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“A QUEDA DOS TYRANNOS NA BAHIA”: POVO, TROPA E IMPRENSA 

CONTRA OS VERDUGOS DA PÁTRIA (1831). 

 

Ivison Alves Sousa* 

Orientador: Prof. Me. Caio Figueiredo Fernandes Adan** 

 

Resumo: Pretende-se examinar neste artigo a fase final do Primeiro Reinado na iminência 

dos eventos que desembocaram na abdicação do monarca D. Pedro I, em 1831, e evidenciar 

a reverberação desses eventos na província da Bahia. A partir de fontes periódicas, 

correspondência manuscrita e atas de reuniões do Conselho Provincial, foi possível 

compreender aspectos da experiência política de elementos da população civil, militares 

amotinados e da imprensa panfletária da província durante a ocupação da Fortaleza e Campo 

do Barbalho em abril daquele ano, um período decisivo para a história nacional. 

 

Palavras-chave: Primeiro Reinado; Antilusitanismo na Bahia; Levantes de Povo e Tropa; 

Fortaleza e Campo do Barbalho.  

 

INTRODUÇÃO 

O período que compreende o Primeiro Reinado no Brasil (1822-1831) pode ser 

descrito como uma trincheira de lutas pela consolidação de um novo Estado lusófono, na 

América, que buscava tornar-se politicamente independente da Coroa Portuguesa. Com a 

proclamação da Independência do Brasil, em 1822, prevaleceu o projeto de instituir um 

Estado autônomo cujo sustentáculo seria a figura do monarca, a continuidade do sistema 

escravista e a unidade do imenso território que outrora correspondia à América Portuguesa, 

compreendendo um conjunto ainda não plenamente integrado de capitanias submetidas à 

metrópole europeia. Ademais, as anteriores reformas administrativas empreendidas por D. 

João VI durante os anos em que viveu no Brasil fizeram a parte brasileira do reino mais 

autônoma do que nos tempos de colônia portuguesa, com a ampliação e complexificação do 

aparato burocrático, a criação de instituições como o Banco do Brasil e de outros elementos 

essenciais para o funcionamento de um Estado, contribuíram para gerir um reino ultramarino 

desde o Rio de Janeiro.
1
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1
 MANCHESTER, A. K.. The Growth of Bureaucracy in Brazil, 1808-1821. Journal of Latin American 

Studies, 4, 1, pp. 77-83, 1972. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/155773 [Acesso em 15-jul-22]. 
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 A ideia de uma antítese ontológica entre o ser brasileiro e o ser português como 

fundamento da construção de uma identidade nacional brasileira só passará a ter relevância 

após o insucesso da missão dos deputados brasileiros às Cortes Gerais e Extraordinárias da 

Nação Portuguesa, em 1821. Desde que D. João VI elevou, em 1815, o Brasil à condição de 

Reino Unido a Portugal e Algarves, toda a América Portuguesa passou a ser vista como 

parte integrante de um Estado imperial e seus filhos reivindicavam o direito de participar 

ativamente, na mesma proporção que os europeus, naquele momento tão decisivo à nação 

portuguesa: a elaboração de uma Constituição com validade para toda a nação portuguesa 

que se expandia para o outro lado do Atlântico. 

As outrora capitanias brasileiras foram elevadas à condição de províncias em 1821
2
 

e, no momento da Constituinte convocada pelas Cortes portuguesas, inspirada na 

Constituição espanhola de Cádis, requereu-se a participação de deputados eleitos pelas 

províncias do Brasil no processo elaborativo
3
. Foi o momento decisivo para que as outrora 

capitanias e agora províncias elegessem seus representantes para poderem participar dos 

debates envolvendo a Constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 

Para o que um nascido no Brasil entendia sobre os gentílicos que o localizavam no 

amplo Reino, a nação de todos era a portuguesa; era chamada de pátria a sua capitania de 

origem; e o seu país era o Brasil, o gigantesco território português no Novo Mundo
4
. No 

entanto, a Constituinte não lhes fora favorável e, ao fim de longas discussões e 

desentendimentos com os portugueses sobre o futuro da nação que se estendia para além-

mar, os brasileiros saíram frustrados da Constituinte, reportando-se como defensores de 

interesses de suas “pátrias” de origem e da nação portuguesa de modo geral, mas alegando 

que o insucesso de suas missões na Constituinte aconteceu, sobretudo, por culpa dos 

deputados por Portugal, que estariam promovendo um rompimento da nação.
5
  

Com o alvorecer do Império Brasileiro e o início do processo de organização do 

Estado nacional, em 1822, inúmeros foram os projetos que almejavam a liberdade. O 

Primeiro Reinado foi um período em que se sonhava com autonomia e com o direito à 

                                                
2
 BERBEL, Márcia Regina. Os apelos nacionais nas cortes constituintes de Lisboa. (1821-1822). In: 

MALERBA, Jurandir (Org.) Independência Brasileira: novas dimensões. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 187. 
3
 BRASIL. Decreto de 7 de março de 1821. Trata do regresso d’El-Rei para Lisboa ficando o príncipe real 

encarregado do governo provisório do Brazil. In: Coleção das Leis do Brasil de 1821. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1889, pp. 27-28. 
4
 JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um Mosaico (ou apontamentos para o estudo da 

emergência da identidade nacional brasileira). Revista de História das Ideias da Universidade de Coimbra, 

v.21, 2000, p. 391. 
5
 JANCSÓ; PIMENTA, Op. cit. p. 390. 
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propriedade, sendo estes os caminhos que levariam à felicidade humana.
6
 Nesse contexto, o 

vocabulário político era carregado de conceitos polissêmicos e vigoravam inúmeros 

discursos políticos e propostas para o estabelecimento de um governo, a consolidação de um 

Estado e de uma sociedade que almejava a felicidade plena para seus habitantes. Falava-se 

bastante em liberdade, mas era patente a necessidade de conviver com muitas contradições, 

pregando o liberalismo e defendendo irrestritamente a continuidade do trabalho escravo para 

a sustentação econômica do projeto nacional
7
. Em suma, o recém-nascido Brasil era um 

terreno fértil para todas as novas ideias burguesas que fossem semeadas entre o povo, pois as 

expectativas que existiam quanto ao futuro da nação eram imensas e a palavra liberdade era 

o mote dos discursos propagados pelos brasileiros de então
8
. 

 

PRIMEIRO REINADO EM CRISE: ABSOLUTISMO, ANTILUSITANISMO E 

PROJETOS DISSONANTES NA CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL 

Ainda que houvesse formalmente um termo entre Portugal e Brasil reconhecendo, 

em 1825, a independência do Brasil, um importante historiador brasileiro atribuiu a 

independência de facto ao 7 de abril de 1831
9
, momento em que D. Pedro I abdica do trono 

em favor de seu filho Pedro de Alcântara, ainda uma criança de cinco anos. Antes disso não 

teria acontecido a independência brasileira pelo simples fato de haver o muitas vezes 

chamado “gabinete secreto” intervindo nos rumos da nação
10

. Além disso, é possível elencar 

outros elementos que corroboram para uma aversão ao monarca quando dos momentos de 

crise: as suas tendências absolutistas, o fato de ser português de nascimento e sua forte 

associação com os portugueses do “gabinete secreto”. 

Tratava-se de um cenário em que o absolutismo influía consideravelmente nas 

decisões tomadas pelo monarca e seu ministério
11

. O grande destaque é a tensão entre a 

pessoa do monarca com suas atitudes arbitrárias e o que as elites políticas e outros grupos 

                                                
6
 RIBEIRO, Gladys Sabina; Pereira, Vantuil. O Primeiro Reinado em revisão. In: GRIMBERG, K.; SALLES, 

R. (Orgs.) O Brasil Imperial, vol. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 139. 
7
 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance 

brasileiro. São Paulo: 34, 2000, pp. 12-13. 
8
 RIBEIRO; PEREIRA, Op. cit., p.166. 

9
 PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil: Colônia e Império. 13 ed.. São Paulo: Brasiliense, pp. 

63-64.  
10

 Há muitas vezes entre os oposicionistas de D. Pedro I, referências ao Gabinete Secreto. No entanto, esse 

Gabinete Secreto nunca teria existido, mas tratava-se, sobretudo de pessoas que tinham irrestrita confiança do 

imperador e que lhe ajudavam a tomar decisões relativas a nomeações e atos do governo. Para mais detalhes, 

conferir: PANDOLFI, Fernanda Cláudia. A viagem de D. Pedro I a Minas Gerais em 1831: embates políticos 

na formação da monarquia constitucional do Brasil. Revista Brasileira de História, v. 36, n. 71, pp. 35-55, 

jan./abr. 2016. Conferir nota 11 do texto. 
11

 PRADO JÚNIOR, Op. Cit.. 
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sociais fortemente influenciados pelo iluminismo projetavam para o Brasil. Era uma situação 

bastante incongruente que se desenhava desde a confecção da primeira Constituição 

Brasileira, em 1824, momento em que houve a outorga, pelo Imperador, após dissolver uma 

Assembleia Constituinte composta por representantes eleitos com o objetivo de redigir a 

muitas mãos uma Carta Constitucional para o nascente Estado. Projeto frustrado. D. Pedro I 

era um homem de temperamento impulsivo, tinha personalidade forte e foi educado para 

governar um Estado em moldes absolutistas. No entanto, governaria uma nação que se 

pretendia, desde os primeiros momentos, liberal, constitucional e promotora de valores 

burgueses. Coordenava uma Assembleia cujos constituintes eram muito influenciados pelos 

ideais da Revolução Francesa.  

D. Pedro I dissolveu a constituinte porque o pensamento de grande parte dos 

deputados era o de limitar os poderes do monarca, restringindo, por exemplo, o dispositivo 

de utilizar o poder Moderador, que tinha por função limitar os demais. Os liberais visavam 

cercear algumas das principais atribuições do Monarca com as garantias constitucionais, e 

isso o incomodava. A arbitrariedade da dissolução da Constituinte eleita com subsequente 

outorga da Constituição, em detrimento do respeito ao processo de elaboração coletiva com 

posterior promulgação do documento, já seria vista por muitos liberais como uma situação 

crítica para os destinos do nascente Império do Brasil. Remontam a esta época o surgimento 

dos primeiros grupos de oposição ao imperador e seu grupo político
12

. 

Dentre os muitos elementos da Constituição Outorgada, sobressaíam alguns que 

geravam descontentamentos nos liberais por considerarem-nos demasiado absolutistas. Era 

objetivo dos liberais uma limitação do poder imperial, impedindo o imperador de dissolver a 

Câmara dos Deputados e convocar novas eleições e lhe cercear o poder de conceder veto 

absoluto. Caminhando numa via contrária, o imperador instituiu o Poder Moderador, por 

influência do pensamento do jurista francês Benjamin Constant, em detrimento do 

pensamento de Montesquieu, defendido pelos seus oposicionistas, e o monarca avançava em 

medidas absolutistas
13

 que descontentavam os constituintes pois o revestiam de mais poder, 

como, por exemplo, a propriedade exclusiva que o monarca teria de nomear ou remover os 

                                                
12

 Sobre a importância da primeira Constituição Brasileira para a consolidação do Estado nacional, ver 

SLÊMIAN, Andréa. Sob o Império das leis: Constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-

1834). Tese de Doutorado em História Social. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 
13

 MERGULHÃO, Rossana Teresa Curioni et al. A Constituição imperial de 1824: uma breve análise dos 

aspectos sociais, políticos, econômicos e jurídicos. Revista Iberoamericana de Filosofia, Política y 

Humanidades, 13, 26, 2011, pp. 101-118. 
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Presidentes de Províncias com a garantia do art. 165 da Constituição
14

. O descontentamento 

diante do projeto do monarca que reunia o absolutismo e o liberalismo para centralizar o 

poder e a circulação de diferentes ideias e propostas de governo fizeram com que 

emergissem grupos ou facções políticas que se dividiam em três núcleos.  

De modo geral, existiam os segmentos que apoiavam irrestritamente o imperador e 

sustentavam que este governasse à mão de ferro
15

; e havia também aqueles que contestavam 

seus atos. Os primeiros, representados por aliados do monarca, portugueses ou nascidos no 

Brasil, eram os chamados Caramurus e tinham importante presença no Senado. Eram 

pejorativamente chamados de corcundas por seus opositores
16

. Já numa posição contrária, 

existiam os liberais. Estes eram chamados de Moderados ou Exaltados a depender de como 

se posicionavam. Os moderados tinham forte influência na Câmara dos Deputados e 

caracterizavam-se por serem mais conciliadores, defendendo no Parlamento maior 

autonomia das províncias e reformas pontuais na Constituição do Império
17

. Já os Exaltados, 

componentes da terceira facção política, caracterizavam-se por assumir um discurso 

abertamente mais combativo à figura do imperador e pautavam-se em mudanças radicais na 

organização política e econômica do Estado
18

. Por assumirem posições não convencionais, 

os liberais Exaltados não gozavam de grande representação no Parlamento brasileiro. 

Contudo exerciam mais influência diretamente entre as chamadas classes perigosas.
19

 

 Diferentemente do que se pode pensar à primeira vista, o povo brasileiro não assistia 

apático às transformações que o país vivia e às possibilidades que a partir delas se abriam. 

Enquanto no Parlamento havia fervorosas manifestações pela soberania brasileira e pela 

                                                
14

 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro, 25 de março de 1824. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm [Acesso em 15-jul-22]. 
15

 Marcello Basile identificou as principais influências literárias das diferentes facções políticas do Império, ou 

seja, os autores que formaram o imaginário e inspiraram as ideias dos políticos brasileiros e contribuíram para 

a sustentação de suas ideologias. Segundo ele, os apoiadores do monarca, chamados Caramurus, tinham um 

pensamento fortemente influenciado por filósofos como Benjamin Constant e Edmund Burke. BASILE, 

Marcello. A política das ruas: projetos de Brasil e ação política no tempo das regências, Vol. 1. Brasília: 

Edições do Senado Federal, 2022, p. 13. 
16

 Morel sinaliza uma zoologia política nas disputas que haviam entre as diferentes facções do Brasil Imperial. 

Geralmente os adversários de arena política eram apelidados pejorativamente com algum aspecto animalesco 

ou mesmo de deformidades físicas. Por exemplo, os conservadores chamavam os liberais de bodes. Já estes, 

apelidavam os conservadores de corcundas ou camelos em referência ao gesto de se curvar ao imperador no 

ambiente de Corte, como sinal de reverência ao monarca. Ver mais em MOREL, Marco. As transformações 

dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial, 1820-1840. São Paulo: 

Hucitec, 2005. 
17

 Basile aponta que os autores cujas ideias mais influenciaram os liberais moderados foram Montesquieu e 

John Locke, cf. BASILE, 2022. 
18

 Os principais pensadores que influenciavam os Exaltados eram Jean Jacques Rousseau e Thomas Paine, cf. 

BASILE, 2022. 
19

 Assim chamadas pelas autoridades, as classes perigosas que estivessem pelas ruas significavam os escravos, 

os homens e mulheres pobres, mendigos, vagabundos, arruaceiros, criminosos foragidos e outras pessoas cuja 

conduta era tida como execrável.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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liberdade, nas ruas a política também se fazia valer. Esse foi um momento em que houve 

entre o povo grande expectativa por mudanças e por novas formas de participar da vida 

política brasileira
20

. Esse tipo de manifestação popular acontecia sobretudo na Corte devido 

à proximidade com o núcleo do poder mas também se manifestava consideravelmente nas 

demais províncias do Império. 

As notícias dos acontecimentos que ocorriam no Parlamento e na Corte do Rio de 

Janeiro chegavam através dos jornais, que eram lidos nas ruas, em praças públicas, nos 

teatros, nas boticas e em outros locais de intenso trânsito de pessoas. O surgimento da 

imprensa no Brasil abriu novas possibilidades para esse tipo de experiência política, que 

motivou agentes a difundir ideias e suscitar debates calorosos sobre questões caras à nação. 

A imprensa recém-surgida funcionava em circunstâncias muitas vezes precárias e tinha de 

lidar com momentos de insidiosas perseguições e censuras. Havia os desenhos de charges, 

os panfletos e os chamados incendiários, folhas de cunho extremamente político que 

versavam sobre a situação em que o país se encontrava e expressavam uma opinião política 

sobre os desmandos do Ministério e do Imperador.
21

 

O Brasil de então era uma sociedade cuja população iletrada era vasta. Mesmo assim, 

a circulação de ideias não ficou restrita a pequenos grupos sociais intelectualizados, mas 

propagou-se e chegou à boca e ao entendimento dos populares que desenvolviam uma 

prática política circunstancial que lhes capacitava a emergir na esfera pública como uma 

força atuante em uma série de convulsões sociais, rebeliões de escravos e motins que 

culminaram na abdicação do monarca. As sociedades secretas, os periódicos de cunho 

político, os teatros e as tribunas do parlamento foram espaços propícios ao amadurecimento 

político brasileiro.   

Os Exaltados não se furtaram a se apropriar desses meios para se comunicar com o 

povo, divulgando ideias e conceitos políticos que, apesar de elaborados por teóricos 

burgueses, iluministas e liberais, assumiram significados mais imediatos na medida em que 

eram apropriados pelos populares, contribuindo para o fenômeno de “politização das ruas”
22

. 

                                                
20

 RIBEIRO; PEREIRA, Op. cit., pp. 164-166. 
21

 Ver mais em: MOREL, 2005; MOREL, M. Palavras além das letras - apontamentos sobre imprensa e 

oralidade na primeira metade do século XIX. Acervo, v. 23, n. 1, pp. 63-80, jan./jun.2010; MOREL, M. Papéis 

incendiários, gritos e gestos: a cena pública e a construção nacional nos anos 1820-1830. Topoi- Revista de 

História, v. 3, n. 4, jan./jun.2002; MOREL, M. A política nas ruas: os espaços públicos na cidade imperial do 

Rio de Janeiro. Estudos Ibero-americanos, 24, 1, pp. 59-73, 1998; e BASILE, Marcello. Luzes a quem está nas 

trevas: a linguagem política radical nos primórdios do império. Topoi - Revista de História, v. 2, n. 3, pp. 91-

130, dez.2001; BASILE, M. Revolta e cidadania na Corte Regencial. Tempo - Revista do Departamento de 

História da UFF, v. 11, n. 22, pp. 41-67, 2007. 
22

 Basile identificou em periódicos exaltados como o Nova Luz Brasileira a atribuição de desenvolver uma 

linguagem política muito inspirada no jacobinismo francês, o que teria resultado num total de 180 conceitos 
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Desse modo, a imprensa recém-nascida incumbia-se da missão que François-Xavier Guerra 

também percebeu entre os redatores de periódicos na América Espanhola: o propósito de 

instruir o povo através de uma pedagogia política
23

, cujos autores consideravam-se “los 

guías de la opinión pública [...] los demiurgos que van crearla a partir de la masa de 

preocupaciones comunes[...], van a utilizar una estrategia gradual, una didáctica, para ir 

poco a poco imponiendo sus ideas.”
24

   

Palavras de ordem com intensas proclamações de “vivas”, “foras” e “morras” eram 

ouvidas nas ruas e nos espaços públicos que se configuravam como locais de protestos 

aonde a população acorria com o intuito de se expressar. Em manifestações que objetivavam 

muitas vezes expressar o descontentamento diante de um decreto ou um elemento da 

Constituição aglutinavam-se inúmeras outras reivindicações mais imediatas à população das 

ruas das cidades do Império
25

, fazendo com que as pautas originais das manifestações 

ganhassem novos contornos, mobilizando a participação de cidadãos livres, brancos, pardos, 

pretos e até escravos. 

Nesse contexto em que pululavam tais ideias, torna-se necessária alguma menção aos 

seus semeadores. Dentre a facção dos liberais Exaltados, o político que mais gastou sua pena 

e sua garganta para redigir e proclamar discursos (e talvez o mais perseguido) foi o baiano 

Cipriano Barata. Líder carismático que fazia questão de mostrar-se avesso ao despotismo do 

monarca e às incongruências das elites brasileiras, Cipriano Barata é um dos personagens 

mais notáveis da história do Brasil. Exercia inegável influência em outros políticos e, 

principalmente, no povo das ruas. Seus escritos eram permeados de ideias revolucionárias e 

críticas contundentes a autoridades brasileiras.  

O “soldado da liberdade”, como era chamado Cipriano Barata, tinha em seu modo de 

vestir-se uma expressão extremamente patriótica, ornando-se de ramos de café e vestido 

com túnica de algodão e chapéu de palha. Apresentava-se como um nativista, um patriota 

defensor da causa brasileira em contraponto aos interesses estrangeiros de ingleses, 

portugueses ou de qualquer outra nacionalidade, que orquestrassem a dominação do povo 

brasileiro. Seus escritos na folha Sentinela da Liberdade foram publicados entre 1821 e 

1835, porém com certa irregularidade devido às suas prisões constantes, chegando a ser 

                                                                                                                                                 
que compunham o dicionário cívico doutrinário dos exaltados, dentre os quais destacam-se as elaborações a 

respeito dos conceitos de despotismo, governo absoluto, tirano, poder real, etc. Ver mais em BASILE, 2001, 

pp. 95-96. 
23

 GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independências: ensayos sobre las revoluciones hispánicas. 

Madrid: Mapfre, 1992, p. 232 
24

 Ibidem, pp. 234. 
25

 ARAS, Lina Maria Brandão de. As ideias federalistas na Bahia oitocentista: sociedade, escravidão e política.  

Anais do XXVI Simpósio Nacional de História. São Paulo, ANPUH, 2011, pp. 2-3. 
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redigida dentro de celas e masmorras. Desde a Revolta dos Alfaiates, em 1798, até 1835, 

Cipriano Barata teve participação política intensa no cenário nacional, chegando a ser 

deputado Constituinte junto às cortes de Lisboa e colaborando em diversos movimentos 

sociais que pululavam durante o período do Primeiro Reinado.
26

  

Com o intuito de frear os avanços revolucionários e o arrivismo provocado por 

cidadãos como Barata, D. Pedro I procurou, por diversas vezes, cercear a liberdade de 

imprensa, restringindo em muitos aspectos a opinião dos redatores da imprensa radical.  Em 

discurso proferido no Parlamento em 1830, o monarca lembrava os deputados que 

vigilante, e empenhado em manter a boa ordem, é do meu mais rigoroso dever 

lembrar-vos a necessidade de reprimir por meios legaes o abuso, que continua a 

fazer-se da liberdade da imprensa em todo o Império. Semelhante abuso ameaça 

grandes males, à assembléa cumpre evital-os.
27

 

 

Deste modo, via a necessidade de que os escritores e jornalistas não tivessem pleno 

gozo da liberdade de escrever e propagar suas opiniões, mas que fossem mais comedidos em 

seus pronunciamentos. O monarca e seu grupo político compreendiam o peso que esses 

escritores poderiam ter na formação da opinião pública e isso os preocupava
28

, visto que a 

impopularidade de um monarca poderia levá-lo à sua deposição, como aconteceu com o seu 

contemporâneo francês Carlos X, tão referido pelos escritores brasileiros da época.
29

 

                                                
26

 Ver mais sobre Cipriano Barata, sua folha Sentinella da Liberdade e suas ideias políticas em: BARATA, 

Cipriano. Sentinela da Liberdade e outros escritos (1821-1835). Organização e edição: Marco Morel. São 

Paulo, Edusp, 2008; e os perfis biográficos: MOREL, Marco. Cipriano Barata - o panfletário da Liberdade; 

São Paulo: Brasiliense, 1986; GARCIA, Paulo. Cipriano Barata - ou a liberdade acima de tudo. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1997. 
27

 Trecho do discurso pronunciado por D. Pedro I no Parlamento em 1830. Citado em: WESTIN, Ricardo. 

Parlamento derrubou planos de D. Pedro I de restringir a liberdade de imprensa. Agência Senado, Arquivo S, 

Edição 79 (Liberdade de Imprensa). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-

s/parlamento-derrubou-planos-de-d-pedro-i-de-restringir-a-liberdade-de-imprensa. [Acesso em 22-jun-22]. 
28

 NUNES, Tássia Toffoli. Liberdade de imprensa no Império Brasileiro - os debates parlamentares (1820-

1840). Dissertação de Mestrado em História Social. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010, pp. 73-74.  
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No entanto, a adesão à opinião de D. Pedro I não era unânime, ainda que houvesse 

parlamentares sustentando o argumento do monarca. Em intensa queda de braço no processo 

de redação da lei de liberdade de imprensa, o monarca foi vencido e os meios que propunha 

para o julgamento por juízes e execução penal dos réus acusados de crimes de imprensa não 

foram aprovados. Passou-se, por exemplo, a ter um julgamento para esses crimes adotado 

por tribunais do júri, com cidadãos comuns, que costumavam absolver os acusados de seus 

crimes.
30

 A lei de abuso e liberdade de imprensa de setembro de 1830 foi uma vitória das 

frentes liberais contra a perseguição que o monarca tentava empreender a seus opositores 

mediante mecanismos legais. Tirar o julgamento das mãos de juízes de direito e passá-los ao 

tribunal do júri simbolizava menos arbitrariedades no julgamento
31

, pois os juízes de direito 

como agentes do Estado eram bastante alinhados aos interesses e à política orquestrada pelo 

monarca. 

A liberdade de imprensa caracterizou-se como um dos itens essenciais e inegociáveis 

para o exercício da cidadania nos discursos liberais, e isso fica patente no momento em que 

se proclamava a necessidade da mesma como um recurso imprescindível para se fazer valer 

os direitos do povo e suas reivindicações. Barata, como muitos outros escritores, sabia muito 

bem disso e afirmava em suas páginas: 

O ministério deseja uma coisa que aterre e impeça as bocas dos Escritores Liberais, 

a fim de correr na estrada de seus arbítrios, sem ninguém para boquejar. E é por isso 

que o povo deve sustentar esta garantia sagrada dos nossos direitos, a Liberdade de 

Imprimir, seja como for. Escrever não é assassinar. No dia em que a Liberdade de 

Imprensa se achar sufocada ou iludida, nesse dia levarão garrote à nossa 

Constituição, Independência, Liberdade e Pátria. E o povo ficará escravo e será 

pisado pelos camelos [...]
32

  

  

A valorização de conceitos como o de “liberdade” era imprescindível para a 

sustentação do discurso liberal. E a eventual limitação de direitos em decorrência das 

arbitrariedades do imperador reduziria o povo à escravidão, fazendo-os perder a 

Constituição e a tão sonhada independência, palavras e valores que, no vocabulário político 

de então, tinham o mais elevado significado. A antítese que Barata fez entre a liberdade e a 

escravidão é notória em evidenciar esse aspecto, pois sua retórica demonstra o quanto os 

direitos fundamentais do povo estariam ameaçados pelos tiranos e traidores da pátria, a 

                                                
30
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quem ele pejorativamente chamava de camelos, apoiadores intransigentes do monarca. 

Desse modo o povo era impelido a tomar alguma ação. 

Entre os periódicos exaltados de maior expressão no ambiente da Corte destacam-se 

a Nova Luz Brasileira e O Repúblico. Além destes, havia muitos outros, de efêmera duração, 

que tinham como objetivo a conscientização dos brasileiros sobre a sua condição de 

cidadãos e o exercício de seus direitos.
33

 Com forte influência iluminista, essas folhas 

direcionavam-se a politizar os cidadãos através da difusão de uma linguagem carregada de 

termos próprios ao vocabulário político, assumindo sempre uma retórica comprometida em 

promover as pautas revolucionárias, instruindo assim uma opinião pública afeita aos seus 

projetos políticos, recorrendo a uma linguagem direta e sem a complexidade dos tratados 

políticos e filosóficos.
34

   

Questões como a abolição do trabalho escravo, o federalismo, o republicanismo, a 

participação feminina na esfera pública, os problemas monetários pelos quais o país 

estivesse passando, os traços tirânicos do imperador, a presença dos estrangeiros nos espaços 

de trabalho, a liberdade sob ameaça, os gastos que a corte mantinha e a perseguição aos 

opositores do império foram pontos relevantes nas constantes discussões que eram 

protagonizadas pelos Exaltados em suas páginas. Numa rápida passagem de olho pelas 

páginas dos liberais, depara-se muitas vezes com o uso do termo “poder”, empregado como 

um anagrama para se referir ao nome Imperador (“Pedro”); ou com o estabelecimento muito 

constante de paralelos entre o imperador brasileiro e o monarca francês Carlos X, que 

poucos meses antes de acontecer a abdicação de D. Pedro I, também abdicou do trono sob 

forte pressão.
35

   

Por outro lado, o uso da imprensa não era exclusivo dos liberais Exaltados. As outras 

facções políticas também recorreram a este instrumento para se expressar e construir 

narrativas sobre os eventos que sucediam no império e debater questões próprias. Os 

caramurus, por exemplo, também fizeram uso das páginas periódicas, questionando muitas 

vezes os atos dos Exaltados e fazendo propagandas políticas em direção contrária, acusando-

os de desordeiros e inimigos do imperador e da causa nacional, buscando em suas narrativas 

deslegitimar os movimentos sociais contestatórios que iam surgindo
36

.  
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A partir de então, a imprensa caracteriza-se como uma verdadeira arena política, 

elemento crucial para o ordenamento de uma esfera pública politizada
37

, graças à forte 

influência da Revolução Francesa. Nesse sentido, evidencia-se um momento em que o Brasil 

ingressava na modernidade política e era inaugurado um novo cenário, em que a imprensa 

surgia com uma função bastante clara: a de instruir o povo. A imprensa notabilizou-se, 

portanto, com um ideal pedagógico de suscitar a instrução pública por meio do discurso de 

jornais que não visavam informar as pessoas, mas formá-las para a prática cidadã, 

estabelecendo postulados ou tecendo críticas aberta ou veladamente, através de anagramas, 

metáforas ou paralelos de personagens históricos, com o intuito de não ferir a sensibilidade 

de alguns leitores
38

 nem serem pegos por qualquer mecanismo legal de repressão do Estado. 

Formava-se um novo espaço onde eram possíveis o trânsito e o rearranjo de novos projetos 

ideológicos para a nação. 

Emergiam protestos, revoltas e pequenas agitações em ruas das principais cidades 

das províncias brasileiras e esses movimentos intensificaram-se consideravelmente entre os 

últimos meses de 1830 e abril de 1831. O assassinato, em novembro de 1830, do italiano 

radicado no Brasil Líbero Badaró foi o estopim para que se intensificasse a insatisfação de 

muitos grupos liberais. O jornalista Líbero Badaró identificava-se com a facção dos liberais 

Exaltados e era ferrenho opositor ao Ministério do Império em suas calorosas páginas; seu 

assassinato e a posterior absolvição do acusado provocaram tremenda comoção popular, 

sobretudo porque havia discursos que propagavam certa associação entre o algoz de Badaró 

e D. Pedro I. A imprensa que fazia oposição ao imperador aproveitou estes eventos para 

explorá-los e utilizá-los em suas críticas ao governo.
39

  

Além disso, o conflito que havia entre brasileiros e portugueses durante os primeiros 

anos do Império teve peso nas manifestações populares. Durante o período colonial, e 

mesmo após a independência política, o Brasil foi um destino muito procurado por 

portugueses que vinham das regiões mais pobres de Portugal, sobretudo o norte, em busca 

de melhores condições de vida. Empregavam-se no comércio de víveres, de escravos ou 

atuavam em outras frentes, como nas forças armadas, por exemplo. Isso fazia com que 

surgisse uma disputa acirrada pelos postos de trabalho entre brasileiros e portugueses, 

intensificando uma rivalidade que, no contexto de formação do novo Estado, ganhava 

                                                
37
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progressivamente contornos identitários, e materializava-se em situações de xingamentos e 

ofensas mútuas chegando, não raramente, às vias de fato.
40

 

O ódio ao português tinha sua dimensão pragmática. Os brasileiros que encontravam-

se em péssimas situações financeiras podiam estar procurando um bode expiatório para os 

problemas que assolavam as províncias e a péssima condição de vida dos cidadãos. 

Comerciantes portugueses eram culpados por aumento de preços, empregados portugueses 

nos estabelecimentos comerciais eram culpados por estarem roubando postos de trabalhos 

que seriam dos brasileiros, soldados subalternos brasileiros acusavam os oficiais portugueses 

de impingir-lhes violentas punições nos quartéis. O português convertia-se, nesses discursos, 

em inimigo nacional, bode expiatório culpabilizado pelos problemas do Brasil. 

 Em 1831 ocorreram eventos muito marcantes para a história desses conflitos. Já no 

contexto da autonomia política nacional, os brasileiros encontravam-se numa forte querela 

política que, mais do que envolver apenas a disputa por espaços de trabalho com 

portugueses, englobava também outras camadas de conflito: a defesa da autonomia nacional 

diante de uma possível recolonização portuguesa, a reafirmação da identidade brasileira, 

questões raciais e econômicas, e as disputas pela hegemonia dos grupos políticos no 

Parlamento também interessavam o povo das ruas, que tomava partido diante desses 

problemas. Na Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro, em meados de março daquele ano, 

foram predominantes cenas de violência nas quais brasileiros e portugueses vestiam-se de 

forma própria com lenços que os identificavam co-partidários da independência brasileira ou 

do domínio português sobre o Brasil.
41

      

Entre janeiro e março de 1831, o monarca viajou à província de Minas Gerais com o 

objetivo de visitar as cidades e vilas mineiras, almejando contatos com as elites locais e sua 

aderência ao projeto imperial. Porém havia grupos liberais na província de Minas Gerais e 

estes dirigiram-se em campanhas contrárias ao imperador, defendendo reformas em pontos 

cruciais da Constituição Imperial, criticando o absolutismo, o Ministério e exaltando outros 

ideais como o da federação.
42

 A ida do imperador a Minas para costurar alianças políticas foi 

entendida pelos grupos liberais da Corte como uma estratégia do Imperador para tentar 

algum golpe absolutista; os liberais continuavam a tecer críticas ao monarca em suas páginas 

de jornais. A insatisfação era generalizada, e logo os boatos espalhavam-se pelas províncias 
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do império, onde surgiam a partir de então diversos movimentos populares com o mesmo 

teor: aversão ao absolutismo de D. Pedro I e de seus co-partidários, forte antilusitanismo, 

clamor por reformas constitucionais, independência e outras pautas locais, geralmente mais 

ligadas ao cotidiano popular e que atraíam o povo multiforme de livres e escravos, brancos, 

pardos e pretos, homens e mulheres que clamavam pelas ruas, ávidos por mudanças e 

melhorias em suas condições de vida. 

Outro fator que também levou ao acirramento dos ânimos foi a demissão de um 

ministério formado por brasileiros e sua substituição imediata por outro composto por 

políticos que não tinham o apoio popular.
43

 As tentativas de D. Pedro I de intervir no 

processo de sucessão portuguesa após a morte de D. João VI em 1826 também deixaram os 

brasileiros temerosos de uma  possível tentativa do monarca de reunificar o trono brasileiro e 

português e reintegrar o império, minando assim a independência do Brasil. O cenário 

permaneceu insustentável devido à série de desgastes que aconteciam entre o imperador, a 

oposição e o povo que o acusava de ser absolutista, autoritário e amigo dos portugueses 

chamados de recolonizadores. A abdicação do imperador não pôde ser evitada. 

Em 7 de abril de 1831 D. Pedro I renuncia após o irromper de sucessivas revoltas, 

incluindo motim organizado por militares descontentes devido às más condições em que 

viviam. Muitos cidadãos brasileiros, brancos, pardos, pretos, livres e escravos uniram-se 

numa forte pressão popular que ocasionou a queda de D. Pedro I, consagrando, nas palavras 

de Basile, “o espaço público como arena de luta dos mais diversos grupos políticos e 

camadas sociais, marcando a emergência de novas formas de ação política”, gerando por 

consequência o fenômeno de “politização das ruas”
44

. A derrubada do monarca destacou-se 

por representar uma grande mudança na composição das forças políticas brasileiras: 

ascenderam ao poder os liberais moderados e estes iniciaram um conjunto de reformas com 

o intuito de estabilizar a arquitetura do Estado e promover o federalismo.  

  

BAHIA: UMA PROVÍNCIA DO IMPÉRIO. 

O processo de independência política do Brasil foi vivido com mais intensidade na 

província da Bahia do que em outros locais. Mesmo com os eventos de setembro de 1822 

em que D. Pedro I proclamou a autonomia brasileira e a separação definitiva de Brasil e 

Portugal, os portugueses ainda se mantinham em território brasileiro, e um grande foco de 

                                                
43

 BASILE, 2013.  
44

 BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: GRINBERG, Keila; SALLES, 

Ricardo (Orgs.). O Brasil Imperial, Vol. II (1831-1870). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 



16 
 

concentração de tropas lusitanas foi a cidade de Salvador, capital da província da Bahia. O 

chamado Exército Pacificador de D. Pedro I, que contava com o apoio das elites locais, 

cidadãos baianos de diversos estratos sociais e até escravos, partiu da cidade de Cachoeira 

em direção a Salvador e expulsou as tropas portuguesas insistentes em permanecer na 

província, num memorável conflito que findou em julho de 1823, meses após a proclamação 

da independência brasileira às margens do Riacho Ipiranga
45

. 

Os cidadãos baianos guardaram a memória vitoriosa desse conflito contra as tropas 

portuguesas e o dia 2 de julho desde então tornou-se uma data notável no calendário baiano, 

pois simbolizava a fidelidade dos cidadãos baianos ao imperador, a defesa da pátria contra a 

tirania e a colonização portuguesa. Criou-se uma cultura de exaltação do heroísmo do povo 

baiano que se manifestava nas ruas, através de desfiles cívicos, ritos, gestos e canções 

coletivas que simbolizavam a aderência do povo baiano à ao projeto nacional brasileiro e em 

oposição ao jugo opressor português.
46

  

Uma das províncias mais importantes do Império, a Bahia à época possuía grandes 

plantações de açúcar e tabaco, tendo o trabalho escravo como pilar de sua economia. A 

participação percentual dos escravos na sociedade baiana alcançava cifras consideráveis. No 

entanto, a sociedade baiana não se reduzia à oposição escravo/senhor de engenho, 

conformando um edifício social bem mais complexo, decomposto em diferentes perfis de 

propriedade, atividades econômicas e condições de liberdade. Neste contexto, havia os 

homens livres e pobres que se ocupavam no exercício de atividades econômicas ligadas à 

vida urbana, como os artesãos de sapataria, por exemplo.  

As relações sociais entre as classes eram permeadas pelos conflitos étnico-raciais 

numa sociedade extremamente desigual, cujo número de pobres que viviam em péssimas 

condições era elevadíssimo enquanto a riqueza da sociedade baiana estava concentrada nas 

mãos dos senhores de engenho.
47

 O comércio da cidade de Salvador era bastante 

movimentado e, pelas ruas e feiras da cidade, transitavam homens e mulheres que exerciam 

atividades econômicas diversificadas. Uma parte considerável da população da cidade de 

Salvador e da região do Recôncavo no século XIX era composta por esses trabalhadores 
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livres urbanos e escravos. Os brancos eram minoria, dividindo-se entre brasileiros e 

europeus, estes geralmente portugueses. 

Quanto aos detalhes da estratificação social presente na cidade de Salvador, Kátia 

Mattoso realizou uma análise relevante ao elencar a população da província em classes 

diferentes. Os habitantes de Salvador distinguem-se segundo sua interpretação em quatro 

camadas sociais: no topo estariam os senhores de engenho, grandes comerciantes, clérigos 

da alta hierarquia eclesiástica e militares de alta patente, cidadãos muito influentes na 

política e na sociedade baiana, elegíveis a receberem títulos nobiliárquicos que eram 

concedidos pelo imperador; na segunda camada social estariam os funcionários públicos 

intermediários, oficiais intermediários do exército, comerciantes, profissionais liberais e 

comerciantes de escravos; na terceira camada social estariam os pequenos proprietários, 

artesãos, funcionários públicos de cargos mais simples, pequenos comerciantes, vendedores 

e soldados de baixa patente; abaixo de todos estariam os escravos, africanos ou nascidos no 

Brasil, os mendigos e os vagabundos
48

. 

O historiador João José Reis, ao estudar a Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 – 

apenas quatro anos após os eventos analisados no presente texto –, aponta questões  

importantes. Devido à carência de fontes precisas sobre o período, ele precisou recorrer a 

dados demográficos de anos anteriores e considerar a hipótese de que o crescimento 

demográfico da cidade se deu numa constante, sem grandes variações, desde um censo que 

foi realizado em 1807 nas freguesias de Salvador até 1835, o ano que lhe interessou, pois 

tratava-se do ano em que ocorreu a Revolta dos Malês. Os dados do censo que fora realizado 

nas freguesias da cidade de Salvador para 1807 demonstram, em síntese, uma população de 

25.502 negros (50%), 11.350 mulatos (22%) e 14.260 brancos (28%), totalizando 51.112 

pessoas; porém os dados do censo de 1807 não especificam o status jurídico de livre/escravo 

dos negros.
49

 Considerando a hipótese de que o crescimento demográfico se deu na mesma 

média entre 1807 e 1835, Reis especulou um total populacional de 65.000 pessoas em 

1835.
50

 

Até a guerra de independência da Bahia, a economia açucareira tinha grande 

participação na pauta de exportação nacional. A partir de 1823, entretanto, ocorreu um 

recrudescimento na economia baiana e uma forte crise econômica assolou a província entre 
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os anos da década de 1820, sobretudo por causa da guerra de independência. O aumento no 

custo de vida e a complicada situação em que a província se encontrava devido ao 

derramamento de moedas falsas de cobre mergulhou a população urbana de Salvador numa 

situação crítica e de descontentamento. As moedas de cobre eram consumidas por grande 

parte da população para a compra de itens básicos de consumo e a falsificação das mesmas 

fazia com que os comerciantes não as aceitassem nas suas lojas e armazéns
51

. 

Muitos portugueses que viviam na Bahia atuavam no comércio da cidade e os 

conflitos que havia entre brasileiros e portugueses eram agravados devido à crise econômica. 

As relações entre os baianos e os portugueses foram, no mais das vezes, permeadas pelas 

hostilidades. A Bahia foi uma das províncias que mais recebeu portugueses. Os baianos 

rebelavam-se contra portugueses que ocupavam espaços de trabalho no comércio, no 

funcionalismo público e até nas forças armadas. A situação agravava-se na medida em que o 

imperador tinha certa condescendência em relação à participação de portugueses na esfera 

pública, confiando-lhes cargos estratégicos da administração imperial. Este fato, por 

consequência, servia de munição para o arsenal político das frentes liberais que faziam 

oposição ao imperador; discursavam contra o seu modo de governar e o seu pendor a se aliar 

com os portugueses, ainda mais sendo ele mesmo português de nascimento. 

Crise econômica, aversão ao português, temor de recolonização, críticas ao 

imperador, expectativas de ampliação das liberdades e melhoria das condições de vida da 

população. No limite, expectativas pelo fim da escravidão, alimentadas tanto por setores 

exaltados quanto pelos próprios escravos que, nas primeiras décadas do século XIX 

protagonizaram um sem-número de levantes, maiores e menores, na província da Bahia.  

Resta-nos falar sobre a estrutura do Estado Imperial e sua administração à escala 

provincial. Para que o projeto de Estado Imperial e centralizado empreendido por D. Pedro I 

prosperasse, foram necessários uma série de mecanismos políticos que lhe dessem 

sustentabilidade. Os cargos estratégicos da burocracia imperial, entre eles aqueles 

relacionados ao governo das províncias, tinham de estar nas mãos de pessoas leais ao 

monarca. Percebe-se isso, sobretudo, no cargo do Presidente de Província, o cargo máximo 

do executivo provincial, que era ocupado por representantes nomeados pelo Imperador e, 

por conseguinte, alinhados a ele.  

Os presidentes da província, chamados “delegados do chefe da nação”, eram 

burocratas, geralmente provenientes de outras províncias do império e que faziam carreira 
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no funcionalismo público. Havia certa rotatividade na ocupação do cargo, geralmente um 

Presidente de Província permanecia no cargo por uma média aproximada de um ano e logo 

passava a assumir outra função, em outra província do Império.    

Não era raro haver conflitos entre o presidente da província e os representantes do 

poder local. No parlamento brasileiro houve intensos debates em torno da busca por meios 

de cercear o poder dos Presidentes de Província, acusando-o por ser um cargo que 

acumulava poder e cujo ocupante era nomeado pelo imperador; além de também ser um 

cargo sem limitações de poder a nível local, o que fomentava que suas atribuições fossem 

despóticas e, por este motivo, deveria ser limitado pelos deputados
52

. 

A unidade do Império foi arquitetada a partir das relações entre o imperador e as 

elites locais. José Murilo de Carvalho, em tese bastante conhecida, atribuiu a unidade 

nacional brasileira à existência de uma elite nacional de matriz burocrática, com formação 

comum na Universidade de Coimbra, em Portugal. Os primeiros burocratas do império, 

tipologia na qual se insere o cargo do Presidente de Província, foram formados na 

universidade de Coimbra, sendo herdeiros, portanto, da ideologia administrativa do império 

português que favorecia a constituição de um corpo administrativo/burocrático 

ideologicamente coeso
53

. Disso decorreria a unidade nacional brasileira. Não só o cargo de 

Presidente da Província, mas muitos outros cargos dentro da burocracia imperial, nos 

ministérios e órgãos públicos, seriam ocupados por sujeitos oriundos dessa tradição, muitos 

deles com passagem, inclusive, em sua juventude, pela administração colonial. 

Por outro lado, as elites locais tinham certa relevância na administração pública e o 

imperador procurou meios de balancear o poder provincial entre o presidente e as elites 

locais. Nesse sentido, os representantes locais podiam ser conselheiros do presidente, mas 

não tomavam decisões; esta era uma atribuição exclusiva do Presidente da Província. Apesar 

dos embates que aconteciam envolvendo o acúmulo de poder nas mãos dos presidentes, 

construiu-se uma rede de relações na qual havia, em vez de um confronto direto, certa 

consonância entre o modo de governar do poder central e a pretensão das elites locais de 

participar da execução do projeto nacional de um Estado centralizado. A tese de Miriam 

Dolhnikoff sobre este processo evidencia de modo muito certeiro como ele se dava nas 

províncias brasileiras, mostrando-se muitas vezes mais como uma relação de conciliação 
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entre as duas partes (poder central e poder local) do que apenas de conflitos entre elas.
54

 O 

que havia era uma distribuição dos poderes entre o centro e as elites regionais, uma precisa 

articulação que teceu as estruturas do Estado e perpassou não apenas o Primeiro Reinado, 

mas vigorou também durante a Regência, cristalizando-se no Segundo Reinado e garantindo 

a unidade do Estado e minando iniciativas separatistas. 

Na província da Bahia não foi diferente. Era uma busca constante das elites locais 

galgar determinados espaços de poder, sem muitas vezes questionarem o espaço que já era 

dos delegados do Imperador. Apenas os mais radicais, como os Exaltados, defendiam 

explicitamente que um cargo como o de Presidente de Província ou o de Comandante das 

Armas fosse ocupado exclusivamente por alguém nascido ou residente da província. As 

elites locais muitas vezes digladiavam-se para ocupar os cargos que lhes eram reservados, 

como o de Vice-presidente, que deveria ser eleito entre os candidatos das elites locais. Para 

o caso que interessa ao presente artigo, o presidente da província em 1831 era Luiz Paulo de 

Araújo Bastos e o vice-presidente João Gonçalves Cezimbra. Bastos era natural do Rio de 

Janeiro, bacharel em direito pela Universidade de Coimbra e construiu uma importante 

carreira na burocracia imperial, ocupando cargos de importância durante o período em que 

exerceu sua atividade política; recebeu o título de Visconde de Fiais. Já Cezimbra era um 

importante comerciante da Bahia, que não tinha a mesma formação de Bastos.  

Além do cargo de vice-presidência, as elites locais articulavam-se para participar do 

poder político da província ou da cidade em outros espaços, a exemplo da Câmara 

Municipal e dos Conselhos Gerais de Província. Instituídos a partir da Carta de 1824, esses 

Conselhos eram compostos por 21 membros que se reuniam periodicamente para tomar 

decisões a respeito dos assuntos necessários ao bom funcionamento da província. Os cargos 

eram eletivos e quem os ocupava eram pessoas ilustres das principais vilas e cidades da 

província. Magistrados, comerciantes, profissionais liberais, senhores de engenhos e 

políticos ocupavam assentos nos conselhos provinciais e deliberavam sobre os assuntos 

urgentes da província
55

. O Conselho Geral de Província foi um importante espaço de 

exercício da vida política para esses cidadãos e também uma das estruturas necessárias para 

que o Poder Central assentasse a estrutura monárquica e unitária do Estado brasileiro. Sua 
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existência perdurou até a instituição das Assembleias Gerais das províncias com o Ato 

Adicional em 1834.
56

  

A elite baiana teve de se articular na tentativa de se fortalecer, pois temia 

movimentos sociais que eclodissem e pudessem resultar no colapso de sua hegemonia 

política e econômica. A província da Bahia foi palco de contínuos movimentos sociais que 

despontaram desde 1798 com a Revolta dos Búzios até a Sabinada em 1837, o grande 

movimento pseudoseparatista baiano que pretendia instaurar uma república autônoma na 

província até a maturidade do imperador D. Pedro II
57

.  

Insurreições, motins, revoltas e grandes ou pequenas perturbações da ordem 

existiram na província, e estes movimentos preocupavam permanentemente as elites. O 

grande contingente de escravos, africanos ou afrobrasileiros, os negros livres, pobres e 

libertos, descontentes com a situação social em que se encontravam recordavam a todo 

tempo as autoridades e os grandes proprietários dos eventos que ocorreram em São 

Domingos do Haiti e do temor que eles se repetissem no Brasil.
58

 

Na esfera militar, os baixos soldados dos quartéis encontravam-se descontentes com 

seus soldos modestos e com o mau tratamento que recebiam de seus oficiais superiores. O 

fato de pegarem em armas também era um agravante, uma vez que poderiam iniciar uma 

revolta armada ou mesmo associar-se aos outros setores populares da sociedade, como os 

escravos e trabalhadores livres insatisfeitos com a situação em que a província se 

encontrava, gerando grande convulsão social. Por outro lado, os oficiais brasileiros também 

ambicionavam por mudanças e a retirada dos portugueses de alta patente militar dos 

batalhões era vista nesse contexto como uma possibilidade para eles de ascensão social e 

melhorias de suas carreiras
59

.  

As ideias revolucionárias, antiabsolutistas, federalistas e republicanas circulavam 

pela província graças aos discursos dos liberais exaltados. Cipriano Barata, um dos 

protagonistas mais fervorosos do movimento exaltado, saíra de trás das grades em outubro 
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de 1830 e regressara à província de origem ainda antes de o ano acabar
60

, retomando a 

publicação de seu Sentinela da Liberdade a partir de janeiro de 1831. Discursava-se nas ruas 

sobre os invasores portugueses, a nomeação de estrangeiros para ocupar cargos públicos de 

grande importância na província e a necessidade de mudanças e reformas constitucionais; 

evocava-se o espírito virtuoso do povo baiano que enfrentou a tirania colonizadora 

portuguesa na guerra de Independência. Barata também comentava tudo isso nas páginas de 

sua Sentinela. 

O fogo revolucionário poderia levar a convulsões sociais a qualquer momento. E as 

elites provinciais sabiam disso, pois recebiam com temor as notícias vindas da Corte que 

demonstravam a crise pela qual passava o governo de D. Pedro I. As elites regionais e do 

poder central buscavam meios de cercear as iniciativas populares e, mesmo após a 

abdicação, não se furtaram a promover discursos ideológicos e mecanismos legais no 

combate a movimentos sociais como insurreições, motins, revoltas e levantes.
61

 

Essa era a tônica da “tempestade” que se formou na Bahia nos primeiros meses de 

1831. A sucessão de eventos que aconteceram em abril teve como saldo prisões, deposições, 

renúncias, agitações, conflitos e até assassinatos na província. Nas próximas páginas, 

faremos uma análise dos eventos de abril na província da Bahia a partir de fontes periódicas 

e atas de reuniões extraordinárias do Conselho de Governo. 

O Conselho de Governo e o Conselho Geral de Província não eram a mesma 

instituição. Os Conselhos de Governo da Presidência foram estabelecidos a partir da lei de 

20 de outubro de 1823 e sua principal função era a de exame e juízo de decisões importantes 

para a província, enquanto que a do presidente era a de executá-las. Os conselheiros 

ocupavam os cargos eletivamente e algumas decisões, a exemplo da retirada do Comandante 

de Armas, só deveriam ser tomadas em conjunto com o Conselho. O presidente, em 
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conjunto com o Conselho, tinha o dever de atuar para a resolução de conflitos 

administrativos e políticos pelos quais a província estivesse passando.
62

 

A participação popular nas agitações de abril é evidente nas narrativas que foram 

construídas por cronistas da época. Além do povo, outra classe que protagonizou os 

movimentos foram os militares. Além deles, a imprensa teve fundamental importância 

através da distribuição de escritos e periódicos.  

Embora a Revolta de Abril na Bahia esteja elencada entre os outros movimentos 

sociais e não seja tão comentada como a Revolta dos Búzios, o Levante dos Periquitos, a 

Cemiterada, o Levante dos Malês ou a Sabinada, é possível também, através de um estudo 

desse movimento social, compreender o modo como as classes populares identificaram-se 

mutuamente como pertencentes aos ideais de uma modernidade política e buscaram exercer 

de diversos modos a cidadania política e o direito de petição em um período conturbado, de 

transformações políticas e cheio de dúvidas quanto ao futuro nacional. 

Caio Prado Júnior interpretou 1831 como o ano da independência definitiva do Brasil 

por haver a queda de um monarca português de nascimento que ainda tinha vínculos com 

Portugal
63

, os contemporâneos opositores do imperador, eivados de um patriotismo otimista, 

viram na abdicação a 1831 o momento da regeneração brasileira, simbolizando a renúncia 

do monarca um acontecimento fundador no qual o povo brasileiro caminhava em direção à 

Civilização. A Abdicação considerada pela imprensa, já no dia seguinte, o momento da 

virada, no qual começou a existência nacional definitivamente
64

. Compreender o impacto do 

processo que desencadeou na queda do imperador através dos acontecimentos que 

sucederam na província da Bahia após a chegada de notícias desses eventos é, igualmente, 

crucial para se chegar ao entendimento da cultura política e popular e do exercício da 

cidadania política no fim do Primeiro Reinado. 

 

A BAHIA EM POLVOROSA 

Os primeiros dias do mês de abril de 1831 foram agitadíssimos na província da 

Bahia. Notícias chegadas dos eventos que aconteceram na Corte Imperial após o retorno de 

D. Pedro I de sua viagem a Minas Gerais acirraram os ânimos do povo baiano. A Noite das 

Garrafadas, em março daquele ano, notabilizou-se por ser um conflito entre brasileiros e 
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portugueses nas ruas da Cidade Imperial, no qual ambos se agrediram com o arremesso de 

garrafas de vidro e outros objetos, resultando em mortos e feridos
65

.   

A presença de portugueses na província era um fator que já incomodava a população 

baiana no dia a dia
66

 e a chegada da notícia do acirramento dos conflitos entre brasileiros e 

portugueses no Rio de Janeiro fez com que, no dia 3 de abril, se juntassem civis armados e 

militares na Fortaleza do Barbalho com o propósito de fazerem uma série de reivindicações 

por mudanças em cargos de comando da Província que eram ocupados por portugueses e a 

fim de garantir a segurança dos deputados baianos que estariam em vias de deixar a 

província rumo à Corte para tomar lugar na Assembleia Geral daquele ano. Os manifestantes 

alegavam buscar garantir sua integridade física; redigiram uma representação, com 102 

signatários, porém a mesma foi indeferida.
67

 

Dentre os documentos que se referem ao acontecido, destaca-se a crônica do Escudo 

da Constituição Brasileira intitulada A queda dos tyrannos na Bahia, na qual os eventos são 

narrados e são transcritas as representações do povo dirigidas ao Conselho de Governo, as 

proclamações de autoridades ao povo e correspondências entre envolvidos. No conjunto das 

representações do povo e tropa reunidos na Fortaleza e Campo do Barbalho a 4 de abril de 

1831, que se encontram referidas pelo Escudo e também se encontra presente em 

transcrições de atas do Conselho da Província
68

, sobressai um elemento que é caro: visavam 

a preservação de valores como a Liberdade, o respeito da Constituição e a Independência.  

Esses três elementos considerados indispensáveis estariam sob ameaça do chamado 

Partido Lusitano, no caso da Bahia representado pelo Comandante de Armas
69

 da província, 

o Marechal João Crisóstomo Callado e outros oficiais que, aos olhos do redator d’O Escudo, 

estariam tramando a prisão dos reconhecidos amantes da Liberdade da Pátria, aos 

Escriptores, seos Defensores, e á todos quantos parecia se opunham aos seos planos 
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libertecidas, e com isto poem em terror o espírito do Povo Bahiano.
70

 E a indignação 

popular alastrou-se devido à displicência do presidente Bastos ao não fazer nada quanto a 

isso. Corriam pelas ruas os boatos de que Callado e outros marechais condizentes com o 

“Gabinete Secreto” estariam tramando a prisão de mais cidadãos brasileiros que lhe fizessem 

oposição. A prisão de dois oficiais por fazerem oposição a Callado foi o estopim para a 

mobilização popular. 

A circulação de notícias, boatos e papéis incendiários
71

 pelas ruas da cidade teve 

impacto tão forte que, ainda no dia seguinte, 4 de abril. juntavam-se no Barbalho mais de 4 

mil pessoas, entre cidadãos chamados na documentação de “paizanos”
72

 e militares, segundo 

O Escudo da Constituição Brasileira. As notícias que circulavam eram de que, no Rio de 

Janeiro, [...] sem opposição do Governo Central, que os Despotas, que os recolonisadores, 

que os Marotos insultam, espancam, ferem, matam os Brasileiros, dão vivas ao imperador 

absoluto e menoscabam a Dignidade Nacional.
73

 Dar vivas ao imperador absoluto 

significava apoiar as medidas abosolutistas de D. Pedro I. A retórica antilusitana presente no 

discurso trazia à memória os eventos ocorridos nas batalhas de Independência da Bahia e 

convocava os baianos, patriotas heróicos e amantes da liberdade, a pegarem em armas para 

enfrentar a tirania que se tentava impor, como no incendiário a seguir, transcrito pelo redator 

d’O Escudo: 

Brazileiros! O braço da tyrannia està, outra vez, sobre nós, armado dos grilhões 

que com tanta glória despedassamos nos campos do Cabrito, Pirajá e em outros 

lugares, onde a vergonha de malvados sarracenos se mostrava ao splendor de 

nossas armas! Cahio a máscara da hypocresia: a mais negra traição, a mais infame 

das ingratidões quer roubar-nos a Liberdade, e Independência, que com tanto custo 

proclama-mos, e que rega-mos com o nosso sangue! He tempo de mostrar-mos que 

não he tão grosseira e atrevidamente que se excarnesse dos Brasileiros! As nossas 

authoridades criminosamente obedientes as ordens secretas, já não podem ocultar 

sua aleivosia, deixando ver que são participantes dos tramas que nos prepara o 

mais vergonhoso Cativeiro. O Campo da honra se nos mostra outra vez! 

Marchemos a elle. Tremam de nossa justa indignassão os perfidos que nos querem 

escravisar! Brasileiros! AS ARMAS! Viva a sempiterna Independencia, e 
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Liberdade do Brasil! Viva a União Geral de Todos os Brasileiros! Viva a 

Constituição! e acabe pra sempre a tyrannia Lusitana.
74     

 

Era comum a circulação de documentos desse tipo, folhas que não diziam onde 

tinham sido impressas nem quem eram seus autores. Afixados em locais públicos, por onde 

transitavam muitas pessoas, eram lidos coletivamente, seu conteúdo breve e direto logo se 

espalhava pelas bocas e ouvidos do povo, gerando temores e preocupações, mas também 

engajamento, fazendo com que os baianos se organizassem, se concentrassem, em um 

determinado lugar, com o intuito de enfrentar um inimigo comum. Esse meio de 

comunicação foi bastante utilizado pelos Exaltados. 

Os militares e civis reunidos na Fortaleza e Campo do Barbalho estiveram sob a 

liderança do Coronel Antônio Lopes Tabirá Bahiense, juntamente com outras lideranças, 

entre as quais o Coronel Antonio de Sousa Lima e o Tenente Coronel Miranda Chaves, 

comandante da Fortaleza do Barbalho. Todos de alta patente. Isso revela uma aderência 

significativa de oficiais de alta patente ao movimento; estes oficiais tinham envolvimento 

com a política dos liberais radicais, que propunham mudanças mais profundas na 

organização social brasileira, e os militares interessavam-se por mudanças nas estruturas de 

sua instituição, visto que o descontentamento com a situação em que se encontravam nos 

quartéis com os baixos soldos e péssimas condições de vida, além do fato de a possibilidade 

de ascensão social lhes abrir novas perspectivas.   

Os amotinados recorreram ao direito de petição, verdadeiro instrumento de 

politização da sociedade brasileira nos primórdios do Império
75

, fazendo uma representação 

ao presidente da província e ao Conselho de Governo com suas reivindicações; na 

representação dos amotinados destacam-se o pedido de retirada de Callado do Comando de 

Armas da província e sua saída da Bahia o mais rápido possível a bordo da Fragata Izabel; 
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juntamente com ele, deveriam retirar-se todos os oficiais e inúmeros portugueses que, sendo 

estrangeiros pela ley, ocupão cargos, e Empregos Públicos, com geral desgosto e 

desconfiança dos brasileiros, e cuja continuação em taes Empregos não pode deixar de 

aumentar sem fundados descontentamentos
76

.  

Vê-se, assim, que o antilusitanismo foi o elemento-chave nessa onda de protestos. Já 

havia se manifestado no Rio de Janeiro, durante os eventos de março, e, na Bahia, adquirira 

enorme proporção, estendendo-se, inclusive, de Salvador para outras localidades da 

Província, como comprovam os eventos que resultaram na deposição do Tenente Coronel 

comandante do Batalhão de Santo Amaro e atentados contra portugueses residentes nesta 

vila, e na expulsão de 42 portugueses residentes na vila de Cachoeira.
77

 

Além disso, os rebeldes de Salvador também reivindicavam: a nomeação de um 

militar nascido no Brasil para ocupar o cargo de Comando de Armas, desde que este fosse 

de confiança pública e patente superior; a retirada do Comandante de Polícia, major Pinto 

Paca do cargo; que o artigo 10 da lei de fixação de forças do mar e terra fosse respeitado e 

posto em execução
78

. Davam vinte e quatro horas para que todas as reivindicações fossem 

atendidas. Além do mais, ameaçavam: [...] qualquer signal de hostilidade contra a tropa e 

povo aqui reunidos, ou desembarque de qualquer Força de mar, ou outra alguma reunião 

de força, ou portugueses paizanos armados, será considerada como agressão e o povo e 

tropa ali reunidos revidaria com todo o denôdo, e furor das armas. Em correspondência 

dirigida a Callado, ainda no dia 4 de abril, Bastos ordenava-lhe que mantivesse suas tropas 

em prontidão mas que não atacasse os cidadãos reunidos no Campo do Barbalho
79

. 

O descontentamento quanto à posição social que muitos portugueses ostentavam na 

província é evidenciado no trecho acima, e os vínculos que Callado tinha com os 

portugueses eram incontestáveis. Callado era português de nascimento e, ao ocupar o cargo 

máximo da hierarquia militar da província, não gozava do apoio de militares de diversas 

patentes. Na representação constam assinaturas de militares como coronéis, majores e 

comandantes de batalhões, sinal de que até mesmo parte considerável dos oficiais da alta 

hierarquia militar estavam insatisfeitos com a sua permanência no cargo. O historiador 
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Hendrik Kraay, ao mencionar a forte presença da lusofobia no discurso de oficiais novos 

contra oficiais mais antigos nascidos em Portugal, destacou ser este antilusitanismo um 

elemento retórico de que se aproveitavam para galgar melhores postos dentro da hierarquia 

militar no período imperial
80

. Nesse contexto, a aversão que os brasileiros tinham à presença 

dos portugueses nas ruas, no comércio e em outros espaços e postos de algum modo 

legitimava a reivindicação desses militares.   

Estrategicamente, retirar um Comandante de Armas que era português e outros 

portugueses do oficialato do exército não alinhados aos interesses populares seria um feito 

considerável, sobretudo na medida em que tal medida parecia minimizar o temor de uma 

possível tentativa “recolonização” empreendida por portugueses armados que tentassem 

subjugar o Brasil e tirar dos brasileiros sua liberdade. Um dos pedidos que também se fazia 

era o de que não fossem retiradas da província as forças navais ali estacionadas. Reduzia-se, 

assim, o risco de vulnerabilidade. Se a forte presença de portugueses em postos estratégicos 

da burocracia central na realidade não se mostrava como um perigo de fato, ao menos era 

um elemento que a retórica dos oposicionistas ao imperador abraçavam para promover suas 

agendas políticas. 

Os deputados eleitos redigem então uma representação exigindo posição do 

presidente da província quanto à prisão dos dois oficiais e pedem que seja convocado um 

Conselho Extraordinário de Governo para a discussão do problema que, segundo os próprios 

deputados – que não foram ao Rio de Janeiro por fazer agoa o navio que os transportava – 

deveriam intervir no problema que deixava a província preste a ser mergulhada no sangue 

da guerra civil. Propunham uma solução para a crise em que se afundava a província, a 

soltura dos presos e a garantia dos direitos individuais dos cidadãos, e, particularmente, de 

sua liberdade.   

Diante de tão intenso tumulto e pressão popular, o Presidente da Província reuniu-se 

em Conselho Extraordinário juntamente com cidadãos notáveis, como desembargadores, 

vereadores, deputados e comerciantes, para deliberar a respeito da agitação que teve início 

na Fortaleza e Campo do Barbalho e já se propagava por outros locais da cidade . As fontes 

acusam cifras bastante consideráveis de civis armados, chamados na documentação de 

“paisanos” e militares. Callado teria se reunido no Forte de São Pedro com outros militares, 

chamados “marotos”, provavelmente todos portugueses de nascimento. 
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Ainda na noite de 4 de abril, o Conselho de Governo determinou o envio de três 

representantes ao Barbalho para que pudessem entender suas reivindicações. Foram 

enviados Francisco de Paula de Araújo e Almeida, representando os deputados, Innocêncio 

José de Castro, representando a Câmara Municipal, e o Deão Manoel Gonçalves Pereira, 

representante do Conselho Geral de Província. 

A ata de reunião do Conselho de Governo refere-se a um total de três a quatro mil 

pessoas entre paisanos e militares no Barbalho.
81

 Já os periódicos contabilizam um 

crescimento exponencial no número de envolvidos, estimados, primeiro em 3 mil, depois em 

4, e chegando por fim a um contingente entre 6 e 12 mil pessoas reunidas no Campo do 

Barbalho e em outros locais da cidade.
82

 O caráter popular é evidenciado sobretudo no modo 

como o testemunho dos deputados e a ata do conselho referem-se à mobilização que estaria 

acontecendo. Também merece destaque nas fontes que enaltecem o movimento o modo 

como se portavam os militares, civis e as mulheres, estas últimas  

[...] Senhoras Bahianas não cedem em Patriotismo á essas heroínas que a historia 

antiga e moderna aponta como modello de acrisalado amor da Patria. Mesmo no 

Campo do Barbalho vimos muitas de nossas patricias entrarem com alimento para 

offerecer aos bravos da Patria, e que brilhante quadro não apresentavam as janellas 

cobertas de Patricias Brasileiras que como no memorado dia Dous de Julho, 

acenavam com seos alvos lenços e davam repetidos vivas a Tropa e Povo 

Bahiano.
83

 

 

Que o movimento assumia, de fato, contornos populares é evidente. E a imprensa 

fazia questão de ressaltar esse aspecto em seus discursos; na epígrafe da edição d’O Bahiano 

que se posiciona em defesa dos eventos acontecidos naquela semana, já se recorria a um 

discurso de D. Pedro I, alertando sobre a necessidade de os governantes terem sua 

legitimidade através da opinião pública: O Governo Constitucional que se não guia pela 

opinião pública, ou que a ignora, torna-se o flagello da humanidade
84

. O apelo à 

legitimidade da opinião pública ainda é ressaltado por Cipriano Barata em suas páginas de 

calorosas críticas à nomeação de autoridades para cargos públicos 

[...] pede a razão e o sistema liberal que se escolham Presidentes que sejam do 

agrado do povo, que conservem a paz e sustentem a Constituição. (Quem dera que 

eles fossem eleitos pelo mesmo povo…) Em uma palavra: nada de Presidentes 

militares, nem Desembargadores. E neste particular devem os povos estar 

vigilantes e enérgicos; aliás serão continuamente presas da desgraça e da tirania. E 

as províncias se tornarão colônias do Rio de Janeiro como já o foram de Portugal 

etc. etc.
85 
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Ainda ressalta o autor, que se proclamava defensor da liberdade, a situação 

calamitosa na qual se encontravam as províncias brasileiras devido ao descaso com o qual 

era tratado o povo, por ter governantes, desembargadores e presidentes escolhidos para 

desempenharem suas funções apenas por um sentimento de partidarismo: 

[...] são chamados os Desembargadores mais manhosos e de pior coração, e os 

Militares, cuja maior parte mal sabe ler, escrever e contar, e vários são Portugueses 

e estrangeiros. Que desgraça do Brasil! Ora, pode acontecer que qualquer 

indivíduo tenha nascido com grande espírito para a guerra, e mesmo sem letras 

possa chegar a ser grande general como aconteceu com Mário, em Roma, e outros 

vários em todas as idades. Mas para os negócios civis e direção dos povos e, 

principalmente, para as presidências das nossas províncias é preciso que entrem 

paisanos, sem costumes e espírito de corporação como os Militares e 

Desembargadores. Bastam homens honestos, de alguma instrução, prudentes, bons 

patriotas, inimigos do despotismo e de fazer sangue. É necessário que sejam 

pessoas que tenham amor às províncias e adorem a pátria. E muito bom será que 

sejam sempre os naturais das [províncias] em que nasceram e residem 

estabelecidos com família, pois é de presumir que assim tomem mais interesse por 

elas.
86

 

 

A opinião de Barata, que se apresentava como o defensor intransigente da liberdade 

brasileira, convergia com a dos manifestantes do Barbalho, que pediam justamente a 

expulsão de todos os portugueses que eram inimigos da causa pública brasileira. O fato é 

que, já em 5 de abril, decidiu-se em Conselho pela deposição de Callado e seu embarque 

para o Rio de Janeiro, e pela entrega dos passaportes aos portugueses que estivessem 

empregados na província, com sua saída imediata da mesma. Os populares não 

concordaram, porém, com a nomeação do Tenente Coronel Rodrigo de Argollo Vargas para 

o cargo de Comandante de Polícia em substituição a Pinto Paca, por ser Vargas alguém que 

não gozava da confiança pública. 

Quem assumiu o Comando das Armas interinamente foi o ex-combatente da Guerra 

de Independência, Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, o Visconde de Pirajá, em 

decorrência de grande clamor popular pelo seu nome e a intransigência dos amotinados em 

aceitar qualquer outro militar. Em 5 de abril, o Visconde de Pirajá discursa então aos 

amotinados e os exalta pelo modo como procederam em sua manifestação, sem 

derramamento de sangue, enaltece seus gestos patrióticos e lhes pede que não haja mais 

nenhum tipo de desordem na província, largando as armas e retornando a suas casas e 

quartéis. 

A crônica do Escudo da Constituição Brasileira ainda narra que, após a proclamação 

do Visconde de Pirajá, as forças armadas e o povo marcharam ornadas de ramos de café em 
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direção ao Palácio de Governo, dando “vivas” e cantando hinos patrióticos. Da janela do 

Palácio, Bastos teriam também dado “vivas” ao movimento popular. 

Se os “vivas” de Bastos eram verdadeiros ou não, nada se pode afirmar. O fato é que, 

na mesma semana, ele renunciou ao cargo, assumindo interinamente a província o seu vice, 

João Gonçalves Cezimbra, até a nomeação/chegada do futuro presidente da província. 

No dia 12 de abril, publicou-se uma edição do jornal O Bahiano com menção aos 

eventos da conturbada semana anterior. A opinião do jornal, publicado na mesma tipografia 

que o Escudo, era de exaltação ao povo baiano como heroico, ressaltando o não-

derramamento de sangue e o caráter civilizado da manifestação. Há a transcrição de um 

pronunciamento de Pedro Paulo de Morais Rego, que assina como Capitão Comandante do 

Batalhão n° 20 de Caçadores, e se dirige diretamente à tropa que comandou: 

[...] nos lembremos que somos brasileiros, que devemo-nos unir para um só fim, e 

este he, deffender a Constituição Salvação da nossa liberdade, e direitos; sem 

união não ha força e sem obediencia não há Segurança, e tudo se torna em verdugo 

de si mesmo. Seja, pois, do nosso maior cuidado, união e obediencia nos nossos 

superiores, desde o maior the o menor, e legalmente revestidos dos empregos para 

assim sermos felises. Viva a Independencia do Brasil! Viva a Constituição Política 

do Império! Viva o Imperador Constitucional! Viva os Bahiannos! Viva os 

intrepidos Officiaes, e soldados do Batalham 20
87

.  

 

A obediência aos superiores, valor hierárquico tão prezado pelas instituições 

militares, seria, deste modo, seletiva, uma vez que Callado era marechal e, portanto, superior 

aos soldados do Batalhão. Contudo, por agir de maneira que descontentava os brasileiros, 

era um dever dos militares posicionarem-se contrariamente a ele, pois a integridade da pátria 

estaria acima de qualquer hierarquia. Com a licença para a insubordinação a um marechal 

sem virtudes, o que mais haveria de ser respeitado era, sem sombra de dúvida, a 

independência, a Constituição e a pátria, os valores áureos do cidadão baiano. Por isso o 

louvor que se presta da parte do Capitão Comandante do Batalhão ao movimento do dia 4 de 

abril.  

Na mesma folha também existe um testemunho anônimo, assinado apenas como um 

que foi ao Campo do Barbalho, e cujo conteúdo destaca-se por apresentar uma retórica 

favorável ao movimento, enaltecendo-o por não ter acontecido o derramamento de uma só 

gota de sangue. Além disso, também se preocupa em ressaltar que 

Não he só na Europa, cujos povos se dizem civilisados, que estes reclamam os seos 

direitos e os sustentam com as armas na mão sem que ensanguentem os patrios 

lares, he tambem no Brasil que a Província da Bahia acaba de dar o mais heroico 

exemplo a imitação ao Povo Romano,  quando livre, que ao monte sacro 

retirando-se pactuou com o Senado: he no Campo do Barbalho esse ponto de 
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reunião dos Cidadãos livres que se virão 6 ou 7 mil homens obedientes a ordem, á 

voz da patria e à voz da rasão sustentando a sua Independencia e a sua 

Constituição: he ahi que se vio patente o verdadeiro heroismo e patriotismo 

Bahiano dirigido só contra o poder de um Callado, de um Guilherme, e de outros 

que presumião supplantar as duas Arcas Santas do Testamento Americano.
88 

 

O trecho acima deixa transparecer qual a ideia que se pretendia fixar a respeito da 

manifestação popular e da sua legitimidade. Em primeiro lugar, vale a pena destacar que o 

povo baiano é enaltecido pelo autor do discurso por comportar-se de modo civilizado, 

ressaltando que esta cultura política de reivindicar seus direitos sem derramamento de 

sangue é própria dos povos civilizados e isso estava se manifestando na Bahia. Depois, o 

autor remonta à Antiguidade Clássica, evocando o exemplo do povo Romano
 
que, na 

Revolta do Monte Sagrado a 494 a.C.
89

, foi ao Senado, espaço por excelência do exercício 

da vida política em Roma, para fazer valer seus direitos, assim como o povo baiano fazia 

naquele momento, ao reunir-se no Campo do Barbalho. 

A quantidade de pessoas que aderiram ao movimento também é algo que é 

ressaltado, uma vez que 6 ou 7 mil brasileiros unidos à causa representam uma expressiva 

adesão popular. Por fim, o texto também traz uma referência bíblica: uma metáfora que 

sinaliza que a Constituição e a Independência seriam as Arcas Santas do Testamento 

Americano, o novo testamento de uma sociedade que se pautava nesses dois pilares para 

fazer-se livre e civilizada. Do mesmo modo que Israel vira-se livre da escravidão e da tirania 

com a lei de Moisés e a vinda do Messias que os libertaria, assim também o povo americano 

seria livre: com as leis da Constituição e a Independência libertar-se-iam de qualquer tirania 

que se quisesse impor. No caso em questão, seriam estes – Independência, Constituição e 

Liberdade – os princípios essenciais e fundantes da nova experiência política de que falava 

François-Xavier Guerra.
90

 

Finalizando a fala num tom de admiração pelo comportamento dos baianos, o autor 

anônimo ainda enaltece o povo da província que, segundo ele,  

[...] assim sabem vigiar no seo bem estar, guardando ao mesmo tempo os direitos 

individuais e de propriedade particular: verdade esta que attestarão sempre os 

portugueses aqui residentes cujas posses e fazendas forão e respeitadas [sic] 

intactas ainda d’aquelles que tantos motivos deram à vindicta Bahiana: vivam sim 

com nosco senão para serem gratos, ao menos para testemunharem a generosidade 

Brazileira, e confessarem que na Bahia se guarda a Lei da Natureza, e a 

Philantropia que fas o primeiro ornamento dos Povos verdadeiramente livres, 

entretanto que eu absorto com tanto heroismo suspendo esta correspondencia. 
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Merece destaque, contudo, o contraste que há entre a fala acima, que tencionava 

construir a imagem dos baianos como ordeiros e respeitosos com os portugueses e suas 

propriedades, e o testemunho apresentado por Luis dos Santos Lima, numa carta dirigida aos 

Augustos e Digníssimos Senhores Representantes da Nação
91

 a 8 de junho de 1831, na qual 

relata os eventos que ocorreram, afirmando que em hum tumulto, que appareceo forão 

mortos varios individuos d’aquella nação [a portuguesa] fazendo-se arrombamento e 

destroços em suas barcas, o que causou bastante susto.
92

 Evidentemente, tratam-se de duas 

representações diferentes construídas por autores com distintas percepções dos eventos e 

intenções particulares. O escritor anônimo e que se diz testemunha ocular dos eventos 

enaltece a virtude do povo baiano de exercer a atividade política e mobilizar-se respeitosa e 

ordeiramente. O autor da carta, que provavelmente a endereçava à Câmara dos Deputados, a 

fim de relatar eventos ocorridos na província, apresentava o movimento popular como 

desordeiro e agressor dos portugueses.  

A Constituição, como já dito acima, era um dos aspectos mais defendidos ou 

atacados durante a crise do Primeiro Reinado, período de intensos debates. Argumentava-se 

vorazmente em prol dela. Em edição d’O Campeão Brazileiro de setembro de 1830, 

periódico de vida breve, mas relevante para a província da Bahia, publicada na tipografia de 

Serva e Filhos, percebe-se o modo como a Constituição é apresentada como um ponto-chave 

para as venturas e desventuras de uma nação, a começar pela epígrafe do texto que é 

apresentado na primeira página do volume: A Constituição he a origem de todas as 

venturas; a Constituição he a origem de todos os malles.  

Seu autor propõe aos leitores do texto, através desses dois postulados, uma reflexão a 

respeito da importância capital da Constituição para um país. Diante da instabilidade que o 

Primeiro Reinado estava vivendo, o periódico era uma estratégia das elites políticas de agir 

em defesa do governo imperial na província, argumentando em prol do Imperador e de sua 

autoridade entre os cidadãos baianos, primando sempre pela ordem e pela unidade. Seu autor 

escrevia em anonimato, mas foi sugerido pelo historiador Pablo Antonio Iglésias Magalhães 
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tratar-se ele de Bernardo José da Gama, Visconde de Goiana, um dos mais importantes 

personagens na construção da ordem imperial brasileira
93

. 

Na referida edição, o autor apresenta exemplos de outras nações que são 

consideradas dignas de admiração e o aferro e respeito que estas têm às suas constituições, 

que, para ele, são o motivo de seu sucesso: 

Se eu lanço meus ólhos sobre as mais respeteitaveis nações, fico immediatamente 

convencido, que se não fossem as suas fundamentaes Constituições ellas jamais 

florescerião como as vemos hoje florescêr, entre as Nações Cultas.
94

 

 

O autor ainda destaca quais seriam estas nações: Estados Unidos e Inglaterra, esta 

última por longos tempos subjeita, a muitas convoluções políticas, só veio a tranquilisar-se 

quando adoptou uma Constituição liberal e filantropica.
95

 E os Estados Unidos da América 

são vistos como um exemplo de nação cujos filhos uniram-se e respeitaram a Constituição 

para conseguir a independência diante do Império Britânico. Tecendo muitos elogios aos 

norte-americanos, ainda destaca que não há  

[...] em todo o universo uma nação mais respeitável do que os Estados Unidos 

d’América Septentrional. Neste paiz goza-se de uma perfeita liberdade; a 

segurança individual, a industria, a riqueza, a abundancia, as commodidades da 

Vida, a Agricultura, o Commercio, as Sciencias, as Artes, um carácter nobre, e 

generoso, um Patriotismo sem igual, seu magnifico Systema administrativo, tudo 

contribue directamente para a sua grandeza. E donde se derivão tantas 

prosperidades? Ninguém poderá deixar de convir que dimanão da sua Constituição 

Política: logo he evidente que a Constituição he a origem de todas as venturas. 
96      

   

E finaliza a sentença recomendando que se seguissem as lições dos norte-

americanos, pois via que somente assim a nação seria bem sucedida, ordeira, cheia de 

virtudes e civilizada, contrastando com outras nações que não seguiriam as respectivas 

constituições, caso, conforme o autor, das nações francesa, espanhola, portuguesa e italiana. 

Por fim, destaca que   

[...] os governos pela maior parte he que são inimigos da Constituição; porque os 

despotas não querem que o Pôvo seja livre. Se todos os povos da terra fossem 

governados por um Monarcha tal qual he o magnanimo Sr. D. Pedro I todos serião 

livres [...] porém esta ventura só estava reservada aos Brazileiros, e como ainda 

existem por desgraça da especie humana alguns tyrannos sentados sobre o Throno, 

he precizo que os Póvos se recordem dos males que se podem derivar da 

Constituição quando se não sabe respeitar, e defender com o mesmo denôdo, e 

coragem que a tem defendido os honrados americanos inglêzes.
97
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Portanto, D. Pedro I personificava para o autor alguém importante e necessário à 

prosperidade da nação. Em respeito à pessoa do monarca e à Constituição, os brasileiros 

deveriam seguir livres e sem incorrer em erros, e a função desta publicação seria justamente 

a de manter um alinhamento político ao imperador, argumentando em defesa dele e dos 

mecanismos que legitimavam a unidade nacional, sendo a Constituição o de importância 

magnânima.  

No movimento de abril de 1831, a Independência, a Constituição e a Liberdade 

individual são explicitamente definidos como os valores inegociáveis para os manifestantes. 

Os acontecimentos de Salvador também alcançaram outras localidades da província, como 

Cachoeira, Maragogipe e Santo Amaro, onde também aconteceram manifestações 

antilusitanas, como já demonstrado anteriormente. 

O afã dos baianos em combater os portugueses e o despotismo não parou por aí. 

Ainda no mês de abril ocorreram conturbados protestos por toda a cidade de Salvador. Tudo 

isso amplificou-se depois do assassinato de um comerciante brasileiro praticado por um 

outro comerciante, este português. As manifestações nas ruas clamando pela retirada dos 

portugueses e por mudanças na província começaram a se tornar mais recorrentes à medida 

que o mês de abril ia se passando. No dia 13 ocorreram protestos por toda a cidade e 

manifestantes reivindicavam que Cipriano Barata deveria assumir a presidência da 

província.
98

  

A prisão de Cipriano Barata ocorreu em 27 de abril, em decorrência de um suposto 

complô arquitetado por João Gonçalves Cezimbra e o Visconde de Pirajá, a quem ele 

chamava de “judas”. Isto evidencia o caráter circunstancial do alinhamento entre entre eles 

no contexto da deposição de Callado e da renúncia de Bastos. Depois que Pirajá assumiu o 

Comando de Armas, os conflitos entre eles terminaram por vir à tona. 

 Embora não haja nas atas das reuniões do Conselho Extraordinário de Governo e 

nem nos periódicos imediatos dos eventos nenhuma menção direta a Cipriano Barata, a 

participação deste personagem histórico nos movimentos parece evidente. Cipriano tinha 

recebido novamente sua liberdade em fins de 1830 e regressara à sua província, a Bahia, do 

jeito que sempre foi: questionando os mandatários da política local, o governo central e 

fazendo uma série de protestos em suas folhas que não agradavam as autoridades 

constituídas. Como um eminente liberal exaltado, Cipriano Barata usava de sua escrita e de 

                                                
98

 SILVA, Daniel, 2016, p. 163. O brasileiro era Victor Pinto de Castro e o português Francisco Antonio de 

Souza Paranhos. Após o ocorrido, uma multidão de brasileiros foram em direção aos portugueses e seus 

estabelecimentos nas ruas, imbuídos de um forte sentimento de vingança.  



36 
 

sua proximidade às classes populares e aos soldados dos batalhões para acirrar os conflitos. 

A alegação presente em sua prisão fora a de que estaria tramando uma revolução juntamente 

com alguns militares, e outros desordeiros, inclusive escravos, incitando estes a cometer a 

rebeldia do Haitianismo, ou seja, buscando incitar os negros e pobres a promover um levante 

para tomar o poder. 

Boatos espalharam-se pela cidade e a prisão de Barata foi decretada, juntamente com 

seu envio imediato ao Rio de Janeiro sob forte escolta. Depois do que aconteceu em abril, 

em meados de maio houve novos protestos, desta vez no Forte de São Pedro, com povo e 

tropa armados, reivindicando soltura de presos, liberdade de imprensa, deposição dos 

portugueses da província, nomeação do general Antero José Ferreira de Brito como 

comandante das armas, dentre outras questões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revolta que aconteceu na Fortaleza e Campo do Barbalho protagonizada por civis 

armados e militares destaca-se sobretudo como um momento em que a população, 

insatisfeita com a situação em que se encontrava a província e a nação, buscou um meio de 

reagir aos problemas propondo novas soluções, indicando inclusive novas lideranças para 

assumirem os cargos em vacância. A destituição dos portugueses dos cargos que ocupavam, 

a expulsão de marechais portugueses, a soltura de presos políticos que lhes fizeram 

oposição… todas essas pautas simbolizaram para aqueles amotinados um meio de fazer 

política, de provocar mudanças na estrutura de um estado que estava em contínuo processo 

de construção; ainda que não estivessem diretamente ligados ao poder, participando dos 

Conselhos e dos debates no Parlamento ou das câmaras municipais, fizeram suas 

inquietações políticas serem ouvidas, ressaltando-as, sobretudo, através de seu direito de 

petição, pedindo a retirada de seus adversários políticos. 

A memória ainda viva do que aconteceu na guerra da Independência da Bahia 

contribuiu consideravelmente para essa identidade política em corações que não se 

identificavam com a tirania e os baianos imortalizaram esse sentimento na canção que hoje é 

o hino do Estado da Bahia. A luta contra o despotismo que o “gabinete secreto” orquestrava 

e a defesa intransigente da liberdade nacional seriam os pontos mais notáveis no discurso 

político de líderes como Cipriano Barata em sua Sentinella da Liberdade e na pena dos 

cronistas que registraram o movimento. Também se ouvia o mesmo da boca do povo.  

É importante notar que os conflitos não pararam por aí, mas logo depois disso houve 

manifestações na província da Bahia, sobretudo a partir de outubro daquele ano, 
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manifestações estas em que abertamente se proclamava a federação como um ideal a ser 

buscado para o Brasil
99

. Era o já inaugurado período das Regências, que desembocou em 

novas desavenças políticas.   

O que ficou evidente a respeito dos eventos de abril, sobretudo, foi o modo como as 

testemunhas oculares do acontecimento o reproduziram em suas folhas, exaltando o povo 

baiano pela coragem e pelo otimismo com o qual teriam combatido os tiranos, os chamados 

“verdugos da pátria”, aqueles que eram seus inimigos e queriam subjugá-los à escravidão 

colonial. A identidade baiana, e por conseguinte, a brasileira foi reafirmada pelos cidadãos 

que marchavam e davam vivas à liberdade manifestando-se de modo tão civilizado que 

teriam encantado uma testemunha ocular do evento, fazendo questão de mostrar que um 

povo unido por um ideal nobre vence qualquer maldade recolonizadora e chega à plena 

liberdade, a palavra de ordem que vigorou no Primeiro Reinado: 

Haverá uma victoria maior que a que acabam de conseguir os Bahianos! Em 

menos de 24 horas sem derramar uma só gota de sangue, serem expulsos os 

principais Verdugos da nossa Pátria, não obstante terem elles à sua desposição 

toda a força armada da Província.
100

 

 

Fosse a sentença acima uma verdade ou mero artifício retórico para sustentar o 

engajamento dos baianos à causa, a verdade é que os eventos se repetiram, quase que como 

um filme roteirizado, pouco mais de trinta dias após o ocorrido, desta vez no Forte de São 

Pedro, onde muitas reivindicações voltaram a ser pauta nas bocas dos manifestantes. Prisões 

foram realizadas, como a de Cipriano Barata e a de outros, acusados de estar tramando uma 

conspiração junto a ele. E os tempestuosos ventos revolucionários ainda continuariam 

agitando a província, pelo menos, até março de 1838.  
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