$000 JCL

DELVINCOURT. Demonstrations 
Evangeliques. 18 v 60$000 MS

R....Histoire de l´Eglise. 29v. (?) 60$000 MS
GUELON. Bibliotheques des Pères de 
l´Eglise 60$000 MS

ROSSERVAL, Geraldo de. Derecho 
Naturale. 60$000 JCL

Revista Trimensal do Instituto Histórico e 
Geográfico. 50$000 MS

CONCILLE, Pierre. Conference 
d´Angers. 50$000 MS

P....Sacra Bíblia Poliglota. (?) 50$000 MS
VIEIRA, A. Obras. 50$000 MS
C..., S.J. Desputationes escholasticas. 8v. (?) 50$000 MS
SARMENTO. Biblia Sagrada. 40$000 MS
SISSON. Galerias das Brasileiras Ilustres. 40$000 MS
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Autores Valor (em Réis) Bibliotecas
BAILLE, Mme. Ditionaire Historique e 
Critique 32$000 JCL

L´AUPEDE (?). Histoire de la Europe. 36$000 JCL
PEREIRA. Bíblia Sagrada. 30$000 MS
SACY. La Sainte Bible. 30$000 MS
Chefs d´oeuvres desPères de l´Eglise. 30$000 MS
Mappa Geographico do Império do Brasil 30$000 MS
BUFFON. Oeuvres Completes. 30$000 MS
CHATEAUBRIAND. Oeuvres. 25$000 MS
MONTESQUIEAU. L´esprit de lois. 24$000 JCL
MABLY. Obras… 22$000 MS
BOSSUET. Oraisons funebres. 16$000 MS
MIRABEAU. Ouevres... 16$000 JCL
MOLIÈRE. Obras ... 16$000 JCL
LA FONTAINE. Faibels... 15$000 MS
LA FONTAINE. Faibels... 12$000 JCL
FENELON. Oeuvres. 12$000 MS
BOUVIER. Instituiciones Theologia. 10$000 MS

Os nomes dos engenhos nem sempre constavam dos testamentos/
inventários, por isso não foram incluídos. Saliente-se que os Quadros 
ajudaram a compreender a distribuição total das obras pesquisadas e 
existentes nas coleções por área do conhecimento, em números percen-
tuais1. Como se pode observar, as obras listadas se voltam para o prazer 
da leitura, para o caráter lúdico e também para o interesse científico 
que pulsava na época, de interesse para a formação de outra realidade 
social.

As bibliotecas particulares confirmam o interesse pela leitura e 
conhecimento em um mundo que buscava técnicas, a exemplo do livro, 

1 Colaboraram neste trabalho a arquivista Maíra Souza, na confecção dos quadros, e a 
bibliotecária Ana Lúcia Albano na formatação textual. 
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primeiro meio de comunicação, e ainda o periodismo e as bibliotecas 
que respaldam a produção intelectual humana, buscando os ideais ilu-
ministas voltados para o redimensionamento do pensamento moderno.

A pesquisa realizou-se no Arquivo Público do Estado da Bahia, 
no Arquivo da Santa Casa de Misericórdia, na Fundação Clemente  
Mariani, no Centro de Estudos Baianos, no Instituto Geográfico e His-
tórico da Bahia, na Biblioteca Nacional no, Gabinete Português de 
Leitura, como também em instituições complementares, quando foram 
utilizados catálogos de obras raras, impressos e eletrônicos. Salienta-se 
a importância da bibliografia de obras de autores utilizados como apoio 
ao texto e que estão relacionados nas referências, no final do artigo.

Na volta ao passado, leitura e memória se misturam para res-
gatar espaços de diálogos silenciosos entre o passado e o presente, 
através do livro e da leitura, graças à guarda na biblioteca, espaço de 
preservação e conservação material. Isto foi plausível pelo acesso ao 
conhecimento, o que permitiu gerações passadas preservassem obras 
que chegaram aos dias atuais, preservando a bibliografia circulante 
no País e, ao mesmo tempo, possibilitando a recuperação de fontes de 
informação no presente.

A pesquisa sobre o tema em uma realidade miscigenada ,mediada 
pela leitura libertadora ,influencia mentes humanas e produzem outros 
sentidos. As preferências da leitura dos nossos antepassados ajudam a 
contar a nossa história cultural.
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220 anos da Revolta dos Búzios

Florisvaldo Mattos
IGHB (31.07.18)

Boa tarde a todos.

A minha participação nesta sessão especial decorre do transcur-
so de redondos 220 anos de um agosto sombrio em que um terremoto 
sociopolítico abalou o morno cenário colonial-urbano da então Cidade 
da Bahia, com a eclosão e consequente dizimação do que a memória 
hoje celebra sob o rótulo de Revolta dos Búzios, que me inspirou um 
livro a ser lançado no próximo dia 24, às 18 horas, em segunda edição, 
pela Assembleia Legislativa da Bahia, nesta mesma consagrada casa de 
cultura em que ora nos reunimos, mas anteriormente fruto de uma dis-
sertação de Mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal da 
Bahia, na qual foi meu orientador um dos altos luminares dos estudos 
históricos baianos o saudoso professor e folclorista José Calasans.

Nesta obra intitulada A comunicação social na Revolução dos Al-
faiates, deixando a parte essencialmente histórica à reconhecida competên-
cia dos historiadores, entre eles o professor Luiz Henrique Dias Tavares, 
a meu ver, seu mais destacado estudioso, preferi abordar, talvez pionei-
ramente, um ponto crucial que consistia em definir o papel da comuni-
cação social na dita insurreição, optando pela designação mais repetida 
entre os seus estudiosos, hoje mais popularmente chamada de Revolta 
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dos Búzios, que ocorreu na última década do século XVIII, quando um 
grupo de pessoas preponderantemente da mais reduzida condição social 
intentou promover na Bahia um levante, visando libertar o Brasil-Colônia 
do jugo colonizador de Portugal sob o primado de múltiplas bandeiras, 
tais como independência da Capitania, implantação da república, aboli-
ção da escravatura, igualdade para todos, livre comércio com as nações 
do mundo, interrupção do vínculo com a Igreja do Vaticano, instituição 
do trabalho remunerado, melhoria do soldo militar e garantias para os 
plantadores de cana, fumo e mandioca, assim como para comerciantes. 
No que se refere às ideias dos que estiveram engajados no movimento de 
libertação, esse caldeirão efervescente pressupõe um vasto campo de pro-
cedimentos para obtenção de consenso em torno dos propósitos da intenta-
da revolta, em que predominavam as relações de comunicação. No entanto, 
desbaratada a revolta, o resultado de tão elevada aspiração ficou na história 
como exemplo máximo de sofrimento, crueldade e tragédia, recaindo as 
penas de enforcamento, seguido de esquartejamento e exposição de despo-
jos fixados em postes e espalhados por vários pontos da cidade, sobre qua-
tro dos envolvidos, dois deles soldados (Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas 
Dantas do Amorim Torres) e dois artesãos (João de Deus do Nascimento, 
mestre alfaiate, e Manoel Faustino dos Santos Lira, então oficial alfaiate, 
mas ex-escravo), livrando-se da punição severa um quinto personagem, 
Luiz Pires, também artesão, porque fugira, sem deixar rastros.

Tem-se uma ligeira noção desse quadro com a descrição do 
que era Capital da Bahia em 1798, ano da erupção e derrocada do 
movimento. Enquadrava-se no que a sociologia costuma definir 
como típica sociedade de vizinhança, aquela em que a relação en-
tre as pessoas se estabelece por via basicamente oral, isto é, por ca-
nais diretos de comunicação, com a escrita (canal indireto) fun-
cionando como forma subsidiária, sujeita a graus de instrução e, 
por isso mesmo, constituindo-se patrimônio e exercício de poucos.  
Predominava neste específico momento baiano do século XVIII uma 
vasta rede de contatos interpessoais, envolvendo diversas camadas da 
população, escorados em múltiplas formas de transmissão direta de 
conteúdos e atitudes, tais como conversas, relatos orais, gestos, can-
tos, símbolos óticos, pregões de rua, boatos, festas, lamentos, banzos, 
gírias, apelidos, jogos, hábitos, serões, desfiles, vestuário, comidas, 
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vadiagem, erotismo, maledicências, obscenidades, violências, rixas, 
desordens, algazarras, ritos, missas, sermões, procissões, anedotas, ver-
sos, epigramas, discursos, convenções, casamentos, bodas, enterros, e 
formas outras, a percorrer a vasta teia de signos icônicos, indiciais e 
simbólicos, conjeturada por Charles Sanders Peirce (1839-1914), num 
verdadeiro espetáculo sensorial, urbano e rural.

A estrutura social baiana da época assentava-se no patriarcalismo e 
na economia escrava, em que pontificavam os senhores de escravos, dos 
engenhos, das terras, das minas e dos currais de gado, e os chamados la-
vradores proprietários, que só se distinguiam daqueles por não possuírem 
engenhos. Distribuía-se pelo intermédio, entre o senhor patriarcal e o es-
cravo, um certo número de categorias: clero, magistrados, comerciantes, 
servidores da administração colonial, o chamado povo livre, os artesãos 
e os que ostentavam profissões qualificadas, além dos marginalizados da 
economia, como os mendigos, os desocupados e as prostitutas.

Em uma de suas célebres Cartas Soteropolitanas, Luiz dos San-
tos Vilhena descrevia, produto de observação visivelmente empírica, o 
quadro de classes em que se dividia a população da cidade: “corpo de 
magistratura, e finanças; corporação eclesiástica; corporação militar, (...) 
corpo dos comerciantes, (...) povo nobre, mecânico e escravos”. Supõe-se 
que o segmento dos artesãos se inseria na designação de povo mecânico, 
omitindo-se também os servidores da administração colonial.

A educação formal se limitava ao ensino imposto e administrado 
pela Igreja, isto é, pelos jesuítas, reduzindo-se o estudo às disciplinas da 
chamada Ratio Studiorum, ministradas em suas escolas de “ler, escrever e 
contar”, a que poucos tinham acesso. Não havia universidade, tampouco 
bibliotecas, livrarias e imprensa devido às rigorosas proibições impostas 
pela Coroa portuguesa, desde o início da ocupação do território. Segundo 
o historiador Luís Henrique Dias Tavares, os livros e outros escritos che-
gavam da Europa “nas cabeças, em baús amarrados, de jovens brasileiros 
estudantes em Coimbra”, enquanto Nelson Werneck Sodré, mirando o 
Brasil-Colônia como um todo, garantia que vinham de contrabando, to-
talmente às escondidas, e outro historiador, P. Pereira dos Reis, sustenta-
va que, pela falta de tipografias, proibidas por um alvará de 20 de março 
de 1720, “livros só chegavam por contrabando, vendendo-se na colônia, 
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em todo o século, apenas catecismos tabuadas e cartilhas”, embora a proi-
bição acerbasse o gosto pela leitura de obras de enciclopedistas e filóso-
fos franceses, “importadas clandestinamente”.

E quanto à população? O mesmo Santos Vilhena situava a Capi-
tania em menos de 200 mil habitantes, estimando 50 mil para o Recôn-
cavo, menos de 60 mil para a Capital e menos de 100 mil para o resto 
da Capitania, o que praticamente iria se confirmar no censo realizado 
pelo Conde da Ponte, em 1807, com 51 mil para a Capital, compondo-
-se a população em 28% de brancos e 72% de pretos e pardos. Des-
ses últimos sairia a esmagadora maioria dos participantes da planejada 
sedição, formada por escravos, artesãos, soldados e alforriados, mas 
também, embora poucos, por profissionais qualificados e religiosos, 
como o Padre Agostinho Gomes, que municiava com livros de sua bi-
blioteca o ideário dos descontentes com o status quo da Colônia então 
identificados com os princípios dos revolucionários franceses de 1789. 
O essencial desses princípios reflete-se no poema revolucionário inti-
tulado “Décimas sobre a Igualdade e Liberdade”, de criação atribuída 
a Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque e, também, a Francisco 
Moniz Barreto, cuja existência o conjurado Manuel Faustino dos San-
tos Lira confirmou, em depoimento ao Juiz do Feito, repetindo oral-
mente o que decorara. É este que que agora leio, em versão crítica de 
ortografia atualizada.
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Décimas sobre a liberdade e igualdade

Letra 
Igualdade e Liberdade 
No Sacrário da Razão 
Ao lado da sã Justiça 
Preenchem meu coração.

Décimas  
Se a causa motriz dos entes 
Tem as mesmas sensações 
Mesmos órgãos, e precisões, 
Dados a todos os viventes, 
Se a qualquer suficientes 
Meios da necessidade 
Remir com equidade; 
Logo são imperecíveis 
E de Deus Leis infalíveis, 
Igualdade e Liberdade.

Se este dogma for seguido, 
E de todos respeitado, 
Fará bem aventurado  
Ao povo rude, e polido, 
E assim que florescido 
Tem da América a Nação 
Assim flutue o Pendão 

Dos franceses que a imitaram 
Depois que afoitas entraram 
No Sacrário da Razão.

Estes povos venturosos 
Levantando soltos os braços 
Desfeitos em mil pedaços 
Feros grilhões vergonhosos, 
Juraram viver ditosos, 
Isentos da vil cobiça, 
Da impostura, e da preguiça, 
Respeitando os seus Direitos, 
Alegres, e satisfeitos, 
Ao lado da sã Justiça.

Quando os olhos dos Baianos 
Estes quadros divisarem, 
E longe de si lançarem 
Mil despóticos Tiranos  
Quão felizes, e soberanos, 
Nas suas terras serão! 
Oh! Que doce comoção 
Experimentam estas venturas, 
Só elas, bem que futuras, 
Preenchem o meu coração.

Na minha análise do movimento, baseada em fontes primárias e 
secundárias, interessaram-me fundamentalmente as relações de comu-
nicação que permitiram, seja no nível interpessoal, pela via oral, com 
predominância da conversa e do recado, seja no da comunicação ma-
nuscrita, com cartas, bilhetes e avisos, atuando em dois planos: o da 
formação da consciência política e revolucionária e o da preparação 
para o levante. E pude observar que todo o processo, toda a engrena-
gem conspiratória, claramente se consumira em atos de comunicação, 
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havendo, no entanto, um momento de evolução nessas relações, deter-
minante para a frustração e o fim trágico do movimento.

Além de mensagens por via oral ou escrita, os conjurados de 1798 
estabeleceram formas de comunicação por sinais convencionais, com 
estruturas simbólicas que permitiam identificarem-se e comunicarem 
filiação ao movimento de revolta, protegidos por linguagem especial, 
tanto sonora quanto visual, com garantia de sigilo apoiada em simbolo-
gias próprias. Luís Henrique Dias Tavares registra que os conspiradores 
“conversavam, trocavam livros, organizavam banquetes pela liberda-
de” (...) “e se reconheciam por um búzio, uma espécie de distintivo ou 
senha”. Mas é o historiador Braz do Amaral quem mais especificamente 
se refere a tais comportamentos coletivos, em suas memórias históricas 
e políticas da Província da Bahia.

“Haviam os conjurados combinado reconhecerem-se por certos 
distintivos entre os quais se sabe o que consistia em uma argolinha 
numa das orelhas, barba crescida até o meio do queixo, um búzio 
de Angola na cadeia do relógio, conhecendo-se assim uns aos outros 
os franceses, ou mais propriamente, os partidários das ideias novas. 
Costumavam empregar palavras especiais, em lugar das comumente 
usadas para designar certas coisas, sendo uma delas entes, em vez 
de homens, dietas, em vez de assembleias, compativelmente, em vez 
de compatibilidade etc., o que denota tendência para uma linguagem 
convencional, o que já se tinha visto na revolução francesa”.

Deveu-se ao uso de um búzio de Angola, às vezes até preso na 
lapela, como uma das formas de identificação de conjurados, no trânsito 
diário por pontos de afluência pública, a opção por historiadores de dar 
ao movimento a designação de Revolta dos Búzios, a preferida na atua-
lidade, e não Revolução dos Alfaiates ou Conjuração Baiana.

Porém, o mais decisivo estava por vir.

Por meio de técnica mais aperfeiçoada do uso da escrita, os rebel-
des repentinamente conseguiram superar as limitações da comunicação 
de círculo privado entre pessoas, evoluindo para um nível mais amplo 
- o da comunicação pública, de caráter unilateral e indeterminado, mes-
mo em manuscrito. Foi o que aconteceu a partir da madrugada de 12 de 
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agosto de 1798, ao ser a população surpreendida com uma série de tex-
tos manuscritos, em número de dez, afixados em locais públicos, para 
onde convergia grande número de pessoas, tais como portas de igreja, 
os chamados cantos do peixe, os açougues e mercados outros, como os 
de frutas e legumes, cais do porto, portas de quartéis, tendas de alfaiates 
e oficinas de artesãos - onde se operava um cotidiano de forte afluência 
-, veiculando mensagens de conteúdo basicamente político-ideológico, 
em prol de uma reforma social, embora expresso de forma genérica. 
Essa forma de difusão encontrada pelos conspiradores levou Braz do 
Amaral a afirmar que “a sua qualidade de comunicação formada no seio 
do povo indica como a propaganda das ideias ia ganhando terreno em 
todas as camadas sociais”. Representava inegavelmente um claro avan-
ço, com a comunicação almejando um grau mais amplo de audiência.

Com base em depoimento do condenado Luiz Gonzaga das 
Virgens, apontado como autor da escrita dos boletins, Braz do Amaral 
acusa a ação de imprudência, por ter sido a causa da descoberta da 
conspiração, desde que “afixara escritos pelas paredes e pusera as 
cartas revolucionárias nas igrejas pensando fazer com isto proveitosa 
propaganda, para que mais depressa chegassem ao povo os princípios 
que professava”.

A partir daí, deflagrada a perseguição, que já vinha sendo cogitada 
em razão de denúncias levadas ao governador e até à Coroa em Portu-
gal, 49 foram os presos acusados de conspiração, 40 deles distribuídos 
por ofícios de baixa qualificação ou simplesmente escravos, instalando-
-se, por consequência, dois processos regidos por dois desembargado-
res fiéis à Corte: um, Manoel Pinto de Avelar Barbedo, então Ouvidor 
Geral do Crime, para investigação do que se passou a chamar “boletins 
sediciosos”, espalhados pela cidade, e outro, Francisco Sabino Álvares 
da Costa Pinto, voltado para a reunião de preparação para o levante, 
que fora convocada para o então chamado Dique do Desterro, naquele 
tempo um lugar afastado e ermo.

Aqui reside o ponto crucial, a presença desses boletins sedicio-
sos, que foram, para os revolucionários, como digo no livro, “o seu 
jornal, seu instrumento de divulgação de ideias e definições para um 
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público mais amplo, que extrapolava o circuito da conspiração até 
aquele momento”.

Tendo em vista esse aspecto, sem fazer praça de originalidade, 
tomei os dez boletins sediciosos que se espalharam pela cidade como 
a mais expressiva e inovadora forma de comunicação indireta utiliza-
da pelos participantes da conjuração, desempenhando, para a época, o 
legítimo papel de jornal manuscrito, por meio do qual os conjurados 
difundiram as suas ideias e projetos de reforma social, com sublevação 
da ordem constituída, para um público indeterminado - chamado por 
eles de Povo Bahiense -, com características de comunicação pública, 
unilateral e indeterminada, como seriam pouco depois - no Brasil e na 
Bahia - os jornais impressos, até neles repetindo slogans, seja com vi-
bração ética, “Ó vós Homens Cidadãos”, ou emotiva sugestão lírica, “a 
Liberdade é a doçura da vida”.

Começando, primeiro, pela Gazeta do Rio de Janeiro, autorizada 
por carta régia de Dom João VI, dez anos depois, em 1808, a prática do 
jornalismo surgiria na Bahia, em 1811, com o pioneiro Idade d´Ouro do 
Brazil, publicação quinzenária de linha claramente submissa aos dita-
mes do poder colonial, embora trouxesse inscritos em seu cabeçalho, 
com presumível toque de ironia, estes dois versos do poeta quinhentista 
português, Sá de Miranda;

“Falai em tudo verdades

A quem em tudo as deveis.”

Só que, no Brasil-Colônia, as verdades proclamadas e apa-
rentemente aceitas eram as do regime absolutista colonizador. 
Motivos de uma das devassas que apuraram a conspiração, esses dez 
boletins sediciosos visavam, em essência, alcançar um público, uma 
coletividade de pessoas, em apoio do movimento. Dirigidos ao Povo 
Bahiense, cinco eram encabeçados como Aviso, um como Nota e qua-
tro como Prelo, palavra que sintomaticamente fazia ressoar a técnica 
de impressão inaugurada por Gutenberg, que deu origem a toda a uma 
consagrada cultura editorial e gráfica no Ocidente. O primeiro deles tra-
duzia-se numa entusiástica injeção de alento, ao dirigir-se a seu preten-
dido público: “Animai-vos Povo Bahiense que está para chegar o tempo 
em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais”.
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Escolhi para ler dois desses boletins escritos na versão crítica de 
ortografia atualizada, um intitulado Aviso ao Povo Bahiense, o outro, 
Prelo.

Aviso ao Povo Bahiense

Ó vós Homens Cidadãos, ó vós Povos curvados e abandonados 
pelo Rei, pelos seus ministros.

Ó vós Povos que estais para serdes Livres, e para gozardes dos bons 
efeitos da Liberdade; Ó vós Povos que viveis flagelados com o pleno poder 
do Indigno coroado, esse mesmo Rei que vós criastes; esse mesmo rei tirano 
é quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. 
Homens, o tempo é chegado para a vossa Ressurreição, sim para ressus-
citardes do abismo da escravidão, para levantardes a Sagrada Bandeira 
da Liberdade.

A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimen-
to; a liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem com igual 
paralelo de uns para outros, finalmente a liberdade é o repouso, e bem-
-aventurança do mundo.

A França está cada vez mais exaltada, a Alemanha já lhe dobrou o 
joelho, Castela só aspira a sua aliança, Roma já vive anexa, o Pontífice 
já está abandonado, e desterrado; o rei da Prússia está preso pelo seu 
próprio povo: as nações do mundo todas têm seus olhos fixos na França, 
a liberdade é agradável para vós defenderdes a vossa Liberdade, o dia 
da nossa revolução, da nossa Liberdade e da nossa felicidade está para 
chegar, animai-vos que sereis felizes para sempre.

Prelo

O Povo Bahiense e Republicano ordena, manda e quer que para o 
futuro seja feita nesta Cidade esse seu termo a sua revolução; portanto 
manda que seja punido com pena de morte natural para sempre todo 
aquele e qualquer que no púlpito, confessionário, exortação, conver-
sação; por qualquer modo, forma e maneira se atreva a persuadir aos 
ignorantes, e fanáticos com o que for contra a liberdade, igualdade e 
fraternidade do Povo; outrossim, manda o Povo que seja reputado Con-
cidadão aquele Padre que trabalhar para o fim da Liberdade Popular.
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Quer que cada um soldado tenha de soldo dois tostões cada dia 
de soldo.

Os Deputados da Liberdade frequentarão todos os atos da igreja 
para que seja tomado inteiro conhecimento dos delinquentes: assim seja 
entendido aliás...

O Povo

Entes da Liberdade

Na verdade, esses boletins constituíram-se no mais vigoroso ins-
trumento de divulgação dos revolucionários de 1798, como nítida com-
pensação à inexistência de meios impressos. O professor Luiz Henrique 
Dias Tavares crava justamente neste ponto.

“Na época não existia imprensa no Brasil. A porta da colônia es-
tava fechada a Gutemberg; Portugal, absolutista e clerical, proibia a 
menor publicação, a existência mesmo de um simples prelo. Por isso, 
a publicidade do movimento tinha de se fazer com boletins manuscri-
tos - e tinha de se fazer, inclusive, porque os revolucionários estavam 
certos das adesões e apoios de homens de destaque, como eram alguns 
dos Cavalheiros da Luz”. (Espécie de clube maçônico que se supõe 
fundado em 1794).

Por isso é que, como sustentei, esses chamados boletins sedicio-
sos, como classificados pelo poder colonial e sua Justiça, que os re-
voltosos espalharam por locais de afluência pública na Bahia de 1798, 
embora manuscritos, devem ser reconhecidos, 220 anos depois, senão 
como ato legítimo de imprensa, em face das precariedades técnicas da 
época, mas como dela alvissareiro embrião e prova coletiva de vonta-
de redentora e modernizadora, para o Brasil, ainda injustamente des-
conhecida. Como reforço, basta-me mais esta iluminada conclusão do 
historiador Luís Henrique: “Sem ter, assim, grandes episódios, sem ter, 
assim, chegado a eclodir a revolução, é pelo seu corpo de ideias que o 
movimento baiano de 1798 alteia a sua importância em nossa História”.

Não poderia encerrar essas palavras sem uma referência especial 
aos atos de enforcamento e esquartejamento dos quatro condenados, 
na Praça da Piedade, por sinal, pena hedionda semelhante à imposta, 
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somente sete anos antes, a Tiradentes, no Rio de Janeiro, por ordem da 
rainha D. Maria I, chamada a Louca, e mais ainda, à de passados 173 
anos, no Largo do Pelourinho, em imposta aos condenados da infeliz 
ocupação holandesa, em 1625, nesta própria Cidade da Bahia, todas em 
frente a igrejas ou próximas delas, a que dediquei um poema de recorte 
dramático, inspirado em relato do alemão J. G. Aldenburgk (1961), que 
consta de meu livro Poesia Reunida e Inédito, p. 226, de 2011, que pode 
muito bem, guardadas as proporções de época e motivações, ajustar-se 
ao cenário tétrico da tragédia punitiva de 8 de novembro de 1799, que 
agora leio.

Odores, ó dores

Fastígio de sinistra geometria, 
ainda estão lá os patíbulos severos, 
fadados a povoar os ares fétidos 
como o odor que supura de sentenças 
tão comuns aos exércitos que vencem 
e perpetuam tenebrosos códigos. 
Há vento e frio. Há medo. Corpos pendem, 
vários, em brancos hábitos de frade, 
para que se compraza um deus distante 
da sorte que os levou à perdição.

Não é o mesmo que ao capitão Francisco 
e ao pelotão de pretos valorosos 
reserva o mesmo deus no seu julgado: 
logo após pronunciar-se o cadafalso, 
no pretório repleto de olhos ávidos, 
seguem-se os ritos de esquartejamento, 
os pedaços saudando os ares pálidos, 
estrepados em postes o bastante 
como exemplo tão vivo quanto bárbaro, 
que se agrupará ao tempo sucessivo 
e aos homens restará como relíquia 
de formas primitivas de viver.
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Tremor de peito e lua: deserta praça, 
onde solene impera o cadafalso – 
e sua sombra. Sentinelas dormem, 
recolhidos também os vencedores, 
armas ensarilhadas, chão lavado. 
Cães esquecem o balouçar dos corpos 
e vigiam a irresistível dádiva 
que deriva dos postes punitivos. 
Na luz vaga da noite, sobre pedras, 
onde reflexos de recente chuva 
lampejam, a vasta sombra do templo 
alcovita a outra unânime da morte.

Carpinteiros da náusea em cada canto, 
redatores de acórdãos para corvos, 
se postam nas esquinas, provedores 
árduos de matadouros e carniças, 
nas primícias das tardes e das noites, 
afeitos ao perfume dos morgados, 
enquanto o odor trafega pela aurora 
e invade casas, palacetes, adros, 
as preces da manhã molhada em sangue 
da face retalhada do Evangelho.

MUITO OBRIGADO.



Discurso
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O Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia em 2018

Edivaldo M. Boaventura
Sócio Benemérito e Orador Oficial do IGHB

“Uma obra de arte pode abrir os olhos da mente 
e do coração, conduzindo-nos ao alto”.

Papa Bento XVI

Os 124 anos do IGHB

Festejamos o aniversário do Instituto, reunindo associados, ami-
gos e frequentadores. É a nossa comunidade de convivência acadêmica. 
O Instituto é um lugar de memória. É reconhecido como o Museu da 
Bahia, pelo acervo histórico, artístico e cultural que reuniu. É carinho-
samente chamado: a Casa da Bahia. Acervo cuja investigação cientí-
fica serve tanto à pesquisa bibliográfica como à pesquisa documental. 
Assim, participamos da elaboração do processo de conhecimento e da 
comunicação pela ampla agenda de atividades com frequência regular e 
programada. No conjunto das funções que o Instituto exerce, destaca-se 
a disseminação do conhecimento. 

Na comemoração dos seus 124 anos, saudamos o presidente Eduardo 
Morais de Castro, pela obra que realiza, com a diretoria eleita e empossada 
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para o biênio 2018-2019. Com o bom funcionamento da instituição abrem-
-se novas perspectivas, projetamos a reforma e ampliação da sua sede e a 
conservação do seu precioso acervo. 

Fundado em 13 de maio de 1894, o IGHB é a entidade cultu-
ral mais antiga do Estado, com funcionamento ininterrupto. É uma das 
instituições apoiadas pelo Fundo de Cultura (Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia). Possui a maior coleção de jornais e o acervo car-
tográfico do Estado. Na Biblioteca Ruy Barbosa e Arquivo Histórico 
Theodoro Sampaio estão milhares de títulos e imagens à disposição 
do pesquisador. O IGHB promove diversas atividades culturais e é o 
guardião do Pavilhão 2 de Julho, no Largo da Lapinha, onde estão os 
dois principais símbolos, o Caboclo e a Cabocla, da maior festa cívica 
popular do país: o 2 de Julho. Data histórica do calendário de efeméri-
des nacionais através de lei federal de 2013.

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, juntamente com os 
demais institutos estaduais e municipais integram o sistema nacional 
dos institutos históricos, com reuniões de três em três anos. A criação 
deste sistema é uma iniciativa oportuna do professor Arno Wehling, 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Na tradição de festejar o aniversário, homenageamos os associa-
dos falecidos e abraçamos os que ingressam. A outorga da Medalha do 
Mérito Bernardino José de Souza, Secretário Perpétuo, distingue cinco 
personalidades prestantes. Esta é uma oportunidade de divulgação da 
produção cultural de Salvador, quando faremos um breve registro da 
agenda cultural das atividades de 2017 e 2018.

A homenagem aos que partiram

Exemplo de dedicação ao Instituto foi do professor Hermano 
Augusto Palmeira Machado (Salvador em 19 de dezembro de 1930 – 
Salvador, 07 de março de 2017). Hermano Machado era professor e ad-
vogado. Trabalhou como professor adjunto do Departamento de Direito 
Público e Direito Financeiro e professor de Direito Comercial da Esco-
la de Administração da Universidade Católica do Salvador. Tornou-se 
doutor em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade 
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da Bahia em 1956, distinguindo-se, sobretudo, como professor de Di-
reito Agrário e participante do mestrado em Direito. Foi fundador da 
Academia Baiana de Educação em 1982. Era frequentador assíduo das 
atividades do Instituto Histórico e de várias outras instituições culturais 
do Estado. Muito dedicado ao Instituto, foi, por muitos anos, secretário 
geral, participando da sua intensa vida cultural. Na lembrança dos que 
partiram, recordemos o professor Germano Machado (Salvador, 28 de 
maio de 1926 – Salvador, 27 de dezembro de 2017), cultor da filosofia, 
escritor, jornalista, formado na primeira turma do Curso de Jornalismo 
da Universidade Federal da Bahia. Germano fundou e dirigiu o Círculo 
de Estudos Pensamento e Ação (CEPA), que completa 65 anos. Foi a 
obra de sua vida que tratou com desvelo e muita dedicação. O CEPA 
é expressão do seu idealismo. Trabalhou com o governador Juracy 
Magalhães e dirigiu a Empresa Gráfica da Bahia. Como professor en-
sinou na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Católica de 
Salvador, na Escola Técnica Federal da Bahia e em outras instituições. 
Homem gregário, integrou a Academia Mater Salvatoris, Academia de 
Letras e Artes de Salvador (ALAS), Academia Baiana de Educação, 
Conselho de Cultura do Estado da Bahia. Como jornalista colaborou 
bastante com a nossa imprensa. Germano foi distinguido com as Meda-
lhas Thomé de Souza e Castro Alves, recebendo muitas outras distin-
ções. Participou ativamente da vida cultural da Bahia e nos legou a sua 
obra, deu o testemunho de cristão e patriota. 

O escritor Ubaldo Marques Porto Filho dedicou-se à história e 
vinculou-se intelectual e afetivamente ao bairro do Rio Vermelho. Era 
o cronista do Rio Vermelho. Foi pioneiro do turismo baiano. Formado 
em Administração de Empresa pela Ufba, escreveu sobre o turismo. Na 
Bahiatursa, dirigiu a revista Viverbahia. Ao ingressar neste Instituto em 
2009, teve o destaque merecido pela sua expressiva obra com cerca de 
30 títulos. Os seus trabalhos sobre as empresas Dannemann e Suerdieck 
demonstram o conhecimento que tinha sobre a indústria do fumo no 
Recôncavo baiano. A sua dedicação ao Rio Vermelho era motivo de ad-
miração pelo muito que sabia sobre a vida deste bairro soteropolitano.

O procurador de justiça Antônio Carlos Leão Martins, natural 
de Paramirim, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, 
seguiu com brilhantismo a carreira do Ministério Público do Estado da 
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Bahia. Como promotor, serviu em Riacho de Santana, Ipiaú e Salvador, 
quando foi promovido a procurador de justiça.  Como aluno se distin-
guiu pelo estudo e pela cultura jurídica, obteve a primeira colocação no 
concurso para promotor. Cultivou igualmente a música popular com 
especial atenção ao gênero musical da seresta.

O professor Luiz Alberto de Viana Moniz Bandeira (Salvador, 
30 de dezembro de 1935 – Heidelberg, 10 de novembro de 2017), co-
nhecido como Moniz Bandeira, fez carreira internacional sendo adido 
cultural do Brasil na Alemanha com residência na cidade de Heidelberg. 
Permanentemente exerceu o cargo de cônsul honorário nesta cidade. 
Transferiu a sua residência para Alemanha, onde passou a morar. Moniz 
Bandeira foi um ilustre professor universitário, cientista político e his-
toriador, especializou-se em política exterior do Brasil e suas relações 
internacionais, principalmente com a Argentina e os Estados Unidos. 
Baiano de nascimento, de conhecida família, mudou-se para o Rio de 
Janeiro onde diplomou-se em Direito e trabalhou em jornais. Exerceu 
a militância política, foi preso no governo militar, mas continuou a car-
reira de historiador. Ensinou em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 
assumindo o cargo de professor titular da Política Exterior do Brasil na 
Universidade de Brasília. A sua produção intelectual é expressiva com 
traduções em alguns idiomas. Colaborou com o Itamaraty em simpósio 
sobre as relações Brasil-Alemanha. Ensinou e pronunciou conferên-
cias em várias universidades estrangeiras. Recebeu inúmeros títulos, 
prêmios e condecorações. Moniz Bandeira nos legou uma significativa 
obra sobre política exterior brasileira.

Neste momento de homenagens saudamos a sócia falecida profes-
sora e artista plástica Evoá Gonçalves Ferreira Reis.

Em suma, o Instituto recorda os seus associados desparecidos, 
ressalta o seu legado e a contribuição a nossa cultura. Passemos aos 
novos associados.

A renovação pela admissão de novos associados

A chamada dos novos associados passou a ser procedida, oficial-
mente, pelo Secretário Geral, Newton Cleyde Aves Peixoto. Desejamos 
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demonstrar o que representa de inovação para o Instituto o ingresso dos 
novos, ficando o registro dos seus nomes, desde a entrada, como sempre 
procedemos. Os associados efetivos e correspondentes passam a inte-
grar o quadro societário deste Instituto. É preciso deixar registrado os 
nomes com as categorias profissionais para futuras referências. Dessa 
maneira, a Casa da Bahia conta com a adesão de profissionais que en-
riquecem o seu patrimônio cultural, conforme tabela abaixo.

Adeildo Osorio de Oliveira - Contador / Economista 
Adelmo Fernando Ribeiro Schindler Júnior - Professor
Alessandro Timbó Nilo - Advogado
Almira Mara Vinhaes Dantas - Médica
Antonio Francisco Costa - Advogado

Antonio Seixas (Correspondente) -   Advogado / Historiador 
Armando Barreto Rosa - Professor
Arthur Watt Filho - Empresário
Àtila Brandao de Oliveira - Advogado
Carlos Eduardo Diniz Gonçalves  - Tecnico 
Carlos Jose Bargaça Veiga (Correspondente) - Professor
Ceres Marylise Rebouças de Souza - Pedagoga 
Claudefranklin Monteiro Santos - Professor 
Edizio Rodrigues Mendonça (Correspondente) - Funcionário Público Municipal 
Edson Santana do Carmo (Correspondente) - Aposentado 
Elizabete Conceição Santana - Pedagoga 
Emanoel Silva Cairo - Administrador de Empresa
Euclides Pinto Torres (Correspondente) - Jornalista 
Fábio da Silva Santos - Advogado / Professor
Fernando José Máximo Moreira - Advogado /Professor
Francisco José Pitanga Bastos - Advogado 
Frederico Meireles Dantas - Músico 
Gilson Magno dos Santos - Professor / Sacerdote
Graciela Mendes Ribeiro Reis - Auditora 
Hamilton José Castromeira - Médico Psiquiatra 
Henrique Campos de Oliveira - Consultor/ Professor 
Igor Barbosa Souza - Professor 
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Ione Celeste Jesus de Sousa - Professora 
José Lamartine de Andrade Lima Neto - Professor 
José Maria da Luz Santos - Marceneiro 
José Roberto Pinho de Andrade Lima - Veterinário / Militar 
Luciano Corrado - Luthier / Afinador 
Luiz Cláudio Guimarães - Advogado 
Marcella Pinto de Almeida - Advogada 
Marcos Euzebio de Oliveira Menezes - Administrador de Empresa
Marcos Vinicius Silva dos Santos - Tecnico Eletrica 
Maria do Carmo Baltar Esnaty De Almeida - Arquiteta
Maria do Rosário de Oliveira Pinheiro - Administradora 
Maria Virginia de Salles Garcez - Doutora 
Nilo de Almeida Gouveia Filho - Engenheiro Quimico 
Nivaldo dos Santos Aquino - Servidor Público 
Oscimar Alves Torres - Procurador Estado da Bahia 
Raimundo Nonato Portela de Souza - Professor 
Raimundosantos Silva - Contador/ Administrador  
Renato Souza Santos - Funcionário Público Estadual
Ricardo Isensee Monteiro - Comerciante 
Ronaldo Ribeiro Jacobina - Médico / Professor 
Saul Venancio de Quadros Filho - Advogado
Tiago Floriano Silva - Fisoterapeuta 
Tiago Ramos Ribeiro - Geógrafo 

Walter José Doria Cancio Soares - Radialista

Medalha do Mérito Bernardino de Souza - Secretário 
Perpétuo

A Medalha leva o nome de Bernardino José de Souza, sergipano, 
Secretário Geral perpétuo do IGHB. Foi professor de Geografia e His-
tória, além de diretor da Faculdade de Direito da Bahia. Mudando-se 
para o Rio de Janeiro, lá exerceu elevados cargos. Autor de várias obras 
importantes como o Carro de Boi e Pau Brasil. Seu nome está associa-
do a um extenso acervo bibliográfico e a realizações empreendedoras, 
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como as construções das sedes do IGHB e da Faculdade de Direito da 
Bahia, onde hoje funciona a OAB-BA.

Receberão a Medalha: a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
(entidade), o jornalista Ubaldo Marques Porto Filho (in memoriam), o 
professor Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho (chanceler, ex-
-reitor da Unifacs), Carlos de Souza Andrade (Presidente da Fecomér-
cio), Fernando Antônio de Souza (diretor do IGHB); todos com serviços 
prestados à preservação dos valores cívicos da Bahia e ao Instituto. 

Diretoria eleita e empossada no biênio 2018/2019

A diretoria eleita conta com a presidência de honra do professor 
Roberto Figueira Santos, que nos dignifica com inteligência e experiên-
cia. O presidente Eduardo Morais de Castro inicia um novo mandato na 
liderança da diretoria empossada em 22 de janeiro neste ano de 2018, 
contando com os companheiros:

Presidente: Eduardo Morais de Castro; 1º vice – presidente: 
Beatriz Cerqueira Lima; 2º vice – presidente: José Nilton Pereira 
Carvalho; 3º vice – presidente: Joaci Góes; Secretário geral: Newton 
Cleyde Alves Peixoto; Secretário adjunto: Alberto Nunes Vaz da Silva; 
Diretor Financeiro: Nelson Teixeira Brandão; Diretor Financeiro 
Adjunto: Fernando Antônio de Souza; Orador Oficial: Edivaldo 
Machado Boaventura; Diretora de Publicação: Maria Nadja Nunes 
Bittencourt; Diretor da Biblioteca: Luiz Américo Lisboa Júnior; 
Diretora do Arquivo Histórico: Zita Magalhães Alves.

A agenda cultural do IGHB

O professor e padre Gilson Magno dos Santos abriu o ano acadêmi-
co do Instituto com a conferência “Epigrafia e identidade social”. Doutor 
em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e professor titular da 
Universidade Federal da Bahia, ministra Cultura Latina, como estudioso 
e pesquisador de letras clássicas. O professor Gilson torna-se, a partir de 
hoje, associado do Instituto. Ele que já pertence a instituições notáveis 
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como Associação Brasileira de Estudos Clássicos (SDEC), com frequên-
cia às Universidades Pontifícias que trabalham a língua latina. 

Dentre as muitas realizações deste Instituto, há de se ressaltar o 
programa de comunicações, cursos, conferências, mesas redondas e 
lançamentos de livros durante o ano de 2017, que se prolonga, com 
mais vigor, no corrente ano letivo. Dado o volume de comunicações, 
vamos sintetizar por tipo, conforme as informações do eficiente coor-
denador do programa, professor Jaime Nascimento. Enunciamos o tipo 
e a quantidade do evento, exemplificando sempre com uma atividade. 
Vamos à síntese das comunicações.

a) Minicurso -11, exemplificamos com o Minicurso Introdu-
ção à Liturgia e à Cosmogonia do Candomblé da Bahia.

b) Curso História da Bahia, em 4 módulos semanais de agosto a 
novembro, curso anual com frequência de alunos inscritos, é 
ministrado pela professora doutora Antonietta d`Aguiar Nu-
nes, das mais antigas e assíduas associadas do Instituto.

c) Seminário – 16, por exemplo, 4º Seminário Produção Cien-
tífica Feminina na Bahia: pesquisas e pesquisadores.

d) Conferência – 8, recordemos a conferência: 200 anos do fu-
zilamento do Padre Roma, proferida pelo jornalista e pesqui-
sador Jorge Santos. Em comemoração ao nascimento do poeta 
maior, o vice-presidente e confrade, Joaci Góes, pronunciou 
Castro Alves: homenagem aos 170 anos do nascimento do 
poeta. Poeta da sua maior admiração. Seguiram-se a apresen-
tação musical e a recitação de poesias.

e) Lançamento de livro – 12, como Leitura em primeira mão, 
de autoria do confrade Sérgio Mattos, que dirigiu com dedi-
cação a revista do IGHB.

f) Exibição de documentário - 05. Registramos O cinema foi à 
Feira, dirigido por Paulo Hermida e Petrus Pires, produzido 
pela IGLU Filmes.

g) Mesa Redonda - 04.Tomemos a exposição e discussão sobre: 
Cabral, o fidalgo navegador português, nas nossas origens 
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luso-brasileiras. 550 anos do nascimento 1457-2017, em 
Belmonte, Portugal, com a participação do Almirante Senna 
Bittencourt, professores Francisco Senna e Vera Lúcia Bottrel 
Tostes, concluída com a visita guiada ao Museu Náutico da 
Bahia, no Forte de Santo Antônio da Barra.

Além das atividades acadêmicas, que disseminam o conhecimen-
to, o Instituto realiza todos os anos duas festas baianas: a junina e o 
caruru de Santa Bárbara.

 Agradecimento e congratulações

Ao concluir o nosso pronunciamento, é sempre um prazer o encontro 
com os confrades e frequentadores do Instituto, renovado com a entrada de 
novos membros a quem desejamos o maior êxito e frequente participação 
nas atividades, no nosso periódico e na vida acadêmica do Instituto.

Percebemos a ordem em que funciona a organização, com os 
serviços regularmente funcionando. A Biblioteca Rui Barbosa, dirigi-
da pelo confrade historiador Luiz Américo Lisboa Júnior, pesquisador 
da música brasileira, encontra-se aberta aos pesquisadores. De igual 
modo, o Arquivo Histórico Theodoro Sampaio tem colaborado com a 
pesquisa documental, coordenado pela dedicada associada Zita Maga-
lhães Alves. A propósito, a biblioteca cresceu com a doação dos livros 
do professor Antônio Barros.

O Instituto tem sido procurado permanentemente pelo seu acervo 
histórico, pelo valor das suas coleções. O presidente Eduardo Morais de 
Castro continua o trabalho de conservação com a hemeroteca, restaura-
ção de pinturas, documentos e móveis. Convidamos todos a conhecer 
as instalações da hemeroteca.

Recentemente, o presidente restaurou a cúpula da sua sede revesti-
da de pedras quartzo rosa, cuja mina deste precioso granito se encontra 
na Chapada Diamantina. Trata-se de um trabalho extremamente difícil 
pela altura e posição da cúpula que tanto embeleza o edifício-monumento 
comemorativo do primeiro centenário da Bahia, em 1923.
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Projeto bem maior é o da reforma e ampliação da sede-monu-
mento contratado com o arquiteto Luiz Humberto Carvalho. Nas es-
feras municipal e federal o projeto de reforma já foi aceito. Todavia, 
considere-se a demanda de recursos financeiros a depender da política 
e dos órgãos de financiamento, como o BNDES, Ministério da Cultura, 
Secretaria Estadual da Cultura e a importante colaboração do setor em-
presarial que viabiliza a Lei Rouanet, FazCultura e outros fundos. Há 
várias diligências em curso. 

Conforme é costume dos Institutos Históricos, a direção está pro-
jetando a confecção do colar acadêmico, a exemplo do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e de Institutos internacionais e 
estaduais. O projeto está sendo elaborado pelo arquiteto e heraldista 
Paulo Veiga.

Ao celebrar os 124 anos, o Instituto se encontra em plena vitalida-
de, em pleno funcionamento, graças a gestão e a sensibilidade cultural 
do seu presidente e da diretoria que tomou posse no corrente ano. Re-
cordamos os associados falecidos, abraçamos os que hoje ingressam, 
parabenizamos os agraciados com a Medalha do Mérito Bernardino de 
Souza, Secretário Perpétuo. Agradecemos de modo especial a colabo-
ração de Cleide Nunes, Jaime Nascimento e dos funcionários que con-
tribuíram para a elaboração deste pronunciamento, coletando dados e 
informações. Cumprimentamos os confrades e os dedicados servidores. 
Tenhamos um ano de 2018 pleno de realizações. Agradecemos a pre-
sença de todos.

Bem haja, presidente Eduardo Morais de Castro.
Salvador, 15 de maio de 2018.



Biografia
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Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga

Luís Gonzaga das Virgens era um homem pardo nascido livre em 
Salvador, filho do alfaiate Joaquim da Cunha Robim e da parda Rita 
Gomes da Veiga. Tinha 36 anos em 23 de agosto de 1798, dia em que 
foi preso. Nos interrogatórios a que foi submetido revelou ser solteiro 
e não possuir morada certa, alojando-se em casa de uma madrinha no 
ainda emergente bairro da Saúde ou no quartel onde servia como sol-
dado granadeiro do 1º Regimento de Linha. Mesmo tendo se alistado 
como soldado voluntário há 16 anos, Gonzaga mantinha uma relação 
conflituosa com seu regimento, havendo, em seu prontuário, três deser-
ções anotadas. Na última delas, em 1791, foi parar no Rio Grande do 
Norte. No ano seguinte, de volta à Bahia, foi preso na Vila de Cachoei-
ra. Conduzido a Salvador, passou mais de um ano na cadeia e enfrentou 
o Conselho de Guerra. Foi condenado a seis anos de trabalho forçado, 
sentença que cumpriu apenas seis meses, por ter sido perdoado pelo 
governador Dom Fernando José de Portugal.

Após o surgimento dos “papéis revolucionários”, a instalação da 
Devassa e a improdutiva prisão do requerente de causas Domingos Lis-
boa, o governo orientou o foco de acusação sobre a autoria dos “papéis” 
para Luiz Gonzaga, cuja prisão causou grande repercussão na cidade, 
não somente pela surpresa da ação repressiva, mas também por ser ele 
muito querido entre seus patrícios. Levado à presença do governador, 
Gonzaga negou qualquer envolvimento no episódio. Ainda assim, foi 
conduzido à cadeia pública. 

A Devassa o interrogou em cinco oportunidades: 31 de agosto, 1, 4 
e 28 de setembro de 1798 e 6 de março de 1799. Em todas estas sessões, 
Gonzaga negou ser o autor dos “papeis revolucionários”. Para contrapor 
as acusações de semelhança das letras dos manuscritos lançados nas ruas 
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em 12 de agosto com aqueles encontrados em seu poder no ato da prisão, 
o soldado argumentou que todos os papéis foram escritos por Manuel 
João, um português que conhecera alguns anos atrás, com quem aprendeu 
a prática de cirurgia, um pouco de latim, e trabalhou negociando gado 
pelos sertões nordestinos. 

A Devassa o pressionou para que confessasse a autoria dos ma-
nuscritos, ressaltando a contradição que havia no fato de ser ele um 
homem letrado tendo todos os seus escritos por outra pessoa. Além do 
mais, “sendo ele um pardo pobre miserável, não era acreditável que um 
homem branco do Reino se sujeitasse a ser seu escrevente” (Ibidem, 
p. 107). Gonzaga retrucou dizendo ser muito amigo de Manuel João, 
que escrevia tudo que ele pedia, e reafirmou a negação de que a letra 
fosse sua. Com a citação dessa nova e desconhecida figura, a Devassa 
abriu uma investigação registrando breves depoimentos de algumas tes-
temunhas, porém jamais localizou Manuel João, mais um personagem 
enigmático no processo de 1798. 

Durante mais de 14 meses, Luiz Gonzaga suportou todas as agru-
ras da prisão na cadeia pública, cujas celas escuras, sujas, quentes e 
úmidas e a desagradável companhia de percevejos, piolhos, ratos e 
escorpiões fragilizavam tanto a ele quanto a seus companheiros, que 
também sofriam com os pés metidos em grossas correntes de ferros 
que lhes marcavam o corpo e adormeciam as pernas ociosas. Submeti-
dos a penosas sessões de interrogatórios, os homens se assemelhavam 
a fardos humanos, abatidos pelos cantos, quase nus, enquanto os dias 
se arrastavam monótonos e angustiantes, numa luta constante entre a 
esperança e o desespero. 

Contudo, apesar de nunca ter confessado a autoria dos “boletins 
sediciosos”, nem jamais ter aparecido contra ele prova de delito, Gon-
zaga foi considerado “chefe e cabeça” do movimento conspiratório. 

João de Deus do Nascimento

João de Deus do Nascimento tinha 27 anos de idade, trabalhava 
como oficial de alfaiate e era dono de uma movimentada tenda na Rua 
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Direita do Palácio1, onde também morava com a esposa Luiza Francis-
ca de Araújo, 30 anos, e cinco filhos menores, o mais velho com 8 anos.

Dotado de uma personalidade forte, João de Deus provavelmen-
te seja o personagem mais controvertido e polêmico da conspiração 
de 1798. Homem pardo, nascido cativo na Vila de Cachoeira, filho da 
parda forra Francisca Maria da Conceição e do branco José de Araújo, 
João comprou sua liberdade pela quantia nada módica de 600 mil réis. 
O processo de conquista da liberdade certamente possibilitou a este par-
do alfaiate uma tomada de consciência das profundas desigualdades 
na sociedade baiana, mergulhada por quase 200 anos em um sistema 
de escravidão que atingia diretamente a majoritária população negra, 
obrigada a viver em situação deplorável. 

Com a fama de vaidoso e valente, João de Deus incomodava a 
muitos e, por conta desse comportamento desafiador, colecionava de-
safetos, vários dos quais foram ouvidos pela Devassa, na intenção de 
formar uma imagem negativa de sua pessoa, visando claramente des-
qualifica-lo, o que influenciaria sobremaneira no julgamento de sua 
sentença. 

Contudo, informações garimpadas nos interrogatórios dos volu-
mosos “Autos da Devassa”, e lidas de forma cuidadosa, nas entrelinhas, 
nos revelam traços da personalidade de João, um homem destemeroso 
e ousado, que dizia “publicamente e em vozes altas, que era insolência 
perceber um soldado cinquenta reis por dia e um Cônego da Sé seiscen-
tos e quarenta reis” (AUTOS..., 1998, p. 349).

João era um homem vaidoso e de estima elevada. Dizia que “não 
nascera para alfaiate e aspirava coisa maior”. Seu modo de vestir cau-
sava estranheza àqueles acostumados ao padrão cultural da Metrópole. 

Do complexo processo do movimento conspiratório de 1798, 
João de Deus é um personagem merecedor de maiores estudos. Esse 
jovem alfaiate, “altivo” e “atrevido”, pai de cinco filhos, casado com 
uma mulher três anos mais velha, que teve uma amante de 17 anos e 
andava constantemente armado com uma faca, tinha projetos, sonhos e 

1 Atual Rua Chile.
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desejos e dizia aberta e publicamente que “havia de ser nesta terra um 
homem muito grande” (Ibidem, p.328). 

Lucas Dantas de Amorim Torres

Homem pardo de 23 anos, que gostava de usar brinco em uma 
das orelhas, Lucas Dantas do Amorim Torres nasceu livre na cidade do 
Salvador e era filho do branco Domingos da Costa e da parda Vicên-
cia Maria. Soldado de linha do Regimento Pago de Artilharia, Lucas 
também exercia o ofício de marceneiro, trabalhando no quarto onde 
morava, localizado na parte térrea de um sobrado no Largo do Cruzeiro 
de São Francisco. Em sua casa frequentemente reunia amigos para con-
fabulações e até mesmo promovia “uns bailes” de fim de ano. 

 Bem relacionado com figuras ilustradas, Lucas era compadre e 
“mensageiro das correspondências amorosas” do ex-cadete de artilha-
ria Pedro Leão, homem branco de poucas posses e muita lábia, irmão 
do tenente Hermógenes Pantoja, oficial influente na tropa e para quem 
Lucas fizera um tear de madeira. Um outro oficial com quem Lucas 
mantinha amizade era o tenente José Gomes, frequentando amiúde sua 
casa, sozinho ou na companhia de outros soldados e oficiais. Lucas 
também recebia convidados ilustres em sua casa, como na ocasião de 
uma animada festa de batizado de sua filha, realizada em dezembro de 
1797, onde os convidados comeram um ensopado de carne e beberam 
aguardente. Além do padrinho Pedro Leão e dos tenentes José Gomes 
e Hermógenes Pantoja, estavam presentes o soldado Luiz Gonzaga e o 
mestre alfaiate João de Deus.

Numa cidade onde a religiosidade católica era dominante, Lucas 
manifestava claramente posturas anticlericais e afirmava sem cerimô-
nias que os frades “eram homens inúteis na sociedade”. Ainda jovem, 
mas já demonstrando grande capacidade de liderança e convencimento 
político, pregava as ideias revolucionarias nas ruas, nos quartéis e nos 
engenhos do Recôncavo, por onde, nos últimos meses, circulara com 
desenvoltura. Constantemente citado durante os interrogatórios das De-
vassas, Lucas esteve presente nos principais acontecimentos do movi-
mento conspiratório nestes últimos anos do século XVIII. 
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Lucas também teve uma intensa atuação na convocação para a 
reunião no Campo do Dique, na noite do sábado, 25 de agosto. Porém, 
um dos delatores do movimento foi o soldado Joaquim Siqueira, cha-
mado por ele para o encontro. Outro delator, o capitão do Regimento 
dos Homens Pretos Joaquim de Santana, foi por ele recomendado a 
João de Deus, pois era um “pretinho [que] fala Francês, e é bem instru-
ído, entende do militar” (Ibidem, p. 453).

Após a frustrada reunião no Campo do Dique, Lucas e Manuel 
Faustino decidiram sair de casa e se refugiar no afastado Sítio do 
Unhão, onde ficaram até a madrugada seguinte, quando saíram numa 
pequena canoa e foram até o cais da cidade, embarcando numa lancha 
com destino ao Recôncavo. Com nomes falsos, atravessaram a Baía de 
Todos os Santos, com destino ao Engenho Guaíba na Vila de São Fran-
cisco, propriedade de Joaquim Ignácio de Siqueira Bulcão, um senhor 
de engenhos tido como defensor de ideias liberais. Passados alguns 
dias, Ignácio permitiu que Lucas se incorporasse ao seu comboio de 
mantimentos que ia para o sertão. 

No dia 9 de setembro, exausto após vários dias de viagem a pé, 
Lucas já adentrava o sertão, próximo de Água Fria, a caminho de Ita-
baiana, onde pretendia se recolher na casa de um irmão, quando foi 
surpreendido por um grupo de soldados, que saíra de Salvador no seu 
encalço. Lucas resistiu à prisão, mas foi violentamente espancado, so-
frendo uma fratura no antebraço, um profundo e extenso corte na cabe-
ça e muitos ferimentos no corpo. 

Manuel Faustino dos Santos Lira

Manuel Faustino dos Santos Lira, para os seus amigos e patrí-
cios, Manezinho, Manuelito, ou ainda Lira, termo pelo qual “era mais 
conhecido, do que pelo nome próprio” (AUTOS..., 1998, p. 440), nas-
ceu cativo em Santo Amaro (BA) e logo cedo ganhou alforria. Ainda 
adolescente, veio para Salvador e aprendeu o ofício de alfaiate. Homem 
pardo, baixo, magro, cabeça pequena, testa estreita e rosto comprido 
marcado com sinais de bexiga, que lhe atingira ainda muito novo. Era 
solteiro, sabia ler e escrever e, assim como Lucas Dantas, também 
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usava brinco em uma das orelhas. Morava próximo à Igreja de São 
Domingos, no Terreiro de Jesus, em casa de sua madrinha Maria Fran-
cisca da Conceição, cunhada de José Pires de Carvalho e Albuquerque, 
secretário perpétuo do Estado do Brasil. Nesta mesma casa moravam 
os irmãos Ignácio Pires e Fortunato da Veiga, o primeiro escravizado e 
outro forro.

Faustino era grande articulador e teve papel de destaque nos con-
tatos dos conjurados, sendo citado por vários deles como presente em 
reuniões importantes do movimento. Foi ele quem encontrou José Fé-
lix, perto da Matriz na Rua de São Pedro, já no sábado, 25 de agosto, e 
o instigou a ir, naquela noite, ao Terreiro de Jesus, onde encontraria os 
companheiros do Levante. José Felix, de 22 anos, era escravo de Fran-
cisco Vianna, ex-ouvidor da Comarca. Chegara recentemente de uma 
fuga e andava revoltado, pois durante muitos anos trabalhou nas horas 
de folga, juntando cem mil réis para comprar a sua liberdade, mas seu 
dono somente o deixaria forro por trezentos mil. 

Ainda no sábado, dia 25 de agosto, Faustino foi ao Sítio do Unhão 
e convocou França Pires, Ignácio Pires e Manoel José, escravos de José 
Pires de Carvalho, para se encontrarem à noite no Dique. No domingo 
seguinte à tentativa frustrada de reunião no Dique, durante a tarde, ao 
saber que a polícia os procurava, Faustino e Lucas decidiram sair de 
casa e se refugiar no afastado Sítio do Unhão, de onde saíram na madru-
gada seguinte numa pequena canoa até o cais da cidade, embarcando 
numa lancha com destino ao Engenho Guaíba, propriedade de Joaquim 
Ignácio de Siqueira Bulcão, na Vila de São Francisco.

Logo a seguir, o Engenho Guaíba recebeu outros três homens 
envolvidos com a conjuração: o pedreiro Antonio Simões, o bordador 
Domingos Pedro e o alfaiate Gonçalo de Oliveira. Segundo Faustino 
eles tinham se refugiado naquele lugar até que as coisas sossegassem 
na cidade. Dias depois, Faustino saiu do Engenho Guaíba e foi para o 
Engenho Calogi onde morava sua mãe, escrava do padre, dono do En-
genho. Ao saber que o padre estava a sua procura, refugiou-se nas matas 
vizinhas. Contudo, foi localizado e preso no Engenho da Pedra, na Vila 
de São Francisco, no dia 14 de setembro de 1798.
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Em seu primeiro interrogatório, dia 22 de setembro de 1798, 
Faustino despertou a atenção da Devassa ao declarar ter “17 anos in-
completos”. Já sabedor do seu envolvimento com a conspiração, o de-
sembargador Costa Pinto desconfiou da pouca idade declarada e man-
dou averiguar os “Livros de Batizados da Freguesia de Nossa Senhora 
da Purificação e Santo Amaro”, encontrando o registro que, em 30 de 
fevereiro de 1776, fora batizado “Manuel forro, por mercê de sua Se-
nhora Dona Sebastiana Ferreira de São Gonçalo, filho de Raimundo e 
Felizarda, ambos pardos escravos da dita. Foram padrinhos Salvador 
Pires de Carvalho e Dona Maria Pires” (Ibidem, p. 1118). Faustino ti-
nha em realidade 22 anos. O ato de Faustino declarar uma idade menor 
era uma busca de atenuantes numa futura punição, fugindo assim das 
normas de maioridade penal das Ordenações Filipinas, que determi-
navam que ninguém deveria ser punido com pena capital, caso tivesse 
menos de 17 anos de idade.

Nos dias seguintes, pressionado pela Devassa e sem condições de 
manter uma resistência, foi gradativamente assumindo responsabilida-
des e participações, revelando uma sagacidade que o colocava como 
um dos principais animadores da conspiração. 

Tanto Manuel Faustino quanto Luiz Gonzaga, Lucas Dantas e 
João de Deus foram condenados a que “com baraço e pregão pelas ruas 
públicas desta Cidade sejam levados a Praça da Piedade, lugar da forca 
erigida para este suplício, e nela morram morte natural para sempre” 
(Ibidem, p. 1144).

Referência
OLAVO, Antônio. Calendário Revolta dos Búzios, editado pela 
PORTFOLIUM Laboratório de Imagens em 2012.
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Textos dos monumentos em 
homenagem aos conjurados mortos 

na praça da Piedade

João de Deus do Nascimento

Nasceu na vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cacho-
eira, em 1771, filho de José de Araújo e Francisca Maria. Casado com 
Luiza Francisca de Araújo, livre, mestre alfaiate e cabo de esquadra do 
2º Regimento de Milícia, foi preso em 16 de setembro de 1798, julgado 
pelo Tribunal da Relação em 05 de novembro de 1799, enforcado e es-
quartejado, nesta praça, em 08 de novembro de 1799, aos 27 anos. Már-
tir do movimento revolucionário de 1798, intitulado Conspiração dos 
Búzios, Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, defendeu a causa 
da independência do Brasil, da proclamação da república, da abolição 
da escravatura e dos direitos iguais para todos os cidadãos.

Lucas Dantas de Amorim Torres

Nasceu na Cidade do Salvador, em 1774, filho de Domingos 
da Costa e Vicência Maria, sendo residente no Largo do Cruzeiro de 
São Francisco. Solteiro, escravo liberto, marceneiro e soldado do Re-
gimento de Artilharia, foi preso em 09 de setembro de 1798, julgado 
pelo Tribunal da Relação em 05 de novembro 1799, enforcado e 
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esquartejado, nesta praça, em 08 de novembro de 1799, aos 24 anos. 
Mártir do movimento revolucionário de 1798, intitulado Conspiração 
dos Búzios, Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, defendeu a 
causa da independência do Brasil, da proclamação da república, da 
abolição da escravatura e dos direitos iguais para todos os cidadãos.

Manuel Faustino dos Santos Lira

Nasceu no termo da Vila de Nossa Senhora da Purificação e Santo 
Amaro, em 1775, filho de Raimundo Ferreira e Felizarda, escrava do 
padre Antonio Francisco de Pinto. Solteiro, escravo, alfaiate e marce-
neiro, foi preso em 16 de setembro de 1798, julgado pelo Tribunal da 
Relação em 05 de novembro de 1799, enforcado e esquartejado, nesta 
praça, em 08 de novembro de 1799, aos 22 anos. Mártir do movimen-
to revolucionário de 1798, intitulado Conspiração dos Búzios, Revolta 
dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, defendeu a causa da independên-
cia do Brasil, da proclamação da república, da abolição da escravatura 
e dos direitos iguais para todos os cidadãos.

Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga

Nasceu na Cidade do Salvador, em 1762, filho do alfaiate Joaquim 
da Costa Rubim e Rita Gomes da Veiga, sendo residente no Terreiro 
de Jesus. Solteiro, livre, soldado do 2º Regimento de Linha e soldado 
granadeiro do 1º Regimento de Linha, foi preso em 24 de agosto de 
1798, julgado pelo Tribunal da Relação em 05 de novembro de 1799, 
enforcado e esquartejado, nesta praça, em 08 de novembro de 1799, 
aos 36 anos. Mártir do movimento revolucionário de 1798, intitulado 
Conspiração dos Búzios, Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, 
defendeu a causa da independência do Brasil, da proclamação da re-
pública, da abolição da escravatura e dos direitos iguais para todos os 
cidadãos.

Referência
Senna, Francisco. Biografia dos Conjurados fixadas nos pedestais 
dos bustos colocados na Praça da Piedade pela Fundação Gregório de 
Mattos, no início do século XXI. Salvador, Bahia.
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Apresentação 

A biblioteca é um espaço estratégico e político de alta relevância 
para a humanidade, porque nela se consolida, oficializa, legitima, difun-
de e socializa o conhecimento e o saber das gerações, seja no campo das 
artes, da cultura, das letras e das ciências.

Trata-se de um espaço democrático e uma fonte inesgotável de 
saberes. Fruto de gerações, que se dedicaram à escrita solitária de re-
flexões, proposições, de memórias, de experiências de vida, do com-
portamento político-histórico e cultural de cada época, para que muitos 
leitores possam se deleitar e perpetuar a memória histórica de seu povo.

Acreditando que o acesso ao livro é o caminho mais favorável 
para que a sociedade interaja com os direitos da humanidade é que, nes-
ta oportunidade, encaminhamos neste Relatório as ações que foram vi-
áveis concretizar no período de junho a dezembro de 2017. Além disto, 
algumas proposições à Presidência desta casa, a fim de que possamos 
refletir sobre o que foi possível operacionalizar e os desafios futuros.

Resumo das ações desenvolvidas 
Políticas de organização e estruturação da Biblioteca  
Ruy Barbosa 

As ações foram identificadas com base na análise da atual gestora 
da Biblioteca a partir de seu ingresso em junho deste mesmo ano. Ficou 
evidente a necessidade de implantação e implementação de ações que 
permitam não só maior visibilidade, mas também o desenvolvimento da 
cultura de preservação da memória histórica nesse espaço. Desta forma, 
a tentativa foi a de priorizar as ações emergenciais tendo em vista algu-
mas fragilidades do acervo e da própria Biblioteca. 

Ação 01 - Visualização dos Livros e Periódicos
• Sinalizar as prateleiras das estantes de livros e o arquivo dos 

jornais no espaço Memória Periódica
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• Listar os jornais e prováveis lacunas por ordem alfabética e 
cronológica

• Digitar lista dos jornais
• Confeccionar etiquetas (provisória) 
• Afixar nas prateleiras e estantes a identificação 

Esta ação foi realizada na sua completude, feita a sinalização 
provisória com as iniciais de cada jornal e o número das estantes. 
As prateleiras estão sinalizadas em ordem alfabética e por ano. Esta 
listagem está digitada em Excel, dividida por prateleira, porém 
aguarda-se a empresa responsável de confeccionar as placas de si-
nalização para finalizar. 

Ação 02 - Seleção e Transferência de Periódicos para o Espaço 
de Memória Periódica

• Selecionar os periódicos para transferir do interior da Biblio-
teca para ESPAÇO DE MEMÓRIA PERIÓDICA 

• Listar e identificar as revistas e prováveis lacunas
• Selecionar as revistas relacionadas à História e Geografia da 

Bahia
• Fazer levantamento com inclusão de título, local, data para 

descarte
• Identificar Bibliotecas interessadas na doação
• Encaminhar o ofício da doação
• Embalar e identificar as caixas

Esta ação foi criada para atender a necessidade de otimização 
do espaço nas estantes superiores, no interior da Biblioteca, melhor 
organização nas prateleiras, visibilização dos títulos e identificação 
de títulos repetidos, e que não contemplam as áreas de interesse do 
IGHB. Por questões internas de segurança do IGHB, esta ação não foi 
iniciada devido a carência de espaço, pois a prioridade no momento 
foi a de transferir os jornais do século XIX, envelopados, que estavam 
no Casarão para o Espaço de Memória Periódica. A ação seguinte a 
esta transferência era a de higienizar as estantes superiores para acon-
dicionar as obras raras. Por fim, a ideia defendida é a de que o Espaço 
Memória Periódica ficaria com os Jornais e Revistas, e o espaço da 
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Biblioteca ficaria mais organizado retirando os livros que se encon-
tram pelo assoalho e piso no seu interior. 

Ação 03 - Transferência de Jornais do Sec. XIX
• Higienizar os jornais do sec. XIX que se encontram no casa-

rão para arquivá-los no Espaço de Memória Periódica
• Limpar cada lote cuidadosamente
• Fazer relação dos títulos, local, data
• Identificar, etiquetar e transferir para o Espaço de Memória 

Periódica
• Disponibilizar no site da IGHB, (pesquisa online)

A higienização foi feita pelos funcionários de manutenção sob 
orientação de Normando (sócio do IGHB) e uma parte dos jornais, que 
está mais fragilizada, foi transferida para o Espaço de Memória Periódi-
ca acondicionados na horizontal. Para isto, foi realizado um trabalho de 
ajuste de estantes e de prateleiras, a fim de que fosse possível armazenar 
os periódicos sem danos a sua conservação. Atualmente, este espaço 
está bastante congestionado, e portanto inviabiliza a ação anterior a 
qual permitiria uma reorganização das estantes da biblioteca.

Ação 04 - Atualização de Informação no Sistema
• Atualizar a relação de títulos de periódicos para integrar o 

sistema PHL
• Alimentar o sistema de automação da Biblioteca Ruy Bar-

bosa (PHL)

Os procedimentos para integrar os títulos das revistas no siste-
ma de automação da Biblioteca - Personal Home Library (PHL) estão 
em processamento. A alimentação ou atualização do Sistema Personal 
Home Library é feita diariamente.

Ação 05 - Digitalização das Revistas do IGHB
• Iniciar com a nº 74
• Digitalizar por página
• Fazer o processamento
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• Arquivar eletronicamente

Esta ação continua no seu percurso de digitalização das revistas 
do IGHB do nº. 74 e n. 75. Este procedimento se processa lentamente 
devido a rotina da própria Biblioteca. O funcionário que atende a esta 
atividade atende a outras demandas e assim fica um pouco lento o pro-
cesso.

Ação 06 - Ritos da Diretoria
Elaboração de critérios de doação de publicação do IGHB
Composição da Comissão de reelaboração do Estatuto do IGHB 
Criação, elaboração e publicação do texto de apresentação, no site 

do IGHB, da Biblioteca Ruy Barbosa
Reunião para refletir sobre ações conjuntas nos setores do IGHB
Reuniões internas com o Presidente e a Diretoria 
Reuniões com a equipe da Biblioteca para alinhar procedimentos 

internos
Participação nos eventos do IGHB

Indicadores de processamento interno da Biblioteca Ruy 
Barbosa

• Atualmente a Biblioteca Ruy Barbosa só mantém uma assi-
natura de periódico. A outra foi suspensa por fechamento de 
atividades da empresa.

• A ação de doação continua sendo feita desde 2008, envian-
do às bibliotecas da capital e do interior duplicatas de livros 
doados.
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Doação de livros e revistas

Fonte: Equipe Técnica da Biblioteca Ruy Barbosa/2017.

Compra de livros

Fonte: Equipe Técnica da Biblioteca Ruy Barbosa/2017.
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Livros

Fonte: Equipe Técnica da Biblioteca Ruy Barbosa/2017.

Desafios atuais

Ampliar a visibilidade da Biblioteca Ruy Barbosa

• Deslocar o administrativo do espaço interno da Biblioteca 
para possibilitar um ambiente adequado de estudo e pesquisa 

• Consolidar o espaço atual num ambiente compatível de me-
mória histórica

• Preservar o mobiliário realizando uma limpeza e manutenção 
das estantes e escadaria

• Retirar do ambiente interno da Biblioteca os móveis de aço 
• Criar um novo espaço que abrigue as obras mais recentes, 

assim como o mobiliário de aço
• Atualizar o catálogo de Obras Raras e disponibilizar no site 

do IGHB
• Organizar catálogos temáticos e disponibilizar no site do 

IGHB
• Garantir política de doação de livros e revistas com critérios
• Garantir política de qualificação dos funcionários 
• Organizar e implantar a Reserva da Memória Técnica do 

IGHB
• Realizar diagnóstico para identificar expectativas dos leitores 

e pesquisadores frequentadores da Biblioteca.
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Garantir a sustentabilidade do IGHB e da Biblioteca Ruy 
Barbosa

• Lançar edital de pesquisa sobre temas de interesse do IGHB
• Premiar os pesquisadores com publicação de artigo na Revis-

ta do IGHB e também com certificados em eventos solenes
• Criar uma Comissão para elaborar o edital de maneira que 

favoreça o foco de divulgar as obras contidas no acervo da 
Biblioteca Ruy Barbosa

• Articular com a Assembleia Legislativa da Bahia a impressão 
das publicações

• Criar uma livraria no espaço do IGHB para venda de livros e 
produtos do IGHB

• Implantar um sistema de estoque para garantir o controle do 
acervo 

• Contratar um profissional de experiência comprovada na área 
para fazer o lançamento do estoque em arquivo digital

• Adquirir um software de arquivo que favoreça a emissão de 
relatórios atualizados 

• Criar um selo da Série de obras históricas da Biblioteca para 
serem reeditadas em material acessível e de baixo custo

• Criar o projeto gráfico e editorial da Série Memória do IGHB
• Reeditar obras históricas no selo Série Memória do IGHB 

que atendam aos critérios: mais pesquisadas; obras em domí-
nio público; obras com o manuseio restrito para preservação; 
obras consultadas com maior frequência; obras requisitadas 
para aquisição

• Comercializar as publicações de IGHB e as dos sócios na li-
vraria do IGHB praticando a política de 50% para cada parte 
e praticar a política de consignação com os autores

Visitação

1. 14 de fevereiro de 2017 Embaixador Paulo Cordeiro de 
Andrade Pinto Cônsul-Geral do Brasil em Milão 
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2. 29 de março de 2017 Presidente da Assembleia Legislativa 
da Bahia Angelo Mario Coronel de Azevedo Martins 

3. 25 de julho de 2017 Vice Almirante José Carlos Mathias 
4. 25 de julho de 2017 Diretor de patrimônio-marinha Almir 

Gornner Santos Vice Almirante-Comandante do segundo 
Distrito Naval Salvador/Ba

5. 07 de agosto de 2017 General de Divisa Joarez Alves Pereira 
Junior, Comandante da 6ª Região Militar – Salvador/Ba

6. 4 de setembro 2017 Diretor Geral do IPAC. Sr. João Carlos 
Cruz de Oliveira

7. 09 de novembro de 2017 Dr. José Augusto Cardoso Bernar-
des – Diretor da Biblioteca da Universidade de Coimbra e 
Professor Catedrático Especialista em Gil Vicente e Camões. 
Conselheiro da Fundação Gulbenkian para assuntos de Lín-
gua e Cultura Portuguesa.

8. 22 de novembro de 2017 Prof. MSc Fabiano Cataldo de 
Azevedo (UNIRIO/IFLA) 

Ampliação da equipe técnica

Neste período foi integrada à equipe técnica da Biblioteca Ruy 
Barbosa a auxiliar administrativo Carisse Adriele Pereira Chaves 
com a função de: 

1. auxiliar no atendimento interno 
2. apoiar as ações e atividades da Diretoria e da Bibliotecária 
3. escanear livros, documentos, arquivos impressos e revistas 

do IGHB
4. digitalizar documentos, revistas e jornais 
5. arquivar eletronicamente documentos da biblioteca 
6. auxiliar na hemeroteca localizando jornais 
7. organizar estantes 

Esta inserção permitiu aos funcionários maior concentração nas 
atividades que desempenham, visto que as funções foram melhor dis-
tribuídas.
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Fernanda Mota de Oliveira, estagiária de biblioteconomia, in-
tegrou a equipe com a finalidade de atualizar o processamento técnico, 
classificação, catalogação, leitura de estante que encontravam-se em 
considerável nível de acúmulo, devido ao volume de demandas da Bi-
blioteca. O período será de seis meses e avalio o avanço visível desde 
o seu ingresso.

Ainda em processo de liberação para atuar como técnico auxi-
liar de apoio a ações relevantes na Biblioteca, encontra-se Humberto 
Bittencourt de Andrade,  que fora avaliado pelo currículo e entrevista 
pela Diretora, e consequentemente selecionado com o aprovo da Presi-
dência. Esta inclusão vem agregar um diferencial muito significativo à 
Biblioteca tendo em vista a experiência dele nesta área. 

Nome Função Atividade

Antônio 
Fernando 
Costa Pinto

Auxiliar de 
Biblioteca

- Atendimento ao usuário 
- Leitura de estante 
- Organização dos periódicos revistas 

e jornais
- Estatística de dados

Carisse 
Adriele 
Pereira 
Chaves

Auxiliar 
administrativo

- Atendimento interno
-  Apoio a diretoria e a bibliotecária 
-  Digitalização de documentos, livros, 

arquivos impressos e revistas do IGHB  
- Arquivo eletrônico de documentos da 

biblioteca 
- Localização de jornais na hemeroteca
- Organização de estantes

Fernanda 
Mota de 
Oliveira

Estagiária - Processamento técnico  classificação, 
catalogação, leitura de estante

- Atendimento ao usuário
- Organização das estantes
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Nome Função Atividade

Lindijane 
Silva Santos

Assistente de 
Biblioteca

- Atendimento ao usuário
- Alimentação do programa de 

automação da Biblioteca Ruy 
Barbosa ( PHL) inserindo  livros, 
periódico, usuário, Etiqueta de livros 
e periódicos

- Leitura de estante
- Estatística de dados

Simone Reis 
Santana de 
Sales

Bibliotecária 
Documentalista

-Administração da Biblioteca
- Coordenação do pessoal do setor da 

Biblioteca
- Processamento técnico (classificação, 

catalogação, leitura de estante, 
descarte e desbaste atc.)

-Alimentação do programa de 
automação da Biblioteca (PHL)

- Atendimento ao usuário
- Recepção aos visitantes à Biblioteca 

Ruy Barbosa
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Relatório da Biblioteca  
Ruy Barbosa

Primeiro semestre de 2018

Luiz Américo Lisboa Júnior 
 Diretor

Introdução

A Biblioteca Ruy Barbosa do IGHB no seu primeiro semestre de 
2018 estabeleceu como metas de trabalho, a catalogação de todo acervo 
remanescente, arrumação e higienização da reserva técnica, manuten-
ção de mobiliário, organização das hemerotecas, aquisição de estantes, 
dedetização e descupinização de suas instalações, contratação de esta-
giária para catalogação de acervos provenientes de doações, e solicita-
ção de um projeto para melhoria das instalações do espaço com uma 
Designer de Interiores. Todas as metas foram atingidas.
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Atividades

1. Organização da hemeroteca I

a. Acondicionamento dos jornais do século XIX em novas es-
tantes de aço, em ordem alfabética e cronológica. 

2. Organização da hemeroteca II

a. Reorganização completa de revistas em ordem alfabética e 
cronológica.

b. Reorganização do espaço de pesquisa, para melhor conforto 
e comodidade dos usuários e funcionários.

c. Reorganização e novo layout nas áreas de Biografia, História 
do Brasil e História da Bahia. 

3. Manutenção

a. Reforma e limpeza de todas as estantes.
b. Dedetização de descupinização.
c. Limpeza, catalogação, higienização e acondicionamento em 

caixas novas com embalagem termo retráteis de todo acervo 
existente no casarão anexo do IGHB.

4. Aquisição de materias

a. Duas estantes de aço para a Hemeroteca I.
b. 1 Impressora.
c. 1 notebook.
d. Duas estantes de madeira com 4 módulos.

5. Doação

a. Acervo Celso Serpa - 903 livros sobre o movimento civil/
militar de 1964.

b. Acervo Antônio Barros – 13.939 livros sobre literatura, edu-
cação, artes e história.

c. 36 livros diversos.
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6. Capacitação

a. Participação de dois funcionários no I Fórum sobre coleções 
raras e especiais, realizado no IGHB em 18 de abril.

7. Convênio e projetos

a. Assinado protocolo de acordo de cooperação técnica com a 
Biblioteca Nacional.

b. Envio de projeto para o Ministério da Cultura para digitaliza-
ção da hemeroteca.

c. Projeto de Design de Interiores realizado pela designer Ingrid 
Wildberger, para requalificação do espaço físico da Bibliote-
ca Ruy Barbosa, conforme ilustrações anexas.

8. Pessoal

a. Contratação de uma estagiária para catalogação do acervo 
Antônio Barros.

9. Acervo consultado

a. Livros 361.
b. Revistas 202.
c. Jornais 519.

10. Atendimento ao público

Usuários 536.

11. Serviços de encadernação

Jornais 02.

Livros e revistas 80.
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12. Processamento técnico – inserções no sistema PHL

Livros 218.

Revistas 00.

Projeto

A vida contemporânea muitas vezes não deixa tempo para que 
as pessoas possam ir a bibliotecas à procura de novas leituras, por este 
motivo as bibliotecas vem investindo em atrativos e no conforto para 
que o ambiente possibilite aos leitores um diferencial. O Escritório 
da Designer de Interiores Ingrid Wildberger atua no mercado de 
Salvador há dois anos nas áreas de projetos de reformas, ampliações 
e de criação. Recebi o convite do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia para projetar a redecoração da Biblioteca Ruy Barbosa com 
muito prazer. Sem fugir da estrutura  já estabelecida, criei mesas fun-
cionais para colocar os computadores dos funcionários dando uma 
ergonomia, criação de painéis de madeira nas janelas dando aconche-
go ao ambiente com a função de esconder fios de computador e do 
ar condicionado. Criou-se uma estante com gabinetes fechados com 
chaves para os materiais dos visitantes, assim como foram colocados 
estantes de madeira compondo o ambiente, e a organização das mesas 
de estudo para melhor circulação. 

INGRID WILDBERGER - ABD: 25428.
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Arquivo Histórico 
Theodoro Sampaio

Relatório das Atividades

Zita Magalhães Alves
Diretora

O Arquivo Histórico do IGHB existe desde sua inauguração, em-
bora não lhe tenha sido concedida a mesma designação. Entretanto, nos 
Estatutos sempre existiu referência ao documento. No primeiro Estatu-
to da Casa, o de 1894, consta que eram finalidades do Instituto: coli-
gir, verificar, arquivar e publicar as tradições e documentos históricos, 
que lhe for possível obter ou de que tiver notícia, principalmente os 
referentes ao Estado da Bahia. Para tanto, foi criada uma Comissão de 
Manuscritos, Autógrafos e Documentos e outra comissão se incumbia 
de mapas, cartas geográficas plantas e retratos. 

A reforma de 1997, já na gestão da Profa. Consuelo Pondé de 
Sena foi  criada a Diretoria do Arquivo Histórico, a quem compete: reu-
nir, em local adequado, os documentos históricos existentes no IGHB e 
usar em suas atividades a mais moderna tecnologia. O Arquivo Históri-
co possui preciosidades, como: 
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Manuscritos de poesia de Antônio Castro Alves
Cartas de Antônio Conselheiro
Sugestão de Pedro Deway para a abolição gradativa da escrava-
tura
Autógrafos de Soror Joana Angélica
Cartas de Antonio Conselheiro
Partitura do Te Deum do Maestro Damião Barbosa
Partituras de Alfredo Correia, etc.; 

Arquivos particulares 

Dr. Theodoro Sampaio
Dr. Antônio Moniz Ferrão
Dr. Brás do Amaral
Cons. Ângelo Moniz da Silva Ferraz
Manoel Ignácio da Cunha Menezes (Barão do Rio Vermelho)
Cons. João Ferreira de Moura
Mal. Aristóteles de Souza Dantas
Sra. Joselita Almeida (recortes de jornais)
Dr. Carlos Alberto de Carvalho, Prof. Consuelo Pondé de Sena, Prof. 
Hildegardes Viana e Cartas de Severino Vieira, etc.. 

Álbuns fotográficos 

Ginásio N.S. Auxiliadora
Revolta de 1923/24
Batalhão de Polícia Baiana no Sul 
Visita de Gago Coutinho e Sacadura Cabral
Região do Javary
Base de Serviço Geográfico (IBGE), etc. 

Fotografias

Instituto Agrícola da Bahia
Passagem de Getúlio Vargas no Lobato
Passagem do ministro Mendonça Lima na Bahia
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Antonio Carlos de Souza Dantas (Chefe da polícia da Bahia em 1908)
Clóvis Moreira Spínola (Chefe da polícia da Bahia em 1912)
Embarque de J. J. Seabra para o Rio de Janeiro ao lado Antônio Moniz 
em abr.1916, etc

Relatório 2018

Em 2018 as fotos estão sendo inseridas no sistema PHL para faci-
litar a pesquisa do usuário. 

Foram digitalizadas 294 fotografias.   

Durante o primeiro semestre de 2018, 24 pesquisadores acessa-
ram 38 documentos manuscritos e fotográficos.

Relatório 2017

No início de 2016 foram digitalizadas 3.000 fotografias. Durante 
o ano de 2016 e 2017 as mesmas foram identificadas. 

Em 2017 ao Arquivo Histórico Theodoro Sampaio recebeu do fo-
tógrafo Sergio Benutti 510 fotos digitalizadas a quem o INSTITUTO 
GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DA BAHIA, através do seu Arquivo 
Histórico Theodoro Sampaio agradece.

Inserimos durante 2017 e continuamos em 2018 os manuscritos 
do arquivo.

Em 2017, o Acervo Theodoro Sampaio foi candidatado para a 
MEMÓRIA DO 

MUNDO 2017 da UNESCO, mas não foi houve sucesso.

Durante o ano, 57 pesquisadores tiveram acesso a 145 fotografias 
e manuscritos.





Resenha
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TAVARES, Luís Henrique Dias. 
Sedição Intentada na Bahia em 1798. 

2ª ed. Salvador: EDUFBA, 2016, 170 p. 

Luís Henrique Dias Tavares nasceu no dia 25 de janeiro de 1926, 
em Nazaré – Bahia. Cursou Geografia e História. O seu doutorado em 
História foi realizado na Universidade Federal da Bahia e o seu pós-
-doutorado na Universidade de Londres. Ao longo de sua carreira aca-
dêmica, exerceu diferentes funções, dentre estas a de diretor do Arquivo 
Público do Estado da Bahia, membro do Conselho Estadual de Cultura 
da Bahia, bem como recebeu diversas honrarias como professor emé-
rito da UFBA, sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro, sócio emérito do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, sócio 
emérito da Academia Portuguesa de História e professor Honoris Causa 
da Universidade Estadual da Bahia. Trata-se de um dos autores mais 
renomados do estado, tendo a Bahia como objeto central de seus estu-
dos. Dentro do seu repertório de obras, destacamos a Sedição Intentada 
na Bahia em 1798. Este trabalho apresenta 7 capítulos, 3 apêndices e 1 
anexo.  Ao longo desta pesquisa, Tavares analisou a construção de uma 
mobilização sediciosa, integrada por membros de diferentes estratos da 
sociedade, mas que resultou na condenação por crime de lesa-majesta-
de e execução na forca de quatro representantes das camadas populares, 
a saber: o soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, o alfaiate Manuel 
Faustino dos Santos Lira, o alfaiate João de Deus do Nascimento e o 
soldado Luís Gonzaga das Virgens e Veiga. 
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No capítulo 1, Tavares nos apresenta A Bahia da Sedição. Recor-
rendo ao olhar registrado por alguns contemporâneos, a exemplo de 
Luiz dos Santos Vilhena e Miguel Antônio de Mello, ele descortinou 
informações importantes que permitiram traçar o perfil da cidade do 
Salvador como uma cidade comercial dentro do contexto de domínio 
colonial exercido pela Coroa portuguesa. A sua vinculação ao pacto 
colonial exigiu a sujeição de sua dinâmica aos interesses da metrópole 
europeia, cuja arrecadação de pesados tributos atende a esta realidade. 
Além dessas importantes questões, que foram registradas nos boletins 
sediciosos difundidos pela cidade, Tavares nos apresentou as estima-
tivas populacionais referentes ao período. A sociedade soteropolitana, 
composta por livres, libertos e escravos, acolheu em suas dez freguesias 
algo próximo a 50 mil habitantes. Apesar da existência de diferentes 
filtros sociais, cabe destacar que o conjunto de desigualdades não con-
seguiu “erguer barreiras à cordialidade e ao convívio”. Essa realidade 
se tornou imprescindível para a projeção de um possível levante, visto 
que facilitou a circulação de ideias nos diferentes espaços, a partir da 
interação entre os integrantes dos diferentes segmentos sociais.   

No capítulo 2, Tavares nos apresenta Os Boletins Sediciosos. Es-
tes papéis foram afixados em diferentes pontos da cidade ou deposita-
dos na sacristia de algumas igrejas.  Eles correspondem a um total de 
11 manuscritos. A sua redação foi qualificada como imprecisa e confu-
sa – em alguns casos, com reiterada repetição de frases. Pautados nos 
princípios afrancesados, os boletins sediciosos destacaram a situação 
política existente na Europa e a posição da capitania da Bahia ante o 
domínio exercido por Portugal. O Aviso n. 1 aponta 676 “partidários 
da Liberdade”, sendo que, dentre estes, 513 eram militares. Os demais 
Avisos apontam os elementos motivadores da mobilização (dentre eles, 
os pesados tributos), os objetivos a serem alcançados (o fim do jugo 
europeu e a adoção de iniciativas para promover o desenvolvimento do 
comércio), os meios para obtenção da vitória (acreditando ser possível 
contar com um socorro externo), as recompensas a serem obtidas (no 
caso dos militares, soldo diário de 200 reis e concessão de promoções) e 
a promessa de punições a todos aqueles que se mostrassem inconfiden-
tes ao desejo de liberdade. Quanto ao papel exercido socialmente pelos 
boletins sediciosos, Tavares destacou sua inegável importância para o 
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rompimento do silêncio, dando visibilidade a existência de planos de 
caráter revolucionário. 

  O capítulo 3 analisa os elementos que deram ensejo A Reu-
nião do Dique. Em tese, após a prisão do soldado Luiz Gonzaga das 
Virgens e Veiga – ocorrida em 23 de agosto de 1798 –, apontado como 
o autor dos boletins sediciosos, a tensão entre os “partidários da Li-
berdade” aumentou. Existia o temor de que nos papéis apreendidos 
na residência do soldado estivesse uma lista que enumerava nominal-
mente todos os participantes. A proposta de reunião no dique acon-
teceu no calor desse momento, tendo por meta mensurar o total de 
participantes. Citando o comentário de Luís Pires, um dos envolvidos 
no ensaio de sedição, Tavares destacou que, a depender do número 
de partidários que estivessem presente na reunião, “se for bastante”, 
o levante seria executado. Um dado interessante da reunião no Dique 
remete ao total daqueles que compareceram. O Aviso n. 1 apontou 676 
“partidários da Liberdade”. No entanto, naquele momento, só compa-
receram 14 pessoas, sendo que três delas estavam a mando do gover-
no. Tavares sugere que a avaliação das articulações que resultaram 
nessa reunião permite traçar o ambiente de conspiração existente em 
Salvador, bem como o temor social provocado pelas apurações e pri-
sões que pontuaram aquele momento. É bem provável que o elevado 
número de ausentes esteja atrelado a esta última questão. 

O capítulo 4 aprofunda a investigação sobre as Denúncias e Pri-
sões. Segundo Tavares, no ato de instalação das devassas, destinadas a 
apurar a incidência de “francesias” na Bahia, foi traçado uma orientação 
tendenciosa, que pretendia desvincular da apuração dos fatos as “pesso-
as de consideração” da sociedade. Para o governador da capitania, dom 
Fernando José de Portugal e Castro, apenas “pessoas insignificantes” 
concorreram para a articulação do movimento. Ao analisar a sequência 
das apurações, Tavares nos apresentou a variação no comportamento 
dos acusados. Dentre os envolvidos, ele destacou a figura de João de 
Deus do Nascimento. A princípio, o alfaiate simulou demência. Em um 
segundo momento, decidiu negar a sua participação. E, por fim, assu-
miu “ter entrado no projeto que se tentava levantar uma revolução nes-
ta cidade”. Ao todo, foram presos 35 acusados. No entanto, para além 
destes números, alguns supostos envolvidos, ao perceberem a gravidade 
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do momento, simplesmente desapareceram – Pedro Leão, por exemplo, 
jamais foi localizado. Outros, apesar de terem sido citados ao longo do 
processo, por serem “pessoas de consideração” na sociedade, a exem-
plo do comerciante Francisco Agostinho Gomes, foram simplesmente 
preservados. 

O capítulo 5 avalia as Condenações e Execuções. Após a apu-
ração dos fatos – que levou em consideração a elaboração dos papéis 
sediciosos e a reunião no Campo do Dique –, em 5 de novembro de 
1799, o Tribunal da Relação da Bahia proferiu a sentença: Lucas Dantas 
do Amorim Torres, Manuel Faustino dos Santos Lira, João de Deus do 
Nascimento e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga foram condenados a 
morrer “de morte natural na forca”, sendo seus corpos posteriormente 
esquartejados e espalhados em diferentes locais da cidade. Entre os de-
mais apenados, foram distribuídas sanções mais brandas, as quais va-
riavam do degredo na África a prisões que iam de 6 meses a 1 ano. Para 
Tavares, aqueles que foram encaminhados ao suplício deveriam morrer 
a título de exemplo. Esta pedagogia macabra pretendia transmitir uma 
mensagem para a população. De toda sorte, no dia 8 de novembro de 
1799, entre as 9 da manhã e às 3 da tarde, ocorreu o suplício dos con-
denados. Após a execução, seus restos mortais permaneceram expostos 
por cinco dias. No dia 13 de novembro, foram recolhidos e enterrados.

O capítulo 6 analisa A face francesa na Sedição. Tomando por 
base os estudos de Francisco Borges de Barros – que defendeu a tese de 
que o capitão Larcher, de origem francesa, comandante da embarcação 
La Preneuse, supostamente teria desembarcado em Salvador, em julho 
de 1797, participando da organização da sociedade secreta Cavalheiros 
da Luz, a qual supostamente teria doutrinado os “confederados do parti-
do da Liberdade” para o levante contra ordem absolutista portuguesa na 
Bahia –, Tavares apresentou argumentos convincentes que permitiram 
deslocar o olhar em outra direção. A priori, segundo pesquisa documen-
tal realizada pelo historiador, a embarcação La Preneuse nunca esteve 
na Bahia. Além disso, o mencionado o capitão esteve na capitania entre 
os dias 30 de novembro de 1796 e 2 de janeiro de 1797, no comando 
do navio Boa Viagem. A partir desses dados, e de um conjunto mais 
amplo de fontes primárias, Tavares questionou a contribuição do capi-
tão Larcher na fundação da sociedade secreta, que teoricamente teria 
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ocorrido em julho de 1797. Além disso, os documentos produzidos pelo 
governador da capitania e pelo próprio comandante francês não suge-
rem qualquer tipo de atividade suspeita durante a sua curta estadia na 
Bahia. Para Tavares, a presença francesa no movimento baiano ocorreu 
dentro de uma conjuntura mais ampla, que remete aos dobramentos das 
ideias vinculadas a Revolução Francesa. Ou seja, a face francesa na 
sedição intentada está inserida na perspectiva universal da revolução 
democrático-burguesa. Apesar deste episódio ter ocorrido em territó-
rio francês, suas linhas mestras – os princípios de liberdade, igualdade 
e fraternidade –, representaram anseios universais. A influência fran-
cesa sobre o movimento baiano ocorreu a partir das ideias que foram 
difundidas – entre os papéis apreendidos pelo governo, estão: a Fala 
de Boissy D’Anglas, o Aviso de Petersburgo e o Orador dos Estados 
Gerais. São estas ideias “subversivas” que subsidiaram parte dos argu-
mentos dos conspiradores. O soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, 
por exemplo, ao longo das oitivas a que foi submetido, declarou ter 
conhecimento de tais ideias de tanto ouvi-las e repeti-las. 

Por fim, o capítulo 7 apresenta As duas fases do movimento. Ao 
longo de sua análise, Tavares minimizou o número de interessados na 
Revolução Francesa e nos acontecimentos políticos que estavam em 
curso na Europa. No que pese a formação de uma sociedade secreta de 
tipo maçônico, ele sugere a necessidade de uma garimpagem de novas 
fontes, para que se possa chegar a uma conclusão mais consistente e 
taxativa sobre a existência dos Cavalheiros da Luz. Tendo em conta 
estas observações, Tavares chegou a algumas conclusões. Primeiro, em 
fins de 1797, atuou na cidade de Salvador um pequeno grupo de “ho-
mem de consideração”, que repudiaram a exploração colonial e senti-
ram atração pela França e seus ideais democrático-burgueses. Segundo, 
diante da documentação disponível, ainda não é possível afirmar ou 
negar a formação de uma organização secreta, maçônica ou não. Ter-
ceiro, esses “homens de consideração” liam e debatiam livros, folhetos 
e cópias de discursos, que subsidiaram a formatação de um pensamento 
contrário ao absolutismo monárquico. Quarto, estando ao seu alcance 
esse repertório de ideias, os “homens de consideração” promoveram 
uma socialização de discursos às pessoas que transitavam na sua orbita 
social. Porém, ao serem advertidos pelo governador da capitania sobre 
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os riscos que poderiam advir do trânsito dessas conversas, alguns re-
trocederam. Por fim, homens livres, mas socialmente discriminados, 
entre eles soldados e artesãos, ex-escravos ou descendentes de escra-
vos, conceberam a ideia de uma república que lhes franqueasse uma 
maior igualdade. São estes que estão falando em levante em 1798. 
A ideia do movimento saiu das conversas, leituras e reuniões. Porém, 
segundo Tavares, os participantes do projeto de sedição não avançaram 
no sentido de promover nenhuma atitude de ordem prática. A avaliação 
do desenrolar do processo de mobilizações garante que o movimento 
ainda estava no campo das articulações. A sua segunda fase, de caráter 
prático, que permitisse a execução dos confábulos, e materializasse os 
objetivos desejados, de fato, não aconteceu. Enfim, como é possível 
perceber, a sedição intentada permaneceu no campo das conspirações.

Para concluirmos, cabe dizer que a obra Sedição Intentada na 
Bahia em 1798 inspirou novas gerações de historiadores. Apesar do 
objeto analisado não ser desconhecido no cenário historiográfico bra-
sileiro, importantes questões ainda permaneciam negligenciadas. Essa 
pesquisa foi capaz de tornar a Conjuração Baiana acessível ao público 
mais amplo. Inclusive, foi responsável por inserir o movimento baiano 
nas ementas dos diferentes cursos na área das ciências humanas. As-
sim sendo, podemos dizer que o objetivo proposto por Luís Henrique 
Dias Tavares foi alcançado. Ou seja, foram abertas “algumas janelas e 
portas, de modo a estimular outros trabalhos”. Esta resenha, embora 
bastante sucinta, representa um resultado direto desta aspiração.

Resenhista:

Historiador Marcelo Renato Siquara Silva é licenciado, bacharelado e mestrado 
pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em história política, econômica, social e 
cultural do Brasil. Atualmente, desenvolve pesquisa de doutorado (UFBA), analisando a 
cultura política na Bahia (1821-1823), sob a orientação da prof.ª Dr ª Lina Maria Brandão 
de Aras.  
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REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), 2000, p.48.
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Fonte: Ilustrações publicadas no Calendário Revolta dos Búzios, editado pela 
PORTFOLIUM Laboratório de Imagens em 2012, de autoria Raimundo Laranjeira e 
Fábio Chamusca.
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Fonte: Ilustrações publicadas no Calendário Revolta dos Búzios, editado pela 
PORTFOLIUM Laboratório de Imagens em 2012, de autoria Raimundo Laranjeira e 
Fábio Chamusca.
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Fonte: Ilustrações publicadas no Calendário Revolta dos Búzios, editado pela 
PORTFOLIUM Laboratório de Imagens em 2012, de autoria Raimundo Laranjeira e 
Fábio Chamusca.
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Fonte: Ilustrações publicadas no Calendário Revolta dos Búzios, editado pela 
PORTFOLIUM Laboratório de Imagens em 2012, de autoria Raimundo Laranjeira e 
Fábio Chamusca.



328  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 323-330, jan./dez. 2018.

Uniforme do 2º Regimento de Linha Uniforme do Regimento dos 
Henriques Miliciannos

Fonte: Ilustrações publicadas por Luis dos Santos Vilhena. A Bahia no século XVIII, 
Vol. I, II, III. Notas e comentários de Brás do Amaral. Apresentação de Edson Carneiro. 
Editora Itapuã, Bahia, 1969.

Fonte: Ilustrações publicadas por Luis dos Santos Vilhena. A Bahia no século XVIII, 
Vol. I, II, III. Notas e comentários de Brás do Amaral. Apresentação de Edson Carneiro. 
Editora Itapuã, Bahia, 1969.
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Fonte: Ilustrações publicadas por Luis dos Santos Vilhena. A Bahia no século XVIII, 
Vol. I, II, III. Notas e comentários de Brás do Amaral. Apresentação de Edson Carneiro. 
Editora Itapuã, Bahia, 1969.

Fonte: Ilustrações publicadas por Luis dos Santos Vilhena. A Bahia no século XVIII, 
Vol. I, II, III. Notas e comentários de Brás do Amaral. Apresentação de Edson Carneiro. 
Editora Itapuã, Bahia, 1969.
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Revolta dos Búzios: 220 anos  
de memória

Os registros do Arquivo 
Público do Estado da Bahia

Alícia Duhá Lose
Pós-Doutoramento, Doutora, Mestre em Letras 

e Linguística e Licenciada em Letras Vernáculas  
Professora Associada do Instituto de Letras e do 

Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 
da Universidade Federal da Bahia Membro 

Presidente do CEPEDOP – Centro de Pesquisa e 
Documentação Paleográfica do Memória & Arte 

Libânia da Silva Santos
Licenciada e Bacharela em História Coordenadora 

da Seção de Arquivos Colonial/Provincial do 
Arquivo Público do Estado da Bahia Desenvolve 
trabalhos de descrição e transcrição paleográfica 

com o Acervo Revolta dos Búzios e outros 
conjuntos documentais do APEB

Resumo
No contexto das atividades do ducentésimo vigésimo ano de ocorrência da 
Revolta dos Búzios, é possível a percepção de um evento histórico dotado de 
distintas interpretações e nomenclaturas – Revolução dos Alfaiates, Conjuração 
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Baiana, Revolta dos Búzios. As fontes primárias produzidas no contexto do 
final do século dezoito são fundamentais para entender as trajetórias de pesquisa 
que resultaram em plurais compreensões desse mesmo evento, elucidar 
questões ainda obscuras, e possibilitar novas análises. Este artigo visa discutir 
a importância das fontes custodiadas pelo Arquivo Público do Estado da Bahia 
e os processos de organização e difusão de seus conteúdos.

Palavras-chave
Revolta dos Búzios; Fontes Primárias; Arquivo Público do Estado da Bahia

Embora não se possa afirmar que o movimento revolucionário de 
1798 é desconhecido na historiografia brasileira, já que existem traba-
lhos específicos, alguns dos quais excelentes, e já que os documentos 
que lhe concernem foram divulgados, não é demais sugerir que ainda 
precisa aparecer uma sua história. Quero dizer: uma versão correta, 
exata, para os episódios dos papéis sediciosos e da reunião do campo 
do Dique, na parte do Desterro, em agosto de 1798. (TAVARES, 1975, 
p.1, grifo nosso)

Revolta dos Búzios. Conjuração Baiana. Conspiração 
dos Alfaiates. Sedição Intentada

A multiplicidade de nomenclaturas para um mesmo evento histó-
rico evidência também a pluralidade de representações e interpretações 
a ele atribuídas. O diálogo com as fontes primárias é essencial para 
a compreensão da complexidade das construções de cada perspectiva 
historiográfica e/ou construções de novas análises.

É evidente a existência atual de um panorama muito mais favo-
rável que o identificado no período da ditadura civil-militar1 por Luís 
Henrique Dias Tavares – renomado estudioso do evento histórico de 
1798. Múltiplas pesquisas relacionadas à temática e suas representações 

1 Luís Henrique Dias Tavares desenvolve suas pesquisas no final da década de 1960.
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foram desenvolvidas sob óticas plurais, inclusive por ele mesmo. No 
entanto, a crítica elaborada pelo historiador sobre as interpretações e 
estudos realizados a partir da análise dos registros manuscritos produzi-
dos pelo Tribunal da Relação da Bahia e pelos envolvidos com o ‘movi-
mento sedicioso’ permanece válida apesar do exposto e da decorrência 
de quase meio século de sua elaboração em virtude, entre outros fato-
res, de obstáculos existentes na organização das próprias fontes.

Profundo conhecedor da documentação, sobretudo por sua atu-
ação enquanto Diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia entre 
1959 e 1969, Tavares frisa a importância de se “considerar essa docu-
mentação no seu todo”, um desafio tendo em vista que,além da existên-
cia de registros em diversas instituições brasileiras e estrangeiras, “à 
época, identificou-se que o descontrole e o desconhecimento do acervo 
custodiado repercutiram no desmembramento dos acervos para formar 
coleções ‘factícias’, o que resultou na criação de uma Seção Históri-
ca (atual Seção Colonial/Provincial do Arquivo Público do Estado da 
Bahia). O princípio de proveniência não era devidamente respeitado, 
nem havia um quadro de classificação” (MATOS, 2018), ou seja, as 
intervenções realizadas com os objetivos de organização e oferta de 
acesso otimizado às fontes, apesar de importantes, não seguiram a or-
dem de produção dos documentos e métodos de classificação que pos-
sibilitassem uma melhor compreensão dos conjuntos. 

A Coleção Revolta dos Alfaiates – termo utilizado para se re-
ferenciar a documentação nos instrumentos de pesquisa da Colô-
nia do Arquivo Público do Estado da Bahia – e a disposição de seus 
documentos,citada em diversas obras de Tavares e outros autores, torna 
perceptível o panorama citado por Matos. Divididos em seis volumes,2 
o primeiro da coleção3 consistia em nove processos, sendo o primeiro 
o interrogatório de Lucas Dantas de Amorim Torres, datado de 18 de 
setembro de 1798.4 Ocupavam o último volume5 os ‘boletins e bilhetes 

2 576, 577, 578, 579, 580, e 581 – Seção Colonial/Provincial - APEB
3 576 (notação antiga)
4 Antiga notação 576/01. Notação atual 578/10
5 581 (notação antiga). Atuais 576.
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sediciosos’6, afixados em diversos pontos da cidade do ‘povo bahinen-
se’ em 12 de agosto de 1798 e motivadores de toda a investigação pro-
cedida pelos desembargadores do Tribunal da Relação da Bahia.

Figura 1 – Papéis sediciosos

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia (BR BA APEB TJBA SRB BB 576/04)

6 Antiga notação 581/01 a 581/12. Notação atual 576/01 a 576/12
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Tavares(1975) considera que “as denúncias, portarias, sequestros, 
interrogatórios, depoimentos, ordens régias, acareações, acusações, de-
fesas e sentenças”, e demais documentos devem ser considerados nas 
pesquisas acerca da temática. Entretanto, os seis códices citados restrin-
giam-se apenas aos processos (interrogatórios, sequestros, acareações 
e depoimentos). No Brasil, a maior parte destes manuscritos de outras 
naturezas encontram-se presentes no acervo da própria Seção Colonial/
APEBe na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Para subsidiar novas 
produções acadêmicas que pudessem vir a preencher as lacunas ainda 
existentes com relação à Revolta dos Búzios,havia a necessidade de 
melhor organização destes arquivos internamente nas instituições que 
os custodiavam, e implantação de políticas de difusão de seus conte-
údos. Pois, documentos, enquanto testemunhos da história, são frag-
mentos de realidades sociais vividas, ferramentas indispensáveis para o 
conhecimento de fatias de duração de tempo. Refletem a existência de 
um ato, de um fato, de um povo... São, portanto, “uma matéria-prima 
para construção da História como conhecimento, pelos historiadores, 
acerca das sociedades vigentes em determinadas dimensões espaço-
-temporais.” (MARCOTULIO et al., 2018, p. 103).

Levando-se em consideração esta preocupação e esse ponto de 
vista, procedeu-se no âmbito das celebrações dos duzentos anos do 
movimento a compilação em uma publicação de transcrições dos do-
cumentos custodiados pela Biblioteca Nacional e Arquivo Público do 
Estado da Bahia. A publicação dos Autos da Devassa da Conspiração 
dos Alfaiates7, apesar de apresentar algumas deficiências, sanou parte 
dos problemas evocados por Tavares ao trazer em ordem cronológica 
os registros dos papeis sediciosos, de todas as denúncias, interrogató-
rios, depoimentos, acareações, acusações, autos de apreensão de bens 
e papeis em casas dos acusados, defesas e sentenças que culminariam 
com a ordem e execução da pena de morte por enforcamento e poste-
rior esquartejamento de João de Deos do Nascimento, Lucas Dantas de 
Amorim Torres, Luís Gonzaga das Virgens e Manoel Faustino dos San-

7 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Autos da Devassa da Conspiração 
dos Alfaiates. Salvador: 1998. v.1 e 2.
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tos Lira.8 Mas em relação aos originais, no âmbito do Arquivo Público 
do Estado da Bahia, nenhuma intervenção foi realizada quanto às suas 
organizações e classificações.

Posteriormente medidas foram adotadas em vistas à preservação 
documental, como a restauração de parte do acervo Revolta dos Alfaia-
tes custodiado pelo APEB, e Microfilmagem dos documentos na íntegra 
dos Maços 576, 577, 578, 579, 580, e 581. Atualmente o consulente 
acessa exclusivamente os microfilmes com as digitalizações, método 
adotado pelo APEB e outras instituições custodiadoras de acervos para 
minimizar o manuseio dos originais em suporte papel, contribuindo 
para a sua conservação.

Em 2016,visando atender a antigas demandas e em concordân-
cia com os princípios arquivísticos de integridade e unicidade, diversas 
ações foram realizadas incluindo a elaboração de novo arranjo para o 
acervo (Figura 2).

Quadro de arranjo

Figura 2 - Quadro de arranjo do Acervo Revolta dos Búzios (2016)

8 Projeto de lei nº 5.819/09 sugerido pelo Grupo Cultural Olodum originou a Lei 12.391, 
que incluiu em março de 2011 os nomes dos quatro mortos da Revolta dos Búzios a 
Heróis da Pátria.
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Toda a documentação contida nos seis volumes – Nº 576, 577, 
578, 579, 580, e 581 – foi apenas reorganizada entre os próprios maços, 
utilizando como critério a ordem cronológica dos documentos e suas ti-
pologias. Desta forma, os dez boletins e dois bilhetes, antes integrantes 
do último volume, foram remanejados para o primeiro. Os cadernos e 
demais papeis apreendidos em casas dos acusados por ordem dos de-
sembargadores e do governador da província, antes divididos nos ma-
ços de números 577 e 580, foram todos reunidos no maço 577 – nove 
itens documentais. Estes documentos deveriam estar anexados aos seus 
respectivos processos de interrogatórios, comparação de letras ou “au-
tos de achada e apreensão” (sic). No entanto, como exposto anterior-
mente, intervenções realizadas no acervo em diferentes períodos com-
prometeram a sua organicidade e a ausência de registros destas ações 
inviabilizaram a reparação do equívoco, razão que justifica a opção da 
classificação destes registros – cadernos e demais papeis apreendidos 
– em um único volume. Os processos, antes difundidos entre os seis 
volumes, foramdescritos, organizados em ordem cronológica, e dividi-
dos em duas subséries: devassas procedidas pelo Desembargador Costa 
Pinto – 36 itens documentais divididos em três maços (Nº 578, 579, e 
580) –, e devassas procedidas pelo Desembargador Avelar de Barbedo 
– 12 itens documentais compilados no maço de número 581.

De modo a não haver obstáculos em consultas com base em cita-
ções bibliográficas que utilizaram classificações anteriores, uma tabela 
de equivalência do acervo foi elaborada e disponibilizada para consul-
ta.9 Outrossim,foi realizado mapeamento de documentos da temática em 
outras series documentais10 da Seção Colonial/Provincial, confecção de 

9 Disponível para consulta na Seção Colonial do Arquivo Público do Estado da Bahia
10 Correspondências Expedidas para o Rei / Correspondências Expedidas para várias 

autoridades / Correspondências Recebidas de várias autoridades  / Correspondências 
Recebidas de Capitães-mores / Ordens Régias / Patentes / Provisões / Tribunal da 
Relação
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descrições com base na NOBRADE11, digitalização do acervo (dispo-
níveis para consulta na Plataforma AtoM/APEB12), criação de verbetes 
para cada item. 

Ainda com o objetivo de ampliar o acesso e auxiliar as pesquisas 
uma nova transcrição paleográfica de todos os documentos identifica-
dos está sendo realizada sob a coordenação das autoras do presente ar-
tigo e uma nova edição semi diplomática dos documentos custodiados 
no APEB está sendo preparada obedecendo a critérios conservadores 
de leitura para disponibilizar aos pesquisadores os textos na íntegra, de 
maneira clara e de fácil localização.

11 Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Procedimentos realizados: criação de 
novo código de referência, resumo do item documental, data tópica, data cronológica, 
nível de descrição, tipo de suporte, números de folhas, números de páginas, se cópia 
ou original, manuscrito ou/e impresso, nomes dos produtores, notas sobre conservação 
e publicação, com referências ao local em que encontram-se transcritos na publicação 
de 1998.

12 O APEB disponibiliza descrições e digitalizações de seus acervos em espaço que 
possui na Plataforma AtoM, acrônimo de Acess to Memory.Encontram-se lançados 
no sistema documentos da Coleção Independência do Brasil na Bahia, Revolta dos 
Búzios, e Companhia Empório Industrial do Norte.
Acesso disponível em: http://www.icaatom.apeb.fpc.ba.gov.br/index.php/tribunal-de-
justica-do-estado-da-bahia.
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Figura 3 - f. 1r Perguntas feitas a Felix Martins dos Santos Processo conduzi-
do pelo Desenbargador Francisco Sabino da Costa

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia (BR BA APEB TJBA SRB BB 578/02)
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[fl. 1r]

{folha 1}

Perguntas feitas a Felix| Martins 
dos Santos, homem| pardo, Tambor 

mor do Regi|mento Auxiliar, e 
prezo nas| cadeas da Relação.

Anno do Nascimento de Nosso| Senhor Jezus Christo de mil 
setecen|tos noventa e oito, ao primeiro dia do| mes de Setembro, nes-
ta Cidade do Sal|vador Bahia de todos os Santos, e cade|as publicas 
da Relação della, onde ve|io o Doutor Francisco Sabino Alva|res da 
Costa Pinto, do Dezembargo de| Sua Majestade, que Deos guarde, e 
seo| Dezembargador dos agravos na dita| Relação, e authorizado pelo 
Illustris|simo e Excellentissimo Governador des|ta Capitania para as 
Diligencias| mencionadas na sua Portaria, comi|go Escrivão igualmente 
nomeado, e o| Tabellião Ajudante Manoel Ribei|ro de Carvalho, man-
dou o dito Me|nistro vir a sua prezença a Felix Mar|tins dos Santos, 
Tambor Mor do Regimen|to Auxiliar desta Praça, e prezo em hum| 
dos segredos das ditas cadeas, e na pre|zença de mim Escrivão, e dito 
Tabelli|ão procedeo o dito Menistro a fazer| perguntas ao dito prezo na 
forma seguinte

N.º 1

Perguntou-lhe pelo seo nome| e de seos pais,  
sua naturalidade, officio|

Figura 4 - Edição semidiplomática preparada por Alícia Duhá Lose e Libânia 
da Silva Santos

Em 2019 completam-se 220 anos da condenação e morte de 
João de Deos do Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Luís 
Gonzaga das Virgens e Manoel Faustino dos Santos Lira e, portanto, 
220 anos de idade dos documentos referentes ao Processo que culminou 
na sua condenação. Mas certamente, entre as linhas dos mais de mil fó-
lios que compõem o processo, ainda há muito história a ser descoberta.
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O ciclo das comemorações 
cívicas baianas: 

as festividades do Dois de Julho

Antonietta de Aguiar  Nunes
Historiógrafa do Arquivo Público do Estado e 

Professora Adjunto IV de História da Educação na 
FACED/UFBa. Aposentada

Resumo
O artigo lembra que as comemorações cívicas baianas em torno do 2 de julho 
ligam-se às atividades realizadas pelas Câmaras Municipais e aos combates 
havidos para a expulsão dos portugueses que haviam ocupado Salvador e 
desejavam a volta do Brasil a mera província ultramarina, anulando a já 
existente independência do Reino do Brasil, embora estivesse unido aos dois 
outros reinos lusófonos. Refere-se sobretudo ao cortejo que começou no ano 
seguinte ao retorno dos portugueses à sua pátria e continua sendo realizado 
até os dias atuais. Menciona a elaboração em distintos períodos das esculturas 
do caboclo e da cabocla, e a construção do pavilhão em que são guardados 
em 1860, reconstruído em 1918. Menciona as etapas atuais do chamado ciclo 
cívico começando pelas comemorações dos municípios do Recôncavo que 
responderam às cartas enviadas pelos deputados às Côrtes de Lisboa dizendo 
querer continuar sendo Reino e aclamando D. Pedro como Defensor Perpétuo 
do Brasil. Conclui falando sobre o folclore relacionado a este ciclo de festas 
cívicas e ditos populares a ele conectados.
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Abstract
The article remembers that the civic commemorations around the 2nd of July 
in Bahia are related to the activities of the city halls and the fights occurred for 
the expulsion of the portuguese which had occupied the city of Salvador. They 
wanted Brazil to return to the condition of overseas province, annulling the 
already existent independence of Brazil Kingdom, although united to the other 
two lusitanian kingdoms. It refers mainly to the procession that begun one year 
after the return of the portuguese to their country, and continues to occur till 
nowadays. It mentions the elaboration in different periods of the sculptures of 
the “caboclo” and the “cabocla” and the construction of the pavilion where 
they are both kept. It tells about the actual stages of the so called civic cicle, 
beginning by the commemoration of the Reconcavo cities that answered to the 
letters of the deputies to the Court of Lisbon telling that they wanted to continue 
being an independent kingdom and acclaiming D. Pedro as the Perpetual 
Defensor of Brazil. Concluding it tells about the folklore related to the cicle of 
civic festivities and the popular sayings connected to it.

O ciclo das comemorações cívicas na Bahia vem logo após o ciclo 
de festas juninas e em seu começo está ainda um pouco imbricado com 
ele. As comemorações cívicas estão ligadas aos combates pela expulsão 
dos portugueses que desejavam a volta do Brasil a mera província ultra-
marina de Portugal e, portanto, às lutas pela manutenção da independên-
cia do Brasil (que já era reino autônomo desde 16 de dezembro de 1815, 
embora unido aos dois outros reinos lusófonos: Portugal e Algarves). 

Como Salvador fora ocupada pelo Comandante das Armas portu-
guês Inácio Luís Madeira de Melo - nomeado pelas Côrtes de Lisboa 
sem a aquiescência do príncipe regente D. Pedro - os brasileiros favo-
ráveis à Independência do Brasil retiraram-se para o Recôncavo baiano 
onde organizaram a luta, arregimentando de vários pontos pessoas e 
armas que formaram o exército mais tarde conhecido como libertador. 
Estabeleceram uma Junta Governativa em Cachoeira que não obedecia 
a Madeira de Melo ou às Cortes de Lisboa, e sim a D. Pedro, Príncipe 
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Regente do Reino do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Tentava-se 
retomar o domínio sobre a cidade do Salvador. 

Tendo um caráter meramente regional de início, estes combates, 
após o 07 de setembro de 1822, integraram-se às lutas nacionais, pois 
D. Pedro compreendeu que, para consolidar a separação dos demais 
reinos lusófonos que ele estabelecera, era preciso vencer a resistência 
portuguesa ainda existente em outros pontos do país: Província Cispla-
tina ao Sul, Pará, Maranhão e Piauí ao Norte e, a Leste, a importante 
província baiana com a cidade de Salvador que fora a capital do Brasil 
por 214 anos. D. Pedro enviou então à Bahia, como reforço, o general 
(francês) Pedro Labatut para treinar e organizar as tropas de combaten-
tes voluntários e o almirante (inglês) Alexander Thomas Cochrane para 
dar apoio marítimo à luta pela expulsão dos portugueses. Os combates 
se desenrolaram na Bahia ainda por vários meses. Não podendo con-
quistar pelas armas a cidade do Salvador, muito fortificada, resolveu-se 
sitiá-la, impedindo o ingresso de alimentos na cidade. 

Histórico do cortejo do Dois de Julho

Na madrugada do dia 02 de julho de 1823 o que restava do exército 
português sob o comando de Madeira de Melo e os demais portugueses 
residentes na Salvador ocupada e sitiada - inclusive os padres agostinia-
nos do convento da Palma e os carmelitas descalços do convento de Santa 
Teresa - embarcaram em fuga para Lisboa, em 84 navios. Saíram do cais 
da Ribeira das Naus e da Gamboa, de volta a Portugal, deixando Salva-
dor depois de mais de um ano de lutas em que foram sitiados na cidade 
e vencidos pelos patriotas brasileiros. Abandonavam a cidade depois de 
mais de um ano de luta contra os partidários da independência brasileira, 
que tinham seu governo provisório sediado em Cachoeira e lutavam em 
vários pontos do Recôncavo baiano. Os brasileiros haviam tentado tomar 
Salvador, mas esta era muito bem fortificada e os portugueses tinham 
bom armamento, de modo que não conseguiram seu intento, resolvendo 
vencer os inimigos pela fome, sitiando a cidade, sem permitir que aí en-
trasse qualquer tipo de mantimento vindo do Recôncavo. Já sem forças 
para resistir, Madeira de Melo pedira provisões para a retirada, mas o 
comandante brasileiro impusera-lhe rendição incondicional e depois se 
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veria o que fazer com eles. Diante disso, Madeira de Melo e os demais 
portugueses resolveram fugir de qualquer maneira, o que fizeram na ma-
drugada de 02 de julho de 1823.

Assim que foi noticiada a fuga no acampamento brasileiro em 
Pirajá, o comandante em chefe do Exército Libertador brasileiro, José 
Joaquim de Lima e Silva (que assumira a coordenação da guerra depois 
da deposição de Labatut em 21 de maio de 1823), formou seu exército 
e, desde as 9 horas da manhã, marchou em direção a Salvador. Vieram 
pela então Estrada das Boiadas (hoje rua Lima e Silva, na Liberdade). 
Os habitantes das casas ao longo do caminho saudaram a entrada dos 
brasileiros e as Irmãs Ursulinas da Soledade teceram um belo arco de 
flores para saudá-los em sua passagem. Em frente ao convento da So-
ledade, então, retribuindo a homenagem, Lima e Silva parou com seu 
exército e discursou para a população. Entrou em seguida com o Exér-
cito Libertador na cidade de Salvador, passando pela rua de São José 
(caminho entre os fortes de Santo Antonio e do Barbalho que, cruzando 
fogo, não permitiam a entrada de inimigos pela parte norte da cidade 
fortificada), Perdões, Pelourinho, chegando ao Terreiro de Jesus. O cor-
tejo festivo-militar se dissolveu, passada uma hora da tarde.

Os vários batalhões do exército foram distribuídos para 
aquartelar-se em muitos dos fortes existentes que defendiam Sal-
vador. O Exército Libertador dirigiu-se até o forte de São Pedro, na 
extremidade sul da cidade fortificada, para assegurar-se que Salva-
dor fora mesmo totalmente desocupada.

No dia 02 de julho do ano seguinte, 1824, os brasileiros resolve-
ram comemorar o aniversário da vitória sobre os portugueses. Orga-
nizaram um préstito, saindo da Lapinha, embocadura da estrada das 
boiadas, e seguiram o mesmo itinerário da brigada de Lima e Silva. 
Improvisou-se um carro emblemático utilizando uma carreta arrancada 
dos lusitanos na batalha de Pirajá (08 de novembro de 1822), de início 
com um caboclo em pessoa, representando o povo brasileiro, desfilando 
sobre a carreta tomada dos portugueses. Como no ano anterior, em que 
o Exército Libertador recebera os louros das religiosas ursulinas, fize-
ram uma parada em frente ao convento da Soledade e passaram depois 
pelo Barbalho, cuja fortaleza havia sido a primeira a alçar a bandeira 
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brasileira depois de desocupada pelos portugueses. Resolveu-se então 
que a cada ano se repetiria este cortejo cívico, em comemoração à vitó-
ria dos brasileiros na luta pela sua independência.

No ano de 1826, por iniciativa de alguns patriotas, decidiu-se subs-
tituir o caboclo por uma escultura, encomendada a um dos melhores es-
cultores da época, Manoel Inácio da Costa1. Ele a fez em madeira, repre-
sentando um caboclo (o brasileiro) esmagando um dragão (o domínio 
português). Foi também construído um novo carro para conduzi-lo, com 
as rodas tiradas da carreta tomada ao inimigo português em Pirajá.

Em 02 de julho de 1823 cantou-se pela primeira vez o Hino da In-
dependência da Bahia, música do prof. José dos Santos Barreto, natural 
de Cachoeira (*1764-†1848) e letra do então alferes do Estado Maior 
do Exército, Ladislau dos Santos Titara (QUERINO, 2009, p.58).

Vinte anos depois de esculpido o caboclo, 1846, sendo presidente 
da província da Bahia Francisco José de Souza Soares d´Andrea, portu-
guês de nascimento, por achar muito ultrajante para seus patrícios aque-
le desfile anual, encomendou ao também famoso escultor Domingos 
Pereira Baião a feitura de uma cabocla representando a índia Catarina 
Paraguaçu que havia dado origem, com seu marido português, Diogo 
Alvares Correia, o Caramuru, a muitas importantes famílias baianas. 
Queria simbolizar com isso a união dos dois povos na formação de 
uma nova nacionalidade, acabando com as rivalidades entre brasileiros 
e portugueses. Andrea pretendia que a cabocla substituísse o caboclo no 
desfile mas, devido à reação popular, acabou aceitando a participação 
de ambos. O caboclo e a cabocla passaram desde então a sair juntos no 
cortejo, e já sem a habitual hostilidade contra os portugueses. Ao final 
do período de festas comemorativas, os caboclos eram guardados num 
depósito à rua do Maciel de Baixo (onde é hoje o Solar Ferrão). Na noi-
te de 1º de julho de cada ano eram levados os carros para a Lapinha e na 
manhã do dia 02, às 9 horas, repetindo a entrada de Lima e Silva, saía 
o cortejo percorrendo novamente o mesmo itinerário por ele seguido.

1 José Alvares do AMARAL em seu Resumo Cronológico e Noticioso da Bahia (2013, 
p. 300) afirma que teria sido o habilíssimo escultor Bento Sabino dos Reis que o 
confeccionou, mas esta não é a opinião de vários outros historiadores, por falta de 
documentação a respeito.
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No dia 02 de julho de 1875, ocorreu um desagradável incidente 
resultando na morte do porta-bandeira do batalhão patriótico do Li-
ceu de Artes e Ofícios. Tudo começou quando, no Terreiro de Jesus, 
já formado no préstito cívico o batalhão patriótico do Liceu de Artes 
e Ofícios, o 18º batalhão de Infantaria, comandado pelo tenente co-
ronel Alexandre Augusto de Frias Vilar, tentou colocar-se à frente, ao 
que os patrióticos opuseram-se firmemente. O confronto resultou na 
morte do porta-bandeira do batalhão patriótico, o artista João Albino 
d´Almeida, tipógrafo do jornal liberal Diário da Bahia. Atacado por 
baionetas, tombou abraçado ao pavilhão que os soldados tentaram em 
vão arrebatar-lhe das mãos. O conflito ocorreu sob forte chuva. Cessada 
esta, constatou-se o óbito e os patriotas rebelaram-se contra os infantes 
do 18º batalhão, ameaçando invadir o quartel da Palma, no que foram 
impedidos pelo 16º batalhão vindo do forte de São Pedro e pela cavala-
ria de linha de Água de Meninos. O presidente da Província, Venâncio 
José de Oliveira Lisboa. conservador, chamou o Conselheiro Manuel 
Pinto de Souza Dantas - chefe do Partido Liberal e redator do Diário da 
Bahia - para acalmar a população. Este fez cessar o motim quando, da 
sacada do jornal, pediu calma à população, garantindo que o governo 
tomaria providências no sentido de reverter o desagravo.  À noite, em 
espetáculo de gala no Teatro São João, um poeta recitou versos inflama-
dos condenando o vil atentado. 

No dia 03 seguinte ocorreu o enterro de João Albino com a con-
corrência de numerosos políticos liberais e homens de notável prestígio 
político, estimados pelo povo, o qual também acompanhou compungido 
o féretro do mártir patriótico. Frias Vilar, comandante do 18º batalhão de 
Infantaria, iniciador do incidente, recebera no próprio dia 02 ordem para 
recolher-se preso no Arsenal de Marinha, para onde se dirigiu - escoltado 
pelo brigadeiro honorário Francisco Vieira de Faria Rocha, veterano da 
guerra do Paraguai – em uma cadeirinha de arruar com as cortinas fecha-
das, para não ser visto pela população revoltada. No dia 04 de julho, ele e 
seu 18º batalhão embarcaram finalmente rumo à Corte, encerrando assim 
o nefasto episódio. 
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Outras homenagens

Em 1849 o general francês, que por tempos comandou a luta pela 
retomada de Salvador, Pedro Labatut, faleceu em sua então residência 
à rua dos Barris nº 64 (hoje rua General Labatut) e foi enterrado na 
igreja da Piedade. No ano de 1853 seus restos mortais foram deposi-
tados na igreja de São Bartolomeu em Pirajá (onde houve importante 
batalha na época das lutas pela independência) com grande solenidade 
e, a partir do ano seguinte, por iniciativa de Francisco Alvares dos 
Santos, lente da Faculdade de Medicina e diretor do batalhão patrió-
tico Minerva, passou-se a realizar anualmente também uma romaria a 
Pirajá cerca de 20 dias após esta data, como parte das comemorações 
do Dois de julho na Bahia (SILVA,1934, p. 583; MATTOS, 1956, p. 
345/6 e ALBUQUERQUE, 1999, p.68).

Em janeiro de 1857 começou a funcionar a Companhia do 
Queimado que vendia água à população a partir de elegantes chafa-
rizes; os três primeiros foram colocados no Terreiro de Jesus, no lar-
go do Teatro (hoje Praça Castro Alves) e na Piedade. O da Piedade, 
todo em mármore, tinha no topo a cabocla representando emblema-
ticamente o Brasil (AMARAL,1921-22, p. 545 e MARTINEZ, 2000, 
p.78/9). Este chafariz passou depois algum tempo no largo Dois de 
Julho (que deve a ele sua atual denominação) e hoje se encontra em 
frente ao Quartel dos Aflitos. 

Em 1860 a Sociedade Dois de Julho, que fora instituída desde 
1835 para comemorar a nossa emancipação política e se encarregava 
dos festejos anuais, mandou edificar um pavilhão no Largo da Lapinha 
para custódia dos “emblemas da nossa independência” e aí passaram de 
então em diante a serem guardados os dois carros e as esculturas do ca-
boclo e da cabocla (QUERINO, 2009, p.73/4). Os gastos do festejo cor-
riam por conta de uma comissão organizadora que angariava donativos 
pela cidade. O distrito de Santo Antonio orgulhava-se particularmente 
de paraninfar a festa. Nesta data cívica baiana era costume, no século 
XIX, distribuir alforrias a escravos, como que retribuindo o esforço dos 
que batalharam junto com o Exército Libertador.
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Na segunda metade do sec. XIX, introduziu-se também a prática 
da chegada do Fogo Simbólico, vindo de Pirajá no dia 1º de julho.

A partir de 1895 o cortejo, que primitivamente ia só até o Terreiro 
de Jesus, passou a se estender até o largo do Campo Grande onde, em 
02 de julho daquele ano, foi inaugurado um monumento comemorando 
os feitos heroicos dos brasileiros nas lutas pela expulsão dos portugue-
ses em 1822-23.

O bairro de Santo Antônio era o tradicional organizador das fes-
tas, pois por ele havia de fato passado o Exército Libertador ao entrar 
na cidade de Salvador, mas vários outros bairros organizavam também 
as suas festas comemorativas da independência baiana: Cidade de Pa-
lha (hoje Cidade Nova), Brotas, Castro Neves, Garcia, Rio Vermelho, 
Massaranduba, Itapagipe, Itapoã, etc. Neles se fazia a levada do cabo-
clo, com um carro emblemático, réplica do da Lapinha, que percorria 
as ruas do bairro no dia aprazado. Em alguns, como o da Cidade de 
Palha, havia até bando anunciador uma semana antes; lá, por trabalhar 
em sua maioria o pessoal durante o dia, tanto o bando como a levada do 
caboclo eram feitos à noite, acompanhada inclusive por banda militar 
e duas ou três escolas particulares das redondezas (VIANNA,1976/77, 
p.279/80).

Em 26 de julho de 1914 a Liga Baiana de Educação Cívica inau-
gurou um Panteon em Pirajá, para onde foram levados os restos de Pedro 
Labatut na sua urna de mármore, encimada por seu busto colocado nes-
ta ocasião. Cinco anos depois, em 20 de julho de 1919, a comissão 
popular dos festejos de 02 de julho deste ano inaugurou no Panteon os 
retratos emoldurados do almirante Lord Alexander Thomas Cochrane 
e do general José Joaquim de Lima e Silva; em 02 de julho de 1920 
colocaram-se ai os retratos das heroínas baianas Joana Angélica e Maria 
Quitéria de Jesus (SILVA,1934, p. 583/4 e MATTOS,1956, p. 347).

Durante a primeira guerra mundial, com as dificuldades finan-
ceiras daí advindas, houve problemas para a saída do cortejo cívico, 
que chegou a ser suspenso. Em 1917 a Comissão Organizadora dos 
Festejos (composta neste ano, entre outros, por Álvaro de Oliveira e 
Silva, Arnaldo Francelino Pereira e Heráclio Pires de Carvalho, que 
fora vereador e era descendente da Casa da Torre e de Caramuru) não 
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conseguindo manter mais a tradição, decidiu entregar a sua responsa-
bilidade à instituição que lhes parecia a mais adequada para manter a 
comemoração: o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, a quem foi 
cedido o Pavilhão com os carros comemorativos e os caboclos. Isto foi 
feito por iniciativa do cel. Cosme de Farias, genuíno representante das 
classes populares.

 O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, por iniciativa de seu 
secretário Bernardino José de Souza, promoveu uma subscrição popu-
lar para construir um novo pavilhão na Lapinha, visto estar o antigo já 
muito deteriorado. Com projeto e supervisão de Arnaldo Pimenta da 
Cunha, então tesoureiro do IGHB, o velho barracão foi demolido em 
13/05/1918 e o novo pavilhão foi construído, sendo inaugurado no dia 
2 de julho de 1918.

No ano de 1918 o préstito saiu sob o comando do Instituto, mas 
em 1919, talvez pela comoção social pós-guerra, o Instituto Histórico 
achou por bem não mais deixar sair os carros em cortejo, apenas passar 
a abrir o Pavilhão, no largo da Lapinha, à visitação pública no período 
das festas comemorativas. Em 1919 e 1920, como visto, foram inau-
gurados no pavilhão os quadros dos grandes vultos da independência 
na Bahia: Labatut, Lima e Silva, brigadeiro Souza Lima e o Almirante 
Cochrane (ALBUQUERQUE, 1999;103). Deixaram de desfilar os ca-
boclos e a festa oficial ocorria ao pé do monumento erigido no Campo 
Grande. Mas passou a haver anualmente uma verdadeira romaria po-
pular em visita ao pavilhão da Lapinha para ver os caboclos. Assim 
continuou ocorrendo até 1942, quando o coronel Edgar Cordeiro, inte-
ressado na restauração do Fogo Simbólico, e o Secretário Geral do Ins-
tituto Geográfico e Histórico, prof. Francisco da Conceição Menezes, 
querendo reviver a antiga tradição do cortejo, apelaram para o poder 
público a fim de obter ajuda para retomar as comemorações com a gran-
deza que tinham antes, no que foram atendidos. O cortejo então voltou 
a percorrer o caminho feito pelo Exército Libertador.

Foi, portanto, na interventoria de Renato Onofre Pinto Aleixo (24 
de novembro de 1942 a 28 de outubro de 1945) que o Departamento de 
Imprensa e Propaganda propiciou a restauração do préstito cívico do 
Dois de Julho, que continuou a ser feito sem mais interrupções desde 



354  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 345-362, jan./dez. 2019.

então. O comando das festividades porém, era feito pelo Instituto Ge-
ográfico e Histórico da Bahia, guardião dos emblemas da nossa inde-
pendência.

A partir de 1959 (quando morreu o prof. Francisco da Conceição 
Menezes), apesar do Instituto continuar sempre presente na organiza-
ção das festividades, houve gradativa transferência de responsabilidade 
para a Prefeitura, que passou a financiar a cada ano a recuperação e pin-
tura dos carros e do pavilhão onde ficam guardados, bem como o paga-
mento das pessoas que puxam os carros ao longo do cortejo, a banda de 
música que acompanha até o final (a banda do Corpo de Bombeiros só 
acompanha na ida dos carros para o Campo Grande no dia 02 de julho 
e na volta, dia 05, vem do Campo Grande apenas até a praça Municipal, 
onde desce a ladeira da Praça e se recolhe ao seu quartel). O Depar-
tamento de Turismo então reativou os festejos revigorando o Bando 
Anunciador com mascarados, batucadas e blocos carnavalescos para 
animar o desfile. Mas isto não durou muito tempo, tendo desaparecido 
dos programas oficiais. Introduziu-se também nesta época a cerimônia 
do Fogo Simbólico com a corrida realizada em vários municípios do 
Recôncavo baiano que participaram das lutas, em direção a Salvador 
(VIANNA,1977, p. 176/7).

As etapas atuais do ciclo cívico

No dia 14 de junho Santo Amaro, e depois a 25 de junho Ca-
choeira - cujas Câmaras Municipais foram as primeiras a responder à 
carta consulta dos Deputados Baianos presentes às Cortes de Lisboa 
dizendo que queriam a independência e declarando ser D. Pedro o De-
fensor Perpétuo do Brasil - iniciam as comemorações da independên-
cia. O fogo simbólico é aceso em Cachoeira (onde funcionou a junta 
de governo que se dirigia diretamente a D. Pedro enquanto Salvador 
esteve ocupada por Madeira de Melo) e é levado em corrida a pé por 
atletas previamente determinados, e em sistema de revezamento, que 
percorrem os vários pontos do Recôncavo onde se deram lutas, e de-
pois levam a tocha para ser entregue em Salvador no dia 1º de julho.
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Na cidade do Salvador as comemorações constam de: cerimônia 
de chegada do Fogo Simbólico no dia 1º de julho; no dia 02 de julho 
pela manhã, o Instituto Histórico entrega solenemente, na Lapinha, os 
emblemas da nossa Independência ao Prefeito da cidade e o secular des-
file ou procissão cívica se repete, acompanhado por autoridades civis, 
militares, eclesiásticas, colégios, agremiações diversas e povo. O roteiro 
histórico é feito com os carros emblemáticos precedidos por um pelo-
tão de vaqueiros que representam os Encourados de Pedrão (batalhão 
sertanejo chefiado pelo padre José Maria Brayner). Segue até o Terreiro 
de Jesus onde faz uma pausa e é celebrado o Te Deum, em geral com a 
participação do próprio arcebispo primaz do Brasil. Pela tarde, reinicia-
-se às 2h o cortejo, partindo da praça da Sé (ou da praça Municipal) até 
o Campo Grande, com os mesmos participantes que formam uma ex-
traordinária cauda humana acompanhando os carros dos caboclos, indo 
até o Campo Grande e estacionando na base do monumento aos heróis 
do Dois de julho, onde o governador do estado dirige-se ao povo reme-
morando a data cívica. Este monumento, feito com subscrição pública, 
foi aí colocado e inaugurado oficialmente no ano de 1895.

Os carros com os caboclos permanecem no Campo Grande, sob 
dossel adrede preparado, expostos à visitação pública até o dia 05 de 
julho, quando se realiza, à noite, a volta dos caboclos ou “volta dos car-
ros” para a Lapinha, desfile exclusivamente popular.  Na noite de 05 de 
julho, às 20 horas em ponto - única pontualidade que os baianos sempre 
cumpriam - saía o cortejo (recentemente esta saída tem sido antecipada 
para as 19 ou mesmo 18h), sem a presença de autoridades, sem galas 
nem discursos, mas acompanhado pela banda do Corpo de Bombeiros, 
por outra banda cívica e, atualmente, também dos modernos carros de 
som tocando hinos e marchas apropriadas. Vai num pique só do Campo 
Grande até a Lapinha, percorrendo o mesmo caminho da ida, acompa-
nhado agora pela população que espontaneamente lhe segue. Ao longo 
do percurso, numa breve parada aqui ou ali para os puxadores dos car-
ros descansarem, toma-se num bar próximo uma pinga ou cerveja – ou 
um conhaque em tempo de chuva ou frio – para se fortalecer e animar 
para que se continue com pique para chegar a pé até a Lapinha, o que 
acontece umas 2 a 2½ horas depois de terem saído do Campo Gran-
de. Este ritmo apressado originou a expressão popular Toque o carro 
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pra Lapinha significando: Ande ligeiro! Lá os carros são guardados 
no pavilhão e as flores e galhos que enfeitam os caboclos distribuídos 
entre a população que os disputa. Nesta noite “batem” em Salvador e 
no Recôncavo baiano muitos terreiros de candomblé das nações congo 
ou angola, reverenciando diferentes caboclos que aí se manifestam em 
seus “cavalos”.

A festa só termina no domingo seguinte, com a romaria até o Pan-
teão de Labatut, em Pirajá, onde é celebrada missa na igreja de São 
Bartolomeu e o presidente do Instituto Histórico discursa rememorando 
os feitos dos heróis ali enterrados. 

Folclore relacionado ao ciclo cívico

O Dois de Julho tem todo um folclore a ele relacionado. Existem 
estórias que são contadas e repetidas, sem que se tenha cabal prova 
documental das mesmas. É o caso, por exemplo, do corneteiro Lopes, 
na batalha de Pirajá em 08 de novembro de 1822. Já em grande desvan-
tagem, o comandante brasileiro José de Barros Falcão mandou tocar 
retirada para não ficar totalmente sitiado e ser massacrado pelos portu-
gueses. O corneteiro Luís Lopes - português que formara ao lado dos 
brasileiros - ao invés, tocou: “avançar cavalaria” e “degolar”. Conhece-
dores do seu significado, os portugueses ficaram apavorados pensando 
na chegada de grande reforço de cavalaria, que não teriam condições 
de resistir. Debandaram então, assustados, e os brasileiros foram-lhe 
ao encalce, transformando uma quase derrota em retumbante vitória. 
(CALASANS,1973, p.6/7). Antes disto, em fevereiro de 1822, quando 
Madeira de Melo se impôs à força como Comandante das Armas - em-
bora a Câmara Municipal de Salvador relutasse em aceitar a autentici-
dade dos documentos que o nomeavam - houve choques de rua entre os 
batalhões portugueses e os brasileiros comandados por Manuel Pedro 
de Freitas Guimarães, brasileiro, até então Comandante das Armas na 
Bahia. Quando saíram do forte de São Pedro (que defendia a parte sul 
de Salvador e era comandado por Manuel Pedro antes dele ser nomea-
do comandante Geral das Armas na Bahia) para enfrentar os portugue-
ses bem mais numerosos, estes, ao se defrontarem com os brasileiros, 
viram à frente deles um frade da ordem dos menores franciscanos, 
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lutando arrojadamente e parecendo imune a qualquer tipo de ataque ou 
mesmo bala.  Surpresos, os portugueses deram para trás e os brasileiros 
puderam escapar saindo de Salvador e indo para o Recôncavo onde 
organizaram o exército libertador, que lutou até conseguir expulsar os 
portugueses de Salvador. Os brasileiros, que não haviam visto o tal fra-
de, quando souberam o porque da retirada dos portugueses, atribuíram 
a Santo Antonio (paralelizado com Ogum, o orixá da guerra, nos can-
domblés baianos) a proteção às tropas nacionais que lutavam pela sua 
independência. Mas isto é pura lenda. Quem haveria de imaginar que 
o pacato franciscano, o santo Antoninho de Lisboa, iria se meter va-
lentemente em tais escaramuças e logo lutando contra os seus próprios 
conterrâneos? (CALASANS, 1973, p.5/6 e VIANNA, 1977, p.169). 
Também a Senhora Santana teria aparecido ajudando brasileiros no pe-
ríodo das lutas pela independência. Conta-se que os moradores do Rio 
Vermelho (onde havia uma fortaleza que os portugueses usavam em sua 
defesa da cidade do Salvador), quando da ocupação de Salvador por 
Madeira de Melo no início da década de 1820, haviam se retirado para a 
Pituba ou outras praias mais longínquas, para evitar o contato e domínio 
dos portugueses. Certa feita, supondo que os marotos (como eram cha-
mados os portugueses) haviam partido, alguns pescadores mais ousados 
retornaram ao Rio Vermelho e ficaram em animada conversa perto da 
igrejinha local (dedicada a Santana). Foi quando lhes apareceu uma se-
nhora desconhecida avisando-lhes da iminente chegada dos inimigos e 
aconselhando-os a sair, o que fizeram, pois logo verificaram que de fato 
os portugueses estavam chegando; julgaram ter sido um milagre o não 
terem sido alcançados e pegos pelo exército luso, e atribuíram à Senho-
ra Santana o aviso, razão pela qual passaram a realizar para ela, todos 
os anos, devota e animada festa (CALASANS,1973, p.6)

Além disso, existem ditos populares que se referem a fatos e epi-
sódios ligados ao 2 de julho: 

Foi um 2 de julho! - refere-se a algo fora do comum, com espeta-
cular festa, impressionando pela grandiosidade ou esplendor. 

Cara de 2 de julho - significa um rosto risonho, alegre, feliz ou, 
por outro lado, também pode significar fisionomia solene de gente que 
só sai à rua de ano em ano. 
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Toque o carro pra Lapinha – se diz sempre que algo precisa 
ser feito ligeiro, de qualquer forma, sem poder parar; refere-se à volta 
dos caboclos, no dia 05 de julho, sempre feita às pressas e com grande 
alvoroço. 

Antigamente havia para as moças o elogio: bonita como a cabo-
cla do 2 de julho; este, infelizmente foi desaparecendo. 

Mas ainda se usa muito o Vá chorar no pé do caboclo – agora 
se referindo ao caboclo do monumento que foi colocado em 1895 no 
Campo Grande, que é bastante alto para que o caboclo não consiga 
ouvir as súplicas de quem chora ao pé do seu monumento. A expressão 
significa algo que não tem mais outra solução e a pessoa tem que se 
conformar. Isto porque, quando se decidiu fazer o monumento, houve 
toda uma discussão sobre onde ele deveria ser posto. Uns o queriam 
frente ao forte do Barbalho, onde pela primeira vez se hasteara, em 2 
de julho de 1823, a bandeira brasileira. Outros preferiam o Campo da 
Pólvora ou Campo dos Mártires onde foram sacrificados os revolucio-
nários pernambucanos de 1817. Inclusive a pedra fundamental do mo-
numento havia sido aí colocada em 1881, mas não se deu continuação 
à obra. Outros queriam o Campo de São Pedro, hoje Campo Grande, 
por neste forte ter começado o movimento de resistência a Madeira de 
Melo. Tendo vencido esta última corrente, o monumento foi aí inaugu-
rado em 2 de julho de 1895 e quem não se conformasse com a solução 
dada, que fosse chorar no pé do caboclo.  (CALASANS,1973, p.9). De-
pois das festividades regulares, que geralmente eram organizadas pelos 
moradores do bairro de Santo Antonio além do Carmo, denominados 
papa-mamões, alguns outros bairros da capital realizavam solenidades 
comemorativas da independência baiana, os dois de julhos locais. Isto 
acontecia no Garcia, nos Barris, no Tororó, em Brotas, no Castro Neves 
(dos mais afamados), Rio Vermelho, Massaranduba, Cidade de palha 
(hoje Cidade Nova), Itapagipe e entravam pelos meses de agosto e se-
tembro festejando. (VIANNA, 1984, p.91 e CALASANS, 1973).

Também no Recôncavo baiano, onde ficaram os brasileiros e se 
organizaram na luta pela expulsão dos portugueses de Salvador, come-
mora-se em várias cidades o 2 de julho, tendo cada uma delas seu carro 
com caboclo e fazem o préstito cívico imitando a festa realizada em 
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Salvador. Pode haver divergência nas datas da festa principal, pois cada 
cidade tem a sua comemoração particular. Em Itaparica, é comemorado 
o 07 de janeiro de 1823, quando resistiram ao ataque dos portugueses 
e João das Botas conseguiu com sua esquadra improvisada - composta 
majoritariamente por baleeiras - derrotar os brigues de guerra lusos; em 
Santo Amaro, o 14 de junho de 1822, em Cachoeira o 25 de junho, em 
Maragogipe o 26 de junho, em São Francisco do Conde o 29 de junho 
do mesmo ano de 1822, datas em que as respectivas câmaras muni-
cipais deram a resposta aos deputados brasileiros em Lisboa dizendo 
querer a independência e elegendo D. Pedro como Defensor Perpétuo 
do Brasil. Em Jaguaripe, se comemora em 29 de julho de 1822, data da 
batalha do Funil, decisiva para impedir que as tropas portuguesas se 
reabastecessem de víveres em Nazaré das Farinhas, onde tinham mui-
tos patrícios, e também a data da mesma manifestação da sua Câmara 
Municipal, depois do combate vencedor no Funil. Como o 2 de julho 
é atualmente considerado feriado estadual, as comemorações tendem 
presentemente a se concentrar neste dia. Em 31 de janeiro de 2006 a 
deputada federal baiana, Alice Portugal, do PCdoB, apresentou na Câ-
mara dos Deputados em Brasília, o projeto de lei nº 6.576, instituindo o 
dia 2 de julho como data histórica no calendário das efemérides nacio-
nais. Sendo aprovado, seguiu para o Senado Federal, onde também foi 
aceito e publicado no Diário do Senado Federal de 16 de maio de 2008.

Finalmente, no dia 05 de junho de 2013, a presidenta Dilma Roussef 
sancionou a lei nº 12.819 incluindo o dia 02 de julho entre as datas his-
tóricas do calendário de efemérides nacionais.  
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A Revista publica a Lei 13.697/2018, recentemente 
aprovada pela Câmara dos deputados, que dignifica os 
heróis baianos.

A Lei 13.697/2018, publicada no Diário Oficial da União, em 
julho, inscreve no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria os nomes 
de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, Sóror Joana Angélica de Jesus, 
Maria Felipa de Oliveira e João Francisco de Oliveira (João das 
Botas), mártires da Independência da Bahia, ocorrida em 2 de julho 
de 1823. A proposta foi uma iniciativa da senadora Lídice da Mata 
(PSB - BA), do senador licenciado Walter Pinheiro (PT-BA) e do ex-
-senador João Durval (PDT), com origem no Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 535/2011, aprovado em 2015 na Casa e em 2018 na Câmara 
dos Deputados.



Agenda 
IGHB





 Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 365-369, jan./dez. 2018.  |  365

Agenda Cultural do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia – 2018

Mês Data Evento

JANEIRO 22 Posse da diretoria do IGHB

FEVEREIRO 2 Lançamento do livro Memórias Inesquecíveis 

MARÇO

5 a 7 Encontro dos Institutos Históricos Nacionais, 
em Pernambuco

14, às 17h
Abertura das atividades culturais do IGHB – 
Conferência “Epigrafia e Identidade Social”, 
do Padre Gilson Magno dos Santos

07, 17h Reservado para ABROL – Posse de novos 
acadêmicos 

19 a 23 Curso Salvador, evolução urbana, eventos 
históricos e condicionantes naturais

26, às 15h Projeto Papos na Varanda (coordenação 
Museu do IGHB)

ABRIL

06/04/2018 
 Sexta-feira

- Projeto memória musical da Bahia: Em 
Berço Esplêndido – o Hino Nacional do 
Amazonas ao Prata.
- Palestra de Joaci Góes sobre Castro Alves

10/04/2018 
 Terça-feira

Seminário André Rebouças: o abolicionista 
que pensou o Brasil

18/04/2018 
 Quarta-feira I Fórum sobre Coleções Raras e Especiais
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Mês Data Evento

ABRIL

23/04/2018 
 Segunda-feira

Curso Salvador, evolução urbana, eventos 
históricos e condicionantes naturais  
(18 às 21h)

24/04/2018 
 Terça-feira

Curso Salvador, evolução urbana, eventos 
históricos e condicionantes naturais  
(18 às 21h)

25/04/2018 
 Quarta-feira

Curso Salvador, evolução urbana, eventos 
históricos e condicionantes naturais  
(18 às 21h)

26/04/2018 
 Quinta-feira

Curso Salvador, evolução urbana, eventos 
históricos e condicionantes naturais  
(18 às 21h)

27/04/2018 
Sexta-feira

Curso Salvador, evolução urbana, eventos 
históricos e condicionantes naturais  
(18 às 21h)

MAIO

08/05/2018 
 Terça-feira  

16h

Palestra "Solidariedade, política e identidade 
racial na Sociedade Protetora dos Desvalidos 
(Salvador, segunda metade do século XIX)". 
Professor Lucas Ribeiro Campos.

23/05/2018 
 Quarta-Feira

Bahia, litoral, 932 – Nilton Souza, 
lançamento de livro 

24/05/2018 
 Quinta-feira 

16h

Seminário Intolerância, Discriminação e 
Deturpação Religiosa 

29/05/2018 
 Terça-feira  

18h

Lançamento do livro “José Antônio Dias” de 
Paulo Vianna e Jorge Soares

31/05/2018 
 Quinta-feira Feriado - Corpus Cristi

JUNHO

01/06/2018 
 Sexta-feira Enforcado IGHB

04/06/2018 
 Segunda-feira ALAS – Astor de Castro Pessoa – Palestra 

05/06/2018 
 Terça-feira Museu – Tardes na Varanda 

06/06/2018 
 Quarta-feira Homenagem ao Dia do Geógrafo 

07-08/06/2018 
 Quinta-feira

Seminário Pesquisa Científica Feminina na 
Bahia
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Mês Data Evento

JUNHO

11-13/06/2018 
 Segunda-feira

Seminário Ensino de História e as Novas 
Tecnologias

26/06/2018 
Terça-feira

Curso 4º Centenário da 2ª visitação do Santo 
Ofício à Bahia, 1618-2018

27-29/06/2018 
Quarta-feira

Curso 4º Centenário da 2ª visitação do Santo 
Ofício à Bahia, 1618-2018

02/07/2018 
Segunda-feira Feriado

03/07/2018 
Terça-feira Reservado ABROL

05/07/2018 
Quinta-feira Retorno dos Caboclos a Pirajá

05/07/2018 
Quinta-feira

Lançamento do livro “Guilherme Marback – 
itinerário de uma vida”

16/07/2018 
Segunda-feira Projeto Tardes na Varanda (Museu)

17/07/2018 
Quarta-feira Seminário 100 anos do Panteão da Lapinha 
18/07/2018 
Quarta-feira 

17h

Reservado para lanç. livro Dorine Cerqueira 
Romance do sec XX na Bahia

19/07/2018 
Quinta-feira

Lançamento do livro Jacira Primo/David 
Rehus

20/07/2018 
Sexta-feira 

 16h

Lanç. Livro Epopeia de Horacio de Mattos, o 
coronel da Chapada de Jose Walter Pires

24-25/07/2018 
Terça-feira

Seminário sobre 80 anos da morte de 
Lampião 14 às 18

25/07/2018 
Quarta-feira Aniversário de Nascimento de Luiz Gama 

26/07/2018 
Quinta-feira

Seminário sobre 80 anos da morte de 
Lampião 14 às 18

31/07/2018 
Terça-feira Seminário 220 anos da Conjuração Baiana
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Mês Data Evento

 

AGOSTO 

06/08/2018 
Segunda-feira 

17h

Palestra A coleção de Eros Martim Gonçalves 
e o Museu de Arte Popular da Bahia 

08/08/2018 
Quarta-feira 

 18h
Lançamento do livro e cd Exu 

9/08/2018 
Quinta-feira 

17h
Lançamento da Revista ALAS 

13/08/2018 
Segunda-feira Reservado para Fundação Pedro Calmon

15/08/2018 
Quarta-feira

Reservado para IRAE – Aniv. Rômulo 
Almeida

20/08/2018 
Segunda-feira Reservado para Tardes na Varanda (Museu) 

22-23/08/2018 
Quarta feira Seminário Ensino de História – IGHB/UFRB

24/08/2018 
Sexta-feira 

18 h

Lançamento do livro Florisvaldo Mattos 
sobre Conjuração Baiana //Assembleia 
Legislativa da Bahia

27-29/08/2018 
Segunda-feira Semana de História UNIJORGE

31/08/2018 
Sexta-feira Reservado para Tardes na Varanda (Museu) 

SETEMBRO

05/09/2018 
Quarta-feira

Jornada Bibliotecas privadas e patrimônios 
bibliográficos 

06/09/2018 
Quinta-feira Reservado para o IRAE  - a confirmar

10/09/2018 
Segunda-feira 

14h às 19h

Seminário: Igreja Católica na Bahia: 
múltiplos olhares

11-13/09/2018 
Ter a qui 

II Congresso Afrobrasileiro (releitura 81 
anos...)

17-21/09/2018 
Seg a sex Curso A história da Moda – Ludmila Olicar

24-28/09/2018 
Seg a sex Curso História da Arte Sacra na Bahia 
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Mês Data Evento

OUTUBRO 

3/10/2018 
Quarta-feira 
14h às 17h

Seminário sobre Cartografia em parceria com 
o Ifba

5/10/2018 
Sexta-feira 

17h

Conferência de Joaci Góes sobre 30 anos da 
Constituição de 1988 

11/10/2018 
Quinta-feira

Lançamento do livro “Paginas da Vida”  
(Elys Moreira)

19/10/2018 
Sexta-feira

Reservado (Unijorge) aula prof. Salomão – 
15h às 16h30

22 a 26/10 
Seg a sex Curso História da Bahia – Módulo I

25/10/2018 
Quinta-feira 

18h 

Lançamento do livro Raízes: a contribuição 
portuguesa na formação da cultura brasileira, 
de Noélio Dantaslé Spínola

NOVEMBRO

8/11/2018 
Quinta-feira 

18h

Lançamento do livro “Porto Seguro: história 
de uma esquecida capitania”, de autoria do 
escritor Roberto Martins

9/11/2018 
Sexta-feira 

17h

Lançamento Entre o sonho e a vigília – Sra 
Vera Aziz

12/11/2018 
Segunda-feira 

17h
Reservado para ABROL

19 a 23/11/2018 
Seg a sex Curso História da Bahia – Módulo II





Medalha e 
Relação de 

Sócios
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Portaria IGHB n. 01/2013 
Dispõe sobre a medalha do mérito 

Bernardino de Souza 

A presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, professora 
Consuelo Pondé de Sena, no uso de suas atribuições, faz saber que a Assem-
bleia Geral, em sessão extraordinária realizada em 20 de março de 2013 e con-
siderando os termos minudentes de proposta elaborada pela presidência, 

RESOLVEU: 

I. Fica instituída a Medalha do Mérito Bernardino de Souza, com o objetivo de 
distinguir personalidades, baianas de nascimento ou neste Estado atuantes, com 
relevantes serviços prestados à preservação dos valores cívicos do Estado da 
Bahia e do seu povo. 

II. Tal honraria será conferida ao transcurso do aniversário de fundação deste 
Instituto, e em número não superior a 5 (cinco) por cada ano, compondo-se de: 

a- medalha de forma elíptica e acabamento dourado, com 56mm de altura 
e 46 mm de largura, constando: a1 – no anverso, ao centro, fosco, com 
figuras, letras e perfis divisórios em relevo polido; sob as letras, fundo 
fosco. 

b- no verso, ao centro fosco, com figuras e algarismos em relevo polido; 
em volta, letras, estrela e perfis periféricos também em relevo polido. 
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b- passadeira - garra, argola e presilha c – fita - de gorgurão grosso ou 
seda chamalotada, de centro azul com largura de 25mm; este centro 
tem de cada lado uma orla branca com 2mm e uma bordadura verme-
lha com 3mm, perfazendo largura total de 35mm. A fita terá 80 cm de 
comprimento. 

c- roseta - circular, com 10mm de diâmetro e de espessura, recoberta com 
tecido da fita em suas cores. d– diploma, constando, em sépia, os mes-
mos componentes assinalados na alínea “a1”, além de nome completo 
da personalidade agraciada, referência a decisão pela sua outorga e as-
sinatura do exercente da presidência. 

III - Cada diploma, devidamente numerado, será registrado em livro próprio, 
anotando-se em seu verso, número do livro, página e data de registro. 

IV – A outorga da condecoração em foco será precedida de indicação, a cargo 
da Comissão de Honraria e Mérito, composta pelo exercente da presidência, 
que nomeará mais quatro membros, associados há, no mínimo, 20 (vinte) anos, 
sendo aquela entregue, solenemente, ao agraciado ou a representante com basta 
e formal habilitação. 

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data 

Salvador, 21 de março de 2013 
CONSUELO PONDÉ DE SENA 
Presidente do IGHB 
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2013
Esmeralda Maria de Aragão
José Nilton Carvalho Pereira 
Luis Henrique Dias Tavares 
Roberto Figueira Santos 

2015
Companhia Baiana de 

Eletricidade
Dom Marcos Noronha da Costa 

(Portugal)
Guarani Valença de Araripe
Jaime Oliveira do Nascimento 
Rubens Antônio Filho

2014
Antônio Imbassahy 
Edivaldo Machado Boaventura 
Geraldo Dannemann
João Maurício Otoni Wanderley 

de Araújo Pinho 
Victor Gradin 

2016
Artur Moura Costa 
Consuelo Pondé de Sena  

(In Memoriam)
Miguel Correa Monteiro 

(Portugal)
Nelson Almeida Taboada 
Universidade Federal da Bahia
Wilson Thomé Sardinha Martins

2017
Academia de Letras da Bahia 
Antonietta D´Aguiar Nunes
Antônio Rodrigues Nascimento 

Filho
Claudelino Miranda  

(In Memoriam)
Zita Magalhães Alves

2018
Carlos de Souza Andrade 
Fernando Antônio de Souza
Manoel Joaquim Fernandes de 

Barros Sobrinho
Secretaria de Cultura do Estado 

da Bahia 
Ubaldo Marques Porto Filho  

(In Memoriam)
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Sócios do IGHB

Presidente De Honra

Roberto Figueira Santos

Beneméritos

Antônio de Pádua Carneiro
Antônio José Imbassahy da Silva
Edivaldo Machado Boaventura
Fernando Paes de Andrade
Jaques Wagner
José Nilton Pereira Carvalho
Norberto Odebrecht
Paulo Renato Dantas Gaudenzi

Honorários

Fernando Manuel da Silva Rebelo
Fernando Schmidt
João Paulo Marques Sabido Costa
Joaquim Veríssimo Serrão

 Efetivos

Adeildo Osorio de Oliveira
Adélia Maria Bittencourt Marelim
Adelmo Fernando Ribeiro Shindler Júnior
Adelson Silva de Brito
Ademar Oliveira Cirne Filho
Ademar Pinheiro Lemos Júnior

Adhemar Martins Bento Gomes
Adriano de Lemos Alves Peixoto
Adriano Eysen Rego
Adroaldo de Jesus Bélens
Alan José Alcântara de Figueiredo
Alberto Bastos Balazeiro 
Alberto Fael Filho
Alberto Pimentel Carletto 
Alberto Salles Paraíso Borges
Aldely Rocha Dias 
Aldevan Alves de Barros 
Alessandro Timbó Nilo
Alex Guedes
Alex Schramm da Rocha
Alfredo Eurico Rodrigues Motta 
Alírio Fernando Barbosa de Souza
Almir de Oliveira Santos
Almira Mara Vinhaes Dantas
Aloísio Palmeira Lima
Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior
Ana Cláudia Gomes de Souza
Ana Elisa Ribeiro Novis
Ana Lúcia da Silva Teixeira
Ana Paula Gordilho Pessoa
Anaci Bispo Paim
André Barachísio Lisbôa
André Luiz de Carvalho Nunes
André Nunes de Souza 
Angélica Maria da Anunciação Reis Soares
Aníbal Augusto Gondim Silva
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Anselmo Ferreira Machado Carvalho 
Anselmo José da Gama Santos
Antonia da Silva Santos
Antonio Francisco Costa
Antonio Luís Silva de Carvalho
Antônio Luiz Calmon Teixeira 
Antonio Menezes do Nascimento Filho
Antônio Plínio Pires de Moura 
Antonio Rodrigues Nascimento Filho
Antônio Tadeu Bahia Menezes
Aramis de Almeida Ribeiro Costa    
Aristeu Barreto de Almeida 
Arivaldo Gomes da Mota
Armando Barreto Rosa
Arnon Lima Barbosa
Aroldo Luiz da Silva Bacellar
Arthur Guimarães Sampaio
Arthur Watt Filho
Arthur Augusto de Oliveira Viana
Átila BrandãO de Oliveira
Augusto César Zeferino
Augusto Sérgio Albuquerque Soares
Beatriz Loureiro Cerqueira Lima
Benito Muinos Juncal
Bruno Leonardo Guimarães Godinho
Bruno Lopes do Rosário 
Bruno Oliveira dos Santos
Caio César Tourinho Marques
Caiuby Alves da Costa
Carlos Alberto Saraiva Santos
Carlos Artur Rubinos Bahia Neto
Carlos D’ávila Teixeira
Carlos Eduardo Diniz Gonçalves
Carlos Eduardo Sodré 
Carlos Eugênio Junqueira Ayres
Carlos Eugênio Libano Soares 
Carlos Francisco Moura
Carlos Jorge Pronzato
Carlos Magno Estevanovic
Carlos Martheo C. Guanaes Gomes
Carlos Roberto de Mello Kertesz
Carlos Roberto Santos Araújo
Carol de Oliveira Lima Bandeira 
Célia Maria Leal Braga  
Ceres Marylise Rebouças de Souza
César Augusto Borja Fernandez Cardillo 

César de Faria Junior
Claude Franklin Monteiro Santos
Claúdia Moraes Trindade
Claudio Pondé Avena
Coriolano Alberto Andrade de Oliveira 

Filho
Daniela Sarno Mercês Santos
Dante Augusto Galeffi
Délio José Ferraz Pinheiro
Denascy Phylocreon de Castro Lima
Denis da Silva Galvão de Carvalho
Diego Borges Ramos
Dilton Domingos Gomes dos Santos
Dinorah Berbert de Castro
Dione Maísa Soares da Cunha Euzébio 
Djalma Navarro Falcão
Domingos Evangelista dos Santos 
Durval Ramos Neto
Edilece Souza Couto 
Edilton Meireles de Oliveira Santos
Edilúcio Fernandes
Edizio Rodrigues Mendonça
Edmar Rocha Torres
Ednaldo Crispim Dantas De Santana
Ednaldo Soares
Eduardo Meirelles Valente
Eduardo Morais de Castro
Edvaldo Menezes de Araújo
Edvaldo Pereira de Brito
Elie de Lago Gonçalves
Elizabete Conceição Santana
Ellen Melo dos Santosribeiro  
Emanoel Silva Cairo
Emanuel D´Able do Amaral 
Erivaldo Fagundes Neves
Esther Regina Largman
Eugênio Walter Pinto Montalvão 
Everaldo Pedreira Rocha
Fabio Barros Sá Barreto
Fábio da Silva Santos
Fernando Antônio de Souza
Fernando de Souza Pedroza 
Fernando José Caldas Oberlaender 
Fernando José Máximo Moreira
Fernando Pinto de Queiroz
Fernando Santana Rocha
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Filipe Alberto Folque de Bragança e 
Bourbonde Mendóça

Florencio Magalhaes Matos Filho
Florisvaldo Moreira de Mattos
Francisco Benjamin de Carvalho
Francisco César Lins Santana
Francisco José Pitanga Bastos
Francisco Neto de Borges Reis
Francisco Jorge de Oliveira Brito
Franklin de Carvalho Oliveira Junior
Franklin de Cerqueira Machado
Frederico Meireles Dantas
Gabriel Neves Carneiro
Geraldo Leite 
Geraldo Magalhães Machado
Gerana Costa Damulakis
Gerson Penna Neto
Getúlio Marcos Pereira Neves
Gildásio Vieira de Freitas
Gildeci de Oliveira Leite 
Gilson Magno dos Santos
Gláucia Maria de Lemos Leal
Gonçalo de Vasconcelos E Souza
Graciela Mendes Ribeiro Reis
Guilherme Cortizo Bellintani
Guilherme Requião Radel
Gustavo Lanat Pedreira de Cerqueira
Hamilton José Castromeira
Hélio José Bastos Carneiro de Campos
Helmann Sanches Silva 
Helvidio Braga Landim
Henrique Abreu Monteiro 
Henrique Campos de Oliveira
Hildevaldo Silva Ribeiro 
Horácio Raymundo de Senna Pires
Igor Barbosa Souza
Ildo Fucs 
Ione Celeste Jesus de Sousa
Irton Villas Leão 
Isadora Perez Alves Peixoto 
Ivan Guanais de Oliveira
Ivanilton Santos da Silva  
Jackson Amorim de Andrade
Jaime Oliveira do Nascimento
Jaíra Capistrando da Cruz Soares
Jan Maurício Oliveira Van Holthe

Jasón Siffert Lemos
Jayme Newton Vasconcelos de Lemos
Jerônimo Pizarro
João Alberto de Oliveira Matta
João Augusto de Lima Rocha
João José Reis 
João Maurício Prisco Paraiso
Joaquim Rodrigo de Souza Dourado
Johildo Salomão Figueiredo Barbosa 
Jorge Avelino da Lança Falcão Paredes 
Jorge Luiz Ramos
Jorge Santana Bispo Junior
José Antônio de Jesus
José Antonio Saja R. N. dos Santos.
José Augusto da Silva    
José Bezerra Lima Irmão
José Carlos Almeida Belitardo
José da Silva Gazar
José Dionísio Nóbrega    
José dos Santospereira Filho  
José Eduardo Athayde de Almeida 
José Geraldo dos Reis Santos
José Jorge Randam 
Jose Jorge Souza Carvalho
José Luiz Ganem
José Manuel Lomba
José Marcos Pondé Fraga Lima    
José Maria da Luz Santos 
José Mário Dias Soares Junior
Jose Nilton Alves Pereira
José Péricles Diniz Bahia
José Ribeiro Rosário
José Roberto Pinho de Andrade Lima 
Jose Rodrigues Nogueira Neto
José Silva Gazar
Josué da Silva Mello
Juciara Maria Nogueira Barbosa
Júlio César Teixeira
Junot de Carvalho Barroso Filho 
Juracy Magalhães Neto
Jutahy Inácio Menezes
Lélia Vitor Fernandes de Oliveira
Leonardo Ribeiro Fraga de Lima
Liacelia Pires Leal
Lídia Boaventura Pimenta
Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto
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Livia da Silva Modesto Rodrigues
Lizir Arcanjo Alves
Lourenço de Figueiredo Perestrelo Correia 

de Matos
Lourisvaldo Valentim da Silva
Lucas de Faria Junqueira 
Lucia Maria da Franca Rocha
Lúcia Maria de Araújo Góes Santos
Luciano Corrado
Lucigleide Nery Nascimento
Lucio Normando do Amaral Reis 
Luís Alberto Ribeiro Freire 
Luís Fausto Dias Valois Santos 
Luís Fernando Galvão de Almeida
Luis Guilherme Pontes Tavares 
Luislinda Dias de Valois Santos 
Luiz Americo Lisboa Junior 
Luiz Antonio Cajazeira Ramos 
Luiz Antonio de Souza
Luiz Cláudio Aguiar
Luiz Cláudio Guimarães
Luiz Paulo de Almeida Neiva
Luiza Maria de Vasconcellos Vianna 
Manoel Antonio dos Santos Neto
Marcella Pinto de Almeida
Marcelo Duarte Dantas de Ávila
Márcio César de Mello Brandão
Marco Antonio Neia
Marcos Antônio Rodrigues Vasconcelos 

Filho
Marcos de Meirelles Fonseca
Marcos Euzebio de Oliveira Menezes
Marcos José Oliveira 
Marcos Melo Neto
Marcos Oliveira Gurgel
Marcos Roberto de Santana
Marcos Vinicius Silva dos Santos 
Maria Alice Pereira da Silva 
Maria Angela Barreiros Cardoso
Maria Angélica Barreiros Cardoso
Maria Assunção de Oliveira Cadidé
Maria das Graças Monteiro Fernandes
Maria das Graças Nunes Cantalino 
Maria de Fatima Silva Carvalho 
Maria de Vasconcelos Tavares
Maria do Carmo Baltar Esnaty de Almeida

Maria do Rosário de Oliveira Pinheiro
Maria do Socorro Targino Martinez
Maria Dulce Cardoso
Maria Eleonora Cajahyba 
Maria Helena Lanat Pedreira de Cerqueira 
Maria Helena Matue Ochi Flexor
Maria Inês Corrêa Marques
Maria Nadja Nunes Bittencourt
Maria Tereza Salles N. de Brito Matos 
Maria Virginia de Salles Garcez
Maribel Oliveira Barreto
Marina Garrido Moisés
Mário de Mello Kertész
Mário Lindenor Bastos Brito 
Mario Mendonça de Oliveira
Mauricio da Silva Ferreira 
Mauro Lopes Figueiredo 
Melquiades Pinto Paiva 
Miguel Angelo Almeida Teles
Miguel Angelo Velanes Borges
Miguel Beirão de Almeida Metelo de Seixas
Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas
Monica Elizabeth Vieira Martins Garrido 
Murilo Sebastião Ramos Krieger
Nelson Texeira Brandão 
Nelson Wanderley Ribeiro Meira
Newton Cleyde Alves Peixoto
Nidia Rejane Urpia
Nilo Cerqueira da Silva 
Nilo de Almeida Gouveia Filho
Nilton José Costa Ferreira
Nilzo Augusto Mendes Ribeiro 
Nivaldo dos Santos Aquino
Núbia Cristina de Jesus Santos 
Octavio Henrique Coelho Messeder 
Orlando Tourinho Junior 
Oscimar Alves Torres 
Osvaldo de Almeida Bomfim
Osvaldo de Oliveira Bastos Neto
Osvaldo Francisco Martins
Pablo Antonio Iglesias Magalhães
Pablo Sotuyo Blanco
Paulo Coelho Veiga
Paulo Costa Lima 
Paulo Emílio Parente de Barros
Paulo Faria 
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Paulo Fernando de Moraes Farias 
Paulo Ormindo David de Azevedo 
Pedro Alberto de Oliveira Silva
Pedro de Almeida Vasconcelos 
Pedro José Galvão Nonato Alves
Penildon Silva Filho
Raimundo Luiz de Andrade
Raimundo Nonato Portela de Souza
Raimundo Santos Silva
Ramiro Senna Berbert de Castro 
Raul Affonso Nogueira Chaves Filho 
Regina Stella Calmon Teixeira Dias Lima 
Renato de Mello Guimarães Lôbo 
Renato Simões Filho
Renato Souza Santos
Ricardo Isensee Monteiro
Ricardo Mauricio Freire Soares 
Rita de Cássia Santana de Carvalho Rosado
Rita Maria Cruz Pimentel
Roberto Gondim Pires
Roberto Nunes Dantas
Robson Fernandes Arapiraca
Romário Costa Gomes 
Rommel Robatto
Ronaldo Ribeiro Jacobina
Rosa Maria Cardoso de Santana Valente
Rosemma Burlacchini Maluf
Rubens Antônio da Silva Filho
Saionara Bonfim Santos
Saul Venancio de Quadros Filho
Sergio Armando Diniz Guerra 
Sérgio Augusto Soares Mattos 
Sérgio Fraga Santos Faria
Silvio Almeida Passos
Simone Trindade Vicente da Silva 
Soane Nazaré de Andrade 
Sônia Maria de Couto Jonas
Suely Moraes Ceravolo
Suzane Calmon Teixeira Dias Lima 

Vicentini
Swarts Alves Torres Sobral Bentes
Sylvia Maria Alcantara Reis Mendes
Sylvio Guimarães Lobo
Tasso Paes Franco 
Tatiana Brito de Araújo
Tiago Floriano Silva

Tiago Ramos Ribeiro
Ubirajara Dantas Lemos
Valther Xavier Aguiar
Vera Lúcia Príncipe Costa
Vera Madalena Publio Barretto de Araújo
Vicente Favella Filho
Vicente Sebastião de Oliveira
Virginia Ottony de Araújo Pinho 
Vivaldo do Amaral Adães
Waldette Maria dos Santos
Walter Carneiro da Silva
Walter José Doria Cancio Soares
Walter Luiz Brito dos Santos
Wilson Roberto de Mattos
Yara Dulce Bandeira de Ataíde

Remidos

 Adelino Kfoury Silveira 
Adhemar Martins Bento Gomes
Adinoel Motta Maia
Aidre da Cunha Guedes
Alberto Almada Rodrigues 
Alberto Nunes Vaz da Silva
Alberto Sales Paraíso Borges
Alcilidio Barreto de Carvalho 
Almir de Oliveira Santos
Aloildo Gomes Pires
Álvaro Pinto Dantas de Carvalho
André Jorge Publio Dias
Antonietta D’aguiar Nunes
Antonio Alberto Dias dos Santos Balazeiro 
Antônio Alberto Machado Pires Valença 
Antônio Dias Farinha 
Antônio Ezequiel da Silva 
Antônio Ferreira Paim 
Antônio Ivo de Almeida 
Antonio Lima Farias
Antonio Natalino Manta Dantas
Antonio Oscar de Santana 
Antonio Paulo Goes de Araújo 
Archimedes José Stiebler Pedreira Franco
Arilda Maria Cardoso Souza
Aroldo Barreiros Cardoso
Arthur Cesar Costa Pinto
Astor de Castro Pessoa
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Augusto J. C. L. Pedreira de Silva
Augusto Manuel Teixeira de Souza Braga
Benedicto Alves de Castro Silva
Branca Hortélio Fernandes
Carlos Alberto Kruschewsky
Carlos Alberto Reis Campos
Carlos Antonio Martins de Carvalho 
Carlos Sampaio Filho
Cícero Vilas Boas Pinto 
Cid José Teixeira Cavalcante
Clomir Gonçalves da Silva
Clóvis Álvares Lima
Daniel Antunes Junior 
Djalma Navarro Falcão 
Dorine Daisy Pedreira de Cerqueira
Durval Freire de Carvalho Olivieri
Edival de Melo Távora 
Edla Alcântara Angelim
Edmundo Aníbal Heredia
Eduardo Guimarães Pereira das Neves
Eduardo Jorge Mendes Magalhães
Emilton Moreira Rosa 
Epitácio Pedreira de Cerqueira 
Ernani Newton Quadros Cairo 
Esmeralda Maria de Aragão
Ester Regina Largmam 
Fernando Antonio Gonçalves Alcoforado
Fernando da Costa Tourinho Neto 
Fernando da Rocha Peres
Florence Lebrom Von Sohsten 
Francisco de Vasconcellos 
Francisco Fernando Saraiva Câmara
Francisco Pinheiro Lima
Fredie Souza Didier Junior 
Gabriella Micks
Germano Tabacoff
Gerson Pereira dos Santos
Gilberto Sampaio Pithon
Guarani Valença de Araripe
Guilherme Gomes da Silveira D’avila Lins
Helena Margarida M. Abreu
Helio de Oliveira Cardoso
Helio Póvora 
Henrique Pinto Rema 
Hildete Maria da Encarnação
Hitoshi Ishihara 

Hugo Raminerez 
Isaias de Carvalho Santos Neto
Isaura Prisco Paraíso
Isidoro Vasquez de Acuna Y Garcia 
Israel de Oliveira Pinheiro
Itamar Jose de Aguiar Batista 
Ivan da Silva Barroso  
Ivo Gastaldone Jairo Cunha
Jayme Ramos de Queiroz 
Joaci Fonseca de Góes
João Bosco Soares dos Santos
João Maurício de Araújo Pinho 
Joaquim Luiz de Souza
Joaquim Pondé Filho
Jonas de Souza Carvalho
Jorge de Souza Duarte 
Jorge Raimundo de Cerqueira e Silva
Jorge Vaz Lordelo
José Andrade Mendonça
José Antônio de Mello Vicentini
José Arthur Rios 
José Augusto Guimarães
José Bernardo Cordeiro Filho
José Carlos Augusto da Silva 
José Carlos Martinez Martinez
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Guimarães 
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Justino Mendes de Almeida 
Kabengele Munanga
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Luis Henrique Dias Tavares
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Luiz Gonzaga da Silveira
Luiz Ovídio Fisher 
Luiz Vianna Neto
Manoel Barreto Falcão 
Manoel Figueiredo Castro 
Manoel Joaquim Fernandes de Barros 

Sobrinho 
Manoel José Pereira da Silva
Manuel Cadafaz Matos
Manuel José Pereira da Silva
Marc Werner Herold
Marcel Lavallée 
Marcia Angelina Matos de Oliveira Rangel
Marcos Gorender
Maria Beltrão 
Maria Betty Coelho Silva
Maria do Carmo Sardinha Martins
Maria do Socorro Targino Martinez
Maria Helena Ochi Flexor
Maria Hilda Baqueiro Paraíso
Maria Inês Cortes de Oliveira
Maria Julieta Diniz Gonçalves Costa 
Maria Luiza Sarmento Pinto Leite 

Gonçalves 
Maria Mercedes de Oliveira Rosa
Maurício Tourinho Dantas 
Milton Carlos da Motta Cedraz
Moacyr Pinheiro Silva
Nelson Almeida Taboada
Nelson Figueiredo Pondé
Newton Oliveira
Nilton José de Souza Ferreira
Olga Magnavita Batista Neves
Orlins Santana de Oliveira 
Oscar Damião de Almeida 
Paulo Motta Alves Peixoto
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Raimundo de Oliveira Borges
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Rizovaldo da Silva Menezes
Roberto José de Souza
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Rozendo Ferreira Neto 
Salvio de Figueredo Teixeira 
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Sylvia Maria Menezes de Athayde 
Sylvio Bandeira de Melo
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Terezinha Teixeira Santos 
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Hendrik Kraay
Henrique Pinto Rema
Hilton José Gomes de Queiroz
Hitoshi Ishihara
Hugo Ramírez
Ionam Galo Toscano Brito
Isidoro Vásquez de Acunãy Garcia 

Delpostigo
Ivo Gastaldoni
Jair Fernandes de Moura

Janete Ruiz de Macedo
Jerônimo Pizzarro
João Alfredo de Souza Montenegro
João Antônio da Silva Cezimbra
João Maurício de Araújo Pinho
Johannes Augel
Jorge Couto
Jorge de Souza Duarte
Jorge Forjaz
José Alves Siqueira Filho
José Antônio Nunes Beja da Costa
José Arthur Rios
José Augusto Ventín Pereira
José Ibarê Dantas
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Leão Renato Pinto Serva Neto
Lourenço de Figueiredo Parestrelo Correia 

de Matos
Luís Alberto Cibils
Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros
Luiz Alberto de Viana Moniz Bandeira
Luiz Cláudio Aguiar
Luiz da Mota Menezes
Luíz Fausto Dias Valois Santos
Luiz Philippe Pereira Leite
Lydia Pinheiro de Araújo Sá
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
n° 001/2018 da Revista IGHB 

n. 114 

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB, torna públi-
co o Edital de Publicação n°001/2018 da Revista IGHB n. 114, com 
lançamento previsto para dezembro de 2019. Os artigos enviados serão 
submetidos a apreciação de pareceristas ah doc e do Comitê Científi-
co da Revista. Os originais deverão ser apresentados em conformidade 
com as normas abaixo descritas.

Objetivo 

O presente Edital visa selecionar, para publicar, artigos oriundos 
de estudos e pesquisas de associados e da comunidade baiana sobre 
a memória geográfica e histórico-artística-cultural da Bahia, visando 
difundir conhecimentos, que sejam relevantes para o desenvolvimento 
de sua população. 

Normas para participação 

1. o autor deverá preencher o Formulário de Envio do Texto 
juntamente com o artigo de sua autoria.
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2. A Revista receberá contribuições que tratem do tema do dos-
siê sobre Ana Nery  e de temas que versem sobre memória 
geográfica e histórico-artística-cultural da Bahia.

3. O texto deve ser enviado à Direção de Publicação, acompa-
nhado de um resumo do Currículo do autor; do resumo infor-
mativo conforme a - NBR 6028 com 150 palavras no máximo 
e consequentemente abstract e palavras chaves. 

4. As demais sessões da Revista terão seu conteúdo exclusiva-
mente originado de atividades internas do IGHB.

Quando o texto tiver ilustrações – Tabelas, figuras, gráficas e 
desenhos (tif ou jpg) devem ser apresentados em páginas separadas 
indicando-se no corpo do texto os locais em que devem ser inseridos, 
além de numerados, titulados e apresentar indicação das fontes que lhes 
correspondem.

Citação – A Revista do IGHB adota o critério de autor, data, pá-
gina de acordo com a NBR 10520 de 2003. As citações bibliográficas 
ou de site, inseridas no próprio texto, devem vir entre aspas ou em pa-
rágrafo com recuo e sem aspas, remetendo ao autor. Diferentes títulos 
do mesmo autor, publicados no mesmo ano, devem ser diferenciados 
adicionando-se uma letra depois da data (a, b). Quando o autor fizer 
parte do texto, este deve aparecer em letra cursiva. Exemplo: De acor-
do com Silva (1982, p.35), etc. Quando o autor não faz parte do texto, 
este deve aparecer ao final do parágrafo, entre parênteses e em letra 
maiúscula, como no exemplo a seguir: A pedagogia das minorias está 
à disposição de todos (SILVA, 1982, p.35). Para qualquer referência a 
um autor deve ser adotado igual procedimento. Deste modo, no rodapé 
das páginas do texto, devem constar apenas as notas explicativas estri-
tamente necessárias, que devem obedecer à NBR 10520, de 2003, não 
ultrapassando três linhas.

Referências – Deverão vir após parte final do texto, em ordem 
alfabética, a lista dos autores e das publicações conforme a NBR 6023 
de setembro de 2003, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas). As referências devem conter exclusivamente os autores e tex-
tos citados no corpo do artigo. 
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O artigo que atender às normas acima citadas deverá, por ordem 
de atendimento, incluir-se na agenda de publicação da Revista  para o 
planejamento editorial. 

Inscrições 

Os interessados devem, no período de 02/09/2018 a 28/02/2019, 
encaminhar os artigos acompanhados do Formulário de Envio do 
Texto, devidamente preenchido, conforme as normas estabelecidas 
neste Edital, para o endereço: diretoria.publicacao@ighb.org.br 

Critérios de avaliação e seleção

Este Edital abrangerá produções científicas, técnicas, artísticas e 
culturais.

Será contemplado o artigo que se enquadre nos requisitos, a saber:

• Relevância do tema para a memória geográfica, histórica, ar-
tística e cultural da Bahia

• Impactos nas áreas de interesse do IGHB
• Abordagem de ineditismo 

Após a inscrição, somente os originais selecionados serão envia-
dos para um ou mais pareceristas, desde que tenham sido atendidos os 
requisitos elencados nos itens anteriores. Ressalta-se que será garantido 
o anonimato de autores e pareceristas no processo de avaliação dos ori-
ginais. Originais não contemplados por este Edital serão informados 
aos autores e  no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a publicação 
do resultado final deste Edital, os arquivos serão descartados.

Publicação 

Os textos selecionados serão publicados na Revista IGHB núme-
ro 113 e será lançado em dezembro de 2018.



392  |  Rev. IGHB, Salvador, v.113, p. 389-401, jan./dez. 2018.

Os direitos autorais dos textos publicados por este Edital serão 
cedidos ao IGHB. 

Calendário, cronograma e informações adicionais 

Os resultados serão divulgados na página do IGHB. 

O presente Edital obedecerá ao seguinte calendário

Ações Datas

Divulgação do Edital 20/08/2018

Período de recebimento dos artigos 02/09/2018 a 28/02/2019

Avaliação dos textos 01/03/2019 a 30/04/2019

Divulgação dos resultados 02/04/2019

Seleção de originais

1. Modificações de estrutura ou de conteúdo, sugeridas pelos 
pareceristas, só serão incorporadas mediante concordância 
dos autores.

2. O artigo aprovado com restrição será encaminhado para a re-
formulação por parte do autor. Neste caso, o Comitê Científi-
co se reserva o direito de recusar o original, caso as alterações 
nele introduzidas não atendam à solicitação dos pareceristas 
e do Comitê Científico.

3. O autor será comunicado sobre o processo de andamento de 
seu original no prazo de até trinta dias, após a reunião do 
Comitê Científico.

4. Os artigos serão submetidos a pareceristas  ad hoc externos 
ao IGHB. Caso sejam sugeridas alterações, os autores serão 
consultados. Os originais não serão devolvidos.
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Orientação para a formatação dos textos

1. O artigo deve ter a extensão de até 15 páginas A4, digitado 
em fonte TimesNew Roman; tamanho 12; entrelinhas sim-
ples; margem superior 3,5; inferior 3,0; margem direita 3,5 e 
margem esquerda 3,0 sem fontes ou atributos diferentes para 
títulos e seções. 

2. O artigo deve conter um resumo em português com 150 pala-
vras seguido do abstract e palavras chaves.

3. Utilizar maiúsculo para título principal e maiúsculas e minús-
culas nos subtítulos das seções. 

4. Assinalar os parágrafos com um único toque de tabulação e 
dar enter apenas ao final do parágrafo. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Científico.

Endereço para contato

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia -IGHB

Av. Joana Angélica, 43 – Piedade – Salvador – Bahia 

CEP 40.050-001

Maria Nadja Nunes Bittencourt
Diretora de Publicação IGHB

diretoria.publicacao@ighb.org.br
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Normas de Publicação

A Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia é uma pu-
blicação anual do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB 
que se constitui de um canal de disseminação das Ciências Histórica e 
Geográfica e da Cultura e Artes. Pretende divulgar textos de autoria dos 
associados, da comunidade baiana e brasileira com rigor científico e 
metodológico. Aceita artigos que sejam classificados com os seguintes 
pré-requisitos:

• Atenda às normas de publicação
• Preencha o nível exigido de qualidade científica
• Apresente afinidades com a natureza da publicação
• Relevância do tema para a memória geográfica, histórica e 

cultural da Bahia
• Abordagem atualizada sobre o tema

Orientações Gerais 

O texto deve ser enviado à Direção de Publicação, acompanhado 
de um resumo do Currículo do autor; do resumo informativo em portu-
guês e inglês conforme a - NBR 6028 com 150 palavras no máximo. No 
currículo do autor deverá conter dados pessoais e acadêmicos (nome, 
endereço completo, telefone, instituição de vinculação, mais alta titula-
ção acadêmica, e e-mail) na ordem a figurar na publicação.
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Quando o texto tiver ilustrações – Tabelas, figuras, gráficas e de-
senhos (tif ou jpg) devem ser apresentados em páginas separadas indi-
cando-se no corpo do texto os locais em que devem ser inseridos. De-
vem também ser numerados, titulados e apresentar indicação das fontes 
que lhes correspondem. Salvar em arquivo separado do texto.

Processo de Seleção

As colaborações serão submetidas a pelo menos dois membros do 
Conselho Editorial da Revista ou Pareceristas ad hoc por eles indica-
dos, sem identificação do autor. Se o texto for aceito para publicação, 
o Comitê Científico permite-se introduzir ajustes de formatação. Mo-
dificações de estrutura ou de conteúdo, sugeridas pelos Pareceristas, só 
serão incorporadas mediante concordância do autor. Artigo aprovado 
com restrições será encaminhado ao autor para a reformulação. Neste 
caso, o Comitê Científico se reservará o direito de recusar o artigo, caso 
as alterações neles introduzidas não atendam às solicitações feitas pelos 
Pareceristas.

A publicação de artigos não é remunerada, sendo permitida a sua 
reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.

Os artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus 
autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do periódico.

Os originais não serão devolvidos.

A aceitação do texto para publicação implica na transferência de 
direitos autorais para o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Serão remetidos a cada autor dois exemplares da edição em que 
for publicada sua colaboração.

Artigo – texto produzido de experiências desenvolvidas nas áreas 
de interesse da Revista. A sua estrutura formal incorpora a introdução, 
o desenvolvimento e a conclusão. Deve conter no mínimo 14 páginas e 
no máximo 15 páginas, resumo com 150 palavras em português e inglês 
(conforme a norma NBR 6028/2003, Informação e documentação - Re-
sumo - Apresentação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
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palavras-chave e referências (NBR 6023/2002, Informação e documen-
tação - Referências - Elaboração, da ABNT). O título, o resumo e as 
palavras-chave (title, abstract and keywords) devem ser traduzidos 
para a língua inglesa. 

Ilustrações – As tabelas, quadros e figuras (gráficos, desenhos, 
fotografias etc.) podem ser apresentados em páginas separadas indi-
cando-se no corpo do texto os locais em que devem ser inseridos, ou 
inseridos diretamente no texto, nas extensões .tif ou .jpg. As ilustrações 
devem necessariamente ser numeradas, tituladas e apresentar indicação 
das fontes. 

Citação – A Revista do IGHB adota o critério de autor, data, pá-
gina de acordo com a NBR 10520 de 2003. As citações bibliográficas 
ou de site, inseridas no próprio texto, devem vir entre aspas ou em pa-
rágrafo com recuo e sem aspas, remetendo ao autor. Diferentes títulos 
do mesmo autor, publicados no mesmo ano, devem ser diferenciados 
adicionando-se uma letra depois da data (a, b). Quando o autor fizer 
parte do texto, este deve aparecer em letra cursiva. Exemplo: De acor-
do com Silva (1982, p.35), etc. Quando o autor não faz parte do texto, 
este deve aparecer ao final do parágrafo, entre parênteses e em letra 
maiúscula, como no exemplo a seguir: A pedagogia das minorias está 
à disposição de todos (SILVA, 1982, p.35). Para qualquer referência a 
um autor deve ser adotado igual procedimento. Deste modo, no rodapé 
das páginas do texto, devem constar apenas as notas explicativas estri-
tamente necessárias, que devem obedecer à NBR 10520, de 2003, não 
ultrapassando três linhas.

Referências – Deverão vir após parte final do texto, em ordem 
alfabética, a lista dos autores e das publicações conforme a NBR 6023 
de setembro de 2003, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas). As referências devem constar exclusivamente os autores citados 
no corpo do texto. 

O artigo que atender às normas acima citadas deverá, por ordem 
de atendimento, incluir-se na agenda de publicação da Revista  para o 
planejamento editorial. 
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Notas de Rodapé - Devem ser exclusivamente explicativas con-
tendo no máximo 3 linhas. Todas as notas deverão ser numeradas e 
aparecer no rodapé da página.

Referências – Deverão vir após a parte final do artigo, em or-
dem alfabética, a listas dos autores e das publicações, conforme a NBR 
6023/2002, Informação e documentação - Referências - Elaboração, da 
ABNT. 

Alguns exemplos:

Livro com um só autor

JECUPÉ, Kaka. Será a terra dos mil povos: história indígena brasilei-
ra contada por um índio. São Paulo: Peirópolis, 1998.

Livro com três autores

NORTON, Peter; AITKEN, Peter; WILTON, Richard. Peter Norton: a 
bíblia do programador. Tradução de Geraldo Costa Filho. Rio de Janei-
ro: Campos, 1994.

Livro com mais de três autores

CASTELS, Manuel et al. Novas perspectivas críticas em educação. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

Capítulo de livro

BARBIER, René. A escuta sensível na abordagem transversal. In: 
BARBOSA, Joaquim (Org.). Multirreferencialidade nas ciências e 
na educação. São Carlos: EdUFSCar, 1998. p. 168-198.

Artigo de periódico

BITTENCOURT, Maria Nadja Nunes. A prática da escrita e da leitura 
na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola. Caderno Te-
mático Projeto Político Pedagógico da Escola Comunitária, Salva-
dor, v. 1, n. 1, p. 22-27, jul. 2004.
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Artigo de jornais

SOUZA, Marcus. Falta de qualidade no magistério é a falha mais séria 
no ensino privado e público. O Globo, Rio de Janeiro, 6 dez. 2001. 
Caderno 2, p. 4. 

Artigo de periódico (formato eletrônico)

TRINDADE, Judite Maria Barbosa. O abandono de crianças ou a ne-
gação do óbvio.  Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 19, n. 
37, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 14 ago. 
2000.

Livro em formato eletrônico

SÃO PAULO (Estado). Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 
1999. v. 3.  Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/
atual/htm>. Acesso em: 19 out. 2003.

Legislação

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. 
Lex: coletânea de legislação e jurisprudência. São Paulo, v. 62, n. 3, p. 
217-220, 1998.

Dissertações e teses

BITTENCOURT, Maria Nadja Nunes. O espaço para o imaginário 
no currículo de formação do professor de Letras da UFBA. 1997. 
152 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 1997.

Trabalho publicado em congresso

LIMA, Maria José Rocha. Professor, objeto da trama da ignorância: 
análise de discursos de autoridades brasileiras, no império e na repúbli-
ca. In: ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL DO NORDES-
TE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 13., 1997, Natal. Anais... Natal: 
EDURFRN, 1997. p. 95-107.
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Orientação para a formatação dos textos 

O artigo deve conter até 15 páginas A4, incluindo as referências, di-
gitado em fonte Times New Roman; tamanho 12; entrelinhas simples; 
margem superior 3,5; inferior 3,0; margem direita 3,5 e margem es-
querda 3,0 sem fontes ou atributos diferentes para títulos e seções. O 
artigo deve conter um resumo em português e inglês com 150 palavras 
seguido do abstract. Utilizar maiúsculo para título principal e maiúscu-
las e minúsculas nos subtítulos das seções. Para ênfase ou destaque, no 
interior do texto, utilizar negrito. Assinalar os parágrafos com um único 
toque de tabulação e dar enter apenas no final do parágrafo. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê 
Científico.

Devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, com letra Ti-
mes New Roman, corpo 12, página em tamanho A-4, entrelinhas sim-
ples, sem fontes ou atributos diferentes para títulos e seções, tamanho 
da folha A4, margens 2,5 cm, parágrafo justificado. 

1. Todas as páginas devem ser numeradas. 
2. Deve-se evitar no texto o uso indiscriminado de siglas, excetuan-

do as já conhecidas.
3. Os manuscritos devem ser enviados por e-mail ou via postal, in-

dicando a seção a ser publicado, e obedecer às normas da revista.
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Envio de originais
Os textos digitalizados devem ser enviados à Diretoria de 

Publicação do IGHB, respeitadas as orientações de apresentação e 
formatação fixadas, contendo obrigatoriamente, os dados pessoais 
e acadêmicos do autor ou autores na ordem a figurar na publicação 
(nome, endereço completo, telefone, e-mail, instituição de vinculação, 
mais alta titulação acadêmica e breve currículo para o primeiro autor; 
para os demais autores, nome e breve currículo).

Endereço para contato e envio de Colaboradores
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia –IGHB

Diretoria de Publicação
Maria Nadja Nunes Bittencourt

Av. Joana Angélica, 43 – Piedade – Salvador – Bahia 
CEP 40.050-001

diretoria.publicacao@ighb.org.br 
Tel. (71) 3329-4463 -  (71) 3329-6336

 www.ighb.org.br
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