– ANAIS –
o

2 Encontro de
Novos
Pesquisadores
em História
Salvador, 12 a 15 de abril de 2010

Programa de Pós-Graduação
em História
Universidade federal da Bahia

Expediente
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Reitor
Dora Leal Rosa
Vice-Reitor
Luiz Rogério Bastos Leal
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Diretor
João Carlos Salles Pires da Silva
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História
George Evergton Sales Souza
Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em História - Diurno
Cássia Maria Muniz Carleto
Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em História - Noturno
Gabriela dos Reis Sampaio
Chefe do Departamento de História
Dilton Araújo
Centro Acadêmico de História Luiza Mahin
Gestão Atitude & Resistência
Comissão Científica do Encontro
George Evergton Sales Souza
Lígia Bellini
Comissão Organizadora do Encontro
Camila Teixeira Amaral
Cândido Domingues de Souza
Ediana Ferreira Mendes
Jacira Primo
Larissa Freire
Mônica Celestino
Moreno Pacheco
Rebeca Vivas
Organização dos Anais
Ediana Ferreira Mendes
Moreno Pacheco
Apoio
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História (UFBa)

2° Encontro de Novos Pesquisadores em História (2.: 2010: Salvador-Ba)

Anais Eletrônicos do 2° Encontro de Novos Pesquisadores em História. Salvador, Universidade Federal da Bahia,
2010.
Anais Eletrônicos / Organização: Ediana F. Mendes e Moreno L. Pacheco
1. História I. UFBA II. Título

Apresentação

Entre os dias 12 e 15 de abril de 2010, pesquisadores ligados a diversos cursos e programas de pósgraduação em História do Estado da Bahia se reuniram para a realização do 2º Encontro de Novos
Pesquisadores em História. Como na sua primeira edição, o objetivo fundamental do evento foi o de
promover um espaço para divulgação de pesquisas realizadas por estudantes e, desta maneira, contribuir
para o aperfeiçoamento da produção da disciplina no Estado através do intercâmbio entre os seus
participantes.
A seguir, os leitores terão acesso à parte das comunicações apresentadas naqueles dias de abril, agora
sob a forma de artigos. Os 21 trabalhos presentes nestes Anais Eletrônicos do 2° Encontro de Novos
Pesquisadores em História dão uma boa mostra da diversidade e da qualidade das pesquisas postas em
andamento por essa nova geração de pesquisadores. Para além da amplitude dos arcos temáticos e
contextuais que definem o quadro geral de seus estudos, o presente volume também é testemunha das
perguntas e dos anseios que guiam suas pesquisas e reflexões.
Por fim, agradecemos o auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
(FAPESB), de fundamental importância para a realização do evento. Também manifestamos nossa
gratidão à coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia,
pelo apoio próximo e constante à nossa empreitada.
Boa leitura!
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ALDEAMENTOS MISSIONÁRIOS E CATEQUESE INDÍGENA: NOVAS ABORDAGENS
Fabricio Lyrio Santos1

Resumo
Tradicionalmente, o estudo dos aldeamentos indígenas foi feito a partir da ótica civilizatória, embora
o termo “civilização”, surgido no século XVIII, não apareça nos textos produzidos pelos próprios missionários
sobre os aldeamentos e a catequese. Entre o fim do século XIX e o início do XX formou-se uma visão
dominante, no Brasil, segundo a qual os aldeamentos foram espaços privilegiados da obra civilizadora
empreendida pelos portugueses nos trópicos. Essa visão vem sendo questionada, há algumas décadas, por
autores que enfocam a catequese e os aldeamentos de diferentes pontos de vista. O objetivo deste trabalho
é discutir essas novas abordagens sobre os aldeamentos missionários e a catequese indígena, indicando
sua contribuição para a renovação dos estudos acerca desta temática. Partimos da identificação dos
principais trabalhos publicados nas últimas décadas, agrupando-os em três grandes grupos: história religiosa,
história cultural e etno-história indígena. Entendemos que a crescente renovação destes três campos
historiográficos nos permite repensar os aldeamentos e o papel desempenhado pelos missionários na
colonização e na formação da sociedade luso-colonial.
Palavras-chave
Jesuítas, Aldeamentos, Historiografia.

Embora sem ocupar lugar de destaque nas principais obras da historiografia brasileira, os
aldeamentos missionários e a catequese indígena ocuparam lugar fundamental na colonização e
têm sido objeto de reflexão desde então até o presente. A grande novidade das duas últimas
décadas tem sido o surgimento de novas abordagens a respeito do tema, ancoradas em trabalhos
inéditos e criativos que se situam no campo intermediário entre a história religiosa, a história cultural
e a história indígena.
As abordagens que serão chamadas, neste artigo, de “tradicionais”, por outro lado, podem
ser datadas do período posterior à expulsão dos jesuítas, na segunda metade do século XVIII. De
modo geral, elas julgam os aldeamentos sob a ótica de sua maior ou menor contribuição para a
“civilização” – tanto dos índios quanto da sociedade colonial como um todo. Tais abordagens
praticamente desconsideram o papel desempenhado pelos próprios índios no interior ou em torno
dos aldeamentos, voltando-se para os missionários e enfatizando suas estratégias de catequese e
seus intermináveis conflitos com os colonos a respeito das terras e da mão de obra indígena.
1

Obviamente, sua contribuição para o estudo dos aldeamentos e dos missionários tem sido
fundamental. Não obstante, a renovação dos estudos neste campo trouxe novas questões e
aspectos que devem ser colocados em relevância pela historiografia e demais campos de pesquisa
sobre o tema, tais como a antropologia e a etno-história indígena. Essas questões apontam,
sobretudo, para o protagonismo indígena na elaboração de táticas de acomodação ou resistência e
no questionamento das estratégias urdidas pelos missionários para sua “conversão”, ou seja, sua
transformação em algo diferente do que, até então, tinham sido.2

Abordagens tradicionais sobre os aldeamentos: os missionários e a colonização
No período colonial, como era de se esperar, os povos indígenas e os aldeamentos foram
objeto de reflexão dos próprios missionários no intuito de estabelecer e justificar estratégias de ação
visando sua conversão ao cristianismo. Eles elaboraram cartas, relatos e narrativas sobre os frutos
e as dificuldades que surgiam no decorrer da catequese. Os jesuítas, destacadamente, tiveram um
cuidado especial com a promoção desta escrita e sua divulgação, o que contribuiu para que fosse
preservado um volume significativo de cartas e relatos em diferentes acervos, incluindo o próprio
Arquivo Histórico da Ordem, em Roma.3
Após a expulsão dos jesuítas, além dos missionários que permaneceram no Brasil (a
exemplo dos capuchinhos, na Bahia, cujo trabalho missionário se prolonga até os séculos XIX e
XX), outros agentes coloniais se puseram a escrever a respeito dos índios e dos aldeamentos.
Podemos destacar o capitão de infantaria e intelectual baiano Domingos Alves Branco Moniz
Barreto, autor de um Plano para a civilização dos índios do Brasil, precedido de uma breve notícia
sobre a missão principiada entre eles pelos proscritos jesuítas, escrito por volta de 1788. Para
Barreto, os jesuítas não passavam de “perturbadores da paz e do sossego publico”. Suas missões
teriam dado lugar a “utilidades particulares, e não religiosas”, promovendo a desordem espiritual e
temporal dos índios. Os aldeamentos eram vistos por Barreto como antítese da civilização, pois esta
só poderia ser promovida pelo Estado através de funcionários leigos preparados para a tarefa, entre
os quais o próprio Barreto, supostamente, se incluía (BARRETO, 1856, p. 37).
O “Plano” de Barreto tornou-se mais conhecido algum tempo depois de ter sido escrito, pois
foi publicado pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na segunda metade do
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século XIX, no contexto das discussões em torno da identidade nacional e do papel dos povos
indígenas no processo de construção da nova nação. Referindo-se à criação do Instituto e à
importância da Revista, Manoel Guimarães indica a relevância que a temática assumiu no período:
“Os estudos sobre as experiências jesuíticas no trabalho com os indígenas ganharão prioridade na
Revista com o objetivo de valer-se dessa experiência histórica para a alimentação de um 'processo
de civilização' capaz de englobar também as referidas populações” (GUIMARÃES, 1988, p. 5-27).
Curiosamente, o termo “civilização”, surgido no século XVIII, não aparece nos textos que os
próprios missionários produziram sobre a missão e os aldeamentos. Ao contrário, esta noção foi
usada para representar aquilo que seus “rivais” esperavam conseguir a partir da secularização das
missões, no contexto das reformas empreendidas por Francisco Xavier de Mendonça Furtado no
Estado do Grão-Pará e Maranhão, e implementadas por Sebastião José de Carvalho e Mello, futuro
Marquês de Pombal, para o conjunto da América portuguesa (ALMEIDA, 1997; DOMINGUES:
2000).
De acordo com a “história oficial” produzida a partir do período pombalino, os aldeamentos
seriam espaços de uma tentativa fracassada de catequese e projeção de uma “oculta república”,
que em poucos anos seria imbatível a todas as forças da Europa, como afirmava a Lei de 3 de
setembro de 1759, que decretou a expulsão definitiva dos jesuítas do reino e das possessões
ultramarinas de Portugal. Essa “história oficial” teve na Relação Abreviada uma de suas mais
importantes expressões, sendo difundida em diferentes países da Europa (AZEVEDO, 2004, p.
174). A partir da década seguinte, ela foi seguida por obras semelhantes, entre as quais se destaca
a Dedução Cronológica e Analítica, compêndio de acusações e críticas contra os jesuítas
(MAXWELL, 1996, p. 20).
A posição do Instituto Histórico e Geográfico, fundado em 1838, não se definiu de modo tão
claro, mas seu principal expoente, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, enxergava a
colonização portuguesa essencialmente como um empreendimento civilizatório. Para o autor, os
aldeamentos tinham um aspecto positivo (a coerção sobre os índios, que necessitavam dela para se
civilizarem) e um aspecto negativo (a defesa ou liberação dos índios da prestação de trabalho
exigida pelos colonos). Com isso, a existência dos aldeamentos favoreceu o tráfico e a escravidão
africana, prejudicando a colonização (o que revela, evidentemente, a visão depreciativa de
Varnhagen a respeito dos africanos, tanto quanto dos índios). Apenas o português é tido como
elemento verdadeiramente civilizador no processo de colonização. A respeito dos índios, Varnhagen
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cunhou uma expressão que, infelizmente, se tornaria clássica: de acordo com o autor, eles não
teriam história, “apenas etnografia” (VARNHAGEN, 1854, p. 108).
Uma visão mais voltada para os índios e mais favorável aos jesuítas seria retomada no final
do século XIX pelo historiador Capistrano de Abreu. Pode-se dizer que Capistrano de Abreu foi um
dos principais responsáveis pela retomada e pela valorização do papel desempenhado pelos
jesuítas no processo de colonização lusitana na América. Capistrano de Abreu reabilitou também o
papel dos índios, iniciando sua obra Capítulos de história colonial com um capítulo sobre os
primeiros habitantes do continente, antes de falar dos portugueses e outros europeus. Sobre os
jesuítas, Capistrano de Abreu chegou a ponto de afirmar: “Uma história dos jesuítas é obra urgente;
enquanto não a possuirmos será presunçoso quem quiser escrever a do Brasil” (ABREU, s.d., p.
175).
Expulsos em 1759, os jesuítas se fizeram novamente presentes no Brasil desde a segunda
metade do século XIX e se tornaram muito atuantes em diferentes regiões do país nas primeiras
décadas do XX, situação que ensejou uma ampla reflexão sobre sua própria história e sua inserção
na sociedade luso-brasileira do período colonial, consubstanciada de modo marcante pela
monumental obra do padre Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil (PEDRO,
2008). Leite assumiu a responsabilidade pela escrita da história dos jesuítas, reclamada por
Capistrano de Abreu, e o fez com o objetivo de afirmar o legado civilizacional dos jesuítas no Brasil
(LEITE, 1938-1950).
Sendo jesuíta, Serafim Leite teve amplo acesso aos arquivos da ordem, até então,
desconhecidos dos pesquisadores brasileiros. Em contrapartida, suas observações estão pautadas
pela tentativa de construir uma “história oficial” dos jesuítas no Brasil. Ele defende que a ação
catequética dos jesuítas junto às populações indígenas teve um caráter “civilizador”. Para ele,
independente do aspecto religioso, a civilização cristã é boa, e superior às culturas “dos
Tupinambás ou fetichistas africanos” (LEITE, 1938-1950, t. I, p. XIII). Nesse sentido, a
transformação das culturas nativas teria possibilitado às nações “bárbaras” o ingresso na vida
civilizada através da catequese, constituindo-se o aldeamento como lugar apropriado e
indispensável para tanto (LEITE, 1938-1950, t. II).
Entre os antropólogos, e mais tarde entre os historiadores, surgiram fortes questionamentos
a respeito da visão de Serafim Leite, aliada à crítica ao papel “aculturador” da catequese. Isso pode
ser exemplificado pela obra de Luiz Felipe Baêta Neves. Para ele, “a política catequista das Aldeias
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não pensa, assim, em centralizar a conversão em uma 'substituição de religiões' ou em uma simples
'apresentação' de uma nova religião a ser adotada pelos ouvintes. É um trabalho de de-culturação
que não pode deixar de fora quase nenhum aspecto da cultura dos que atinge, pois deve aculturálos progressiva e seguramente na totalidade dos elementos do que seria a civilização” (NEVES,
1978, p. 141). Para este autor, os aldeamentos não são um espaço de civilização dos índios, são
um espaço de dominação e eliminação da cultura indígena. De acordo com ele, “A Aldeia é um
grande projeto pedagógico total” (NEVES, 1978, p. 162).

Novas abordagens: história religiosa, história cultural e etno-história indígena
Apesar da crítica de Baêta Neves à visão geral expressa na História da Companhia de
Jesus no Brasil, ambos concordam, de modo não intencional, em relação ao papel preponderante
assumido pelos missionários e o pouco espaço atribuído ao protagonismo indígena nos
aldeamentos. Além disso, há uma associação quase automática entre o aldeamento e a catequese,
sem que esses autores se deem conta que os aldeamentos poderiam atender a outros interesses,
inclusive dos próprios índios. O que estamos chamando, aqui, de “novas abordagens”, rompe com
essa “visão de mão única” dos aldeamentos. Embora se baseando amplamente na contribuição das
vertentes interpretativas anteriores, trabalhos mais recentes sobre os aldeamentos mostram que
eles eram espaços plurais, dinâmicos e contraditórios. Quais são, então, essas “novas abordagens”
sobre os aldeamentos? Quais os campos historiográficos onde os trabalhos sobre os aldeamentos
se situam na atualidade?
Pode-se destacar, inicialmente, a própria história religiosa. De maneira ampla, o trabalho de
Serafim Leite se enquadra nessa perspectiva. Jacqueline Hermann o situa no campo da “História
eclesiástica”, por ela definida como um campo de abordagem que toma por objeto a instituição
religiosa e seus agentes, às vezes em um plano evolutivo, às vezes comparativo, abordando temas
específicos. A autora não se preocupa em vincular a história eclesiástica à sua origem mais remota,
no campo teológico, a partir de Eusébio de Cesareia, no século IV – associação que, no entanto,
poderia perfeitamente ser feita (LAGRÉE, 1998). Ao lado da história eclesiástica ela identifica outras
três abordagens: história das doutrinas, que aborda crenças, rituais e elementos constituintes das
chamadas grandes religiões; “história das crenças: mentalidades”, que se origina a partir da nova
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história francesa, com a primeira geração dos Annales; e “história das crenças: circularidades e
hibridismos culturais”, inspirada nos trabalhos do historiador italiano Carlo Ginzburg (HERMANN,
1997, p. 339-345).
Tanto a história eclesiástica quanto a história das crenças e mentalidades se acomodam à
chamada “história religiosa”, segundo a expressão consagrada por Dominique Julia em um artigo
que se tornaria uma das principais referências neste campo de estudos (JULIA, 1976, p. 106-131).
Para o autor, não há um método específico para a história religiosa: a religião não surge como
religião para o historiador ou o sociólogo, surge como um fato histórico ou social que permite
elucidar aspectos da sociedade ou da cultura de que faz parte (JULIA, 1976, p. 108). A história
religiosa não se confunde com a teologia, nem tampouco com a história das doutrinas, para a qual o
contexto histórico assume um papel secundário (ALBUQUERQUE, 2003, p. 57-68).
A história religiosa tem conhecido notável renovação. No que tange ao estudo dos
aldeamentos na América Portuguesa, pode-se citar o trabalho de Charlotte de Castelnau-L’Estoile,
Operários de uma vinha estéril. A autora propõe uma história da evangelização do ponto de vista
dos missionários, sem o objetivo de produzir uma “história eclesiástica” tal como fizera Serafim
Leite. Ela busca inspiração na obra de Michel de Certeau, e persegue a mesma questão formulada
pelo autor e considerada central para a história religiosa: “Qual é o significado histórico de uma
doutrina no conjunto de um tempo?” (CERTEAU, 2000, p. 33). A partir dessa questão, ela busca
evidenciar o que a “conversão” significava para os próprios missionários, ou seja, de que modo a
salvação dos índios se tornava fundamental para a salvação dos próprios jesuítas.
Assim como a história religiosa, a história cultural tem sido um campo profícuo para o
estudo dos aldeamentos, embora seja, igualmente, difícil de se definir. Para Ronaldo Vainfas, a
história cultural é a versão mais nova da história das mentalidades, desenvolvida em um terreno
conceitual mais sólido. O declínio da história das mentalidades enquanto campo historiográfico
revelou, ao mesmo tempo, o desgaste da noção vaga e ambígua de “mentalidades” e a crescente
vitalidade dos estudos voltados para os aspectos da vida social que ela abrangia, ou seja, cotidiano,
hábitos, sentimento, modos de vida, moradia, vestimenta e alimentação, crenças etc. (VAINFAS,
1997, p. 128).
Assim como a história das mentalidades se diferenciou da história das ideias (que abrange
apenas a produção intelectual dos grandes intelectuais de uma época), a história cultural se
diferencia da história da cultura, que abrange apenas a chamada cultura erudita ou letrada, vertente
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que Peter Burke denomina história cultural tradicional (BURKE, 2000, p. 234-243). Por outro lado, a
história cultural se distingue da própria historia das mentalidades ao tornar possível o resgate do
papel das classes sociais, da estratificação e do conflito social, razão pela qual o conceito de cultura
popular, embora difícil de se definir, aparece com frequência nesta produção historiográfica.
Segundo Vainfas, a história cultural é uma história plural, apresentando caminhos alternativos para
a pesquisa (VAINFAS, 1997, p. 149).
Para o historiador inglês Peter Burke, a história cultural não é uma abordagem nova, nem
tampouco se origina da historiografia francesa. Ele a divide em três grandes vertentes. A primeira é
a história cultural tradicional ou clássica, que aparece como precursora da história cultural da
atualidade; embora se baseasse em um conceito limitado de cultura, entendida como sinônimo de
arte, literatura, sentimentos, tradição – ou seja, aquilo que é produzido, mantido e cultuado pela
elite. Uma segunda vertente da história cultural aparece com a história antropológica ou nova
história cultural, seguidora da história das mentalidades, originada na França. A nova história
cultural rompe simultaneamente com a história cultural tradicional e com a historiografia marxista,
buscando um maior diálogo com a antropologia e dando maior importância e autonomia para a
cultura, entendida de modo mais abrangente para incluir as diferentes dimensões da vida social.
Finalmente, a terceira vertente da história cultural promove uma ampliação ainda maior do conceito
de cultura, abrangendo também os processos de troca e interações culturais pelas quais uma
cultura se apropria e é apropriada por outras. De acordo com esta concepção, chamada pelo autor
de modelo de encontro ou interação cultural, “a história de todas as culturas é a história do
empréstimo cultural” (BURKE, 2000, p. 257).
Diversos autores têm trabalhado com esta “terceira vertente” da história cultural, apontada
por Burke. A partir de uma concepção ampliada de cultura (que inclui as trocas e interações),
afirmam que os aldeamentos não eram simples espaço de desagregação da cultura indígena e
imposição da cultura ocidental e da religião cristã; eram espaço de negociação e conflito entre
missionários, colonos, autoridades régias e os próprios índios aldeados. O aspecto fundamental da
perspectiva aberta por estes pesquisadores (tanto historiadores quanto antropólogos) está na
possibilidade de resgatar o papel histórico dos povos dominados no processo de formação e
consolidação das sociedades coloniais. À percepção das populações indígenas como agentes da
história correspondem a busca pela compreensão da sua própria visão sobre os eventos
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relacionados à conquista europeia e as diferentes maneiras pelas quais suas ações de negociação
e resistência deixaram marcas na história destas sociedades.
No tocante aos aldeamentos, esta linha de interpretação é trilhada, por exemplo, pelo
trabalho de Cristina Pompa, a partir de uma abordagem ancorada sobretudo na Antropologia da
Religião. A autora busca reconstruir o universo simbólico e religioso forjado no contato entre o
cristianismo e as culturas indígenas, ressaltando o papel dos índios como sujeitos ativos deste
processo. A autora percebe a cultura como algo dinâmico; percebe a mudança cultural como algo
que não é absolutamente imposto de fora, pelos missionários, mas pensada também pelos próprios
índios na tentativa de reelaborar seus mitos e incorporar as novas experiências vividas nos
aldeamentos e no enfrentamento da sociedade colonial. De acordo com ela, os índios buscavam na
nova religião os sinais de uma possível “convergência de horizontes simbólicos”, tentando absorver
elementos que pudessem compor um novo contexto significativo e atribuir “um novo sentido da
história” (POMPA, 2003, p. 415).
Dialogando diretamente com a história cultural está a história indígena ou etno história,
seguramente o principal campo responsável pela renovação dos estudos sobre os aldeamentos.
Para Edgar Ferreira Neto, a crítica ao etnocentrismo surge a partir dos descobrimentos, no início da
era moderna. O desenvolvimento da Antropologia, a partir do século XIX, propiciou a derrocada das
concepções etnocêntricas e racialistas ao contrapor à noção de “raça” a noção de “grupo étnico” e
revelar a extrema complexidade cultural, social e intelectual dos povos ditos “primitivos” (FERREIRA
NETO, 1997, p. 320-322). O processo de “descentração” do pensamento ocidental (pelo qual se
tomou consciência da não superioridade da cultura cristã ocidental e da especificidade do
desenvolvimento histórico das sociedades não ocidentais) levou ao surgimento de uma “história das
etnias” ou “etno-história”. A etno-história seria, assim, o estudo das dinâmicas próprias das
sociedades em sua estruturação histórica e cultural e dos contatos e interações com outras
sociedades e culturas (FERREIRA NETO, 1997, p. 323).
A etno-história indígena tem trazido importante contribuição para o estudo dos aldeamentos
missionários e da catequese indígena. Neste campo, além do trabalho pioneiro de John Monteiro,
iniciado na década de 1980 (ver, sobretudo, MONTEIRO, 1994 e 2001), pode-se destacar o trabalho
mais recente de Maria Regina Almeida, Metamorfoses indígenas. De acordo com Almeida, os
aldeamentos não foram simples espaço europeu e cristão; possibilitaram também a reconstrução da
identidade e da resistência indígena: “as aldeias coloniais foram também um espaço indígena, onde
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os índios encontraram possibilidades de adaptar-se à Colônia, recriando suas tradições e
identidades” (ALMEIDA, 2003, p. 90). Ao se verem subjugados pelo sistema colonial, os índios
aprenderam a fazer uso da sua nova condição de índios aldeados para reivindicar seus direitos,
ainda que o fizessem em uma posição subordinada e em desvantagem em relação aos demais
súditos do rei (ALMEIDA, 2003, p. 259).

Considerações finais
O que foi denominada, neste artigo, abordagem “tradicional” sobre os aldeamentos,
missionários e índios, pode ser dividida em três visões predominantes: a primeira delas é a visão
que nega aos aldeamentos e aos povos indígenas um papel de relevo na história do Brasil, como se
percebe na obra de Varnhagen. A segunda visão é a que percebe a relevância dos aldeamentos
mas atribui seu protagonismo exclusivamente aos missionários, como fazem Capistrano de Abreu e
Serafim Leite. A terceira visão é aquela que denuncia os aldeamentos como espaço de aculturação
e dominação dos povos nativos, mas, novamente, não atribui aos próprios índios o protagonismo da
crítica e da resistência, ou mesmo, da aceitação. É o caso da obra de Luiz Felipe Baêta Neves.
Por outro lado, o campo denominado “novas abordagens” trouxe rupturas e contribuições
importantes, sem se desfazer, necessariamente, do enorme legado deixado pelos trabalhos
predecessores. Uma de suas mais importantes contribuições é a reabilitação dos missionários como
objeto de estudo, naturalmente, sem vê-los como heróis civilizadores ou devoradores da cultura
indígena. Isto está ligado ao próprio questionamento da noção de “aculturação”, ou seja, do
questionamento da percepção da mudança cultural meramente como reflexo da catequese. A
cultura não é mais vista como algo fixo nem, tampouco, vítima inerme da ação externa (seja do
missionário, seja do colonizador, seja da colonização em termos mais amplos). Por fim, mas não
menos importante, as novas abordagens sobre os aldeamentos e a catequese – seguindo de perto
a história indígena em termos mais amplos – promovem a reabilitação dos índios como sujeitos
históricos e uma profunda percepção de seu protagonismo. Em conjunto, tanto o papel dos índios
quanto dos missionários na colonização e na formação da sociedade luso-brasileira ganha,
portanto, nova relevância a partir destes estudos.
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Assim como a história cultural trouxe a ampliação do conceito de cultura e a etno-história
indígena colocou em evidência a visão e o papel histórico dos “vencidos”, ou seja, dos índios
aldeados e catequizados ao longo do período colonial, também a história religiosa se reveste de
importância ao trabalhar a visão que os próprios missionários tinham a respeito de si mesmos e de
seu papel na sociedade. Além disso, a história religiosa se aplica também aos índios: de que modo
sua leitura do cristianismo ensejou mudanças na própria religião que os vinha converter?
Requerimentos e diversos outros documentos que estão sendo descobertos e discutidos
pelos novos estudos a respeito dos índios e dos aldeamentos – bem como novos olhares sobre os
documentos tradicionais – mostram que é possível repensar os aldeamentos e o papel
desempenhado pelos missionários e pelos índios na colonização e na formação da sociedade luso
colonial, atribuindo aos índios, mesmo quando submetidos à catequese e vivendo nos aldeamentos,
seu justo protagonismo.
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DIÁSPORA INDÍGENA NO SERTÃO DAS JACOBINAS (1673-1706)
Solon Natalicio Araújo dos Santos1

Resumo
Este estudo pretende abordar as experiências e as relações sociais dos índios do sertão das
Jacobinas, a partir do contexto de dispersão desses grupos após a “Guerra dos Bárbaros”. Durante a
segunda metade do século XVII, o projeto colonial passou por um processo de interiorização, penetrando os
sertões por meio da expansão da pecuária, das ações de missionários, das expedições em busca de metais,
pedras preciosas e de negros da terra. Entretanto, esta ocupação do território teve como obstáculo os povos
indígenas genericamente denominados de “tapuias”. O resultado do choque entre o movimento colonizador
do interior e os povos habitantes do sertão foi “uma série heterogênea de conflitos” que ficou conhecida como
“Guerra dos Bárbaros”. Esse conjunto de conflitos consistiu em uma emaranhada rede de relações
envolvendo diversos grupos indígenas, distintas ordens religiosas, diferentes interesses de poderosos
sesmeiros, mercenários paulistas e autoridades coloniais. As possibilidades de dispersão dos “tapuias” eram
as “fugas para o mato”, os aldeamentos missionários ou os administrados por particulares. A proposta desta
pesquisa é analisar a inserção social e atuação política dos índios do sertão das Jacobinas na sociedade
colonial a partir da exploração do seu trabalho nas minas de ouro, salitre e condução das boiadas, e também
no combate a outros índios ou africanos e crioulos hostis.
Palavras-chave
Sertão das Jacobinas, aldeamentos, resistência adaptativa.

Num mundo de fronteiras dissolvidas e de continuidades rompidas, as velhas certezas e
hierarquias de identidades são postas em questão. A diáspora tem um efeito pluralizante sobre as
identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação. A
intensificação das relações de contato e conquista decorrentes do processo de colonização levou à
produção de novas identidades, as chamadas identidades diaspóricas. Segundo Stuart Hall, os
confortos da “Tradição” são fundamentalmente desafiados pelo imperativo de se forjar uma nova
auto-interpretação, baseada nas responsabilidades da “Tradução cultural” (2006, p. 84-7).2
Este estudo pretende abordar o processo de re-elaboração de identidades, as experiências
e as relações sociais dos índios do sertão das Jacobinas, a partir da situação de dispersão desses
grupos durante a Guerra dos Bárbaros e as opções de deslocamento para os aldeamentos
(missionários, particulares e régios) ou para um sertão mais longínquo.
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A Jacobina do século XVII correspondia a um “terreno vastíssimo composto de serras
altíssimas, e extensas em partes, quando em partes, tem planícies imensas, e terras menos altas”
(VILHENA, 1968, p. 561). Região que, segundo Afonso Costa, tornou-se conceito de “tudo quanto
se contasse fóra do recôncavo e do litoral”, “um nome opulentado de grandezas e de misérias” por
seus metais e índios bravos (1916, p. 252).
O sertão das Jacobinas, “um espaço imaginário” geograficamente situado no centro da
Capitania da Bahia, atual Piemonte da Chapada Diamantina, sem contornos precisos,
possivelmente estendia seus limites no sentido N/S entre os rios Itapicuru Açu e Paraguaçu, e W/E
entre o Médio São Francisco e o Recôncavo baiano. Essa região serviu como cenário para os
movimentos de ocupação e povoamento de variados agentes colonizadores (exploradores,
curraleiros, missionários, soldados, autoridades, africanos, crioulos, mamelucos), mas também para
o despovoamento e interação de diversas etnias indígenas (payayá, sapoiá, tocos, moritises,
maracás, secaquerinhens, cacherinhens, caimbés, pankararu, ocren, oris, tamaquins, anaios, topins
e amoipiras).
O fascínio pelo sertão das Jacobinas despertou o imaginário dos colonos desbravadores
dos sertões da Bahia, ambiciosos por ouro e pedras preciosas, mas também receosos pelos
bárbaros “Tapuias”.
Sobre os Tapuias, diz Simão de Vasconcelos:
Desta afirmam muitos, que compreende debaixo de si perto de um cento de
línguas diferentes; e por conseguinte outras tantas espécies: a saber,
Aimorés, Potentus, Guaitacás, Guaramonis, Goaregoarês, Jeçaruçus,
Amanipaqués, Paieás: seria cansar contar todas (1977, p. 110).
A noção de Tapuia foi construída a partir dos contatos entre a frente colonizadora e os
povos indígenas do sertão ao longo dos séculos XVI e XVII, adquirindo a conotação do “outro”, um
sentido de alteridade, um inimigo tanto dos povos tupi quanto do projeto colonial e dos princípios
cristãos. Além do mais, a ideia de “Tapuia” também está representada pela oposição entre o litoral
colonizado e o sertão indômito (POMPA, 2003, p. 221-3). Sendo, pois, considerado pelos
colonizadores como um verdadeiro “muro do demônio” do sertão (PUNTONI, 2002, p. 61-71).
Os temidos “Tapuias” do Sertão das Jacobinas no século XVII eram identificados como os
índios payayá, sapoiá, tocos, moritises, maracás, secaquerinhens, cacherinhens, caimbés,
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pankararu, ocren, oris, tamaquins, araquenas, anaios, topins.3 Desses tapuias das Jacobinas, um
dos mais cuidadosamente descritos pelos documentos coloniais foram os payayá.
Do ponto de vista lingüístico, os payayá, juntamente com os sapoiá, maracás e moritises,
faziam parte da família Kariri, ramo que sequencialmente é atribuído ao tronco Macro-Jê (OTT,
1958, p. 30; URBAN, 1992, p. 90-1). Segundo Dantas Sampaio, a família Kariri predominava em
uma região que abrangia desde o Ceará e a Paraíba até o sertão setentrional baiano (SAMPAIO,
1992, p. 432).
Estes grupos indígenas tinham o costume de invadir a região do Recôncavo para a pesca
da tainha que, depois de salgada e triturada, gerava uma farinha de peixe (também chamada de
farinha de guerra), que, quando misturada com a farinha de mandioca, tornava-se essencial para a
sua subsistência no sertão, principalmente durante os períodos de secas prolongadas e de guerras,
posto que este alimento durava meses (GANDAVO, 1980, p. 48; OTT, 1993, p. 35).
Por conseguinte, percebe-se que tais frequências ao litoral consistiam também em
incursões de guerra contra os grupos Tupi. Os payayá, conforme Carlos Ott, “tratava-se, sem
duvida, de uma nação forte e numerosa, e é provável que existissem ligações sociais entre vários
grupos, pois de outra maneira não se explicava a sua resistência contra os portugueses” (1958, p.
19).
Conforme Maria Hilda B. Paraíso, entre as etnias Kariri “a poliginia era permitida e as
separações dos casais encaradas com naturalidade” e sua organização familiar era matrilinear. Na
política, “as lideranças tinham sua expressão máxima no período de guerra e o reconhecimento de
sua autoridade advinha do número de parentes que lhes prestava apoio e aliança”. No cotidiano,
“dormiam em redes, andavam nus e usavam botoques auriculares, pintando-se com genipapo e
urucum”. Suas doenças “eram explicadas por fatores sobrenaturais”, como a ação de feiticeiros,
“devendo o responsável ser eliminado pelos parentes dos atingidos” (1985, p. 15-6).
Provavelmente, os payayá desenvolveram uma sociedade baseada em comunidades que
moravam em aldeias populacionais de alta mobilidade, as quais podiam transportar suas posses
rapidamente para áreas mais ricas de meios de subsistência (HEMMING, 1998, p. 104).
Segundo Thales de Azevedo, por conta de suas longas peregrinações pelo litoral e sertões,
os povos indígenas “adquiriram as experiências, o gosto da novidade, o domínio das emoções
diante do inesperado e do novo”, que os habilitaria para os novos contatos com os europeus “e a
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tomar de empréstimo, para incorporar em seguida, instrumentos, costumes e ideias trazidos pelo
colono”:
As migrações tem o efeito de compor novas combinações de hábitos, de
afrouxar a censura social, de modificar a maneira costumeira e tradicional
de viver, estimulando o gosto da aventura e o desejo de novas experiências
que o contato com outros povos proporciona e convida a tentar. Aliás, a
tendência migratória já denuncia certo grau de adaptabilidade a mudanças
de meio e de usos (1969, p. 74).
A expansão curraleira, a instalação das fazendas, a distribuição de sesmarias e a
mineração do salitre e do ouro condicionaram o longo processo de construção colonial do Sertão
das Jacobinas. O papel dos índios payayá, sapoiá e moritises diante do quadro de interiorização do
Projeto Colonial dentro de seu território, oscilou entre a resistência e a cooperação.
Foram grandes proprietários das terras do Sertão das Jacobinas os Senhores D’Ávila da
Casa da Torre, família que possuía duzentas e sessenta léguas pela margem esquerda do rio São
Francisco e oitenta léguas pela margem direita do mesmo rio, o mestre de campo Antônio Guedes
de Brito da Casa da Ponte, que possuía cento e sessenta léguas contadas desde o morro do
Chapéu até o rio das Velhas, e João Peixoto Viegas, que havia incorporado as terras do
Itapororocas e Jacuipe no Alto Vale do Paraguaçu (ANTONIL, 1982, p. 200; ABREU, 1963, p. 126).
Pelo sertão de baixo do Rio São Francisco, “nas terras que nunca foram povoadas de gente
branca habitadas somente de muitas de Índios de diversas Nações, e linguas que nunca tiveram
commercio com brancos” posto que não houvesse quem se “atrevesse a descobril-as e povoal-as
em razão de se haver mister grande Cabedal de Fazenda para reduzir o dito gentio a Amisade,...”, o
Padre Antonio Pereira, por carta de 30 de abril de 1654,
pede em nome de Sua Magestade dar de Sesmaria toda a terra que se
achar da Barra do Rio do Salitre no lugar donde se mette no Rio de São
Francisco..., incluindo-se tambem dentro nesta data a nascença do Rio
Tapecuru e as Serras de Tigipilha e Jacobina com as mais que lhe ficarem
de dentro desta data (DH, 19:442-9).
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Em resposta à carta de Sua Majestade para o Governador Geral do Brasil D. Jerônimo de
Ataíde, o Conde de Atouguia, sobre o pedido do Padre Antonio Pereira, da Casa da Torre, para a
confirmação de certas terras, o Procurador da Coroa Tome Pinheiro da Veiga diz que “estas terras e
Províncias das Capitanias do Brasil, são tão dilatadas que é serviço e benefício devido a quem as
pede para as abrir, povoar e habitar..., as darem de sesmaria livremente [...] contanto que não
sejam as ditas de tão ampla largura que provavelmente as não possam beneficiar e cultivar” com
que a data venha a ser impedimento e ocasião de se não poderem dar a outros que as possam
cultivar pelo tempo adiante” (DH, 66:118-20).
Ainda de acordo com a carta de sesmaria de 2 de março de 1655, registrada no Livro da
Fazenda em 9 de março de 1655 pelo Conde de Atouguia,
Antonio de Britto Corrêa, e seu filho o Capitão Antonio Guedes de Britto
haviam povoado com quantidades de Gados, muitos escravos, e creados
uma data de terra, onde chamam os Tacos, e Pendacetuba fronteira ao
Gentio bravo: com cujas povoações haviam despendido muita fazenda,
reduzindo-as a nossa communicação, e que por nas ditas terras haver
muitos mattos, e o Gado ir em tanto crescimento, que não tinha nellas
campos em que o apascentar; e nas Cabeceiras das ditas suas terras, e
datas entre os Rios de Jacuipe e Tapícurû (que a do Norte) nas cabeceiras
da outra data delles impetrantes, que chamam o Cagague até sua
nascença; havia alguns campos que se podiam aproveitar, e povoar, que
nunca penetrara gente branca e estavam devolutas por terem muitos
mattos, catingas e Serras infructiferas, e muito vizinhas ao dito Gentio, e
elles queriam povoar, uma e outra cousa, por terem cabedal e fabrica
bastante, e fazerem nisso particular serviço a Sua Magestade me pediam
lhe fizesse mercê em seu Real nome dar-lhes de Sesmaria, e por devoluta
toda a terra que houvesse e se achasse nas suas cabeceiras, entre os ditos
dois Rios de Jacuippe e Itapicurû té suas nascenças, com todos os sacos
enseadas, voltas recantos águas, mattos, e salinas, que se achassem: e da
outra banda do dito Itapicurû da do Norte nas cabeceiras do dito Cagague
entrando a varge do Toyuyuba, seis legoas de largo, e de comprimento indo
pelo dito Itapicurû acima, té sua nascença, com todas enseadas, voltas,
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recantos, águas e salinas, que houvesse: e tendo eu respeito a tudo o
referido, e a Informação do Provedor-mor da Fazenda Real deste Estado, a
me constar do grande cabedal dos impetrantes, e ao grande Serviço, que
farão a Sua Magestade, e benefício a esta republicca em cultivar e povoar
aquellas terras. Hei por bem, e lhe faço mercê em seu Real nome de lhes
dar de Sesmaria (como pelo presente faço) as referidas terras assim e da
maneira que confrontam, e as pedem com todas suas águas, pontas,
enseadas, campos, madeiras, testadas e logradouros as quaes lhes dou
livres, e isentas, e desimpedidas, de foro, tributo ou pensão alguma, salvo
Dizimo a Deus, que pagarão dos fructos e creações que nellas houverem
(DH, 28:339-41).
Assim, o que se formou nos sertões “de dentro” e “de fora” foi uma sociedade pecuarista,
dominada por grandes senhores de sesmarias, cujos detentores, em sua maioria, viviam em Olinda
ou Salvador. De onde delegavam a administração de suas propriedades a procuradores,
empregados, arrendatários ou pequenos criadores que implantavam os currais (ANDRADE, 2002, p.
103). Os primeiros povoadores do sertão não foram os donos das sesmarias, mas seus escravos e
agregados, num período que ficou conhecida como “época do couro” (ABREU, 1963, p. 126-7). Pois
diante da vida apertada no sertão tornou-se necessária para os colonos a utilização de utensílios
dessa matéria-prima, além da adoção dos costumes e alimentos indígenas.
A criação de gado consistiu em um fator preponderante da penetração colonizadora do
sertão. A partir de 1620, Francisco Dias D’Ávila, neto do primeiro Garcia D’Ávila,
promoveu o povoamento dos altiplanos de Jacobina, levou o gado do
Itapicuru para o médio São Francisco. Fez do boi o seu soldado. O rebanho
arrastava o homem; atrás deste, a civilização. A terra ficava à mercê da
colonização: ele a inundou de gados, em marcha incessante para o interior.
Aqueles animais levavam nas aspas as fronteiras da capitania. Dilatavamna (CALMON, 1983, p. 41).
Contudo, a criação de gado teve como um dos seus obstáculos os índios chamados
“Tapuias”. Por não quererem entregar suas terras ao gado e por desfrutarem deste contra a vontade
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dos donos, muitas guerras foram movidas contra as tribos da família kariri e nação payayá. Pois,
como observou John Hemming, “o gado era terrivelmente tentador para os caçadores índios” que
“nunca tinham visto animais tão grandes e tão fáceis de caçar” (2007, p. 499). E concomitante à
expulsão dos índios, novas terras foram incorporadas pelos sesmeiros da família D’Ávila. O
segundo Garcia D’Ávila e o seu tio, o padre Antonio Pereira, “em 1658 e 59 conseguiam cinqüenta
léguas de novas sesmarias. E os cariris, rechaçados do morro do Chapéu para a margem direita do
grande rio, cediam o lugar aos conquistadores” (CALMON, 1983, p. 72).
Além da frente pastoril, outro movimento que confrontou os colonizadores com os povos
indígenas do sertão foi a busca por metais preciosos. Este foi o impulso que provocou os maiores
transtornos aos índios, pois promoveu a penetração brusca e constante de populações para os
territórios dos sapoiá, maracás e dos payayá. Não é a toa que muitas dessas expedições
empreendidas por bandeirantes baianos e paulistas, juntamente com a tarefa de descobrir as minas
de ouro e prata, também tinham o interesse de reprimir ou obter indígenas para servirem de mão de
obra escrava:
Gaspar Rodrigues Adorno, Afonso Roiz Adorno e outros [bandeirantes]
foram encarregados de reprimir os Indios confederados, fazer
descobrimentos no centro da Bahia e norte das minas, franquear o sertão
incógnito e fazer publicas as minas que nelle há (AAPEB, 1919, p. 155).
Estas bandeiras baianas visavam abastecer a demanda de mão de obra na região do
Recôncavo, onde o trabalho indígena era essencial para os arrendatários, pequenos proprietários e
produtores que se voltavam para o mercado regional (PARAISO, 1994, p. 206; SCHWARTZ, 1988,
p. 40-73). Já para os paulistas, as frequentes incursões ao interior, como as que foram contratadas
para combater os “Tapuias” do sertão da Bahia, buscavam alimentar uma crescente força de
trabalho indígena que possibilitava a produção e o transporte de excedentes agrícolas na região do
Planalto Meridional, e que teve um importante papel para a formação e integração da sociedade
seiscentista de São Paulo (MONTEIRO, 1994, p. 8-9).
Durante o processo de expansão e ocupação do movimento colonizador para os sertões, os
povos indígenas foram tidos pelos colonos e sesmeiros como um estorvo à economia pecuária.
Formou-se, então, um quadro específico de conflitos, gerador da tensa fronteira entre um projeto
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colonial extensivo e os índios considerados “tapuias”, que se levantaram contra uma ocupação
invasora que comprometia a sua sobrevivência.
Além do mais, de acordo com alguns registros, costumava o gentio bravo do sertão da
Bahia dar repentinos assaltos sobre algumas povoações remotas da cidade, com estrago das vidas
e lavouras daqueles moradores, sendo mais contínuos e causando maior dano na vila do Cairu,
pela muita gente que a habitava (PITTA, 1965, p. 289).
Conforme o Relatório de Alexandre de Sousa Freire de quatro de março de 1669, alguns
índios atacaram os engenhos e distritos de Capanema, os campos vizinhos das serras e planícies
de Itapororocas, os moradores de Cachoeira, e repetiram as hostilidades nas freguesias de
Maragogipe, Jaguaripe e Jequiriça (DH, 5:205-216).
Estes ataques constantes dos tapuias do sertão aos povoados e fazendas do Recôncavo
resultaram em uma série de expedições punitivas, estimuladas pelas autoridades e colonos, que
entre os anos de 1651 a 1679 envolveram soldados, missionários, moradores e diversos grupos
indígenas, entre eles os payayá, os quais tiveram um papel ambíguo nestes conflitos.4 Ora se
aliando aos agentes coloniais, ora sendo alvo dos ataques destes.
A conquista do sertão das Jacobinas inicialmente foi desencadeada pelas expedições de
Diogo de Oliveira Serpa (1651), Gaspar Rodrigues Adorno (1651-1654) e Tomé Dias Lassos (1656).
Entretanto os índios do sertão continuaram a atacar os estabelecimentos coloniais, e a guerra
contra eles desdobrou-se em várias frentes: do Orobó (1657-1659), de Aporá (1669-1673) e do São
Francisco (1674-1679) (PUNTONI, 2002, p. 89-122).
Como parte dos planos para conter os “Tapuias”, o governador Vasco Mascarenhas (16631667), o conde de Óbidos, ordenou que se transferissem as aldeias das nascentes dos rios Iguape,
Cachoeira, Maragogipe e Jaguaripe para as proximidades das povoações, onde supunha ser mais
fácil observá-las e submetê-las. Muitos grupos payayá foram conduzidos em meados do século XVII
para aldeamentos no Médio Paraguaçu, no vale da serra do Guairaru – Pedra Branca e Caranguejo
– para servirem de “muralhas do sertão” contra outros grupos indígenas.
Por ordem do governador Vasco Mascarenhas em 2 de junho de 1665, o capitão Manuel da
Costa Moreira, juntamente com o capitão-mor Gaspar Rodrigues Adorno, ficou encarregado, como
cumprimento de uma promessa para contentar as aldeias descidas, de conduzir aos Principais dos
índios aldeados na serra do Guairaru “algumas vaccas para fazerem curraes, e algumas
cavalgaduras que eles pediram” pelo benefício e segurança que davam aos “moradores dos
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districtos de Maragogipe, Cachoeira e Sapora” de “assistir naquelas paragens”. Ressaltam-se
também as intenções do governador para com os índios, “segurando sua permanência por meio de
terem bens que os obrigue a não usar de sua natural inconstância” (DH, 4:140-1).
Para garantir a segurança dos empreendimentos do projeto colonizador, a Coroa e as
autoridades coloniais recorreram ao auxílio de bandeirantes (baianos e paulistas) e aos
aldeamentos, onde confinaram os povos indígenas em espaços reduzidos e definidos. Essa política
resultou na liberação das terras do sertão das Jacobinas, no acesso à mão de obra para o trabalho
compulsório (escravização) e ao auxilio militar dos índios da família kariri.
Como bem lembrou Maria Regina Celestino de Almeida, as relações de contato entre os
índios e a sociedade colonial eram sempre vistas como simples relações de dominação, impostas
aos índios de tal forma que não lhes restava nenhuma margem de manobra, a não ser a submissão
passiva (ALMEIDA, 2003, p. 27). Entretanto, novos estudos revelam uma complexidade nas
relações entre os índios e os agentes coloniais, em que aqueles buscavam seus próprios interesses
e objetivos a partir da negociação e resistência adaptativa, que se alteravam no decorrer do
processo de conquista e colonização.
Como exemplo dessa atuação política indígena nos aldeamentos temos a Provisão de 2 de
fevereiro de 1676, instrumento pelo qual se elegeu e nomeou Luiz Pinto Moreira como Capitão dos
Índios dos Payayá da “Aldeia de sua Alteza, do Districto de Santo Antonio de Maragugipe”, por ser
“Índio da mesma Nação, pessoa de valor, e experiência militar”. Dessa forma, ordenaram “ao
Coronel daquelle districto lhe dê a posse, o hajam, honrem, estimem, e reputem por tal Capitão dos
Índios da referida Aldeia, e aos Índios della façam o mesmo, e o obedeçam como devem, e são
obrigados” (DH, 12:398-9).
Esta documentação revela que os índios tinham consciência de suas possibilidades de
manobra na situação colonial para conseguir favores e do seu papel político na autoafirmação dos
seus domínios e relativa equivalência de poderes.
Segundo Frei Marcos A. de Almeida (1998, p. 2), as missões representaram “uma estratégia
política de sociabilidade” que viabilizou o projeto colonial, reduzindo os indígenas à fé católica pela
catequese e à condição de força de trabalho disponível, além de liberar parcelas de terras dos seus
territórios para serem arrendadas aos colonos.
Nas palavras de Regina de Almeida, os indígenas perdiam muito ao ingressarem nesses
aldeamentos, pois viviam em condição subordinada, sujeitos ao trabalho compulsório, misturados
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com outros grupos étnicos e expostos a doenças, conflitos e maus tratos. E o pior de tudo, eram
proibidos de manifestarem suas tradições e práticas culturais, e obrigados a incorporarem novos
valores como súditos da Coroa (2003, p. 129). Entretanto, mesmo diante dessa nova condição,
longe de parecerem os apáticos “caboclos” que perderam suas identidades, os índios aldeados a
reconstroem e, para reivindicarem seus direitos, aprenderam a resistir usando os termos impostos
pelos seus próprios conquistadores (ALMEIDA, 2003, p 259).
Após a Guerra dos Bárbaros no sertão das Jacobinas, as possibilidades de dispersão dos
diversos grupos indígenas eram as “fugas para o mato”, e os aldeamentos missionários (jesuíticos,
franciscanos, capuchinhos e carmelitas), régios ou os administrados por particulares. A partir da
documentação parcialmente analisada percebemos as diversas possibilidades e respostas
encontradas pelos índios do sertão das Jacobinas durante a confusão ocasionada pela Guerra dos
Bárbaros e conflitos vividos no cotidiano dos aldeamentos, considerando o alargamento do campo
das identidades provocado pela situação de Diáspora.
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IMPACTO DA LEI DE TERRAS DE 1850 SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS NA BAHIA
Antonietta de Aguiar Nunes1
Ruydemberg Trindade Jr.2

Resumo
Esta pesquisa debruça-se sobre os efeitos da Lei nº 601 – a Lei de Terras promulgada no Brasil em
1850 e regulamentada em 1854 – nas comunidades indígenas do território da província da Bahia. Segundo
tal lei, as terras devolutas deveriam ser identificadas e redistribuídas, inclusive, quando necessário, para a
colonização indígena. O que se observou na prática foi uma avaliação das aldeias indígenas para ver o seu
funcionamento efetivo, se estavam segundo as leis, e, em caso contrário, considerar as terras como
devolutas. Este estudo constata uma política de retomada de terras indígenas promovida pelo Império do
Brasil, enfocando as últimas décadas do século XIX. Para isso foi usada, além da pesquisa da própria Lei nº
601 e sua regulamentação de 1854, uma série documental sob custódia do Arquivo Público da Bahia
chamada “Avisos Recebidos do Ministério da Agricultura”. São correspondências enviadas por esse órgão ao
presidente da Província da Bahia entre os anos 1875 e 1889. Na série, são recorrentes os documentos
referindo-se a disputas de terras envolvendo índios. Assim, esta pesquisa compara o que previa a legislação
fundiária com a aplicação prática das leis, e o que se observou foi um total descompasso entre tais aspectos.
Foram comuns as extinções de aldeamentos na Bahia durante o período.
Palavras-chave
Lei de terras, terras indígenas, política indigenista

Introdução
Durante todo o período colonial foi aplicado no Brasil o sistema de sesmarias, porções de
terra doadas a particulares para cultivo e aproveitamento, pelos capitães donatários ou
governadores. Caso não cumprissem as condições de doação, as terras voltariam ao patrimônio da
Coroa portuguesa como terras devolutas.
A lei original de sesmarias em Portugal data de 26 de junho de 1375, do tempo do rei D.
Fernando, o Formoso (reinou de 1367 a 1383). Constou também das organizações da legislação
posteriores como as Ordenações Afonsinas de 1446 (livro 4º, artigo 81), Ordenações Manuelinas de
1514-21 (livro 4º artigo 67) e Ordenações Filipinas de 1603 (livro 4º, artigo 43) (NUNES et allii, 1991,
p.153 e 154).
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A América Portuguesa regia-se por tais leis, mesmo quando, a partir de 16 de dezembro de
1815, o Brasil se tornou um Reino independente, mas unido aos de Portugal e Algarves, e com o
mesmo soberano. No tempo do Brasil Reino, já tendo a Família Real retornado a Portugal depois da
Revolução constitucionalista do Porto, o Príncipe Regente D. Pedro (que permanecera no Brasil),
por decreto de 17 de junho de 1822 suspendeu a concessão de sesmarias, decisão que confirmou
após declarada a independência de Portugal e a transformação do Brasil em Império, através de
Provisão datada de 22 de outubro deste mesmo ano (GARCEZ & MACHADO, 2001, p.21).
Desde 1822, portanto, por não se poderem conceder mais sesmarias no Brasil, a ocupação
da terra passou a ocorrer informalmente, vigorando o chamado “regime de posse”, sem existir
qualquer formalização legal. Neste período um segmento intermediário desde o sistema colonial –
entre senhor e escravo, pessoa de poucos haveres, mas livre – começou a fazer ocupações
aleatórias de terra e cultivar familiarmente. Esta propriedade familiar, de pequenas dimensões,
formalizou o chamado minifúndio, em contraposição ao latifúndio advindo das doações de grandes
sesmarias a uma mesma pessoa ou família (GARCEZ & MACHADO, 2001, p.22 e 23).
Depois da suspensão do sistema de sesmarias, apenas a partir de 1850 tem-se uma
legislação de terras no Brasil. A lei nº 601, de 18 de setembro deste ano, determinou a demarcação
das terras pelas pessoas que as possuíssem por títulos de sesmarias legítimas, ou as que ainda
não tivessem todas as condições legais, e também os títulos de posse mansa e pacífica,
determinando serem tais terras legitimadas e as consideradas devolutas cedidas apenas a título
oneroso a empresas particulares ou para o estabelecimento de colônias de nacionais ou
estrangeiros. Esta lei foi regulamentada através do Decreto nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854 e
para sua execução determinou-se que o registro das terras possuídas deveria ser feito por
freguesias, em prazo a ser marcado pelo governo.

Terras dos indígenas
No que se refere às terras dos indígenas, depois de baixado um Regimento das Missões
em 1686, um Alvará Régio datado de 23 de novembro de 1700 mandava: “dar uma légua de terra
em quadra para sustentação dos índios e missionários”; enfatizando logo adiante, no mesmo alvará,
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que: “para cada uma aldeia (e não para os missionários) mando dar esta terra; porque pertence aos
índios e não a eles.” (ANAIS do APB, nº 29, p.74).
Estas terras eram reconhecidas como legitimamente pertencente aos indígenas. Apenas
uma Carta Régia do Príncipe Regente D. João de 2 de dezembro de 1808 declarou devolutas as
terras conquistadas aos índios a quem havia declarado guerra justa, o que implicava, indiretamente,
o reconhecimento do direito dos demais indígenas às suas terras (CUNHA, 1992, p.141).
Uma lei provincial baiana (a de nº 32, de 5 de março de 1836, que dava providências sobre
a catequese dos índios nesta Província, por meio de Missionários, que os reunissem em Aldeias),
restringia o Alvará de 23 de novembro de 1700, diminuindo a área a ser doada às aldeias indígenas
administradas segundo a população de cada uma, mantendo a légua em quadra apenas para as
aldeias que tivessem mais de 120 famílias ou fogos, afirmando em seu Art. 4º:
A Aldeia que for estabelecida nos bravios de Jequitinhonha, Rio Pardo, e
seus confluentes, dentro dos limites desta Província, e tiver mais de trinta
famílias, ou fogos, haverá um quarto de légua em quadro para seu
patrimônio e logradouro: a que tiver mais de sessenta, meia légua em
quadro; e a de mais de cento e vinte, uma légua em quadro. As atuais
aldeias sitas em Maninhos, e sem patrimônio marcado, te-lo-ão nos
termos aqui referidos. E as que ora gozarem de algum, continuarão a
conservá-lo, cuidando os respectivos Diretor e Missionário em que não
seja invadido, ou possuído ilegalmente (Col.Leis Resol. Ass.Leg. Ba 183538,v.I,p.110).
Pela lei de 1850, as terras indígenas não necessitavam de legitimação e as que fossem
consideradas devolutas a partir desta lei, deveriam ser reservadas para: 1) colonização dos
indígenas (assentamento de “hordas selvagens”, ver CUNHA, 1992, p.145); 2) fundação de
povoações, abertura de estradas e quaisquer outras servidões e assento de estabelecimentos
públicos e 3) para a construção naval. E o Regulamento de 30 de janeiro de 1834 que mandava
executar a Lei de Terras de 1850 explicitava em seu Art. 72 (Capítulo VI – Das Terras reservadas):
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Serão reservadas terras devolutas para colonização e aldeamento de
indígenas nos distritos onde existirem hordas selvagens. O art. 75 do
mesmo Regulamento ainda explicitava: As terras reservadas para
colonização dos indígenas, e por eles distribuídas, são destinadas ao seu
usufruto; e não poderão ser alienadas enquanto o governo imperial por
ato especial não lhes conceder o pleno gozo delas, por assim o permitir o
seu estado de civilização (VASCONCELOS, 1987, p.65 e 66).
É bem verdade que, paralelamente, pelo Aviso de 21 de outubro de 1850, Ordem nº 44 de
21 de janeiro de 1856 e Aviso de 21 de julho de 1858, mandava-se: “incorporar aos bens nacionais
as terras dos índios que já não vivem aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da
população civilizada”. Sobre a parte das terras indígenas que houvessem sido dadas de aforamento
ou arrendamento, o mesmo Aviso mandava: “que fossem averiguados os títulos em que se fundam
semelhantes contratos, que de modo algum devem ser renovados”. E sobre as posses informais
que se têm estabelecido, deveriam ser arrecadados os valores correspondentes aos foros e
arrendamentos (VASCONCELOS,1987, Nota 1,p.19)
A questão indígena no séc. XIX, como bem salienta Manuela Carneiro da Cunha
(1992,p.133), deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma
questão de terras.
Esta mesma autora lembra que: as Câmaras Municipais, cobiçosas das terras, pressionam
no sentido de concentração de índios em poucas aldeias. Cita o caso da Câmara da vila de
Itapicuru, na Bahia, que em 1827 pediu que fossem reunidos em uma só missão os índios das
diferentes missões de Santo Antonio da Saúde, Soure, Pombal, Mirandela (todas na comarca de
Itapicuru) e Geru (em Sergipe, limite com a Bahia, hoje município de Tomar do Geru) e vendidos os
terrenos que assim ficassem vagos. O pedido foi indeferido, por entender o governo imperial que se
devem reservar os terrenos das aldeias para os “colonos estrangeiros que se espera” (CUNHA,
1992, p.144).

Problemática e fontes
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É comum na historiografia se pensar a lei de terras como uma tentativa de dificultar o
acesso a elas por parte de ex-escravos – fugidos ou alforriados – e propiciar a vinda de colonos
estrangeiros, que já na metade do século marcavam presença no Brasil. Porém pouco se discute o
impacto da nova lei sobre os as populações indígenas: a posse da terra foi garantida a estes? Sobre
esse aspecto se debruça o presente trabalho: qual tratamento deu a Lei de Terras de 1850 aos
indígenas e como ocorreu na prática a aplicação do que estava previsto na legislação.
Essa pesquisa teve como base documental, além da já referida Lei de Terras de 1850, sua
regulamentação pelo Decreto nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854, a série sob custódia do Arquivo
Público da Bahia chamada Presidência da Província – Governo. Avisos Recebidos do Ministério da
Agricultura, que cobre do ano de 1875 até a proclamação da República. Trata-se de
correspondências recebidas pelo Presidente da Província da Bahia, enviadas pelo referido
ministério. Vale lembrar que neste período o Ministério da Agricultura era o que tratava das
questões relativas aos indígenas, a ele estando subordinada a Diretoria Geral dos Índios (cargo
criado pelo Decreto Imperial no 426 de 24 de julho de 1845, que continha o Regulamento das
Missões de catequese e Civilização dos Índios).
Como se verá a seguir, os documentos presentes na série revelam que, apesar de
garantida pela Lei, a posse da terra pelos índios parecia estar em constante perigo, como mostram
os sucessivos pedidos de medição de terrenos promovidos pelo governo, com a intenção de
verificar a legalidade dos aldeamentos. Revelam ainda que os índios sofriam também com a
ameaça de particulares, que tanto através da violência física, como através da tomada de territórios
– por vias ilegais, como a falsificação de documentos, por exemplo – atrapalhavam o acesso das
comunidades indígenas à propriedade fundiária.
São pouco mais de 26 documentos, e, portanto, não é possível realizar um estudo que
permita ter uma noção completa do impacto da Lei sobre os grupos nativos; porém permitem, dentro
de um universo restrito, dar indicativos de como se deu o processo de tomada gradual das terras
dessas populações, processo esse que pode ser projetado para um âmbito mais global.
Antes tratar dos documentos, discutir-se-á brevemente a Lei de Terras, buscando situá-la
nas condições específicas nas quais ela foi forjada e analisar-se-á também a própria série
documental, levantando algumas características dos documentos que ela traz.
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A Lei de Terras de 1850
A aprovação da Lei de Terras – lei no 601 promulgada em 20 de setembro de 1850 – no
Brasil (cuja regulamentação foi de 30 de janeiro de 1854) respondia a necessidades internas, mas
também estava em consonância com a conjuntura internacional daquele século. A industrialização
em algumas poucas nações da Europa ocidental provocara mudanças em todo o mundo, e também
os países que se encontravam na periferia do poder foram pressionados a se ajustar.
Lei semelhante, por exemplo, foi votada nos EUA. O Homestead Act foi aprovado em 1862
e regulamentava a legislação fundiária neste país. Mas vale ressaltar que seu conteúdo diverge
diametralmente do caso brasileiro: enquanto aqui a nova Lei visou o diagnóstico das terras
efetivamente ocupadas e as que pertenciam aos Próprios Nacionais, determinando que daquele
momento em diante não seriam mais doadas e sim vendidas as terras até então públicas, por se
constatar a concentração de terras existente desde o tempo da doação de sesmarias, lá confirmou o
direito às terras, daí para a frente, pelo uso efetivo (o usucapião). O caminho oposto seguido pelo
Brasil teve implicações importantes para a desigualdade econômica do Brasil moderno, pois
institucionalizou a concentração da propriedade de terra em um país onde esta era a principal fonte
de riqueza (SKIDMORE, 1998, p.77).
Externamente, o crescimento e o fortalecimento da economia capitalista industrial mudaram
a forma como o mundo enxergava a terra – se até então era fonte de status social, na nova
perspectiva ela foi incorporada à economia comercial, transformando-se em mercadoria, virando
fonte de lucro em si, e também sendo lucrativa pela sua capacidade de produzir outros bens. Assim,
o ocidente modificou a ideia que até então tinha da terra, e seu reflexo pode ser notado no Brasil
com a aprovação da nova Lei.
Internamente, como já foi dito, o país sofria com a fuga de escravos, a formação de
quilombos e já ensaiava o estabelecimento dos primeiros colonos estrangeiros. Todo esse
contingente precisava estar direcionado para o trabalho nos latifúndios exportadores e, sendo
assim, procurava-se restringir-lhes a posse da terra. Nesse momento, o número de escravos
disponíveis ainda tendia a diminuir, já que foi grande a pressão inglesa para o fim da escravidão no
Brasil, pressão essa que provocou a assinatura da lei Eusébio de Queiróz em 1850, que proibiu de
forma definitiva o tráfico de escravos para o Brasil – lei semelhante já havia sido criada em 1831,
mas não vinha sendo cumprida (SKIDMORE, 1998, pp.79-90). Portanto, os escravos que ainda
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restavam no Brasil não poderiam possuir terras para sua própria produção e a Lei de Terras
respondeu a essa preocupação da elite fundiária brasileira, estando todo esse processo de acordo
com a tese que diz que as leis só surgem quando existe na sociedade uma necessidade latente de
sua criação.
A partir da Lei de 1850, as terras só poderiam ser adquiridas através de título de compra –
já não existiriam mais doações de terras feitas pelo governo. Para o império, a terra devoluta
passou a ser toda aquela que não tivesse ainda um proprietário, ou que não fosse de uso público.
Com isso, o governo buscou medir o território nacional, visando retomar para si aquelas terras que
não tivessem ainda uma propriedade considerada legal e comprovada.
Começou assim, um processo de medição também das aldeias indígenas que buscava
avaliar se todos os requisitos para sua legalidade vinham sendo cumpridos e, no caso de
descumprimento, a terra retornar ao governo. A possível incorporação dos indígenas à sociedade
“civilizada”, o abandono da terra, índices de produção reduzidos, arrendamento a terceiros não
produtivos, são alguns dos fatores que poderiam ocasionar tal perda.
Porém, o que se observa na prática, tanto na historiografia sobre o tema quanto na análise
dos documentos em estudo aqui, é que toda a política indigenista do Império e a própria atuação da
recém-criada Diretoria dos índios convergiam para o mesmo objetivo: expulsar os remanescentes
indígenas das terras que ocupavam e reincorporar essas áreas ao patrimônio das Províncias do
Império (GARCEZ, 1996, p.129).

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas
O Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas foi criado pela Lei nº 1.067 de 28 de
julho de 1860, sendo-lhe expedido regulamento pelo Decreto nº 2.747 de 16 de fevereiro de 1861,
instalando-se a respectiva Secretaria de Estado no dia 11 de março do mesmo ano (MJNI, 1962,
p.126, Nota 1, com erro tipográfico, marcando 1850 e 1851).
O Decreto nº 2.747 determinava os objetos que ficavam a cargo do novo Ministério, alguns
dos quais, por legislação anterior, eram da competência do Ministério do Império:
Art. 1º item 12. – Os negócios concernentes ao registro das terras
possuídas, à legitimação ou revalidação das posses, sesmarias ou outras
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concessões do Governo Geral ou dos Provinciais, à concessão, medição,
demarcação, descrição, distribuição e venda das terras pertencentes ao
Estado, e à sua separação das que pertencem ao domínio particular, nos
termos da Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850 e do Decreto nº 1.318 de
30 de janeiro de 1854 (...)
Ou ainda, item 14: A catequese e civilização dos índios e as missões e aldeamentos dos
indígenas (Col. Leis Imp. Brasil. 1861, p.127)
Foi no Gabinete formado em 2 de março de 1861, presidido por Luís Alves de Lima (Duque
de Caxias) que este novo Ministério passou a ter o seu 1º titular: Joaquim José Inácio (Visconde de
Inhaúma) (MJNI,1962, p.126). No Gabinete formado em 3 de agosto de 1866, cujo presidente foi o
liberal Zacarias de Góis e Vasconcelos, foi nomeado Ministro de Agricultura Comércio e Obras
Públicas o baiano Manuel Pinto de Souza Dantas. Decreto de nº 4.167, por ele assinado em 29 de
abril de 1868, reformava a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura (Id.,ibid.,1962, p.149).
Por este Decreto ficava a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas dividida em seis Seções. A 5ª delas é que teria a seu cargo os negócios
concernentes à Catequese e civilização dos Índios e as missões e Aldeamento dos Indígenas (Col.
Leis Imp. Brasil 1868, p.250 e 252).
Foi o então Ministro da Agricultura, Teodoro Machado Freire Pereira da Silva, no Gabinete
chefiado pelo Visconde do Rio Branco, que assinou a Lei nº 2.040 de 28 de setembro de 1871, mais
conhecida por Lei do Ventre Livre (MJNI, 1962, p.163). Também em 28 de setembro, mas de 1885,
o então Ministro da Agricultura, Antonio da Silva Prado, no Gabinete liderado pelo Barão de
Cotegipe, assinou a Lei nº 3.270 que regulava a extinção gradual do elemento servil (mais
conhecida por Lei dos Sexagenários) (Id.,ibid., p.222).
Quanto aos Avisos recebidos do Ministério da Agricultura pela Presidência da Província da
Bahia, são no total 15 maços (do no 771 ao 783-1) contendo documentos que tratam de assuntos
que abarcam as diversas competências do ministério. Desde questões relativas à libertação de
escravos pelo Fundo de Emancipação mantido por tal órgão, até a instalação de colônias de
estrangeiros proporcionada pelo governo. Referindo-se direta ou indiretamente a povos indígenas,
foram encontrados 26 documentos na série. A maioria deles trata de processos de medição de
aldeias visando a retomada das terras; apenas um refere-se a abertura de um novo aldeamento:
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uma correspondência do agrimensor Thomaz de Figueiredo que ao medir terras no sul da Província,
encontrou uma tribo antropofágica, que segundo ele, necessitava da ajuda do governo imperial e
por isso pedia autorização para fundar uma aldeia, permitindo assim a civilização daqueles
“bárbaros”.

Extinção dos aldeamentos
1. A ação do governo
A política de retomada de terras implementada pelo governo de D. Pedro II é recorrente na
série documental: logo o primeiro documento referente a indígenas toca no assunto. Trata-se de
uma correspondência de 8 de julho de 1875, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas remetida ao Presidente da Província da Bahia, dando ordens para que fosse facilitado o
trabalho da comissão chefiada pelo engenheiro Galdino Alves Monteiro. Em anexo, seguiu uma
cópia das instruções a serem respeitadas pela comissão, cujo objetivo – de acordo com o
documento – era legitimar as posses de alguns determinados aldeamentos. Porém, as instruções
deixam claro que, na verdade, o que seria de fato feito era o levantamento da área dos terrenos
para a constatação de possíveis irregularidades, possibilitando assim o retorno da terra ao poder
público.
A primeira instrução diz: “O engenheiro Galdino Alves Monteiro se apresentará ao
Presidente da Província da Bahia afim de receber ordens relativas aos aldeamentos cuja extinção
se acha determinada”. E a terceira: “Em cada um dos referidos aldeamentos verificará a área do
respectivo patrimônio, reconhecendo quais sejam as terras efetivamente ocupadas por índios ou
seus descendentes, o número destes, a que ocupação se dedicam, e bem assim as que estejam
aforadas e arrendadas ou que se acharem indevidamente ocupadas ou em abandono” (APB Sec.
Col. Prov. Mc. 771, p.123).
Mas o item 7º desta mesma Instrução garantia a posse de terra pelos indígenas,
estipulando a distribuição de terras a eles:
Nos aldeamentos de que se trata distribuirá lotes de terras com a área de
62.500 b2 ou 302.500 m2 aos índios ou seus sucessores que sejam chefes
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de família, e de 31.250 b2 ou 151.200 m2 aos solteiros, devendo ser os
mesmos lotes mantidos com títulos de propriedade definitiva caso queiram
ali fixar sua residência (APB Sec. Col. Prov. Mc. 771, p.124).
Em outra correspondência de 17 de janeiro de 1876 o mesmo ministério voltou a tratar do
assunto – referindo-se à comissão chefiada pelo engenheiro Galdino Monteiro – e declarou , no
caso dos edifícios e materiais da aldeia extinta de S. Fidélis, em Valença - que ela estava autorizada
a vender esses edifícios e materiais, a quem maior preço oferecesse (APB Sec. Col. Prov. Mc.
771/1, p.31).
Uma outra correspondência reforça a necessidade de conhecimento detalhado das terras;
trata-se de uma circular datada de 16 de agosto de 1877 endereçada ao Presidente da Província da
Bahia. O Ministro da Agricultura pede:
Desejando reunir as mais exatas e completas informações acerca do
estado das colônias particulares e provinciais e dos aldeamentos de índios,
existentes nas províncias, a fim de que sejam oportunamente levadas ao
conhecimento da Assembléia Geral Legislativa, recomendo a V, Exª que
empregue todo o seu zelo e solicitude para que, coligidas e devidamente
coordenadas pela Secretaria dessa Presidência, os esclarecimentos
concernentes aos estabelecimentos aí situados, possam ser ministrados ao
Ministério a meu cargo até o dia 31 de janeiro do ano próximo futuro (APB
Mc. 772, p.125).
Mais uma vez fica demonstrada a preocupação do Império – através do ministro da
Agricultura e da Assembleia Geral Legislativa – em ter conhecimento da situação das aldeias,
buscando, em última instância, segundo a ideia defendida aqui, reaver ao máximo os territórios
antes sob a posse dos índios.
Outra circular lançada em 12 de abril do ano de1878 é ainda mais incisiva a esse respeito:
Recomendo a V. Exª [o presidente da província] que, com a possível
brevidade, transmita ao Ministério a meu cargo informações muito
circunstanciadas acerca dos aldeamentos de índios extintos ou não, que
foram fundados nessa província, e indique os que pela dispersão dos
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mesmos índios, ou por estarem estes confundidos com as outras classes
da população do país, se acham no caso de se extinguirem (APB Mc. 773,
p.59).
O objetivo do império aqui é claro, tratava-se de extinguir ao máximo as aldeias indígenas
administradas, ainda que a legislação em tese garantisse a posse da terra pelos índios.
A intenção aqui não é afirmar que o governo desrespeitasse a lei, na verdade os processos
de retomada dos territórios pareciam correr – de acordo com a série documental – dentro da
legalidade. Mas o que chama a atenção é a ação insistente em busca de irregularidades através de
constantes medições. Para efeito de comparação cita-se aqui o caso da colonização estrangeira
que naquele momento histórico vinha sendo tentada por parte do Império brasileiro. O uso da terra
por colonos de outros países estava vinculado ao cumprimento de uma série de obrigações, e, no
caso de descumprimento, o direito estaria suspenso. Na série documental em estudo não existe
registros de ação do governo buscando verificar a regularidade de colônias deste tipo – ações que
eram comuns no caso das aldeias indígenas.
2. A ação de particulares
Entre os documentos encontrados nesta série, um chama atenção por demonstrar dentro de
uma única situação diversas características da atuação tanto do estado brasileiro, quanto da
população “civilizada” frente aos indígenas. Trata-se da já referida longa carta enviada pelo
agrimensor Thomaz de Figueiredo ao Ministério em que ele trabalhava, contando a sua experiência
vivida enquanto exercia o seu ofício no sul da Bahia, na vila de Alcobaça. Durante a medição de um
terreno – próximo a um lugar denominado Santa Clara – ele encontrou com uma tribo de índios
Botocudos (para ele, motivo de felicidade). Tais índios eram conhecidos na região como o “terror da
paragens”; eram acusados de violentos e antropofágicos. Porém, a postura do agrimensor frente à
má fama surpreende. Por simpatizar com os nativos, o agrimensor passa a pedir insistentemente
para o Imperador D. Pedro II a viabilização da criação de um aldeamento para os botocudos, o que
garantiria a estes a posse legal da terra, além das condições materiais para que seus trabalhos
pudessem ser realizados.
Ao trazer sua opinião em 15 de março de 1886, em relação ao comportamento da
população das vilas próximas frente aos indígenas, Thomaz de Figueiredo lança critica também à
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destruição da mata do lugar, o que chama a atenção, por estar deslocada temporalmente; afinal não
são comuns preocupações dessa natureza nesse período histórico. Ele afirma:
Compreendi então ali logo que as medições a que ia proceder a titulo de
compra, eram um meio somente para iludir a especulação na devastação
das matas do estado, como se tem praticado sempre em grande escala e
de justificar o desejo de perseguir, de matar índios como cães contando-se
com a impunidade (APB, mç781, p.60).
E segue denunciando:
Lá está, Senhor, a comarca de Alcobaça onde a tiro, veneno e golpes de
facão, homens, mulheres até grávidas e inocentes criancinhas foram
assassinadas sem que os autores de tão bárbaro crime fossem punidos!
Por estes e outros fatos que revoltam a natureza mais obcecada e que só
tiveram por motivo a libidinagem, até o adultério e a negação da paga de
salário correspondente ao trabalho dos pobres índios que mortos à fome
buscavam fugir, procurei aproximar-me o mais que me foi possível da
ranchada dos referidos índios, de modo que não lhes infundisse terror, e
desse lugar a qualquer investida mansa, a fim de poder provar-lhes pelo
meu procedimento minhas boas disposições e captar-lhes assim estima e
confiança, e ainda para ver se poderia fazer um serviço à nação, sem ônus
para esta (APB, mç. 781 p.60v).
Mais adiante, neste mesmo ano, o referido agrimensor, natural de Pernambuco e ali
residente, pede por compra terras devolutas na província da Bahia (APB, mç. 781, p.103).
Outra ação de particulares, esta infelizmente mais comum, era a de usurpação pura e
simples das terras indígenas, sem que estes muitas vezes pudessem fazer algo para sua retomada.
Na documentação consultada aparece, no ano de 1887, um interessante abaixo-assinado dos
indígenas da vila de Mirandela, antiga aldeia administrada, em que:
Pedimos nós todos os índios da aldeia de Mirandela a Sua Real Majestade
a nossa escritura de nossos terrenos que os proprietários já tomaram os
terrenos todos e as marcações quebradas já procuram nas escrituras na
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cabeça da Comarca que é Itapicurú já procuramos mas na Bahia não está,
por consiguinte pedimos o Sr. que esta a cópia de nossa escritura dos
terrenos para o Sr. confirmar (APB, mç. 782, p.117)

Conclusão
A aplicação da Lei de Terras de 1850 no período em que o tráfico de escravos africanos
fora efetivamente supresso e havia uma preocupação em incentivar a imigração estrangeira, o que
requeria terras para serem cultivadas pelos novos imigrantes, foi afinal bastante prejudicial à posse
da terra pelos indígenas. O governo procurou não só conhecer as terras que existiam já possuídas
por particulares, por entidades públicas ou concedidas pelo Governo (caso das terras indígenas,
p.ex.) como também saber de que terras poderia dispor para este fim, determinando também que
dali em diante as terras seriam sempre vendidas e não mais doadas, como no tempo das
sesmarias. Mandou então levantar as antigas aldeias indígenas administradas que foram extintas ou
estavam em condições de o serem, para retomar-lhes as terras como devolutas.
A documentação revela o caso de um agrimensor enviado pelo governo que se interessou
pelas terras, procurando facilitar a sua aquisição através de um expediente previsto na Lei de
Terras, que seria: primeiro, a criação de um aldeamento para índios ainda selvagens, e em seguida
o pedido de compra de terras devolutas, certamente próximas a este aldeamento que pretendia
instituir.
Como a época era de extinção de antigos aldeamentos por integração dos índios à
civilização, pode ser que o mesmo agrimensor tivesse em mente a futura legalização das terras
pelos indígenas “civilizados” que assim o pretendessem, como recomendava a Lei de Terras, ou a
futura posse das terras originalmente dadas aos indígenas por particulares, por compra, no caso
dos índios as abandonarem, ou, já integrados à civilização, não mais desejassem cultivá-las, e elas
fossem tidas como devolutas pelo governo.
As terras indígenas sofreram grande diminuição de fato com a aplicação efetiva da Lei de
Terras de 1850, pois além da usurpação constantemente feita por particulares, o próprio Estado
pretendia retomar-lhes as terras concedidas no período colonial para catequese e colonização. Nem
sempre os índios tiveram como protestar, se bem que se encontre na documentação, como foi visto,
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um caso de abaixo assinado dos indígenas ao imperador solicitando a escritura de suas terras para
regularização das mesmas e evitar as constantes invasões de particulares a elas.
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ESCRAVIDÃO E RELIGIÃO EM “ECONOMIA CRISTÃ DOS SENHORES DO GOVERNO DOS ESCRAVOS”
Sérgio Augusto Martins Mascarenhas1

Resumo
O artigo aborda o conceito de escravidão na obra do jesuíta Jorge Benci, Economia Cristã dos
Senhores no Governo dos Escravos, publicada no início do século XVIII. Direcionada, sobretudo, para as
elites coloniais, a obra legitima a escravidão e tenta instruir os senhores para uma determinada forma de
tratamento dos escravos. As menções à escravidão greco-romana serão objeto particular de análise, pois
são resgatadas como argumento de autoridade indicando uma determinada ótica da escravidão colonial.
Palavras-chave
Antiguidade Clássica, religião, escravidão.

O presente trabalho trata do conceito de escravidão na obra do jesuíta Jorge Benci,
Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, publicada no início no século XVIII. Benci
entrou para a Companhia de Jesus em Bolonha aos quinze anos, em 1665, e veio para o Brasil em
1681, aos 31 anos. Ele foi pregador e procurador do colégio da Bahia, professor de humanidades e
teologia. O autor esteve imerso nos preceitos bíblicos da Igreja católica, que permeavam a
legitimação da escravidão e sua aceitação na sociedade da época. Direcionada, sobretudo, para as
elites coloniais, a obra legitimava a escravidão e tentava instruir os senhores para uma determinada
forma de tratamento dos escravos. As menções à escravidão greco-romana serão objeto particular
de análise deste artigo, pois indicam uma determinada visão da escravidão colonial. Este estudo
torna-se pertinente na medida em que o Brasil, da Colônia ao Império, foi uma sociedade escravista
e as ideias para legitimação da instituição servil2 foram resgatadas, como fontes de autoridade, nos
textos gregos, latinos e bíblicos.
A metodologia a ser empregada consistiu basicamente na leitura e fichamento da obra de
Benci, em paralelo com a leitura da bibliografia secundária.
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Jorge Benci e a Antiguidade Clássica
Para compreender melhor a apropriação de algumas ideias é necessário expor o que
entendemos por Antiguidade Clássica que geralmente se estende do século IX a.C. até o século V
d.C., ou seja, um período extremamente longo, não havendo um consenso entre os historiadores de
quando ele começa ou quando termina. Alguns3 estendem o período clássico até o século VIII ou
IX. O termo remete a um espaço ou região específica retratada geralmente por Roma, uma cidadeestado, e Grécia, um conjunto de cidades-Estado. Quando ouvimos o termo Antiguidade Clássica
temos a impressão de que a cultura grega e romana era uma cultura unitária e não apenas com
vários denominadores em comum, mas o próprio mundo antigo era muito diverso encontrando-se,
por exemplo, dentro do Império Romano sociedades tribais, império e cidades, ou seja, várias
formas de organização política. Vários historiadores4 colocam a questão da identidade de forma a
evitar generalizações que estão presentes em termos como romanização. Nos séculos XIX e XX foi
muito colocado que a expansão imperial romana na Europa teria proporcionado uma
homogeneização cultural; hoje esta é uma ideia bastante refutada.5 Então, um dos primeiros pontos
que podemos frisar é que não existiu uma única cultura greco-romana e sim culturas diferenciadas
com alguns pontos em comum.
É interessante notar que as principais fontes para o acesso à Antiguidade são,
fundamentalmente, textos escritos em grego e latim, sendo o latim, principalmente, um campo fértil
para a pesquisa do jesuíta Jorge Benci. São textos que remetem a várias sociedades, produzidos
do século XI a.C. até o século V, com um conteúdo muito variado que vai da filosofia, história,
poesia, romances e muitos escritos em pedra. Vários destes textos foram escolhidos para serem
copiados e recopiados de maneira a chegar aos nossos dias. Na preservação e compilação destes
documentos os mosteiros da Idade Média tiveram um papel significativo.
A citação de autores greco-romanos para legitimar ideias em outros períodos tem sua
gênese no renascimento cultural, quando da redescoberta de manuscritos medievais contendo
obras de autores gregos e latinos. Estas obras saem dos mosteiros e são publicadas, sendo
algumas traduzidas em letras vernáculas.
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Benci e a escravidão colonial
O Brasil colonial tinha suas atividades comerciais sustentadas pela mão de obra escrava.
Desta forma, os tumbeiros foram constantes no trajeto África/Brasil. O que alimentava este
constante comércio eram as plantations: grandes latifúndios que concentravam seus esforços nos
canaviais, cujo destino era a exportação de açúcar para a Europa. Entretanto, não é nos escravos
dos canaviais que Benci foca suas atenções, mas nos cativos domésticos que estão em contato
com o senhor e a senhora. Parto da hipótese que a proximidade entre os servos e senhores no
âmbito doméstico possibilita, no raciocínio de Benci, uma maior atenção dos senhoreado para o
assunto e, consequentemente, a absorção das instruções contidas nos sermões. Os escravos
domésticos podem, pelo contato com a família senhorial, auferir vinganças e retaliações, de forma
que estas possibilidades são exploradas pelo autor numa indução ao medo.
Sua ênfase na escravidão doméstica revela-se, por exemplo, quando menciona as
vestimentas, que não podiam estar com forte odor e sujas dentro da casa-grande. Para o jesuíta,
não é plausível a justificativa dos senhores e senhoras do Brasil de “que suas posses não
possibilitam”, pois “não trata-se de trajes de gala de grandes preços”, e sim de apenas encobrir os
escravos, principalmente as escravas, para que não andem indecentemente vestidos. Os que
insistem em argumentar que não podem arcar com uma vestimenta tão simples não merecem ter a
propriedade de um escravo (BENCI, 1977, pp, 68-73). A preocupação focada nas escravas, que
muitas das vezes está próxima à senhora no âmbito doméstico, tem suas raízes no fato de serem
consideradas extremamente libidinosas. A propensão dos escravos à impudicícia vem em primeiro
lugar devido ao pouco temor a Deus, depois do clima quente em que vivem e por último do pejo aos
homens. Querer o senhor que o escravo, “o boçal”, ao entrar em sua casa tenha um domínio
equivalente a um doutor na arte de servir é exigir demais,
(...) Que direis do mestre, se nos primeiros dias que lhe entra o vosso filho
na classe, sem lhe dar lição alguma, quisesse depois que desse conta
daquilo que lhe não tinha ensinado; e por lha não dar, o mandasse ao
castigo? (Idem, p. 144).
São vários os casos em que o sofrimento dos cativos é o estopim para vinganças e
suicídios. Vários se tornam algozes de si mesmos, ceifando sua própria vida, mas não sem antes
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saborear sua vingança. Benci esboça um caso que aconteceu na Espanha em que o escravo
esperou que seu senhor saísse de casa, trancou cuidadosamente as portas e janelas, e se dirigiu
com os dois filhos do senhor ao eirado da casa. Ao regressar, o senhor o chamava e ninguém o
atendia, então começou, como de costume, a ameaçar o escravo. Logo o cativo apareceu com um
dos filhos à janela e disse: “se queres teu filho que ai lho dava”, jogando a criança aos pedaços para
o pai. Logo pegando o segundo, perguntou o que lhe daria por aquele que agora era o único? O
senhor prostra-se ao chão e em prantos oferece além da liberdade o que quisesse mais. O escravo
repete a mesma atitude com a segunda criança e antes de ceifar sua própria vida diz que aquele
ocorrido lhe sirva de lição para aprender a tratar seus servos. Nisso, o autor insiste durante toda
obra na relação de causa e efeito induzindo o medo nos senhores e senhoras para que haja uma
assimilação e posterior prática de seus sermões.
Ao analisar as relações entre escravidão e religião no pensamento de Benci, é preciso
interpretar tal relação à luz do pressuposto estabelecido pelo autor ao propor “regra, norma e
modelo” (Idem, p. 49) aos senhores; que se houve a necessidade de tentar normatizar as relações
senhor/escravo é porque havia no contexto da época insurgências, traduzidas principalmente na
indisciplina escrava, fruto dos excessos praticados pelos senhoreado que respaldavam tal atividade.
Estas insurgências, com todas as querelas na relação senhor/escravo, tornam-se um campo fértil
para atuação de homens, por exemplo, como Benci que vão projetar a escravidão na atmosfera
religiosa, para com isso reafirmar o poder concedido pela Igreja Romana e educar os senhores no
trato com os escravos.
O autor argumenta que os senhores são obrigados a ensinar seus servos. Para tanto, cita o
exemplo de Marco Crasso, “um dos principais senadores de Roma Gentílica que no poder e riqueza
podia competir com um grande rei” (Idem, p. 88), que primava pela instrução de seus servos. Na
sociedade romana a escravidão era tida como parâmetro para medir as relações de poder no
âmbito político e doméstico, de forma que a relação senhor/escravo permitia pensar diversas
relações sociais, tais como, por exemplo, entre indivíduos livres, pais e filhos, homens e mulheres,
aristocratas e o Imperador. A escravidão na Antiguidade romana atinge também uma conotação
social e política na medida em que traz consequências que refletem na organização sociopolítica da
cidade. Os diversos grupos sociais romanos eram atingidos pela escravidão, pois estes grupos
interagiam com escravos e libertos. Na abordagem benciana encontramos esta interação nas
entrelinhas de seus sermões, quer seja na ambiguidade que coloca em suas normas, quer seja no
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comportamento dos senhores e senhoras, que denota a labuta com os escravos no âmbito
doméstico.
Na visão benciana, os párocos não ficavam isentos de responsabilidades; cabia a eles a
obrigação do ensino da doutrina cristã aos seus fregueses e mais ainda aos escravos, “por causa
da sua natural rudeza e ignorância”. Porém, o escravo ora é colocado como indivíduo capaz de
aprender, pois se havia a obrigação de ensinar é porque também havia a capacidade de aprender,
ora era visto por um olhar etnocêntrico europeu, o qual o considerava como inferior (CASIMIRO,
2001): “Há alarves em Guiné tão rudes e boçais, que só o vosso poder lhes poderá meter o Padre
Nosso na cabeça”. (BENCI, 1977. p. 86)
Segundo Benci, na introdução da obra, a rebelião do homem contra Deus, seu criador, no
pecado original, teria gerado desavenças e conflitos; seriam as paixões humanas, o amor, o ódio e
as vinganças a origem de guerras e dissensões intermináveis, e desse modo para que não
ceifassem a vida dos vencidos, teria surgido o cativeiro que os submetia ao “domínio e senhorio
perpétuo dos vencedores” (Idem. p. 48). Esta seria a origem da instituição do cativeiro humano
(MARQUESE, 1999, p. 79).
Atento aos conflitos sociais no universo escravista da colônia, Jorge Benci escreve
Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, sob a forma de sermões, em 1700, na
cidade da Bahia, sendo publicada, em Roma, após revisão e autorização da Companhia de Jesus,
em 1705. A obra é composta de quatro partes, ou discursos: o provimento do pão material, o
doutrinamento religioso, a administração dos castigos, e o trabalho dos escravos.
As principais obrigações dos senhores para com os escravos estão contidas no
Eclesiástico6 fornecidas então pelo Espírito Santo:
Mas que obrigações pode dever o senhor ao servo? O mesmo espírito
santo no-las dirá; o qual distinguindo no eclesiástico o trato que se há-de
dar ao jumento e ao servo, diz que ao jumento se lhe deve dar o comer, a
vara, e a carga: Cibaria, et vigra, et onus asino;7 e que ao servo se lhe deve
dar o pão, o ensino e o trabalho: panis, et disciplina, et opus servo. Devese, (diz o Eminentíssimo Hugo) o pão ao servo, para que não desfaleça,
panis ne succumbat; o ensino, para que não erre, disciplina, ne erret; e o
trabalho, para que não se faça insolente, opus, ne insolescat. (BENCI,
1977, p. 51-52)
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E também por Aristóteles, pela razão natural:
Estas mesmas obrigações, que achou nos senhores o Eclesiástico por
instinto do Espírito Santo, alcançou Aristóteles com a luz da razão natural.
Porque dando instruções necessárias aos pais de família para a boa
administração de suas casas, chegando ao ponto de como se há-de haver
o senhor com os servos, diz que lhe deve três coisas que são o trabalho, o
sustento e o castigo: (...) Porque sustentar ao servo sem lhe dar ocupação
e castigo, quando merece, é querê-lo contumaz e rebelde; e mandá-lo
trabalhar e castigar, faltando-lhe com o sustento; é coisa violenta e tirana:
tria vero cum sint opus, cibus et castigatio; cibus quidem sine castigatione et
opera petulantem reddit; opus vero et castigatio sine cibo violenta res est
(Idem, p. 51).
Depois de legitimar a escravidão, principalmente através dos preceitos bíblicos, o autor
parte para a normatização da relação senhor/escravo (MARQUESE, 1999, p. 80.). Como uma
espécie de manual de instruções, Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos aborda
as obrigações senhoriais, que uma vez cumpridas, resultariam em contrapartida dos servos. Benci
utiliza diversas estratégias para alcançar seu objetivo, destas três chamaram-me a atenção: 1- a
indução do medo, de forma muito similar à ficção de Joaquim Manoel de Macedo, em as Vítimas
Algozes,8 romance escrito na segunda metade do século XIX; 2- preceitos bíblicos carregados da
onipotência inerente à religião que giram, principalmente, em torno do ponto de vista moral e, por
último, o recurso a imagens da Antiguidade greco-romana para alcançar seu objetivo.
Mas a teoria cristã do governo dos escravos, gestada fora do âmbito senhorial, com o
objetivo de ordenar a prática do governo dos escravos não encontrou circulação entre as classes
proprietárias da América Portuguesa (MARQUESE, 2004, p. 172.). Os livros, de uma forma geral, só
passam a circular na colônia em fins do século XVIII, embora sua grande maioria seja de origem
clandestina. A imprensa apenas será admitida no início do século XIX com a transmigração da
família real juntamente com a instalação da tipografia régia na colônia (VAINFAS, 1986). Benci,
embebido por preceitos bíblicos, não conseguiu transgredir9 a consciência de sua época “pelo
simples motivo de que não se concebia uma sociedade sem escravos, e tampouco a escravidão era
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vista como um problema moral que levantasse a questão do fim do trabalho escravo”.10 Assim, ele
não se coloca contra a escravidão; pelo contrário, recorre a exemplos, do ponto de vista jurídico, do
Império Romano, para legitimá-la.
Por outro lado, a escravidão está respaldada nas leis de Deus e, consequentemente, a
administração dos cativos deve seguir os preceitos bíblicos. Quando Deus manda trabalhar “um
servo tão rebelde como Adão” e não nega sua alimentação, argumenta Benci, e pergunta: “Sois por
ventura mais senhores ou tendes mais domínio nos escravos, que o mesmo Deus?”, o autor mostrase enfático no que tange ao seu objetivo: normatizar a relação senhor/escravo através dos preceitos
cristãos. O fato de os senhores negarem o sustento aos escravos seria causa dos furtos:
Sendo pois os senhores, que faltam aos servos com o sustento, a causa
dos furtos que eles cometem; quem duvida que ficam obrigados à
restituição destes furtos, e a refazer todas as perdas e danos, que deles se
seguem (...) e obrigá-los a trabalhar nos dias santos estariam pecando
gravemente contra o terceiro mandamento da Lei de Deus (BENCI, 1977, p.
52).
O autor sugere aos senhores do Brasil que acabem com a relação inversamente
proporcional de muito trabalho e escassa comida e sigam o exemplo dos antigos romanos que
tratavam seus servos com abundância no sustento. Benci chama a atenção para algo que no olhar
contemporâneo parece óbvio, mas que, devido a sua insistência, certamente acontecia com
frequência, pois ele repete em vários trechos da obra: panis, ne succumbat (alimente para que não
morra).
Os senhores devem em primeiro lugar alimentar as almas de seus servos com a Doutrina
Cristã para que tenham conhecimento dos mistérios da fé e dos preceitos da Lei de Deus que “hão
de guardar”, pois sabem os senhores que a maior parte dos servos do Brasil vem da gentilidade da
Guiné11 e outras partes da África; que são rudes nos mistérios da fé e de cristãos não possuem
mais que o batismo, o qual falta a muitos. A instrução destes enfermos da alma também compete
aos Párocos. Os senhores têm a obrigação de dar tanto o pão para o corpo quanto o pão para a
alma (BENCI, 1977, pp. 85-91). Ambos, tanto os Senhores quanto as Senhoras envolvem-se em
escândalos próprios dos gentios. Não adianta ensinar com palavras, se em suas atitudes dão um
mau exemplo com costumes viciosos, como o de “sustentar das portas adentro sua concubina”, que
desta forma atrai a ira de suas esposas esfolando as escravas. As contradições, principalmente no
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âmbito doméstico, prendem a atenção do jesuíta: ora o senhoreado tenta mostrar com palavras que
não é lícito matar e ferir utilizando os preceitos bíblicos, ora os senhores mostram que por “pouca ou
nenhuma entidade promete feridas e balas” (idem, p. 111). Para o autor, a melhor forma de ensinar
é por obras, ou seja, com a demonstração de atos que são vistos e melhor assimilados (pp.105106). O escravo precisa aceitar, através da doutrinação cristã, a sua condição servil, e depois de
batizado e crendo na fé, alcançar a absolvição de sua alma após a morte.
Uma vez submetido a uma jornada de trabalho que excedesse suas forças, o escravo além
de não conseguir cumprir com sua tarefa, por já estar exausto, era submetido a uma sessão de
chicotadas. Isto, associado a uma alimentação precária e faltosa, resultaria em uma equação cujo
valor seria por demais negativo para os senhores: a morte do cativo. A partir de uma análise inversa
das instruções pedagógicas (CASIMIRO, 2002.) sugeridas pelo autor, verifica-se que além da
normatização, existe uma racionalização no sentido de que se conserva a mercadoria por um
período maior e, principalmente, sendo esta mesma mercadoria produtora de outras. Este resultado
final não é mencionado pelo autor em termos comerciais, mas advogado apenas em termos
bíblicos. Tanto no Brasil colonial quanto no Império Romano a população servil interage com outros
grupos sociais explorando, dentro de seus limites, as estruturas sociais e econômicas para atingir
seus interesses que poderem ser desde auferir sua liberdade a ter melhores condições de vida,
manter relações afetivas com um ente querido, estar próximo de seus familiares. A transgressão ou
o não cumprimento das leis divinas, expressos pelo jesuíta, em especial a não instrução cristã aos
servos que compõe a maior parte dos habitantes do Brasil, implica diretamente na ira de Deus
traduzida em guerras e pestes. Estas guerras já experimentadas pelo Brasil no tempo dos
holandeses podem se repetir, assim como fomes e esterilidades, sendo que mesmo os nobres
podem perecer ante a falta do necessário para vida (BENCI, 1977, p. 97-98). O Deus exposto por
Benci pode fazer renascer sofrimentos como outrora já o fez, caso os senhores insistam em
desobedecer a seus mandamentos.
O autor defende vigorosamente o matrimônio nos moldes católicos, salientando o quanto é
abominável a união senhor/escravo e colocando-se contra a separação dos escravos, ressaltando o
quanto é comum por leve causa os enviar para outras terras. O questionamento vem num tom
imperativo desejando saber quem forneceu competência para fazer tais divórcios e uniões, pois a
Igreja é a única incumbida deste poder (Idem, pp. 103-104).
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Os Senhores precisam ter paciência devido aos servos serem como tronco ou pedra. O
tempo possibilitara desbastar seus erros e superstições possibilitando abrir seus ouvidos para a
palavra divina. O tempo torneará o pescoço para que se sujeite às leis de Cristo, para que lhe divida
os dez dedos, os dez mandamentos.
Benci tenta compatibilizar o horror da escravidão com o cristianismo pregado pelos
portugueses; entretanto, a apropriação das ideias greco-romanas para este fim são
descontextualizadas de suas referidas épocas. Os gregos acreditavam que apenas seus
descendentes eram capazes de filosofar, conservavam a escravidão como uma forma de
dedicarem-se inteiramente às atividades filosóficas. Aristóteles ao mencionar os etíopes ressalta ao
mesmo tempo o quão são exímios corredores e disformes em suas faces, produzindo sons
irreconhecíveis, mas esta observação é fruto do pensamento de sua época que reconhecia apenas
o povo grego como capaz do uso da razão. No Império Romano a escravidão tornava-se viável
devido às constantes guerras proporcionadas pela política expansionista, a qual viabilizava uma
farta quantidade de prisioneiros que tornava mais barato manter a mão de obra escrava do que a
livre. No entanto, no que tange aos escravos no Império Romano, havia a manumissão de duas
espécies: a absoluta e a condicional. Na primeira, o escravo conseguia a sua total liberdade, alguns
até desempenhando funções administrativas importantes e enriquecendo. O reconhecimento do
direito a bens e heranças tornara-se frequente na Roma imperial. O liberto podia casar-se, ter filhos,
transferir bens por testamento, ter escravos e conseguir a cidadania romana. Na segunda, estava
subordinado à tutela do senhor, usufruindo desta forma de uma liberdade parcial, pois continuava a
dever obrigações e em não raros casos pagar taxas, mas ainda assim desempenhando funções de
conselheiros, administradores locais e educadores. Benci filtra estas informações mencionando
apenas o que lhe convém e afirma o seu propósito
(...) Senhores, eu não pretendo que deis liberdade aos vossos servos; que
quando o fizésseis, faríeis o que fizeram os verdadeiros Cristãos. O que só
pretendo de vós, é que os trateis como a próximos e como a miseráveis;
que lhes deis o sustento para o corpo e para alma; que lhes deis somente
aquele castigo, que pede a razão; e que lhes deis o trabalho tal, que
possam com ele e os não oprima. Isto só vos peço, isto só espero, e isto só
quero de vós: Panis, et disciplina, et opus servo (p. 223-224).
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Outros jesuítas, como Antônio Vieira, ressaltaram sua preocupação com a escravidão
africana no século XVII. Vieira publicou sermões referentes ao trato das almas famigeradamente
miseráveis entre 1679 e 1689, os quais são impressos na oficina de Miguel Deslandes, do
sermonário de Jorge Benci, reunidos na Economia Cristã. Estas fontes mostram-se extremamente
densas no que tange a investigação dos reais motivos da doutrinação dos cativos, pois Benci, por
exemplo, não canaliza em nenhum momento o medo dos senhores a algum levante que envolva a
fuga para o quilombo de Palmares.12
Este quilombo, localizado na região das Alagoas em Pernambuco fez as autoridades da
época proporem vários acordos para conter suas ações tamanha era a dificuldade de destruí-lo. As
expedições repressivas investiram por cerca de cem anos e neste período tiveram que aturar
assaltos aos engenhos e povoações coloniais, sendo que foi também um forte estimulante para a
fuga em massa de escravos na capitania. Com isso, parece claro que as insurgências escravas
acrescentaram forte temor aos colonos que antes enfrentavam apenas a resistência indígena.
As fugas e sublevações escravas foram uma preocupação dos senhores e legisladores que
montaram um aparato repressivo sistemático e preventivo que atuou de forma bastante lenta. Até
1603 se alguém “achasse” um escravo fugido deveria entregar a seu senhor ou ao juiz local em um
prazo máximo de quinze dias. Em troca havia a possibilidade de receber vinte réis por cada dia que
o escravo estivesse em seu poder e mais trezentos réis pelo “achado”. As Câmaras municipais,
seguindo as Ordenações Filipinas, nomeavam quadrilheiros por três anos, sendo um para cada
vinte vizinhos, que tinham como objetivo “controlar uma determinada área e seus moradores
evitando desordens, vadiagem, jogos, prostituição e acoitamento de criminosos”.13 Com o passar de
mais ou menos cem anos, as atenções que eram centradas no controle dos moradores passam
para o controle dos escravos fugidos, ou seja, o problema exige uma maior atenção metropolitana e
principalmente colonial. Neste ponto, entra a personagem do capitão-do-mato, indivíduos que eram
recrutados, sendo preferencialmente negros libertos e mulatos para angariar com a empresa de
capturar de escravos fugidos. Vale salientar, que os capitães, não raro os casos, eram ameaçados
de prisão caso negligenciassem a entrar no mato para a empreitada.
Nesta dinâmica, que era as relações entre os atores sociais da época, a personagem do
senhor sofre uma conturbação no que tange a sua situação social. Essa conturbação nos dá pistas
para melhor esclarecermos a contrapartida dos escravos ao tratamento senhorial e a conjuntura da
época. Tratamos comumente por “senhor” o indivíduo que era descendente de português ou
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português proprietário de escravos, mas verificamos que alguns escravos e muitos forros tornaramse proprietários de escravos. Já a personagem do escravo não sofre este mesmo tipo de
conturbação. Dessa forma, observamos que no âmbito da resistência alguns cativos agregavam-se
às normas vigentes do mundo senhorial e outros somavam forças nos diversos quilombos que
existiram.
Deve-se ter em mente que a obra de Benci é composta numa época em que a Coroa
lusitana enfrenta vários problemas desde a concorrência do complexo açucareiro nas Antilhas a
partir da década de 1650, e que trazem grande impacto negativo na economia açucareira
portuguesa em relação ao crescimento da produção açucareira francesa e inglesa no Caribe, que
derruba o preço no mercado europeu. Some-se a isto o fato de a demanda por trabalhadores
negros nas plantations antilhanas ter aumentado o preço dos escravos no litoral africano. No Brasil,
os senhores de engenho enfrentam o fato de seu principal produto ser excluído dos mercados
francês e inglês devido às políticas mercantilistas adotadas por estes países com a finalidade de
estimular a produção antilhana através de proteções monopolistas. Entretanto estas atribulações
não impediram o desenvolvimento dos engenhos no Brasil, de forma que na segunda metade do
século XVII são introduzidos mais de 360 mil africanos escravizados neste território (MARQUESE,
2006). Sem dúvida, estas informações, acessíveis a Benci em sua época, foram de grande valia
tendo em vista o casamento entre a Igreja e a Coroa lusitana para atingir seus objetivos.

Conclusão
Desde o momento de indisciplina à elucidação da fé, para os cativos toscos e brutos
equivalentes a um tronco ou pedra, surgem infinitas contradições. É nestas contradições que
podemos observar o comportamento da época que, às vezes, é omitido das fontes num
entrelaçamento entre cultura, política e economia. Ante a necessidade das normas podemos
concluir que havia insurgências de uma forma intensa, pois a relação custo/benefício mantinha-se
compensatória, mesmo que ceifasse a vida do cativo em um curto espaço de tempo. Por outro viés,
vale ressaltar que a queda do Quilombo de Palmares, símbolo de extrema insolência na sociedade
da época, se deu em 1694,14 portanto seis anos antes de Benci escrever Economia Cristã e onze
anos antes de sua publicação. Assim, certamente por diagnosticar o que antes de tudo é um anseio
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da época, ou seja, acabar com as insurgências, Economia Cristã tenta solucionar um problema sem
ir de encontro ao sistema escravista, respaldado juridicamente, que além de estar enraizado na
mentalidade do período em seus aspectos culturais e sociais, também é o sustentáculo de toda a
cadeia produtiva. A escravidão é inquestionável e está ligada à vontade divina; um trabalho forçado
necessário à purificação da alma dos cativos para não terem suas vidas ceifadas. A fórmula
benciana Panis, et disciplina, et opus servo (pão, disciplina, e trabalho ao servo) sobressai como
uma solução tangencial que não confronta com o principal interesse da época, manter status e
poder, enriquecendo cada vez mais com o trabalho escravo. A realidade romana, que é
cuidadosamente selecionada pelo jesuíta, possibilitava além da manumissão a cidadania ao liberto.
Já na colônia, o escravo não possuía um estatuto jurídico, era desprovido de direitos, sendo uma
mera mercadoria. Vale ressaltar que os senhores, geralmente, não abriam mão do princípio da
soberania doméstica, ou seja, do poder ilimitado para gerir seus escravos, o que sem dúvida foi
decisivo na pouca circulação de Economia Cristã (MARQUESE, 2004).
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JOAQUIM NABUCO E PERDIGÃO MALHEIRO ENTRE DUAS ESCRAVIDÕES: BRASIL, SÉCULO XIXROMA
Rogério Barreto Santana1

Resumo
Este trabalho tem por objetivo analisar as representações sobre a escravidão antiga e moderna
presentes no pensamento abolicionista de Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro. Em suas obras, ambos
buscaram entender o escravismo no Brasil do século XIX, procurando da história um contraponto que
pudesse legitimar seus pontos de vista. Partindo desse contexto procuramos refletir sobre uma das maiores
inquietações dos autores: como tornar o escravo e o senhor cidadãos? As possíveis soluções iam desde a
proposta de abolição da escravidão, como um primeiro passo, até uma série de reformas promovidas pelo
Estado. O pensamento abolicionista de Malheiro e Nabuco não representou uma total ruptura com o discurso
senhorial, visto que, ambos, compartilharam uma visão que tutelava o escravo como um ser incivilizado e
sem “vontades”, ao mesmo tempo em que mostravam uma preocupação com a manutenção da ordem e o
controle social. Neste sentido, traçaremos um paralelo entre as obras de Nabuco e Malheiro num cenário de
debate sobre a abolição e a construção da liberdade, uma vez que eles representam um determinado
pensamento político sobre a escravidão que se ancora em comparações com sistemas escravistas antigos
como forma de intervir em debates políticos contemporâneos no Parlamento do Império do Brasil. Assim,
interessava a Joaquim Nabuco e a Perdigão Malheiro estabelecer uma comparação entre escravidão antiga
e moderna, que enfatizasse mais a descontinuidade entre ambas, pois, em sua opinião, a escravidão findou
no Império Romano, sem a intervenção do Estado, o que não poderia ocorrer no caso do Brasil.
Palavras-chave
Abolição; Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro; Brasil, século XIX - Roma.

Introdução
Os debates em torno do fim da escravidão no Brasil e os projetos políticos de construção de
uma nação sem os chamados “vícios do passado” (NABUCO, 2000) suscitaram acaloradas
discussões dentro e fora do parlamento durante a crise do sistema escravocrata e do Império.
Figuras como Joaquim Nabuco (1849-1910) e Perdigão Malheiro (1824-1881), membros de
uma elite intelectual brasileira e da aristocracia, de famílias de tradição na política, componentes do
funcionalismo público e bacharéis em Direito, fizeram parte daquele cenário político, uma vez que
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protagonizaram a idealização de um país moderno, civilizado e, sobretudo, livre dos males
causados pela escravidão.
Com trajetórias parecidas, Perdigão Malheiro e Joaquim Nabuco se destacaram pelo seu
papel ativo frente à instituição escravista, principalmente quando pensaram numa proposta de
abolição do cativeiro no Brasil. A invenção da liberdade pretendida por esses autores, obviamente,
passava pelo crivo de um novo conceito de cidadania (CARVALHO, 2001), haja vista que ser
cidadão no Império significava desfrutar as qualidades do homem livre e não estar submetido à
condição de cativo (MATTOSO, 2003). O que fazer, então, com os ex-escravos, ou melhor, como e
qual a melhor forma de findar com a escravidão no Brasil? Esta era a principal questão que
assolava todo o território nacional, do ponto de vista daqueles que, no período, propunham-se a
refletir sobre a condição atual do país e um projeto de nação.
Como mostra Angela Alonso, o pensamento político de homens como Joaquim Nabuco e
Perdigão Malheiro não se desvincula da dinâmica da geração brasileira de 1870 (ALONSO, 2003)
que tendia a interpretar a história brasileira como uma progressão de estágios civilizatórios
(ALONSO, 2007, p.161).
Nomes como André Rebouças, Gusmão Lobo, Joaquim Nabuco, Joaquim Serra, José
Mariano Carneiro da Cunha e Perdigão Malheiro aparecem com frequência nos debates que
envolviam temas relacionados à escravidão e ao futuro que se desejava para o país.
Nesse sentido, enquadrar o Brasil nos padrões europeus de sociedade e, mais do que isso,
inserir a nação no conjunto de toda a América (pan-americanismo) significava, tanto para Nabuco
quanto para Malheiro “os novos liberais”, substituir, gradualmente, o trabalho escravo pelo trabalho
livre e assalariado de imigrantes brancos, reformar o Império sem abalar a Monarquia e acabar com
a escravidão sem grandes transformações, não perdendo de vista a forte hierarquia que dividia e
causava tensões e desigualdades sócio-raciais naquele contexto.
Diante disso, este artigo propõe analisar as representações sobre a escravidão antiga e
moderna presentes no pensamento abolicionista de Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro, bem
como compreender as motivações que levaram os autores a retomar a antiguidade e a se utilizar de
exemplos do passado para justificar não só o fim, como também a melhor forma de acabar com a
escravidão no Brasil, no último quartel do século XIX. Para tanto, estes autores dialogam com a
construção de um modelo de liberdade ainda não conhecido pelos brasileiros e que tinha por base
uma história comparada da escravidão, envolvendo dois impérios, o romano e o brasileiro.
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A Presença dos Antigos e o Fim da Escravidão na argumentação abolicionista de
Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro
O emprego da história dentro de uma perspectiva comparada e o fim da escravidão se
entrelaçam quando Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro procuram, em sua argumentação, mostrar
a melhor saída para o impasse do cativeiro no Brasil da segunda metade do século XIX. A
formidável participação do Estado na abolição, a falta de interação do escravo neste processo e a
utilização de exemplos do passado, como forma de estabelecer vínculos de continuidade ou de
distanciamento entre escravidão antiga e moderna, representam o caráter moderno e conservador
do projeto de reformas sociais propagado pelos abolicionistas.
Ao pensar as concepções de tempo e de história presentes em Joaquim Nabuco e Perdigão
Malheiro, apreendemos a necessidade de uma contextualização mais profunda das menções à
Antiguidade Clássica no seu pensamento abolicionista. Para tanto, recorremos às formulações
propostas pelos historiadores Quentin Skinner (SKINNER, 1999), para quem as ideias de
determinado pensador devem ser analisadas tendo em vista seu contexto social de produção e o
conjunto de ideias e conceitos – anteriores e contemporâneos a ele – com os quais dialoga, e Roger
Chartier (CHARTIER, 1991), para quem é preciso reformular a maneira de ajustar a compreensão
das obras, das representações e das práticas às divisões do mundo social que, conjuntamente,
significam e constroem, na medida em que não há texto fora do suporte que lhe permite ser lido e
que não há compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas pelas
quais atinge o leitor.
Dentro desse quadro teórico, da história da recepção e das apropriações dos antigos pelos
modernos, compreende-se como o pensamento abolicionista de Joaquim Nabuco e Perdigão
Malheiro representou interesses comuns de grupos sociais e foi influenciado por autores antigos,
como Tácito e Aristóteles, e obras, como “A História de Roma de Mommsen”, imprescindíveis à sua
formação intelectual. Quem narra com clareza tal perspectiva é a historiadora Isabel Marson, que se
remetendo a Nabuco afirma:
Nabuco projetou figurações do cativeiro, da servidão, da grande e pequena
propriedades, da aristocracia e da decadência das civilizações grega e
romana inspiradas em escritores latinos (particularmente nos Anais e
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Germânia, de Tácito) e na História de Roma, do jurista, político e historiador
liberal alemão Theodor Mommsen. Acompanhando a discussão de seu
tempo sobre as melhores formas de propriedade, de trabalho, de sociedade
e de Estado para o Brasil, e moldando argumentações liberalmente
maleáveis às circunstâncias inspiradas em escritores de matiz romântico,
Nabuco (re) significou continuamente aquelas expressões de forma a
adequá-las a pontuais exigências (MARSON, 2009, p. 172).
As chamadas “adequações a pontuais exigências” referidas pela autora trazem um
indicativo da formação do pensamento abolicionista de Malheiro e Nabuco, que não representou
uma total ruptura com o discurso senhorial, visto que ambos compartilhavam uma visão que tutelava
o escravo como um ser incivilizado e sem “vontades”, ao mesmo tempo em que mostravam uma
preocupação com a manutenção da ordem e o controle social (LIMA, 2000).
Em “A escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social”, de Perdigão Malheiro, e em “A
escravidão” e “O abolicionismo”, de Joaquim Nabuco, os autores tornam claro o argumento de que a
escravidão moderna não poderia se ancorar na escravidão e nos exemplos antigos, em especial
aqueles que diziam respeito ao Império Romano, pois, para eles, interessava estabelecer uma
comparação entre escravidão antiga e moderna, que enfatizasse mais a descontinuidade entre
ambas, uma vez que, em sua opinião, a escravidão findou no Império Romano, sem a intervenção
do Estado, o que não poderia ocorrer no caso do Brasil.
Nabuco e Malheiro, em suas respectivas obras, celebram lado a lado o debate sobre a
liberdade, visando à criação de um projeto político de construção da nação. Eles representam um
determinado pensamento político sobre a escravidão que se ancora em comparações com sistemas
escravistas antigos como forma de intervir em debates políticos contemporâneos no Parlamento do
Império do Brasil. Por essa e outras razões é que os abolicionistas se destacam frente aos seus
contemporâneos e a historiografia contemporânea, uma vez que os estudos sobre escravidão
comparada centram-se no Sul dos EUA e Roma. A perspectiva aberta por Nabuco e Malheiro
coloca Brasil e Roma em foco, uma comparação que apenas agora começa a ser levantada pela
historiografia (SCHEIDEL, 2005).
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Há muito, historiadores e sociólogos vem se debruçando sobre as obras de Joaquim
Nabuco e Perdigão Malheiro (COSTA, 2003). Segundo Milton Carlos Costa em “Joaquim Nabuco:
entre a política e a história”:
O autor básico do século XIX, utilizado pela historiografia atual, continua a
ser Perdigão Malheiro, o qual, claro, Nabuco utilizou e conhece muito bem.
Os historiadores do escravismo basearam suas obras em fontes primárias
manuscritas e impressas e na ampla literatura deixada por viajantes,
cronistas, economistas coloniais e/ou oitocentistas
Desenvolveram igualmente estudos numa perspectiva comparatista (...) ou
trataram de problemas com os quais Joaquim Nabuco não tratou, como o
do liberto, por exemplo. (p.59).
Estudos com enfoques diferenciados acumularam uma diversidade enorme de
interpretações sobre a vida, as personalidades e o caráter da escrita destes pensadores, retratados
a partir de fases e identidades bem distintas: “o abolicionista”, “o jurista”, “o revolucionário”, “o
conservador”, “o novo liberal”, “o reformista”, “o aristocrata”, “o monarquista”, “o historiador”, “o
sociólogo”.2 Mas, apesar do imenso conhecimento que esses autores reuniram sobre os aspectos
biográficos, culturais, historiográficos, sociais e políticos de Malheiro e Nabuco, com olhares de
admiração ou não (AZEVEDO, 2001), pouco se sabe sobre a presença da antiguidade no seu
pensamento. Mesmo os dois, que foram objeto de tantas apreciações acerca do seu passado e da
sua história, ainda aguardam análise combinada e estudo sistemático sobre a influência dos antigos
na sua argumentação abolicionista.
Embora tenha sido pouco estudado pela historiografia, o tema conta com o pioneirismo dos
estudos da já mencionada Isabel Marson (MARSON, 2009) que, nas suas análises, buscou resgatar
o interesse de Joaquim Nabuco pela antiguidade e entendê-lo dentro de uma abordagem ora
histórica, ora política, capaz de explicar um passado que, para Nabuco, servia de guia para a sua
conduta no presente. O que não veio a acontecer com Perdigão Malheiro, que aparece no cenário
historiográfico, quase sempre, acompanhado do debate “escravo-coisa”,3 muito frequente nas
décadas de 1950 e 1960, quando as análises revisionistas tomaram conta das principais
interpretações sobre o assunto “escravidão”.
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Um estudo mais recente e que foge dessa lógica é o de Carlos Henrique Gileno que tem por
objetivo analisar as ideias de Perdigão Malheiro quanto à questão da modernização da sociedade
brasileira no último quartel do século XIX, da emancipação dos escravos negros e da integração dos
índios à nação por intermédio da civilização e da catequese. Mas, como visto, ainda que disposto a
discutir o pensamento de Perdigão Malheiro quanto à modernização do país, Gileno não propõe, em
sua tese de doutoramento, uma análise mais bem detalhada acerca das menções à antiguidade
feitas por Malheiro (2003).
O livro que mais se aproxima de uma compreensão detalhada das ideias de Perdigão
Malheiro quanto ao seu resgate ao passado é “Visões da Liberdade” de Sidney Chalhoub, obra em
que o autor objetiva, ao longo do seu segundo capítulo, “desvendar os sentidos de uma piada e de
um ato solene” (1990). Para tanto, Chalhoub, sobretudo no que tange a questão dos atos solenes,4
recorre à leitura de A Escravidão no Brasil. Aí, o autor apresenta Perdigão Malheiro como uma
figura que se “acha” abolicionista, um político conservador e um jurista-legislador, cujo objetivo de
sua argumentação é explicitamente político. Chalhoub afirma:
O raciocínio de Perdigão Malheiro é belíssimo, demonstrando bem o que
ficou sugerido no primeiro capítulo quanto ao seu empenho em arrancar a
escravidão do reino da natureza e lançá-la no campo conflituoso da história.
Aquilo que o autor chama de „trabalho de reconstrução‟ é, na verdade, um
esforço contundente de desconstrução ideológica da escravidão (p. 129).
Assim, Sidney Chalhoub mostra que, ao “arrancar” a escravidão do reino da natureza e
lançá-la no campo conflituoso da história, Malheiro apresenta a base do seu pensamento, que na
verdade consiste em desconstruir ideologicamente a escravidão tanto por meios jurídicos quanto
por vias e raízes históricas, na medida em que coloca a liberdade como princípio natural e o direito
romano como fundamento do nosso direito, que nem sempre abrangia a todas as especificidades da
época, como, por exemplo, um estudo sistemático da situação e do futuro dos libertos. Ainda para
Chalhoub:
O direito foi uma arena decisiva na luta pelo fim da escravidão, e não se
justifica o desdém ou o mecanicismo que a historiografia habitualmente
dispensa a esse tema. Nesse sentido, a atuação de pessoas como
Perdigão Malheiro e Nabuco, assim como de um sem-número de curadores
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e juízes de vara simpáticos à causa da liberdade, fez uma enorme diferença
(p. 173).
Segundo a leitura das fontes, Perdigão Malheiro apresenta uma visão menos conservadora
quanto à forma de findar o cativeiro do que aquela originalmente conhecida em Nabuco. Para o
primeiro, em último caso, o modo ou a forma de findar o cativeiro é indiferente (MALHEIRO, 1866, p.
61), já para o segundo,
A emancipação há de ser feita, entre nós, por uma lei que tenha os
requisitos, externos e internos, de todas as outras. É, assim, no Parlamento
e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das
cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade (NABUCO,
2000, p. 18).
A figura do liberto, contudo, foi mais bem trabalhada em Malheiro do que em Nabuco. Este
último não trabalhou com os libertos em suas obras. Apesar de apresentar algumas saídas, como a
reforma agrária, a educação e o direito do gozo à cidadania pelos libertos, ele não se preocupou em
demonstrar como garantir, de fato, tais reformas na sociedade. De outro modo, Malheiro,
subsidiando a realidade brasileira à romana, analisou formas de inserção efetiva dos libertos como
cidadãos dentro da sociedade, tomando como base o direito sobre os libertos na Roma imperial e
garantindo-lhes, assim, a participação nas reformas modernizadoras pelas quais o país passava
naquele momento.
Note-se aí que lidamos com duas temporalidades distintas em Malheiro e Nabuco, mas que,
na verdade, a primeira (a antiga) só é evocada em função da segunda (a moderna), ou seja, ambos
só recorrem à escravidão na Roma Antiga para tentar entender a escravidão em seu tempo. A ideia
central era contrastar realidades, fundamentando as bases da abolição no Brasil nas experiências e
conhecimentos passados. Nas palavras de Perdigão Malheiro:
Todos os povos, antigos e modernos, hão consagrado com mais ou menos
latitude a faculdade de extinguir-se a escravidão por manumissão ou
alforria, e por disposição da lei. Além dos Judeus, os Gregos, sobretudo os
Atenienses, os Romanos, na antigüidade, nos ministram exemplos
irrecusáveis; e nos tempos modernos, todas as Nações Cristãs, cuja
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legislação se foi modificando, a ponto de abolirem a escravidão, e até
mesmo a servidão; de sorte que, hoje, se pode asseverar que em terras de
Cristãos não há escravidão senão no Brasil, e algumas possessões de
Portugal e Espanha
Prescindindo, porém, deste histórico e da legislação respectiva,
remontemos aos Romanos, de cujo Direito nos teremos de socorrer muitas
vezes como subsidiário ao nosso, mas bem entendido, segundo o uso
moderno, quando conforme à boa razão, ao espírito do Direito atual, às
idéias do século, costumes e índole da Nação (1866, p. 57).
Como em Perdigão Malheiro, Joaquim Nabuco também deixa clara a sua visão frente às
formas de findar o cativeiro, fazendo uso dos antigos como exemplo:
A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito
menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por
uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos (2000, p. 18).
O abolicionismo é, assim, uma concepção nova em nossa história política, e
dele, muito provavelmente, como adiante se verá, há de resultar a
desagregação dos atuais partidos. Até bem pouco tempo a escravidão
podia esperar que a sua sorte fosse a mesma no Brasil que no Império
Romano, e que a deixassem desaparecer sem contorções nem violência. A
política dos nossos homens de Estado foi toda, até hoje, inspirada pelo
desejo de fazer a escravidão dissolver-se insensivelmente no país (idem, p.
3).
Na verdade, o que se verifica aqui é o que Reinhart Koselleck chama de “Historia Magistra
Vitae” (2006). Ou seja, para o autor, “ao longo de cerca de 2 mil anos, a história teve o papel de
uma escola, na qual se podia aprender a ser sábio e prudente sem incorrer em grandes erros”
(idem, p.42). Esta concepção de história é a que prevalece no pensamento de Joaquim Nabuco e
Perdigão Malheiro, no sentido de uma história que serve como instrução para a vida. Para os
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abolicionistas, a literatura histórica e política tinham um caráter instrutivo e prático. Portanto, o
aprendizado a partir da história lançava luz sobre o futuro e, nessas condições, incorrer em erros
passados no presente significava uma maneira de repetir acontecimentos não desejados para a
realidade que os cercava. Neste sentido, o principal papel da história é o de atuar imediatamente
sobre a realidade, o que quer dizer que, no Brasil, o destino dado à escravidão não poderia ser o
mesmo daquele conhecido em Roma, visto a não intervenção do Estado e a falta de criação de uma
lei votada em parlamento que pudesse suprimi-la.
Nabuco e Malheiro desenvolveram uma narrativa preocupada em instituir analogias sobre o
grau de severidade de modos de produção escravista, como o grego e o romano, mensurando o
nível de coerção de cada um deles. O resultado encontrado por eles atenta para a hipótese de que,
quanto mais brando e lógico o tratamento perante o escravo se mostrasse na sociedade, mais
civilizado o sistema poderia se tornar. Neste caso, a pretensão maior era mostrar que o Brasil,
apesar de ter a sua história já marcada, também podia, assim como outras nações civilizadas que
alcançaram o estágio de humanização, acabar com a escravidão se modernizando e civilizando. O
problema é que poucos Estados escravistas serviram de parâmetro para os abolicionistas.
Aos mais atentos, é possível notar que Roma é muito mais enfatizada nos textos de
Malheiro e Nabuco do que a Grécia. Isto se deve, sobretudo, a característica política da última fase
da forma de governo romana, que se assemelhava à brasileira. Ou seja, pensar a Roma Imperial
significava comparar as estruturas do Império brasileiro da segunda metade do século XIX a outro
Império, o romano, que se tratava de um modelo político diferente daquele concebido na Grécia
Antiga, pois este tinha na Polis, a sua base, fundada a partir de um conjunto de cidades-Estado
autônomas, que mantinham a unidade preservando a mesma língua (apesar dos dialetos regionais),
as mesmas crenças religiosas, a proximidade geográfica e o sentimento comum de que eram
diferentes dos bárbaros (povos que não falavam a língua grega).
Considera-se que as comparações tecidas pelos abolicionistas tiveram motivações
diversas, que vão desde o temor das elites por guerras civis ou rebeliões escravas capazes de
causar transformações políticas na sociedade, passando pela escravidão grega (mais branda e,
portanto, mais aceitável do que a romana), até chegar ao Antigo Regime (que possuía um maior
grau de civilidade em relação à Antiguidade, devido, sobretudo, ao colonato) e no caso específico
de Roma, que era um exemplo a não ser seguido pelo Brasil. Tal construção fez com que os
emancipacionistas se inserissem no quadro de pensadores que pretendiam reformar o Segundo
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Reinado, mesclando tradição e modernidade. Desse modo, o projeto político de Malheiro e Nabuco
buscou denunciar o escravismo, justificando que a abolição, no Brasil, deveria ser realizada,
primeiro, por um ato estatal que legitimasse as decisões do parlamento, e segundo, de maneira
diferente daquela demonstrada pela história.

À Título de Conclusão
O propósito deste trabalho, na linha de uma história comparada da escravidão, consistiu
basicamente em traçar conexões entre temas da Antiguidade Clássica e o pensamento abolicionista
de Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro, no sentido de compreender de que forma os argumentos
utilizados pelos antiescravistas estabelecem vínculos com o passado, a fim de justificar o fim da
escravidão no Brasil do século XIX.
Cabe aqui lembrar que o Brasil foi, por tanto tempo quanto Roma, uma sociedade
escravista, o que necessariamente nos leva a indagar sobre o impacto da escravidão no processo
de formação da sociedade brasileira. Neste sentido, o principal interesse do tema, sobretudo para o
historiador, reside no fato de a escravidão ter sido uma constante na história da humanidade,
subsistindo inclusive a partir de suas metáforas. Analisar tal fenômeno, portanto, mesmo que seja
numa sociedade com contexto diferente e, de certa forma, distante da nossa, é uma maneira de
refletir sobre as modalidades de exploração do trabalho vigentes no mundo contemporâneo e suas
consequências econômicas, políticas e culturais (JOLY, 2005, pp. 9-10).
Certamente, a análise comparada do pensamento abolicionista de Joaquim Nabuco e
Perdigão Malheiro é muito complexa e precisa ser analisada de maneira mais profunda. O próprio
tema da presença da Antiguidade Clássica na sua argumentação é pouco estudado. Abre-se,
assim, um campo interessante para futuros estudos na historiografia brasileira sobre escravidão, em
especial no campo da história das ideias, que venham suprir a falta de respostas para as questões
que insistem em tirar o sono dos estudiosos.
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COMPADRES, PADRINHOS E AFILHADOS: SIGNIFICADOS DAS PRÁTICAS DE COMPADRIO PARA
FAMÍLIAS ESCRAVAS DO “CERTAM DE SIMA” DO SÃO FRANCISCO (1721-1757)1

Gabriela Amorim Nogueira2

Resumo
A historiografia da escravidão, desde a década de 1980, vem destacando a importância social do
compadrio no cotidiano familiar de escravos e forros, ampliando estudos das práticas de apadrinhamento nas
sociedades escravistas. O presente trabalho trata de algumas trajetórias familiares de escravos e forros nas
fazendas setecentistas dos Guedes de Brito, perscrutadas nos registros paroquiais da freguesia de Santo
Antonio do “Orubu de Sima”. Aqui as redes de compadrio que uniram escravos, forros e livres são
“exumadas” das entrelinhas das fontes para nos introduzir em percursos cotidianos do ir e vir para cerimônias
de batismos e escolhas de compadres e comadres, e assim nos aproximar de esperanças e solidariedades
da vida escrava. Acompanhar algumas de suas trajetórias permite revelar especificidades da família escrava
no alto sertão da Bahia setecentista.
Palavras-chave
Família escrava, compadrio, Sociabilidades.

A prática do batismo, trazida pelos missionários desde a colonização, também adentrou
pelos sertões baianos junto com o processo de povoamento. Os livros de assentos de batismos da
Freguesia de Santo Antonio do “Orubu de Sima” noticiam a presença marcante desse sacramento
católico nas vivências cotidianas sertanejas de livres, forros e escravos. As atas batismais descritas
nesses documentos guardam registros de um grande número de batizados a partir de 1721.
Praticamente todos os dias havia pelo menos um batizado na Igreja Matriz da Freguesia,
dedicada a Santo Antônio; além das cerimônias, que aconteciam por toda a extensa Freguesia,
ministradas pelos padres, freis e missionários “andando em desobriga”,3 e também nas Capelas4 e
no “Sanctoário do Senhor Bom Jesus da Lapa”.5 As atas de batismo, documentadas por diversos
vigários, são guardiãs de preciosas informações que nos permitem o acesso ao universo familiar e
comunitário de escravizados no alto sertão.
A historiografia tem demonstrado a viabilidade de estudos da família escrava por meio das
fontes eclesiásticas. O pioneiro trabalho de Gudeman e Schwartz (1988) 6 sobre o compadrio no

68

Recôncavo baiano Colonial tornou-se exemplar neste sentido. A partir de então, diversos
historiadores7 dedicaram-se a investigar, nos diversos acervos eclesiásticos espalhados pelo Brasil,
práticas de compadrio em diferentes localidades e tempos históricos. Este tipo de estudo, como
destacou Stuart Schwartz, permite alargar nosso conhecimento acerca da vida familiar, pois
[...] temos uma oportunidade de ver a definição mais ampla de parentesco
no contexto dessa sociedade católica escravocrata e de testemunhar as
estratégias de escravos e senhores dentro das fronteiras culturais
determinadas por esse relacionamento espiritual (1988, p.330).
As experiências familiares, apresentadas no presente trabalho, foram perscrutadas nas
fontes do acervo documental eclesiásticas da Freguesia de Santo Antonio do “Orubu de Sima”. A
amostra documental analisada abrangeu atas de batizados e casamentos, posteriormente cruzadas
com informações dos viajantes: Quaresma Delgado 8 e Spix e Martius.9 Essas fontes facultaram
aproximações de algumas experiências de escravos no “Certam de Sima”, e, sobretudo, iluminam
aspectos relacionados à organização de suas vidas em família e na comunidade.

O ir e vir: sociabilidades, certa autonomia e mobilidade escrava.
O “viver por si” (Spix e Martius, p.8, 1916) permitiu que, em meio à situação de escravizado,
os escravos dos Guedes de Brito experimentassem “autonomia” na vida cotidiana. O poder “ir e vir”,
transitar de uma fazenda para outra, percorrer longos trajetos, muitas vezes acompanhados de
parentes e amigos, parece ter sido uma situação regular para aqueles escravos. Nessas viagens,
visitavam companheiros e conhecidos e convidavam-nos para apadrinhar seus filhos.
Os registros paroquiais da Freguesia do Orubu são testemunhas dessas vivências e
demonstram como os batizados e casamentos alargaram os seus espaços de sociabilidades. Além
de desfrutarem de mobilidade, plantavam e colhiam em roças próprias; cuidavam da administração
de fazendas; trabalhavam como vaqueiros; organizavam as suas rotinas e raramente contavam com
a presença dos seus senhores.10
O casal de escravos, Pedro Cavalcante da Sylva e Anasthacia da Sylva, moradores na
Fazenda da Volta, percorreu um longo percurso para batizar uma de suas filhas, a pequena
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Thomazia. Seguiram em viagem até a igreja matriz, local escolhido para o ritual, provavelmente
acompanhados dos futuros compadres “Siman da Sylva Ferreyra casado e Inocência do Espírito
Santo solteyra e escrava também de Manoel de Saldanha”.11 De acordo com os caminhos
apresentados no roteiro de Quaresma Delgado,12 a distância entre a dita fazenda e a matriz
correspondia aproximadamente a vinte e duas léguas, percorrido em cerca de vinte horas.
Entretanto, é provável que tenham parado para descansar, sobretudo devido à presença da
criança. Ao longo do caminho, outras fazendas e sítios, habitados por livres, escravos e ex-escravos
sugerem encontros e conversas ao longo da viagem. Afloram, sutilmente, das atas paroquiais,
estratégias cotidianas, como as que, possivelmente, fizeram Pedro e Anasthacia ao escolherem um
local mais distante para o batismo, situação que possibilitava outras sociabilidades, para além
daquelas experimentadas no universo da fazenda onde moravam.
Além desse aspecto, as atas informam números elevados de escravos que se afastavam
das suas rotinas de trabalho para realizar compromissos próprios. A historiografia tem demonstrado
que, geralmente, os senhores optavam por realizar cerimônias coletivas e nos dias de “folga” dos
escravos: “Os grandes fazendeiros comumente esperavam até ter uma „safra‟ de batismo e
casamentos para serem celebrados todos juntos: uma maneira de tornar o uso do tempo mais
eficiente” (SLENES, 1999, p.93-94).
O conjunto documental pesquisado indica uma constante participação de escravos do
sertão em casamentos e batizados, eventos que aconteciam diariamente na igreja matriz e no
Santuário.13 Deslocavam-se constantemente para batismos e casamentos, seja percorrendo
distâncias maiores, como fez o casal Pedro e Anasthacia, seja em percursos menores entre
fazendas vizinhas.
Cerimônias coletivas também foram realizadas no alto sertão. Além das desobrigas nas
fazendas, batizados conjuntos aconteceram na igreja Matriz e no Santuário. No entanto, entre os
escravos dos Guedes de Brito não se observa esse tipo de prática com muita frequência. Tal prática
não parece muito usual na primeira metade do século XVIII, mas intensifica-se nas décadas
seguintes. Nas fontes consultadas foi possível notar alguns registros, por exemplo: o casal
Jheronimo da Silva e Adriana Mascarenhas que, juntamente com a ex-escrava Maria Crioulla,
batizaram seus respectivos filhos, Caetana e Bernardo.
“Aos des dias do mês de septembro de mil e Sete Centos e quarenta e seis annos”,14 o
referido casal de escravos saiu da sua moradia na fazenda do Curralinho para batizar Caetana na
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Matriz, no mesmo dia escolhido pela mãe de Bernardo. Naquela ocasião, estiveram presentes os
padrinhos da crioulinha Caetana, “Eugenio crioullo captivo e Maria crioula escrava de Thomas
Carvalho”15 e, também, “Cosme crioullo escravo de Manoel de Saldanha e Antonia Pinto preta forra
cazada com Thome também forro” que batizaram “Bernado filho de Maria crioulla forra e pay
incognito”.16
Retomando a questão da autonomia e mobilidade presente na vida de escravos sertanejos,
a trajetória familiar do casal Jheronimo e Adriana ainda tem muito a nos revelar. Passaram-se os
anos, e Caytana, com aproximadamente treze anos de idade, 17 contraiu núpcias com o escravo
Antonio Joze da Silva. A ata desse casamento indica o envolvimento de várias pessoas: Manoel
Alvares de Moura e Simão Martins crioulo, testemunhas, e a presença dos pais de Caytana 18 que
junto com os noivos, novamente, percorreram o longo caminho, viajando da Capella de Santa Anna
da Parateca, onde moravam, até a Matriz.
Em 1767 quando Joze da Sylva e Caytana da Sylva batizaram o filho “Antonio mestiço”19
eram moradores da Fazenda da Boa Vista, que fazia divisa com a Fazenda da Parateca.20 Diferente
da ocasião do casamento, os pais escolheram um local mais próximo, a Capella de Santa Anna da
Parateca. Os padrinhos escolhidos pelo casal foram Joam Pereyra Machado e sua mulher Luzia,
vizinhos, moradores na Fazenda da Parateca.
Salta aos olhos as múltiplas notificações que informam sobre relações entre escravos e
forros; relações perpassadas pelas sociabilidades oportunizadas em cerimônias de casamento e
batismos, que deixam entrever a permanência de amizades com antigos companheiros da condição
escrava. Veremos mais adiante, como sentimentos de respeito, consideração e amizade
influenciaram os pais e mães escravos na escolha dos seus compadres.
Foram comuns os festejos comemorativos após as cerimônias de casamentos e batizados.
Lycurgo Santos Filhos, no belíssimo livro “Uma comunidade Rural no Brasil antigo”, em pesquisa a
“livros de Razão” de gerações de ricos fazendeiros do Sobrado do Brejo, assinalou:
[...] num assentamento de 1798, noticiou a celebração de batizados e
casamentos, num só dia, de escravos da viúva do Familiar, sua sogra. Esse
era um velho costume: Convidava-se o sacerdote à fazenda para a
celebração simultânea dos sacramentos, seguindo-se uma festa ou
“função”, com distribuição de aguardente e rapadura aos negros que, por
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certo, se entregariam ao batuque ao som dos atabaques e ao repenique
das violas (1956, p.129).
As fontes estudadas neste capítulo não esclareceram sobre a organização de festas após
os rituais de batismo e casamento. Entretanto, este costume deve ter se estendido entre os
escravos das fazendas dos Guedes de Brito. A presença marcante de africanos no contexto
setecentista, povos com forte herança cultural de costumes festivos é sugestiva da realização de
animadas comemorações.
Em Fios da Vida (2009), primoroso trabalho sobre vivências de escravos e ex-escravos no
alto do sertão da Bahia oitocentista, a historiadora Maria de Fátima Novaes Pires trata desses
momentos de festa e comemorações. “Práticas que foram levadas a efeito por escravos que,
aliados às camadas mais pobres da população, transgrediram os limites de escravizados e criaram
espaços de liberdade em seus encontros festivos e nas improvisadas diversões cotidianas” (2009,
p.265).
A autora apresenta como no “sertão as festas católicas atraíram a participação de escravos,
forros, livres, pobres e libertos” (2007, p.266). Para a Freguesia de Santo Antonio do “Orubu de
Sima” temos notícia que o padroeiro da Matriz, Santo Antonio, já nos finais do século XVII era
festejado por aqui. “Celebravam com grande solenidade religiosa a festa do orago” (Segura, 1987,
p.36) organizada pela Irmandade de Santo Antonio de Pádua,21 que, desde o século XVII, era
comemorada com a pompa sertaneja de então, “com vésperas, missa cantada de canto de órgão”
(compromisso da Confraria de Santo Antonio de Pádua, cap. V, f.8)” (MAGALHÃES, 2006, P.30).
Outros santos eram festejados como Nossa Senhora do Rosário e São Gonçalo do
Amarante, também organizados por irmandades, a partir de meados do século XVII (MAGALHÃES,
2006, p.30). Livros de assentos de óbitos trazem informações a respeito da participação de
africanos e crioulos, escravos e ex-escravos na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos
Pretos. Por exemplo, “Domingos Dias preto forro, cazado (...) foy em commendado teve
acompanham da Irmandade do Ruzario dos Pretos (...)”.22 Depreende-se que se as Irmandades
serviam-nos na hora da morte, certamente escravos e ex-escravos estiveram presentes nos festejos
e novenas dedicadas a estes santos, organizadas pelas Irmandades.
Spix e Martius (apud PINHO, 2000, p.47), registraram a participação de negros nos festejos
de Nossa Senhora do Rosário.
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Quando estavam em Malhada, foram aconselhados por muitos andarilhos
vindos do Urubu e outros povoados a não seguirem viagem, por ocasião da
festa em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos pretos e
mulatos, que tinha como sacerdote, um igual de cor, pois nestas ocasiões
estes negros costumavam atacar a todos que por ali passavam.
Vestígios da antiga devoção desses sertanejos a São Gonçalo do Amarante estão
presentes no testamento do rico fazendeiro e Capitão mor Mathias Bernardes de Lima:
Declaro que esthou principiando a fazer huma caza de Oração dedicada a
Sam Gonçalo do Amarante aqual quando por meu fallecimento não esteja
acabada meu Testamenteiro acuida da minha fazenda acabara de fazer
epreparar acujo Santo e Caza de Oraçao deixo para a sua conservaão as
duas fazendas que possuho no Riacho e Canabrava com cem vaza em
cada hua dellas para o Rendimento delle Ser para a ditta Caza de
Oração”.23
Festejos cristãos também aconteceram no Santuário do Bom Jesus desde os tempos do
Monge. A introdução da nova imagem de Nossa Senhora da Soledade na Gruta da Lapa causou
grandes festejos comemorativos. “Tanto que a Santíssima Imagem chegou à Lapa foi recebida com
muitos festejos, muitos tiros, muitas luminárias e com a maior festa que se lhe podia fazer e com
muita alegria de todos, foi colocada na Capela-mor” (Segura, 1987, p. 108).24 A presença escrava
neste Santuário, amplamente demonstrada nos registros paroquiais, é confirmada pelo viajante
Richard Burton ao relatar que “negros, também, foram os devotos encontrados na gruta da Lapa”
(BURTON, 1977, apud, PINHO, 2001, p. 76).
Estes festejos da Freguesia do Orubu aconteciam em locais (Matriz, Santuário, Casas de
Oração) constantemente frequentadas por escravos e ex-escravos que, juntamente com as suas
famílias, não apenas participavam de encontros festivos, mas influenciavam na maneira como eles
aconteciam. A historiografia tem demonstrado como as festas cristãs se alargavam com os
batuques, sambas, chulas, marujadas, reisados, cocos que “aconteciam ao final das procissões de
padroeiros e missas depois que os participantes das festas cumpriam suas obrigações devotivas e
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se recolhiam aos seus festejos em torno das fogueiras” (PIRES, 2007, apud, WISSENBACH, 1997,
p.58).
As rezas e os festejos, espaços de sociabilidades nos quais se encontravam antigos amigos
e se faziam novas amizades, reuniam parentes que moravam em outras fazendas, compadres,
comadres e afilhados. Rapazes e moças se aproximavam, resultando dali novas alianças familiares.
Também nessas ocasiões, escravos e forros escolhiam aqueles que batizariam os seus filhos, isto
é, os seus futuros compadres. Essas escolhas envolveram escravos, livres e forros em múltiplas
redes de compadrio que trataremos a seguir.

Esperanças e Solidariedades da vida escrava ampliadas no Compadrio.
Estudos das práticas de compadrio entre escravos 25 demonstram como são possíveis
aproximações de alguns dos seus significados:
o parentesco ritual, como o casamento e o compadrio, pode revelar-nos
elementos relativos às expectativas dos cativos diante da família, que não
são percebidos por outros através do parentesco consangüíneo. Isso
porque aquele envolve mecanismos de escolhas que este não possui
(ROCHA, 2004, p.121).
No presente estudo, escravos dos Guedes de Brito, envolvidos na situação do “viver por si”
e viver pelos seus, constituíram famílias e zelaram por elas. As relações de apadrinhamento foram
estratégicas na vivência pessoal e familiar de escravos e forros.
Neste sentido, os sacramentos de batismo e casamento adquiriram significados que
extrapolavam a dimensão cristã; perpassavam experiências diversas inscritas no dia-a-dia de suas
vidas. “Tais laços podiam ser usados, para reforçar laços de parentescos já existentes, solidificar
relações com pessoas de classe social semelhante ou estabelecer laços verticais entre indivíduos
socialmente desiguais” (FREIRE, 2009, p.189).
Estes e outros sentidos afloram da leitura de registros de casamento e batizados de
escravos e forros. No caso dos escravos dos Guedes de Brito, é possível perceber que se
envolveram em múltiplas relações ao tornarem-se compadres de pessoas de diferentes segmentos
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sociais (livres ricos e pobres; escravos do mesmo e de diferentes senhores). Relações
sacramentadas na pia batismal que os acompanhavam por toda a vida, na convivência diária, no
apoio e na amizade, nas trocas de favores entre compadres e no cuidado dos padrinhos com seus
afilhados.
Estudos em diversas regiões do Brasil informaram padrões diferenciados para o compadrio.
Gudeman e Schwartz, em trabalho pioneiro nos arquivos paroquiais de duas freguesias do
Recôncavo baiano setecentista, observaram, por exemplo, que “os senhores não se tornavam
padrinhos dos próprios escravos e só raramente os parentes do senhor exerciam esse papel, o
compadrio não era usado, em geral, para salientar os aspectos paternalistas da relação entre
senhor e escravos” (SCHWARTZ, 2001, p.272).
Os autores justificaram esse padrão, a partir da concepção de incompatibilidade entre as
duas instituições – Igreja e escravidão –, por apresentarem sentidos opostos. “Se o vínculo do
apadrinhamento era uma relação espiritual de proteção o vínculo senhor/escravo era uma relação
assimétrica de propriedade. Onde um representava socorro, o outro significava subserviência”
(GUDEMAN; SHCWARTZ, 1988, p.42). Entretanto, em meio a esta contradição, os “laços
incompatíveis foram mantidos separados”26 enquanto outros senhores, escravos e livres serviram
como padrinhos. Os livres representaram 70% das escolhas dos escravos no Recôncavo baiano,
seguidas das opções por escravos e libertos.
Em outras pesquisas a participação de escravos apadrinhando foi mais expressiva, por
exemplo, nas propriedades rurais de Campinas, estudadas por Cristiany Miranda Rocha, que
observou no conjunto de duas escravarias, porcentagens mais elevadas nas escolhas dos escravos
por compadres da sua mesma condição social, seja da mesma ou de diferente fazenda.
Para as fazendas de absenteístas de Curitiba (1797) e Castro, (1835) no Paraná, Lima e
Melo também encontraram um maior número de compadrio entre escravos. Nesse estudo
comparativo, concluíram que “a propensão das mães e pais escravos para selecionar compadres da
mesma condição era muitíssimo maior nas unidades de absenteístas em confronto com o conjunto
de posses escravas” (2004, p.156). Justificaram essas informações defendendo que a ausência dos
donos das escravarias nas fazendas contribuiu com a construção de laços familiares cerrados entre
os escravos, influenciando o compadrio e assim, “provocando uma tendência maior que a normal a
que crianças escravas tivessem outros escravos como padrinhos e madrinhas” (2004, p.156).
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As atas batismais analisadas no presente estudo apresentaram para as práticas de
compadrio do alto sertão baiano características semelhantes aos padrões considerados para o
Recôncavo, embora aspectos específicos revelassem outras nuances de suas experiências. Os
escravos dos Guedes de Brito nas escolhas dos padrinhos e madrinhas para apadrinhar seus filhos
optaram, na maioria dos casos, por pessoas livres. Conforme a “tabela 1” 65,18% dos padrinhos e
45,16% das madrinhas eram livres, logo na formação dos pares de padrinhos também há o
predomínio das escolhas por pessoas de status social mais elevado (ver tabela 4).

Tabela 1: Padrinhos e Madrinhas dos Escravos dos Guedes de Brito (1721-1757)
Condição Social

Padrinhos

Madrinhas

N

%

N

%

Escravo (a) do mesmo

26

16,45

28

18,06

Escravo (a) de outro proprietário

09

5,69

09

5,80

Livre

103

65,18

70

45,16

Forro (a)

11

7,23

15

9,67

Indeterminado (a)

05

3,16

12

7,74

Total

158

100

155

100

* Dos 162 registros de batismos 04 não apresentaram padrinhos e 21 não apresentaram madrinhas.
Fonte: Livros 1, 2, 3 batizados da Freguesia de Santo Antônio do “Orubu de Sima”.
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Tabela 2: Formação dos pares de padrinhos e madrinhas dos escravos dos Guedes de Brito
(1721-1757).

Padrinho

Livre

Madrinha

Escravo do

Escravo de

mesmo

outro

Forro

Indeterminado

Livre

65

01

_

02

01

Escrava do

06

16

02

02

02

Escrava de Outro

06

01

01

01

_

Forra

06

04

01

03

01

Indeterminada

07

_

01

01

03

mesmo

Fonte: Livros 1, 2, 3 de batizados da Freguesia de Santo Antônio do “Orubu de Sima”.

A opção por compadres livres revela possíveis estratégias desses escravos no cuidado de
suas famílias, pois significava oportunidade de criar relações com pessoas em condição social
melhor que poderiam amparar o afilhado e a sua família nos momentos de necessidades. Neste
sentido, as conclusões de Robert Slenes acerca do raciocínio dos escravos ao selecionar seus
compadres – “a necessidade, num mundo hostil, de criar laços morais com pessoas de recursos,
para proteger-se a si e os seus filhos” – assemelha-se aos anseios dos escravos contemplados
neste trabalho. Sílvia Maria Jardim Brugger, no estudo do apadrinhamento de cativos em São João
del Rei (1730-1850), observou características semelhantes.
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A opção preferencial por padrinhos livres indica a intenção dos cativos de
estabelecer, através do compadrio, alianças “para cima”. Afinal, o padrinho,
segundo a própria doutrina católica, constitui-se em um segundo pai, em
um com-padre: ou seja, alguém com quem, de algum modo, se dividia a
paternidade. Nada mais “normal” do que a pretensão de que esta divisão
pudesse ser feita com homens situados socialmente num patamar superior
e que pudessem dispor de mais recursos – não só financeiros, mas também
políticos e de prestígio – para o “cuidado” dos afilhados (2004, p.6).
“A distante voz do dono” (LIMA, CASTRO, 2004) influenciou marcantemente a vida
cotidiana dos escravos de fazendas absenteístas do Paraná; no “certam de Sima” não foi diferente.
Entretanto, naquelas a ausência do senhor implicou na formação de laços cerrados, ou seja, as
relações familiares e de compadrio circunscreviam-se ao espaço da unidade escravista. Nas
fazendas dos Guedes de Brito, ao contrário, a relativa autonomia escrava, pelo distanciamento do
senhor, proporcionou relacionamentos abertos, nos quais as redes de apadrinhamento
ultrapassaram os limites das fazendas e em alguns casos da freguesia.
Aqui, “o viver por si” dos escravos dos Guedes de Brito parece ter contribuído, com maior
intensidade, para a busca de laços com compadres livres, apesar do número significativo de
alianças entre companheiros das escravarias. A limitação das fontes dificulta o acompanhamento
das trajetórias de vida dos padrinhos e madrinhas, informações que podem esclarecer melhor os
significados da preferência desses escravos por compadres livres e a influência da condição
vivenciada pelo absenteísmo.
Todavia, sutilmente emergem das fontes alguns sentidos dessas alianças entre escravos e
livres, não apenas a busca por apoio e proteção, mas também possíveis relações de amizade, fruto
da convivência há muito tempo constituída e que atravessava gerações.
Neste “chão social”, além de escravos e forros, pessoas livres (pobres e ricos) também
moravam. Logo, relações de vizinhança entre esses sujeitos sociais ecoam das atas paroquiais
perscrutadas. Por exemplo, Joze e Felicia escravos de Manoel de Saldanha conviviam na Fazenda
da Itibiraba com João Lopes de Afonseca e sua mulher Anna Maria de Almeida. Estas possíveis
convivências cotidianas foram fortalecidas quando este casal de livres confiou, na pia batismal, a
filha Delfina aos compadres Joze e Felicia, respectivamente pai e filha.27
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A família do Capitão Antonio de Souza Ferreyra e de Donna Joanna Thimotea de
Vasconcellos, moradores na Salinas junto da Lapa28 constantemente estiveram envolvidos com os
escravos dos Guedes de Brito, seus vizinhos. Entrelaçaram–se pelas redes de compadrio tecidas
dia-a-dia quando aqueles batizavam os filhos desses e também nas escolhas dos escravos para
apadrinhar os crioulinhos, filhos dos escravos da família Vasconcellos, também vizinhos.
A participação de escravos (as) e ex-escravos (as) como padrinhos e madrinhas ocuparam,
respectivamente, o segundo e terceiro lugar na preferência dos escravos dos Guedes de Brito (ver
tabela 1). Estas escolhas apresentaram outros significados do compadrio: a conservação antigas
amizades e a consideração com parentes e amigos companheiros da escravidão, portanto,
reforçando a vida em comunidade,29 as trocas de favores e as relações de vizinhança.
Estes aspectos gerais, apresentados até o momento, guardam uma multiplicidade de
relações e significados percebidos nas entrelinhas das fontes. Adentrar nesse diversificado universo
apenas é possível através de uma investigação micro-histórica, na qual “detalhes aparentemente
marginais e irrelevantes são formas essenciais de acesso a uma determinada realidade; são tais
detalhes que podem dar a chave para redes de significados sociais e psicológicos mais profundos,
inacessíveis por outros métodos” (CHALHOUB, 1990, p.17). A partir dessa perspectiva
perscrutamos nos documentos paroquiais as redes de compadrio que envolveram a família de
Estevão e Domingas, escravos de Manoel de Saldanha.
Estevão e Domingas, crioulos provavelmente nascidos no interior das fazendas dos Guedes
de Brito,30 receberam frente ao Coadjutor Joachim de Santa Anna o sacramento do Matrimônio. No
dia 27 de Novembro de 1739, na matriz. Testemunharam aquela união Antonio Mathias, Miguel de
Sá e o próprio Coadjutor, os dois primeiros, pessoas moradoras e conhecidas na Freguesia do
Orubu.31 Na fazenda Santo Antonio do Orubu viveram com seus cinco filhos, todos batizados na
sede da Freguesia. Esses batismos são “frestas” que revelam alguns dos percursos das vivências
familiares do referido casal. Vejamos a figura abaixo:
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Figura II: Rede de compadrio do casal Estevão crioulo e Domingas crioula
Escravos dos Guedes de Brito32

Estevão crioulo

Anastacia
Legítima
04/09/1740
Miguel escravo do
mesmo, Maurícia
Pereira, preta forra

Alexandre
Legítimo
09/10/1749
Antonio Mathias de
Oliveira, solteiro

Domingas crioula

Ignacio
07/09/1757

Apolinário da
Silva morador
nesta vila

Narciza
Legítima
04/06/1757
Antonio Afonço Barbosa
solteiro e Narciza
Barbosa, casada

Maria
Legítima
10/11/1760
Lourenço Guedes
liberto e AnnaMaria
escrava de ignácio
Lopes da Cunha

No batizado de Anastácia, primeira filha do casal, os compadres escolhidos foram Miguel,
escravo do mesmo senhor morador na fazenda do Campo Grande (também dos Guedes de Brito) e
Maurícia Pereira de Oliveira, preta forra solteira. Ao buscar estas alianças, Estevão e Domingas
preservaram suas relações de amizade e companheirismo por membros da sua comunidade, pois
Maurícia, mesmo forra, continuava convivendo nessas fazendas. As fontes sugerem que Maurícia
era muito respeitada entre os seus, por isso apadrinhou outras crianças escravas nascidas neste
contexto.33
Alexandre, segundo filho do casal, foi batizado na Matriz por Antonio Mathias de Oliveira,
solteiro, que já fazia parte do círculo de relacionamentos de Estevão e Domingas, pelo menos há
dez anos, desde o casamento desses quando ele estava entre as testemunhas.34 Novamente,
burlando as normas das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, em 1757, o filho Ignácio
contou apenas com Apolinário da Silva (morador desta vila) como padrinho.35
Entre os Escravos dos Guedes de Brito encontramos casos muito próximos, demonstrando
que o papel do padrinho nessas relações de compadrio representou maior peso, pois apenas quatro
afilhados não ganharam padrinhos enquanto as madrinhas estiveram ausentes em 13,54 % dos
batizados acompanhados até o momento (vide tabela 1). Os significados deste tipo de escolhas
podem estar relacionados com a posição social dos chamados “homens livres”. Em geral, no
contexto social do século XVIII, eram eles que ocupavam posições de controle e de dominação nas
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relações de cotidianas de poder. Portanto, correspondiam aos anseios de apoio e proteção de
parcela significativa da população.
Gudeman e Schwartz (1988, p.51) ao identificar padrão semelhante entre os padrinhos do
Recôncavo baiano ressaltaram que “independentemente do estatuto legal do batizado, as
madrinhas estavam ausentes 14 vezes mais do que os padrinhos; a presença do padrinho foi
considerada mais importante que a da madrinha” (1998, p.51).
Voltemos para o batizado de Narciza, que contou com padrinho e madrinha. Seus pais
convidaram Antonio Afonço Barbosa, solteiro, e Narciza Barbosa, casada, ambos livres 36. Esse
assento de batismo é exemplar de um costume entre os moradores dessas fazendas sertanejas:
homenagear os compadres e parentes sanguíneos ao dar nomes aos seus filhos. Estevão e
Domingas, que além de confiar sua filha aos cuidados da madrinha, Narciza Barbosa, prestou-lhe
homenagem ao nomear a filha com o mesmo nome da comadre. Têm-se, nesse caso, ações
cotidianas que expressam atitudes próprias de escravos no cuidado de suas famílias, nas decisões
e escolhas, na construção e conservação de suas amizades. A homenagear à comadre sugere
sentimento de respeito, admiração e consideração, aspectos da “individualidade dos escravos”.37
Em 1760, Estevão e Domingas novamente seguiram para a sede da Freguesia para batizar
mais uma filha, Maria.38 Naquela ocasião, os compadres convidados foram Lourenço Guedes
Liberto39 e Maria escrava de Ignácio Lopes da Cunha. Mais uma vez, esse casal demonstrou o
envolvimento com os companheiros de escravidão. Mesmo que Lourenço Guedes fosse liberto, a
confiança prevalecia; isto se explica devido à permanência desses ex-escravos nas fazendas em
que nasceram ou que trabalhavam quando escravos. Mesmo libertos, continuavam integrados à
comunidade de origem.
A aliança do casal Estevão e Domingas com Anna Maria, escrava e moradora da vila,
demonstram como a convivência entre os escravos ia além dos “mourões” das fazendas.
Característica semelhante observou Cristiany Miranda Rocha nos laços de compadrio de escravos
de Campinas: “tais amizades com uma considerável freqüência, extrapolavam os limites das
fazendas em que viviam, já que muitos escravos preferiram estabelecer os laços do compadrio com
escravos de outros senhores” (2004, p.125).
Os percursos dessa família escrava nos permitem aproximações de algumas experiências
da escravidão no alto sertão baiano, vividas no interior das fazendas dos absenteístas Guedes de
Brito. Observamos, através das alianças de compadrio, que os escravos dessas propriedades
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viveram em comunidade, formada a partir da constituição de suas famílias, há muito tempo
enraizadas naquela região. Nas práticas de compadrio, podemos ver as estratégias utilizadas por
escravos e forros na condução de suas famílias.
As escolhas dos compadres e das comadres possibilitaram aos escravos a construção de
relações com diferentes segmentos sociais (livres, escravos e forros). Valorizaram a “comunidade
escrava” através de laços de compadrio firmados com seus companheiros e ex-companheiros da
escravidão. Ao mesmo tempo, estiveram abertos a outros relacionamentos que pudessem lhes
oferecer apoio e segurança; muitos deles buscaram relações verticais, com pessoas de melhor
condição social ou de maior prestígio.
As múltiplas relações construídas por esses escravos também se refletiam na convivência
entre vizinhos de fazendas próximas, que abrigavam livres, escravos e forros. As fontes, aqui
analisadas, demonstraram que essa convivência influenciou na escolha dos padrinhos e madrinhas,
revelando laços de amizades e consideração entre escravos, forros e livres; e muitos
relacionamentos duradouros, como foi o caso de Estevão e Domingas com Antonio Mathias.
Vimos, portanto, através da “janela do compadrio” que os escravos dos Guedes de Brito,
dia-a-dia, conduziram e cuidaram de suas famílias, e, nas escolhas de compadres e comadres,
buscavam melhorias na vida pessoal e familiar. Essa “janela” ainda tem muito a nos revelar sobre
as trajetórias familiares de sujeitos sociais escravizados no “certam de Sima”, pois as histórias das
famílias escravas no alto sertão da Bahia começaram a ser contadas há pouco tempo. 40
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Notas
O presente trabalho integra minha dissertação de mestrado, em andamento, dedicada ao estudo de famílias escravas
na Freguesia de Santo Antonio do “Orubu de Sima” no período entre 1739 e 1790.
2 Aluna regular do Mestrado em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, sob a
orientação da Prof. Dra. Maria de Fátima Novaes Pires.
3 “Realizava-se a desobriga de tempos em tempos, quando o vigário da freguesia comparecia e ministrava os
sacramentos, confessando, dando a comunhão, batizando, casando, pondo, em suma, as pessoas em dia com os
sacramentos, fazendo-as principalmente cumprir o preceito pascal” (SANTOS FILHO, 1956, p. 187). Na Freguesia de
Santo Antonio do “Orubu de Sima” encontramos desobrigas realizadas por membros do clero pertencentes a outras
freguesias e Províncias, como: Santo Antonio da Manga, Sam Francisco da Barra do Rio Grande, Sam Caetano do
Iaporê todas essas pertencentes ao Arcebispado de Pernambuco; religiosos Carmelitas Calçados na Província do
Maranhão.
4 Frequentemente, apresentam-se nos documentos paroquiais do Urubu as Capelas: Santa Anna da Parateca, Nossa
Senhora Madre de Deos de Montes Altos, Nossa Senhora do Rosário de Bom Jardim, Santa Anna de Caetite e também
os Oratórios ou Casas de Oração de Malhada, Carinhanha, Cajoeiro.
5 O morro da Lapa despertou, com suas grutas, o interesse religioso desde o início do povoamento, atraindo romarias
de culto ao Bom Jesus. O morro teria sido avistado primeiro por Duarte Coelho, capitão donatário de Pernambuco, entre
1543 e 1550, quando explorava o São Francisco. A expedição de Francisco Bruzza Espinosa, que partira de Ilhéus, em
1553, teria chegado até o morro da Lapa. No entanto, o povoamento da área tomou impulso após a chegada de
Francisco Mendonça Mar, natural de Lisboa, em 1691, com um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora, que fixou no
fundo da gruta, e atribuiu-lhe o título de Santíssima Virgem da Soledade (SEGURA, 1937; APUD, NEVES (org.), 2007,
p.118). O Monge, depois Padre Francisco da Soledade, como vemos pelos documentos ainda existentes, foi, não só o
iniciador, mas também o organizador do culto no Santuário do Bom Jesus da Lapa (KOCIK, 1991, p.11).
6 GUDEMAN, S. & SCHWARTZ, S. “Purgando o Pecado Original: Compadrio e Batismos de Escravos na Bahia no
século XVIII”. In: REIS, J. J. (org) Escravidão e Invenção da Liberdade. Estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Ed.
Brasiliense, 1988.
1
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Dentre estes citamos: GUEDES (2001); FERREIRA (2001); PINTO (2003); BRUGGER (2004).
“O sertanista baiano Joaquim Quaresma Delgado, autorizado por portaria de 11 de janeiro de 1731, sondou minérios
em Jacobina, Rio de Contas, Minas Novas e Médio São Francisco. Excursionou pelos sertões até 1734, quando
adoeceu e interrompeu a expedição (FRANCO, 1989, 140). Suas anotações de viagem descrevem os caminhos
percorridos, que denominou „derrotas‟, nas quais ele indicou fazendas, lugares e identificou seus ocupantes,
constituídos, no Alto Sertão da Bahia, quase sempre de arrendatários de terras – embora raramente informasse – da
megalatifundiária Joana da Silva Guedes de Brito” (NEVES (org.), 2007, 59).
9 Viajantes que percorreram estes sertões no início do século XIX. Os relatórios dessas viagens foram publicados na
obra, “Através da Bahia”, traduzidos para o português em 1916.
10 “Os proprietários destas grandes fazendas raramente moravam no sertão. Gastavam suas rendas em districtos mais
populosos, muitas vezes com luxo incrível, deixando a fiscalização a um mulato” (...) (SPIX & MARTIUS, 1916, p.8).
11 Livro de Registro de Batizados da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 2. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
12 MIGUEL, Antonieta. NEVES, Erivaldo Fagundes (org.). Caminhos do sertão: ocupação territorial, sistema viário e
intercâmbios coloniais dos sertões da Bahia. Editora Arcadia, 2007, p.111.
13 Têm-se notícias que nessa gruta, batizados e casamentos aconteciam desde o final do século XVII, quando passou a
ser local de visitação após a chegada do Monge Francisco da Soledade. Em carta enviada por ele para o rei de Portugal
descreveu: “na dita Lapa tem o suplicante um companheiro e continuamente assistem nela vários clérigos e religiosos
que passam por aqueles”. Estas atividades devem ter se intensificado, a partir de 1706, quando o Monge tornou-se
sacerdote, por intermédio do Arcebispo Dom Sebastião Monteiro da Vide, podendo ele mesmo administrar os
sacramentos (SEGURA, 1987, 118).
14 Livro de Registro de Batizados da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 1. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Idade aproximada, a partir da contagem dos anos da data do batizado até a data do casamento. Observamos, através
deste método de análise, que 13 e 14 anos era a média de idade que as moças escravas dos Guedes de Brito
casavam.
18 Geralmente, nos registros de casamentos pesquisados, quando os pais não estavam mais presentes acrescentava-se
aos nomes desses a condição “defunto ou já falecido”.
19 Livro de Registro de Batizados da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 5. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
20 Segundo as descrições de Quaresma Delgado, naquele período a Parateca era arrendada a Paschoal Pereira. “Da
Boa Vista e fazenda da Parateca de Paschoal Pereira, de gado, de estrada 3 e distancia 3 ½”.
21 Segundo Monsenhor Turíbio Vilanova Segura (1987, p.35) “no arquivo paroquial de Paratinga, outrora tão rico em
documentos, que barulhos e esbulhos fizeram desaparecer no século passado, encontramos um manuscrito em papel
imperial, com lindas orlas e a imagem desenhada a pena, forrado com veludo. Contém o compromisso da Irmandade de
Santo Antonio erigida de novo na Capela do glorioso santo, cita no sertão, Rio São Francisco, em um sítio chamado
Urubu. Ano 1695”.
22 Livro de Registro de Óbitos da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 2. Cúria Diocesana de Bom Jesus da
Lapa.
23 Testamento de Mathias Bernardes de Lima. Fórum Nivaldo. Paratinga (não catalogado).
24 De acordo com Segura (1987), esta informação consta na biografia do monge escrita pelo Exmo. Sr. Arcebispo da
Bahia, Dom Sebastião Monteiro da Vide que passou essas informações para o escritor da obra “Santuário Mariano e
Histórias das imagens milagrosas de Nossa Senhora”, dedicada ao referido Arcebispo e editado em Lisboa no ano de
1722.
25 Ver notas 6 e 7.
26 GUDEMAN& SHCWARTZ, 1988, p.42
27 Livro de Registro de Batizados da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 5. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
28 Ibid.
29 Ana Lugão Rios constatou que 48,6% dos casais de padrinhos eram cativos na região de Paraíba do Sul (Rio de
Janeiro). Segundo esta autora, nas maiores propriedades os laços de compadrio formaram comunidades escravas,
7
8
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graças à predominância de padrinhos escravos nessas posses (FREIRE, 2009, p.191- grifos nossos). Sobre
comunidade escrava vide SLENES (1999).
30 Devido as condições das fontes, o livro de registro de batizados n 1 apenas pode ser analisado em algumas folhas,
talvez os assentos dos batizados de Estevão e Domingas poderiam estar registrados nas folhas impossibilitadas de
pesquisa.
31 Livro de Registro de Casamentos da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 1. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
32 Baseado nas atas dos Livros 1,2 e 3 de Registro de Batizados da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima.
Cúria Diocesana de Bom Jesus da Lapa.
33 Foi madrinha em outros batizados registrados no Livro de Batizado n 1 referido anteriormente.
34 Livro de Registro de Casamentos da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 1. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
35 Segundo as normas indicadas por estas Constituições, “cada criança devia ter somente uma madrinha (com mais de
12 anos de idade) e um padrinho (com mais de 14 anos de idade)” (SCHWARTZ, 2001, p. 267).
36 Livro de Registro de Batizados da Freguesia de Santo Antonio do Orobu de Sima, n 2. Cúria Diocesana de Bom
Jesus da Lapa.
37 “O batismo e as relações espirituais definiam parte da individualidade dos escravos, isto também é ilustrado pelos
nomes próprios ou cristãos inscritos no livro de registro” (GUDEMAN & SCWARTZ, 1998, p. 43 – grifos nossos).
38 Encontramos Maria, ainda em companhia da sua mãe já viúva, casando com Mathias Antunes, também escravo de
Manoel de Saldanha, em 1778 na Matriz de Santo Antonio do Orubu. Livro de Registro de Casamentos da Freguesia de
Santo Antonio do Orobu de Sima, n 3. Cúria Diocesana de Bom Jesus da Lapa
39 Lourenço Guedes é um dos treze escravos dos Guedes de Brito, indicados nas fontes, como proprietários de outros
escravos.
40 Nos trabalhos da historiadora Maria de Fátima Novaes Pires (2003; 2007) podemos conhecer experiências familiares
de escravos e forros no alto sertão baiano, século XIX.
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“PARA CONTER EM PERFEITO SOSSEGO A ESCRAVATURA”: AFRICANAS E AFRICANOS NA
LEGISLAÇÃO DA BAHIA

Luciana da C. Brito1

Resumo
Neste trabalho discutimos o lugar destinado aos africanos libertos na legislação brasileira (nacional
e provincial), enfatizando a situação desses indivíduos na Bahia. O objetivo é pensar como a condição legal
dos africanos libertos na sociedade baiana foi conformada por sua atuação na dinâmica social. Entendemos
que essa atuação se deu por variadas formas, que iam desde as revoltas e até mesmo através de outras
atitudes cotidianas consideradas insubordinadas. Acredito que o silêncio da Constituição do Império quanto à
cidadania dos africanos libertos acabou por delegá-los a uma condição de não cidadãos, fazendo com que
compusessem um grupo estrangeiro e sem direitos. No plano provincial, analiso os diversos interesses que
orientaram o processo de elaboração de leis dirigidas à população africana liberta da Bahia. A documentação
utilizada para esta investigação são as Atas da Assembleia Legislativa provincial e a legislação produzida na
Bahia entre os anos de 1829 e 1835. Por entender que o uso de instrumentos legais não era privilégio de um
só grupo social, demonstro que, a despeito das condições adversas, os africanos e africanas libertas
esforçaram-se para utilizar estas leis como instrumentos a seu favor.
Palavras-chave
Africanos, Bahia, legislação.

O papel que a população africana vinha desempenhando na sociedade baiana na primeira
metade do século XIX, sobretudo nos anos 30, fazia as autoridades acreditarem que este grupo
carecia de um conjunto de leis específicas. A cidade de Salvador, assim como todos os centros
escravistas, constituía-se num espaço altamente conflituoso, fosse pela ocorrência de revoltas ou
não. Cotidianamente, africanos e africanas davam um tom político nas suas atividades mais
corriqueiras, o que poderia acontecer quando, por exemplo, pressionavam um senhor por melhores
condições de trabalho, quando negociavam a compra da alforria ou ainda quando tentavam se
manter um pouco mais autônomos, vivendo sobre si (CHALHOUB, 1990, p. 186).
Lembremos que, até mesmo diante das leis nacionais, africanos e seus descendentes
brasileiros (os crioulos), ainda que forros, eram tratados de forma distinta. De acordo com a
Constituição de 1824 o liberto brasileiro era cidadão, ainda que com direitos restritos. Podia votar,
mas somente nas eleições primárias, podia integrar-se na Guarda Nacional, mas não como oficial.
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Ele também era livre para possuir uma família, possuir bens e fazer contratos; enfim, como diria o
jurista Perdigão Malheiro, o liberto passava a participar de todos os atos da vida social. Mesmo
assim, Malheiro reconhecia as imposições que restringiam a liberdade plena dos libertos e dizia que
isso era devido ao cativeiro vivido por eles. Neste sentido, justificava, a ancestralidade africana era
o que fazia destes indivíduos vítimas de preconceitos que restringiam sua cidadania. A Constituição
do Império silenciava a respeito de questões raciais, chegando o mais próximo deste aspecto
quando tratava da cidadania dos libertos e da suspensão das penas corporais (MALHEIRO, 1976, p.
140-143). Mesmo assim, os cidadãos brasileiros negros, ainda que obtendo direitos, encontraram
barreiras ao cumprimento da lei constitucional.
Em 13 de fevereiro de 1836, o jornal baiano O Defensor do Povo: jornal político,
interessante a todos os homens livres do Brasil denunciava a sabotagem sofrida pelos homens
pardos ao serem impedidos de ocupar o posto de oficiais da Guarda Nacional. Em tom de desabafo,
o autor do texto, que se resguardou no anonimato, narrou os conflitos que envolveram as eleições
para a alta patente da guarda nacional. Um homem de cor parda, o cidadão Joaquim de Souza
Vinhático, foi eleito para o cargo de capitão com a maioria dos votos. O grupo oposto, composto por
cidadãos brancos, os quais o autor chamou de “os malvados”, sabotou a eleição espalhando o
boato de que o capitão Vinhático, assim como o grupo dos homens de cor parda, fazia parte de uma
sociedade chamada Gregoriana, filha da república do Haiti. Assim, tentavam convencer os outros
cidadãos “de cor” a não votarem em outros então chamados de pardos.2
Ao que tudo indica, estes homens “pardos” que reivindicavam o direito de ocupar cargos de
oficiais da Guarda Nacional já haviam nascido livres. Mesmo assim, pairava sobre eles o estigma da
escravidão, o que pode ter causado ainda maior indignação ao autor da matéria. Para rebater a
discriminação racial que ele e seus companheiros estavam sofrendo, recorreu ao texto
constitucional. Lembrou que a carta magna dava garantia de direitos iguais aos cidadãos, que só
estavam sujeitos às suas virtudes e aos seus talentos. Seguiu então afirmando as virtudes e os
talentos do capitão Vinhático, que lutara na independência da Bahia e “na guerra do Sul”
(acreditamos que se refira à Farroupilha). Para acirrar ainda mais os ânimos, os guardas de cor
branca diziam se recusar a obedecer às ordens de um capitão de cor parda e ameaçavam mudar de
companhia caso isso viesse a acontecer.
Mas, se não era fácil a um brasileiro negro (crioulo) reclamar seus direitos de cidadão, isso
seria ainda mais difícil para os libertos africanos, que gozavam de uma estranha condição: não
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eram cidadãos nem tinham os benefícios de estrangeiros. A Constituição de 1824 não especificava
a situação dos africanos forros. Tendo em vista a grande população africana no Brasil, e em
especial na Bahia, o africano era um tipo de estrangeiro que atrapalhava os projetos de construção
de uma nação brasileira, tanto em termos políticos quanto culturais (BROWN, 2000, p.95-121).
Essas afirmações dão forte sentido às conclusões de Chalhoub (2006, p. 73-87) sobre as
razões do silêncio das leis imperiais acerca do indivíduo africano ou liberto brasileiro. Para este
historiador, uma maneira de fortalecer a homogeneidade da nação, tão cara à sua existência, era
não mencionar as distinções raciais existentes na sociedade. Isso explica o fato de que, no texto
legal, não haja menção ao tipo de liberdade a ser exercida por indivíduos brancos e negros, uma
vez que a prática cotidiana mostrava que o exercício da cidadania não dava de maneira desigual.
Também não havia menção a algum tipo de hierarquia entre os estrangeiros, quando europeus ou
africanos, por exemplo.
Para entender a posição do estrangeiro africano liberto no Brasil, Manoela Carneiro da
Cunha afirma que a suspeição que pairava sobre o africano liberto, assim como as medidas legais
que restringiam mais sua liberdade do que a dos libertos brasileiros, devia-se ao seu estatuto legal
de estrangeiro, ou melhor, apátrida. Ser africano significava ser natural de um continente com que o
Brasil não tinha relações diplomáticas, uma vez que este país não reconhecia os Estados africanos
como nações. Logo, o estrangeiro africano não tinha condições de estar sob proteção legal do seu
país de origem. Cunha também acredita que as restrições legais dirigidas aos libertos existiam
essencialmente por questões de segurança (CUNHA, 1985, p. 74-75). Veremos que a segurança
era um aspecto importante e ela não era ameaçada somente quando ocorriam revoltas. As leis
elaboradas na Bahia também apontam uma preocupação com o fortalecimento político do grupo de
libertos, o que era demonstrado nas suas ações cotidianas em termos de autonomia econômica,
organização e produção cultural.
Assim, entendemos que os africanos forros que viviam no Brasil não poderiam ter amplos
direitos, pois, ao contrário dos estrangeiros europeus, não atendiam às expectativas das elites
nacionais de um “melhoramento” em termos de branqueamento da população e da europeização da
sociedade brasileira. Além disso, dada a vinculação entre africano e trabalho escravo, os africanos
também não correspondiam aos interesses daqueles que defendiam o trabalho livre.
O Código Criminal de 1830 também não distinguia as pessoas nascidas livres das pessoas
libertas, mas há menção às penas dirigidas às pessoas escravizadas. Somente os escravos
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poderiam ser punidos com açoites (artigo 60). No mesmo documento, os escravos voltam a ser
mencionados quando se trata do crime de insurreição, definido como o evento que ocorre quando
“vinte ou mais escravos [reúnem-se] para haverem a liberdade por meio da força” (artigo 113).
Pessoas livres que fossem líderes das insurreições seriam punidas com as mesmas penas com que
eram castigados os escravos (artigo 114). Afora no artigo 114, nada mais é mencionado sobre os
libertos, dando a entender que, exceto nas insurreições, ao menos teoricamente, quando
cometessem crimes, seriam punidos como pessoas livres.
Ao que parece, a complexidade das cidades não estava refletida no código criminal, já que
este dividia os indivíduos entre livres e escravos. Nas províncias, os libertos não inspiravam
cuidados das autoridades só quando cometiam crimes previstos nas leis criminais. Assim, em razão
da necessidade de leis mais próximas do cotidiano das ruas, foram elaboradas leis provinciais mais
condizentes com a realidade local e que atenderiam de maneira mais efetiva às necessidades
corriqueiras de vigilância e controle da população. Aproveitando-se da autonomia que tinham,
membros das Assembleias Provinciais elaboraram leis específicas para escravos, libertos, crioulos
ou africanos. Dessa forma, podia-se responder de forma mais precisa às pressões sociais que
acreditavam inclusive numa maior periculosidade dos africanos, o que justificou um conjunto de leis
que se dirigia especificamente a este grupo da população (CHALHOUB, 1990, p.215).
No ano de 1830 foi consolidada uma medida longamente discutida em 1829 e que
estabelecia critérios à movimentação de escravizados e africanos forros. Em dezembro daquele
ano, o amadurecimento das medidas discutidas em 1829 que visavam “conter em perfeito sossego
a escravatura”3 resultou no decreto de 14 de dezembro de 1830. Através desse decreto, eram
estabelecidas medidas policiais na Província da Bahia que obrigavam ao uso de cédulas e
passaportes por aqueles indivíduos. O texto do decreto de 14 de dezembro também versava sobre
as razões de uma vigilância particular sobre os africanos forros.4
Sobre os escravos, as preocupações continuavam girando em torno do controle do trânsito
deles entre as áreas urbanas e rurais e são especificados nos artigos 1º e 2º. A obrigatoriedade do
uso de uma cédula facilitaria sua localização e impediria que transitassem de um lado para o outro,
em caso de uma tentativa de fuga.
Os artigos seguintes (3º e 4º) tratavam especificamente dos africanos forros. Se nas leis
nacionais havia um silêncio quanto às condições da sua liberdade, já que não eram cidadãos, as
leis provinciais eram bem explícitas quanto à necessidade de medidas para este grupo dos libertos,
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os estrangeiros. O decreto de 14 de dezembro de 1830 trouxe no seu texto as razões que
motivaram os membros do Conselho Geral da Província a manter uma severa vigilância sobre os
africanos forros:
Artigo 3º: nenhum preto ou preta forros africanos poderá sair da cidade,
vilas e povoações ou fazenda e prédio em que for domiciliado a título de
negócio ou por outro qualquer motivo sem passaporte, que deverá obter do
juiz criminal ou do juiz de paz do lugar a arbítrio das partes, os quais
somente lhe o concederão precedendo exame de regularidade de sua
conduta por meio de três testemunhas que a abonem (caso não seja
conhecida e abonada pelo mesmo juiz). Em tais passaportes, não somente
se indicará o nome do indivíduo que o requereu, seus mais distintos sinais e
o lugar para onde se encaminha (como é de costume). Também se
designará o tempo que deverão durar os ditos passaportes pois há toda
presunção e suspeita de que tais pretos são os incitadores e provocadores
dos tumultos e das comoções com que se tem abalançado os que existem
na escravidão [grifos meus].
Artigo 4º: os pretos ou pretas forros africanos que transgredirem o que foi
determinado no precedente artigo serão imediatamente presos e remetidos
às autoridades territoriais para lhes impor pela primeira vez a pena de oito
dias de prisão, a qual se multiplicará pelas reincidências.5
Conforme explícito no texto do artigo terceiro referente ao uso de passaportes por africanos
forros, a razão dessa medida se baseava no fato de, aos olhos da elite política baiana, os africanos
forros exercerem uma forte e má influência sobre aqueles que ainda eram escravos. Acreditava-se
que os africanos forros, enquanto se movimentavam de um lugar para outro, estavam tramando
planos de revoltas e organizando fugas. Possivelmente, os próprios benefícios da sua condição póscativeiro também suscitariam desejos de liberdade naqueles escravizados com quem
compartilhavam seu cotidiano, fazendo-os vislumbrar a possibilidade de um dia também serem
livres. Assim, esse caráter de perigo acentuado atribuído aos africanos libertos que se refletia nas
leis locais fazia com que recaísse sobre eles uma suspeição genérica, e somente assim, genérica,
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poderia ser essa suspeição numa cidade em que eram muitos. A forma subjetiva como ela se
apresenta no artigo terceiro do decreto de 1830 estava em compasso com as diversas formas como
podia ser entendida uma má influência dos africanos libertos em relação aos escravos
(CHALHOUB, 1990, p. 191-192).
Entender a necessidade do uso de uma cédula por parte dos escravos é algo menos
complicado se não perdermos de vista os interesses dos seus senhores. Condicionar o trânsito dos
escravos a uma autorização por escrito concedida pelo seu senhor (ou seus representantes)
poderia evitar que os momentos em que estivessem em trânsito fossem aproveitados numa fuga,
como já foi mencionado anteriormente. No caso do escravo, medidas como esta eram explicadas
dentro de um contexto de necessidade de vigilância e manutenção do sistema escravista, afinal, era
a propriedade escrava que estava em questão.
No caso dos africanos libertos, o fato de serem considerados os “incitadores e
provocadores dos tumultos e das comoções com que se tem abalançado os que existem na
escravidão”, justificava a necessidade de permanecerem às vistas do Estado. Além desses
“tumultos”, resgatamos também a importância de atos cotidianos praticados por esses indivíduos.
Acreditamos no conteúdo político desses atos, pois, além de revoltas, eles também, cotidianamente,
contrariavam códigos de subserviência a serem obedecidos numa sociedade escravista. A não
cidadania desses africanos, sustentada no fato de serem estrangeiros, facilitava a elaboração de
leis que fragilizassem ainda mais as condições da sua liberdade. Isso se dava de maneira muito
frequente toda vez que estavam em questão a segurança e tranquilidade pública (GRINBERG,
2002, p. 114-115).
É por isso que em momentos como estes era muito comum que fossem elaboradas leis que
se assemelhavam àquelas imposições dirigidas aos escravizados. Para Cunha, isso tinha um
propósito: lembrar aos libertos, e neste caso específico aos africanos libertos, a vulnerabilidade da
sua liberdade e o quão próximos estavam da condição social de cativos. Já que não tinham
cidadania, o tratamento social e jurídico que deveriam receber em solo brasileiro era muito próximo
do tratamento dispensado a um escravo (CUNHA, 1985, p. 69).
Sendo assim, a omissão em relação à situação dos libertos africanos na Constituição de
1824 fez com que as condições da liberdade destes indivíduos fossem estabelecidas no plano
provincial. O ano de 1835 trouxe algumas mudanças nas leis de 1830 que se dirigiam aos africanos
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libertos. Naquele ano, a questão voltou a ser debatida na Assembleia Legislativa da Bahia diante da
necessidade de se empregar medidas mais “urgentes”.
O Levante dos Malês, ocorrido em 1835, causou a necessidade de a questão da segurança
ser rediscutida, bem como as medidas empregadas para controlar e impor limites à população
africana, escravizada ou liberta, e talvez, sobretudo liberta. Depois desse acontecimento, foi
pensado e posto em execução um conjunto de novas leis que repercutiram de maneira incisiva
sobre a vida da população africana liberta na Bahia. Para se ter uma ideia da culpa atribuída aos
libertos e do que poderia vir adiante em termos de leis dirigidas a eles, vejamos parte dos
argumentos utilizados em um abaixo-assinado enviado para o presidente da Assembleia Provincial
por mais de 300 cidadãos baianos, dentre eles médicos, autoridades policiais, negociantes,
funcionários públicos, juristas, lavradores e alguns que se identificavam como “proprietários”, o que
acreditamos significar proprietários de escravos.
São eles [os africanos libertos], excelentíssimo senhor, o mais seguro apoio
para a conspiração dos escravos, outrora seus parceiros [e ainda] quando
já em liberdade. Eles [os africanos libertos] sabem melhor ajuizar da dureza
da escravidão e, por isso, sabem melhor descrever aos ainda escravos as
delícias daquela [da liberdade]. Eles [os africanos libertos], apoderando-se
de um comércio, ainda que bem não avultado, contudo não deixa de se
tornar considerável pelo monopólio, fornecendo-lhes dinheiro, armas e tudo
o mais necessário para a guerra, estabelecendo sociedades, escolas de
instrução primária, como acabamos de observar por ocasião da última
insurreição, [fazendo de] tais colonos africanos forros extremamente
prejudiciais sem que nos rendam proveito algum à indústria ou ao
comércio.6
No documento, fica evidente a noção de que a autonomia dos libertos era perigosa. Isso
porque os africanos libertos, uma vez gozando dos benefícios da liberdade, sendo um desses
benefícios a sua autonomia financeira, usavam dos seus recursos para financiar as revoltas
escravas. Sendo assim, o comércio que desenvolviam na Bahia, muitos deles criando monopólios
de alguns setores comerciais, significava um mal gestado dentro da própria província e sob as
vistas da população, que agora se via amedrontada. No final das contas, foi amplamente difundida
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entre políticos e a população em geral a ideia de que os africanos libertos deveriam ser deportados.
Esse argumento tinha sua defesa facilitada pela condição dos libertos de não cidadãos. Além disso,
lembremos que as nações de onde vinham no continente africano não eram reconhecidas como
Estados, o que fazia deles estrangeiros sem pátria.
Os debates das sessões que ocorreram ao longo do mês de março e abril de 1835
resultaram na lei número 9, de 13 de maio de 1835. Esta trazia medidas que tinham como alvo
principal a retirada da Bahia dos africanos libertos e dos africanos livres trazidos pelo tráfico ilegal.
Essencialmente, a lei número nove sustentava seu plano de segurança numa perseguição
ao tráfico ilegal que garantisse a execução da lei de 7 de novembro de 1831, aquela que proibia o
tráfico de africanos. Além disso, e também partindo do princípio de que eram os africanos libertos os
grandes responsáveis pelas turbulências ocorridas na província, a lei número nove dedicava vários
artigos a dificultar a sua permanência na Bahia, enquanto não fosse cumprido o projeto de
deportação de todos eles para qualquer ponto da Costa Africana. A deportação dos africanos
libertos, a princípio suspeitos, era expressa logo no primeiro artigo da lei (BRITO, 2009). 7
O Governo fica autorizado a fazer sair para fora da Província, quanto antes,
e ainda mesmo à custa da fazenda pública, quaisquer africanos forros de
um ou outro sexo, que se fizerem suspeitos de promover, de algum modo, a
insurreição de escravos e poderá ordenar que sejam recolhidos à prisão,
até que sejam reexportados. 8
No dia 11 de maio de 1835, dois dias antes da aprovação da lei número nove, chegou uma
representação para o presidente da Assembleia Provincial Legislativa da Bahia propondo “a urgente
necessidade do estabelecimento de uma colônia em qualquer ponto da Costa da África para que se
possa repatriar qualquer africano que se libertar ou mesmo o africano liberto que se fizer suspeito à
nossa segurança”9. Embora alguns setores da sociedade defendessem que todos os africanos
libertos devessem ser deportados, os deputados logo perceberam que, a princípio, só seria possível
deportar os suspeitos de envolvimento no levante. Supomos que a questão da disponibilidade de
mão de obra teve peso nesse debate, pois, caso todos os africanos libertos fossem deportados,
quem executaria as tarefas que frequentemente executavam? Assim, os africanos libertos não
suspeitos a princípio ficariam na província até que essa pergunta fosse respondida e que,
finalmente, eles pudessem seguir para um determinado lugar na Costa Africana.
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Enquanto não fossem todos deportados, alguns artigos da lei número nove se destinavam a
estabelecer normas a serem seguidas pelos africanos libertos que vivessem na Bahia. Os artigos
seguintes se dedicavam a tornar impraticável, ou no mínimo muito difícil, manter a autonomia que já
haviam conquistado com a vida em liberdade. Por exemplo, já que viver por sua própria conta ou na
companhia de quem quisessem era um dos grandes benefícios da vida em liberdade, este “direito”
lhes foi tirado, assim como outros benefícios.
Artigo 8: os africanos forros de qualquer sexo que residirem ou forem
achados na província ficarão sujeitos à imposição anual de 10 mil réis.
Artigo 9: [além deste artigo dar benefícios aos escravos e libertos que
denunciarem levantes, isenta do pagamento da taxa acima os africanos
libertos inválidos] que não tiverem bens com que possam pagar. [Também
estariam isentos]: os [africanos libertos] que estiverem efetivamente
trabalhando em uma fábrica grande na província, como as de açúcar e
algodão, devendo porém concorrer conjuntamente com os três seguintes
requisitos: primeiro, deter um contrato por escrito com os donos de fábrica
por tempo certo e não menos que três anos. Segundo: de se
responsabilizar o mesmo [dono da fábrica] pela sua conduta. Terceiro: de
morar efetivamente dentro da fábrica ou casa do dono de forma que este
possa inspecionar sua conduta.
Artigo 10: proceder-se-á para este fim um arrolamento ou matrícula dos
africanos libertos onde conste seu nome, nação, idade provável, morada e
ocupação.
[...]
Artigo 15: O africano liberto que se subtrair do arrolamento será preso e
punido com seis dias a dois meses de prisão, ou prisão com trabalho.10
Além de impor o pagamento de uma pesada taxa aos africanos libertos que ainda viviam na
Bahia, a lei acabou por proteger os interesses de quem utilizava o trabalho dos africanos libertos.
Os artigos também alimentaram o fortalecimento de uma relação de tutela e subordinação em
relação ao empregador, que não era somente empregador, uma vez que, pela lei, ele era o
responsável pela conduta do seu contratado. Obrigando esses africanos a viver na casa do
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empregador ou na sua fábrica, tal lei era propícia para relações baseadas no que Ira Berlin chamou
de “decoro racial”, ou seja, relações de subserviência entre as duas partes, uma vez que o
empregador agora controlaria o nível de liberdade do empregado e tinha o poder de atestar ou não
sua boa conduta (BERLIN, 1974, p.317-320). Para o africano liberto que quisesse continuar a viver
na província da Bahia, oferecer seu trabalho para o dono de uma empresa tornava-se
extremamente necessário, embora isso se apresentasse como uma alternativa menos rentável do
que trabalhar por sua própria conta.
As imposições seguintes, por fim, concluíram a proposta de restringir legalmente qualquer
possibilidade de autonomia dos africanos libertos. Obviamente eles encontraram formas de burlar
essas medidas, mas que não deixaram de lhes causar diversos transtornos. Tendo em vista a rede
de relações e as atividades comerciais desenvolvidas por esses indivíduos na capital da província,
os artigos seguintes da lei número nove atuaram no sentido de desarticular reuniões e proibir o
acúmulo de bens.
Artigo 17: fica proibida aos africanos libertos a aquisição de bens de raiz por
qualquer título que seja, e os contratos [já existentes] a respeito serão
nulos.
Artigo 18: é proibido a qualquer proprietário, arrendatário, sublocatário,
procurador ou administrador alugar ou arrendar casas a escravos ou ainda
mesmo a africanos libertos que não se apresentarem munidos de
autorização especial para isso, que seja dada pelo juiz, sob a pena de
incorrerem na multa de 100 mil réis.11
As leis destinadas aos libertos obedeciam a uma lógica que, por vezes, restringia-lhes
benefícios e, por outras, permitia-lhes usufruir de alguns privilégios da vida em liberdade. Quando
foram discutidos os artigos 17 e 18 da lei número 09, uma das propostas do deputado Eloi Pessoa
era que fosse proibida aos africanos libertos a posse de escravos e o convívio residencial com
outros africanos libertos12. No final das contas, o texto acabou omitindo a parte que se referia à
proibição da posse de escravos, mas deixou condicionada a uma autorização a possibilidade de
viver com outros africanos. Também foi mantida a proibição da posse de bens de raiz.
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Qual o sentido da manutenção da abertura que possibilitava ao africano liberto o direito de
possuir escravos, mesmo quando não podia ter imóveis? O que poderia significar para os africanos
libertos a criação de todas essas proibições?
Quanto à posse de escravos por africanos libertos, esta tinha, sim, um peso enorme na vida
desse grupo. Segundo dados coligidos por Barickman, os africanos libertos possuidores de
escravos eram comuns na Bahia da década de 30, sustentando um padrão de posse de um ou dois
escravos. Esse historiador afirma que, entre os senhores de escravos “não brancos”, a maior parte
era constituída pelos ditos pardos, de pele mais clara, embora também apareçam “pretos”
(africanos) e “cabras” na sua amostra. Comumente, esses escravos eram propriedade de senhores
que os envolviam em suas atividades rurais ou artesanais, colaborando junto a eles em atividades
que eram fundamentais para a sua renda. Por fim, Barickman acredita que os senhores “não
brancos”, inclusive africanos libertos, fortaleciam o sistema escravista ao possuírem escravos
(BARICKMAN, 1999, p. 7-59).
Nossas conclusões nos aproximam mais das afirmações de Cacilda Machado, que entende
a posse de escravos por senhores e senhoras libertas mais como uma forma dentre outras
disponíveis de assegurar a liberdade para si e seus descendentes do que como uma forma de
adesão ao sistema escravista (MACHADO, 2008, p. 174). Seria preciso também investir na análise
de como era a relação entre senhores e escravos africanos, já que os termos do modelo de
escravidão nas sociedades africanas podiam remanescer no Brasil, diferindo este tipo de
propriedade do que se vê nas relações escravistas na América. Desse modo, podemos nos
questionar se, de fato, os africanos e africanas libertas que possuíam escravos estariam inseridos
no sistema escravista atlântico, pois, embora a posse de escravos fosse fundamental para o
acúmulo de capital e a obtenção de certo prestígio na comunidade africana, isso não lhes conferia
direitos de cidadãos, fazendo que estivessem sujeitos ao confisco da sua propriedade e demais
imposições da lei número 09, como a deportação.
Podemos também questionar quais africanos libertos seriam favorecidos com uma
autorização que lhes permitiria obter bens ou “viver sobre si”. Uma possibilidade é que tais
permissões ficassem restritas a acordos firmados entre os africanos libertos de “boa conduta”, seus
“protetores” e as autoridades policiais e judiciais. Ademais, tirar completamente dos libertos
africanos a possibilidade de alguns benefícios da vida em liberdade poderia ter um efeito contrário
ao esperado pelas autoridades baianas, que diziam que a grande prioridade era a segurança da
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província. Dado o papel dos africanos libertos no mercado de trabalho e nas atividades comerciais
que estavam ligadas ao abastecimento da província, entendemos que as leis dirigidas a eles não
poderiam trazer transtornos de outras ordens, como por exemplo, no abastecimento ou no
transporte de alimentos, que era uma tarefa amplamente desempenhada por eles.
Em cada momento as leis tiveram um papel, respondendo às demandas atuais da
sociedade escravista. As leis elaboradas após o levante dos malês, ao contrário das leis de 1830,
foram formuladas sem perder de vista as informações extraídas dos depoimentos dos presos por
envolvimento no levante. Enquanto o decreto de 14 de dezembro de 1830 se baseava no controle
da movimentação de escravizados e africanos libertos, a lei de 1835 levou em consideração os
diversos aspectos do cotidiano desses africanos, na sua dimensão cultural, religiosa e social. As
informações obtidas por policiais e autoridades legislativas através dos inquéritos policiais deram
subsídios para uma análise acurada do modo de vida da comunidade africana na Bahia, de maneira
que pudessem identificar e reprimir aquilo que consideravam perigoso.
A lei número 09, a despeito das leis anteriores, concentrava-se mais no incentivo à delação,
numa tentativa de enfraquecer os laços de solidariedade existentes entre os membros da
comunidade africana, além da perseguição às práticas culturais e religiosas, sobretudo aquelas
ligadas à religião muçulmana. Os benefícios da vida de liberto, no caso dos africanos, agora
estariam condicionados a uma autorização, deixando-os cada vez mais próximos dos olhares
vigilantes das autoridades policiais. Assim, se as leis nacionais silenciavam sobre qual o tipo de
cidadania a que os africanos libertos estavam sujeitos, isso foi estabelecido pelas leis provinciais.
Essa situação foi facilitada pela forma como os africanos libertos estavam representados nas leis:
como se não existissem. Logo, não tinham direitos legais que garantissem e protegessem seus
direitos de cidadania, já que não se inscreviam nessa condição.
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THEODORA E OUTROS CRIADOS DE UM FARMACÊUTICO BAIANO: RECIFE, 1873-1874
Maciel Henrique Carneiro da Silva 1

Resumo
O texto abaixo examina as experiências dos criados de um farmacêutico baiano acusado de deflorar
uma de suas criadas, a órfã tutelada de nome Theodora. A acusação gerou um processo-crime cuja análise
permitiu associar e diferenciar os modos como criados de condição livre, mas sob tutela, e a escrava
doméstica do réu reagiram e se posicionaram diante do fato incriminatório de seu tutor e senhor. A leitura do
processo lançou luz sobre os limites e o alcance da resistência conforme as diversas condições dos criados.
Tutela e orfandade, neste caso particular, pesaram mais duramente sobre os dois criados envolvidos, do que
a condição de escrava de uma das criadas. Níveis de experiências distintos permitiram que a escrava e os
tutelados, elaborassem táticas diferentes diante do poder senhorial, e tivessem, também, destinos diferentes.
Palavras-chave
Trabalho, resistência, domésticas

Este artigo é o resultado parcial de uma pesquisa que discute as experiências das
trabalhadoras domésticas de Recife e Salvador na segunda metade do século XIX. Segmento
pouco referenciado nos estudos mais tradicionais da História do Trabalho, cujo eixo principal é a
classe operária e suas lutas – com predomínio de homens –, as domésticas e suas experiências
sociais podem iluminar campos ainda pouco explorados pelos historiadores e nos fazer repensar
noções como classe e resistência no Brasil escravista e, ao mesmo tempo, inserir as mulheres não
operárias nos problemas relativos à formação de classe e à cidadania. Entendo que as mulheres
domésticas, como os demais trabalhadores, também tiveram de fazer-se enquanto classe (e ainda
estão se fazendo) a partir de experiências próprias de luta e trabalho (NEGRO, 1996, 40-61;
THOMPSON, 2004, 9-14; HOBSBAWM, 2008, 279-304).
Dessa forma, interroguei a doméstica Theodora e os demais criados do farmacêutico baiano
Jozé Targino Gonçalves Fialho, buscando compreender os limites da resistência de trabalhadores
situados no âmbito doméstico, sob a tutela e o controle senhoriais de um homem que poderíamos
vagamente situar como pertencente ao estrato médio da sociedade pernambucana das décadas
finais do século XIX. Em que medida Fialho, tutor da órfã Theodora e de outro criado, e ao mesmo
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tempo senhor da escrava doméstica Albina, teve sua paz doméstica abalada por um conflito amplo
que envolveu inimigos de mesma posição social, seus criados tutelados, a escrava de sua casa, um
feitor, e seu próprio filho Álvaro, é o que tento compreender nas linhas abaixo. Situando o leitor,
essas questões surgiram a partir da leitura de uma ação judicial movida pela Justiça, nos anos de
1873-1874, contra o farmacêutico baiano, pelo suposto defloramento da menor pernambucana
Theodora, sua tutelada.

A órfã e sua versão
Theodora Correa de Amorim era uma jovem doméstica de apenas 15 anos de idade,
solteira, pernambucana, parda, filha de certo Ignácio Correa de Amorim, e tutelada de Fialho desde
os 12 ou 13 anos aproximadamente. Isso não diz muito sobre a origem dela. Por que só o nome
paterno foi evocado? Seria ela do Recife ou filha de pais pobres do interior da província? Órfã de
mãe, provavelmente abandonada pelo pai, teria sido entregue aos cuidados da Santa Casa de
Misericórdia?
A partir do conteúdo do processo, sugiro algumas possibilidades. No auto de perguntas a
ela dirigidas não há referência a sua cor, mas os depoimentos das testemunhas referem-se à
Theodora como uma “pardinha”; não consta que ela fosse uma órfã da Santa Casa de Misericórdia
do Recife, mas que fora tutelada por Fialho como consta em sua tentativa, junto ao Juiz de Órfãos,
de se desvencilhar da tutela, em 22 de abril de 1873. A confusão se instala quando o Juiz Substituto
de Órfãos diz não constar o nome de Fialho como tutor da menor. Não consegui identificar como a
órfã chegou à casa de Fialho como tutelada, mas é provável que fosse uma adolescente de origem
pobre, vinda do interior da província auxiliada por algum membro da família (talvez o próprio pai)
que queria se ver livre dela. 2 No auto de perguntas, ela afirmou ser “de serviço doméstico”, destino
inicial das mulheres pobres que migravam do interior para Recife e Salvador. Depois do processo,
perdi Theodora de vista irremediavelmente. Seja como for, ela não engravidou após o defloramento,
o que facilitaria se engajar como doméstica novamente se a prostituição não viesse mudar essa
trajetória.3 Ela não estava sozinha na casa de Fialho, e não era uma criada para todo o serviço.
Tinha a companhia de outro criado tutelado, de nome João, ora citado como pardo, ora como
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“mulatinho”, de apenas 16 anos, solteiro, pernambucano; e da escrava doméstica Albina, maior de
trinta anos, solteira, também pernambucana, que será personagem fundamental em toda a história.
Theodora, antes de instaurado o inquérito sobre a autoria de seu defloramento, já conhecia o
subdelegado da Boa Vista Décio de Aquino Fonseca, que a chamara para investigar possíveis
maus-tratos a ela infligidos pela amásia de seu tutor, supostamente por ciúmes, segundo
reclamações dos vizinhos, o que ela a princípio negara e depois confirmara, sempre, segundo a
autoridade policial, com temor de ser ainda mais castigada: “assegurava depois serem verdadeiras
as queixas, mas que não queria que se soubesse, porque teria de sofrer muito.” 4 Não seria exagero
dizer que Theodora, enquanto órfã tutelada, vivia sob regime idêntico ao da escravidão, submetida
às mesmas injunções e violências do regime ainda vigente. Tanto crianças expostas na Roda dos
Enjeitados, como órfãos, corriam riscos reais de escravização ilegal por parte de tutores, ainda que
este não pareça ser o caso (NASCIMENTO, 2008: 203-250). Theodora só vivia em condições
similares ao cativeiro, mas sua condição jurídica era a de órfã tutelada. Vale a pena comparar,
todavia, sua atitude vacilante e frágil diante dos riscos de castigos violentos com a postura indócil e
insubmissa de sua companheira de casa que, embora escrava, cerrou trincheira contra seu senhor
em toda a querela. Albina, com mais de trinta anos, soube usar as experiências de lutas próprias da
escravidão e do contexto pós 1871. Theodora, jovem ainda, sentia-se menos segura em suas
ações.
A versão de Theodora para os acontecimentos divergiu da maioria dos depoimentos,
inclusive da informante Albina. Enquanto boa parte dos envolvidos no inquérito aumentava as
suspeitas sobre o réu, é justamente a vítima quem o defendia, dizendo-se seduzida insistentemente
pelo filho do farmacêutico, não por este, e que fora aquele quem, ao final, logrou o intento de
deflorá-la depois de prometer-lhe um anel. Falou ainda de sedução menos romântica: o filho do
farmacêutico, de nome Álvaro, também teria feito “fortes ameaças”, incluindo a de matá-la com uma
faca.5 Fialho sempre a teria tratado com respeito, e até repreendera o filho quando soube que este
tentava diariamente seduzi-la. No pedido de dispensa de tutela, Fialho teria mesmo dito em abril de
1873 que o motivo da solicitação era devido ao “mau extinto que vai desenvolvendo, com o aumento
da idade”, não querendo o tutor se responsabilizar “do que possa acontecer.” O tom profético do
farmacêutico pode ser interpretado de vários modos: mera retórica de quem sabia demais para ser
inocente, afinal era responsabilidade dos tutores zelar pela honra de seus tutelados, educando-os;
ou significando apenas que ele tinha conhecimento dos avanços de seu filho para cima da
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doméstica, o que conta a seu favor, se articularmos a renúncia da tutela à versão de Theodora. Seja
como for, o réu parecia muito disposto a pôr Theodora sob a tutela de outra pessoa, dada a
insistência com que solicitou ao Juiz de Órfãos a exoneração, que foi indeferida por duas vezes em
abril e agosto de 1873. Sem querer me aliar a nenhum dos lados, nem ser conspiracionista, é muita
coincidência que o primeiro pedido de exoneração da tutela seja datado de 22 de abril de 1873, e o
defloramento tenha ocorrido em maio ou junho (Theodora não deu exatidão),6 bem como o último
pedido ser de 16 de agosto, quando o subdelegado já tinha enviado, apenas uma semana antes,
um ofício ao Chefe de Polícia indiciando o tutor. São só especulações, mas válidas para adensar o
quadro. É como se o farmacêutico estivesse tentando se livrar de um problema iminente relativo à
honra da doméstica, seja porque tinha culpa, seja porque sabia da culpa do filho.
O subdelegado parecia bem interessado em indiciar o farmacêutico, de quem sabia
detalhes da vida íntima, apesar da menor incriminar Álvaro. Este, todavia, diz que foi o pai o
deflorador, “o que é sabido por pessoas de casa, e outras, bem como por pessoas que foram
empregadas na Botica.” Infelizmente o interrogatório do filho não foi anexado aos autos. O
subdelegado sabia também que Álvaro era filho natural do farmacêutico, e que este “sendo casado
não vive com a mulher, está mal com o filho, por motivos, segundo me consta, de interesses (...)”. 7
O subdelegado preferia supor que a órfã estava pressionada e orientada pelo tutor para acusar seu
filho. Por isso a menção aos castigos físicos da amásia e o recuo da menor em falar a verdade.

O farmacêutico baiano e seus inimigos
Não eram poucos. A começar por sua escrava doméstica Albina. Ao contrário do que
afirmava Theodora acerca da inocência do réu, aquela nunca tergiversou, e trouxe uma versão que,
sendo verdadeira, faz recuar o defloramento para fevereiro de 1873 ou até antes:
Respondeu que sabe ter sido o seu senhor que estando uma noite com
Theodora tutelada de seu senhor, na cozinha este a chamara às dez horas
da noite para ir ao quintal guardar uns craveiros e que lá chegando
Theodora lá se demorou seguramente uma hora e que no dia seguinte indo
ela respondente ao quintal encontrara uma saia branca ensangüentada e
que perguntando em casa a quem pertencia dita saia, respondera Theodora
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ser dela que, isto no ano passado antes do mês de junho. Que este ano em
fevereiro tendo ela respondente visto seu senhor entrar no quarto dela
respondente onde também dormia Theodora, e seria meia noite, seu senhor
saíra do quarto com Theodora e que mesmo que seu senhor lhe dissera
que não declarasse o que se passava entre ele e a referida Theodora sua
tutelada, e que ela respondente avisou a Theodora que não deixasse a
porta aberta, e que ela estava vendo tudo o que se passava e que se não
falava era por ser escrava. Que hoje tendo chegado a casa seu senhor a
espancara muito, por querer que ela respondente dissesse que o ofensor
de Theodora tinha sido seu filho Álvaro. 8
A versão de Albina é bem construída, com detalhes circunstanciados do que se teria
passado entre seu senhor e Theodora. Verdadeira ou não, a força da narrativa e dos fatos aludidos
mostra que a escrava doméstica estava decidida a lutar abertamente contra seu senhor. Afinal,
mesmo hipoteticamente sendo falso, ela teria montado, ou ajudado a montar, um enredo,
convenhamos, bem interessante. De todo esse emaranhado de imagens, entre cravos, uma saia
ensanguentada, espancamentos e silêncios muito mal contidos, um quintal florido e uma órfã
deflorada, o senhor da escrava soube concluir o que lhe interessava. Os “seus inimigos” estariam
“de mãos dadas com sua ex-escrava Albina”, e que:
induziram a mencionada escrava a desobedecer ao suplicante, que para
corrigir meteu-a na Casa de Detenção, onde, em nome da mesma escrava,
requereram a libertação da mesma, o que alcançaram por meio de
arbitramento.9
O senhor assumiu a perda da escrava desobediente. Albina, como outros escravos
urbanos, soubera se aproveitar da janela aberta pela Lei do Ventre Livre, decretada dois anos antes
(CHALHOUB, 1998: 151-161), e do contexto de lutas entre farmacêuticos bem estabelecidos, para
conseguir sua liberdade. Se essa história teve um vencedor, foi ela. Para não ficar feio na história,
Fialho reforçou as prerrogativas de senhor e dono da casa, dizendo que podia mandar sua escrava
dormir onde quisesse, e que não precisaria, querendo praticar o defloramento, “pedir consenso de
sua escrava”,10 como os autos davam a entender. Ele refutava a versão de que ele teria dormido
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com Theodora no quarto onde as duas domésticas costumavam dormir. A alforria é, de longe, o
dado mais confiável do processo. Fialho acusou o farmacêutico João Pereira da Silveira de,
influenciado por Clorindo Catão, também dono de uma farmácia como o réu, ter recolhido a quantia
de dinheiro com que Albina fora liberta, ao que João Pereira respondeu afirmando que só foi
depositário da escrava, e quem teria promovido a alforria foi o curador dela, certo Doutor José
Justino de Souza. O fato é que Albina foi bem sucedida em tudo isso.
Os “inimigos” do farmacêutico exerciam profissões idênticas ou semelhantes à dele. Bellino
Bastos da Silva era dentista, tinha 29 anos, pernambucano, solteiro; João Pereira da Silveira era
farmacêutico, tinha 68 anos, pernambucano, casado; João Alves Mendes, sócio da farmácia de
Catão, tinha 28 anos, casado, e também pernambucano; Antonio Carneiro Machado Rios, de 27
anos, solteiro, pernambucano, vivia de negócio. Todos esses depoimentos levam a crer na autoria
do crime por parte de Fialho. Essas testemunhas, umas mais outras menos, tinham real interesse
em prejudicar o farmacêutico baiano, seja por inveja ou maledicência. Não precisa estar do lado de
Fialho para acreditar nisso. Verdade ou não, Fialho disse que João Pereira da Silveira tinha sido seu
empregado, e que fora despedido, tornando-se assim seu inimigo, indo trabalhar com Clorindo
Catão, proprietário de outra farmácia, além de ter seduzido a escrava Albina, como já referi antes. 11
O baiano tinha, aparentemente, inflamado um grupo de negociantes pernambucanos que estava
disposto a vencê-lo numa luta comercial. Fialho estava bem estabelecido em Pernambuco,
possuindo, além da farmácia, apólices no valor de seis contos de réis da Companhia da Estrada de
Ferro de Olinda e Beberibe.
As quatro testemunhas apontadas acima implicavam na história os nomes de Albina, a
escrava doméstica do réu, e do órfão, também criado tutelado, de nome João. Os dois constituíram
a base das informações expostas. Sobretudo o pardinho João que, a acreditar nos relatos,
divulgava para todos na farmácia de Catão ter sido seu tutor o deflorador de Theodora. Foram ainda
referidos os nomes do pernambucano Carlos Barromeu Coelho Silva, artista, mas no cargo de
Inspetor de Quarteirão do 1º Distrito da Boa Vista; e de Jacintho José Pereira, português, caixeiro
da farmácia de Catão.
Também depôs Antonio Domingos Soares de Souza, feitor do réu, referido como português
por João Pereira da Silveira, mas afirmando em seu próprio depoimento ser “natural de Hespanha”.
Como era de se esperar, saiu em defesa de seu patrão. João Pereira da Silveira disse que o feitor
vira o farmacêutico baiano sair de casa com panos sujos de sangue para escondê-los no quintal,
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dentro de umas bananeiras, o que Antonio Domingos negou veementemente. Em Termo de
Confrontação, os dois depoentes mantiveram os depoimentos conflitantes.12 Também Bellino
afirmou no depoimento que o feitor Antonio Domingos contara a diversas pessoas a cena das
bananeiras e dos panos ensanguentados. Em nova confrontação, o empregado de Fialho negou
mais uma vez. O fato é que esse empregado e João, o “mulatinho” tutelado criado do réu,
recusaram-se a confirmar fatos supostamente incriminadores do patrão e tutor Fialho. 13
João, o mulatinho que se encontrava na mesma condição de Theodora, enquanto tutelado,
na fala de todos os “inimigos” do farmacêutico baiano, era o principal divulgador dos fatos
domésticos que incriminavam seu tutor. Ele confessou conhecer João Pereira da Silveira, João
Mendes Alves e Bellino Bastos da Silva, principais acusadores do réu, junto com sua escrava
doméstica. Negou, todavia, ter falado com essas testemunhas acerca do defloramento. Ele próprio
havia sabido do caso através da escrava Albina, que dissera “a algumas pessoas e também a ele
informante” que Fialho teria pedido permissão a ela para dormir com Theodora, tendo aquela que se
retirar do quarto, o que, como vimos atrás, foi negado pelo altivo senhor da escrava. Albina dissera
também ter dormido fora do quarto a noite inteira para cumprir a vontade senhorial. Esse jovem de
apenas dezesseis anos, aparentemente jogando para a escrava a responsabilidade de todo o
enredo que envolveu seu tutor, teria testemunhado, entretanto, algo suspeito:
vira muitas vezes o querelado só com sua tutelada no quintal pela manhã
muito cedo, e também a tarde, pelas seis horas aguando flores, o que ele
informante negou ter dito receando que o querelado lhe infligisse castigo,
porém confessa ser real. E mais não disse.14
Como Theodora, também João temia os castigos de seu tutor, e embora informasse ser
Albina a pessoa que disseminara os acontecimentos domésticos para “algumas pessoas”, ele
mesmo, de modo hesitante, trouxe ao caso intimidades domésticas suspeitas: seria comum um tutor
dividir o trabalho com sua tutelada? A cena romântica é muito suspeita, e certamente Fialho não
gostaria de ver isso divulgado. João estava doente no Hospital, quando foi procurado pelo tutor para
saber se ele estava falando o conteúdo acima. Sob pressão, ele “negou ter dito”, mas agora, diante
das autoridades, não conseguiu ocultar.
Nesse ponto, chego a algumas conclusões que acredito poder sustentar. A submissão
calculada de João tinha seus limites, e ele vacilou prestando informações que, por um lado, não
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isentavam seu tutor de culpa, e por outro, refere-se a uma cena aparentemente inocente, como a
dizer que tudo o que sabia de fato era aquilo; Albina, por sua vez, calculou sua rebeldia e foi um
feliz cálculo, partindo logo para um ataque frontal no momento de maior fragilidade do domínio
senhorial; já Theodora pode ter errado sua tática ao tentar incriminar o filho de seu tutor, por julgar
que este estaria mais disposto e vulnerável a um eventual casamento ou indenização, pela pressão
paterna que, grato por ter obtido sua inocência com o auxílio da própria deflorada, usaria do pátrio
poder para fazer casar o filho com quem tinha desavenças, a acreditar no subdelegado. Fialho,
assim, vingava-se do filho, alcançava a inocência, e mantinha sua reputação, algo importante,
sobretudo para um negociante bem estabelecido na praça do Recife.
Não sei se cheguei ao âmago da questão, nem se ela tem esse âmago. Mas agora vamos
ao desfecho de acordo com os dados que emergem do processo.
Além do feitor, Fialho conseguira apenas duas testemunhas a seu favor. Jesuíno Machado
Malheiros Braga, homem branco, casado, 35 anos, nascido no Rio de Janeiro, que trabalhava como
guarda livros; e Francisco Pereira de Brito, crioulo, casado, de 39 anos, pernambucano, oficial de
carpina. Ambos contam a mesma história. Frequentando a casa do réu, viram a “pardinha”
conversando com Álvaro, o filho do réu. A primeira testemunha perguntou a Theodora qual o
conteúdo da conversa, e esta teria confessado ser em razão do defloramento dela realizado por
Álvaro; já o segundo soube do defloramento apenas depois e teria perguntado direto para Theodora
quem foi o autor, e ela dissera ser Álvaro. 15
O juiz do 4º Distrito Criminal Francisco d’Assis Oliveira Maciel, entretanto, julgou procedente
a queixa contra Jozé Targino Gonçalves Fialho, pronunciando o réu como incurso no artigo 219 do
Código Criminal. Por fim, passou mandado de prisão e estabeleceu a fiança de três contos de réis.
Isso em 10 de fevereiro de 1874.16 Acrescentadas as custas do processo, ficou tudo em três contos
e trezentos e cinquenta mil réis. Foi nesse momento que Fialho apresentou os seis contos das suas
apólices da Companhia da Estrada de Ferro de Olinda e Beberibe, ao mesmo tempo em que
recorria da sentença ao Tribunal da Relação ainda no final de fevereiro.
A versão de Fialho é esta. Ele “tinha em sua companhia habitando com sua família”,
Theodora. O réu não diz mais que ela era sua tutelada, o que me faz imaginar que essa tutela
nunca existiu oficialmente, ou, se existiu, o documento probatório foi perdido. Seu filho andaria
“desinquietando” a pardinha, e ele teria castigado Álvaro por isso, com a consequência do filho ter
deixado de morar em sua companhia. Os inimigos teriam se aproveitado do caso e levaram ao
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conhecimento da polícia. Theodora ficou depositada na casa de certo Manoel Luiz da Veiga,
enquanto o Promotor instaurava o processo.
Ao final, o advogado do réu destila seu preconceito contra o sertão, ao afirmar que só nessa
região o réu seria pronunciado como autor do defloramento tendo a própria ofendida declarado sua
inocência. E aponta a ausência de uma peça essencial ao processo:
Toda gente sabe que a autoria de crime de defloramento só se prova
circunstancial e presuntivamente, sendo a primeira destas a declaração da
ofendida, e se a ofendida declara, livre da pressão do que se diz ofensor,
não ser este quem a ofendeu e sim outro, cujo nome manifesta, tem
cessado a presunção de ser o recorrente o autor. Como se pronunciar o
recorrente? Já se vê portanto ter sido injustamente pronunciado o
recorrente.
Cumpre notar que se diz a pardinha deflorada, mas não existe vistoria que
isso testifique.17
De fato, não há corpo de delito em todo o processo, o que é uma lacuna deplorável para a
formação de culpa do réu. Fialho também provou a existência de uma questão judicial dele com
João Pereira da Silveira, que oficiou, em fevereiro de 1873, ao Inspetor da Saúde Pública,
solicitando o fechamento da farmácia em que era sócio do réu. Fialho teria procedido de maneira
irregular, na condição de gerente da sociedade, e João Pereira estaria rompendo a sociedade. 18
O Acórdão da Relação julgou melhor despronunciar Jozé Targino Gonçalves Fialho no dia
21 de abril de 1874.

Para concluir
Considerando que Fialho tinha apenas uma escrava doméstica e dois órfãos tutelados,
pode-se acreditar que ele fazia parte daquelas pessoas e famílias que utilizavam a prática tutelar
para adquirir mão de obra não remunerada. Prática costumeira em diversas cidades do Império, a
tutela terminou constituindo, em tempos de declínio da escravidão, uma das formas de trabalho
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compulsório disfarçado sob a imagem de uma suposta proteção e educação conferidas aos órfãos,
e travestido de contrato legal (BOTIN, 2007; FILHO, 1996: p. 129).
As experiências de domésticos tutelados, marcados por castigos físicos, submissão
forçada, fugas constantes notadas pela historiografia, na segunda metade do século XIX, podem ser
entendidas como um reforço de práticas patriarcais em um contexto de declínio do poder senhorial
sobre escravos. Ter tutelados podia ser a solução mais cômoda para o problema doméstico,
sobretudo para os que não queriam negociar contratos com mulheres livres e libertas. Fialho, nessa
querela, provavelmente perdeu a tutela de Theodora, manteve o adolescente João, e perdeu a
posse de sua escrava doméstica Albina. Apesar de ter sido despronunciado da autoria do crime de
defloramento, ele não saiu ileso. Vitoriosa em tudo isso, a esperta escrava Albina se mostrou bem
mais hábil do que a criadagem sob a tutela de seu ex-senhor. Mas não quero concluir
apressadamente que a condição de tutela fosse sinal de maior submissão do que a condição servil.
Sob experiências comuns, domésticos tutelados e escravos protagonizam complexas táticas de
resistência que ora se confundem, ora se afastam. Cabe continuar adensando o conjunto de
experiências e contextos situacionais para averiguar até que ponto a identidade ocupacional no
mundo do trabalho em geral, e nos serviços domésticos em particular, aproximava livres, libertos,
escravos e tutelados nos anos finais do século XIX.
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A JORNADA DOS VASSALOS POR D. JERÔNIMO DE ATAÍDE EM 1625
Pablo Antonio Iglesias Magalhães1

Resumo
O presente artigo identifica e analisa um manuscrito acerca da Jornada dos Vassalos para restaurar
a cidade do Salvador, invadida pelos neerlandeses em 1624. Esse estudo revela, ainda, a autoria do texto,
até então anônimo, e o insere no contexto historiográfico das guerras neerlandesas em 1625.
Palavras-chave
Guerras neerlandesas, Jornada dos Vassalos, União Ibérica.

A Biblioteca da Ajuda em Lisboa guarda em seu precioso acervo um manuscrito inédito
sobre a invasão holandesa da Bahia em 1624 e a Jornada dos Vassalos em 1625. O documento foi
inserido num códice em fólio, encadernado em pergaminho, sob a indicação 51-IX-12. O texto tem
por título “Cap.os da Relação” e ocupa as folhas 151 à 185 verso. A Relação foi encadernada com
diversos outros documentos e papéis administrativos do século XVII, sendo a numeração das folhas
inserida posteriormente.
O rascunho da Relação foi escrito em espanhol porque seu autor desejava que fosse às
mãos de Felipe IV, Rei da Espanha e de Portugal devido a União das Coroas Ibérica (1580-1640). O
autor do texto tinha planos para publicá-la, pois deixou local indicando no documento para a
inserção de mapas e desenhos. Completamente desconhecido dos historiadores das guerras
neerlandesas, os “Cap.os da Relação” não foram mencionados mesmo no mais, até o presente,
completo estudo sobre os textos produzidos acerca da Jornada dos Vassalos em 1625 (MARQUES,
2009, pp.81-146). Assim , o texto dos Cap.os da Relação seguirá em anexo na tese Equus Rusus: A
Igreja Católica e as Guerras Neerlandesas (1624-1654), apresentenda ao Programa de PósGraduação em História pela Universidade Federal da Bahia, em 2010.
O manuscrito dos Cap.os da Relação está incompleto por conta de que uma folha que fora
arrancada do conjunto e porque o autor não concluiu o plano de redação que foi proposto por ele no
índice do que viria a ser a obra. Apesar disto, o texto oferece um grande número de novas
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informações sobre os epsódios relacionados a este período. Além disto é o documento que melhor
apresenta os bastidores políticos das armadas que compuseram a Jornada dos Vassalos em 1625.
O texto é o rascunho da obra e, por isso, existem muitos paragráfos riscados e outros inteiramente
postos à margem das folhas com as indicações em sinais onde deveriam ser colocados pelo editor.
O capítulo 4 vem ao final do texto entre as folhas 184 e o verso da 185.

1. A AUTORIA DA RELAÇÃO
Os Capítulos da Relação é uma obra anônima, visto que o autor não se identifica nem no
título nem ao longo do texto; pelo menos não de maneira direta. Uma afirmação no índice da
Relação permite, não obstante, identificar quem redigiu o texto. O quinto tópico, “Oficiaes de guerra,
causa de meu Pai, e de D. Francisco de Almeida”, permite conhecer a real identidade do autor: o
filho de D. Antônio de Ataíde. D. Antonio de Ataíde seria o Almirante da armada de 1625, mas por
questões políticas acabou impedido. Seu filho, autor do texto, chamava-se D. Jerônimo de Ataíde.
D. Jerônimo de Ataíde, 2º conde de Castro Daire e 6º conde da Castanheira, nasceu em
cerca de 1597 e morreu na cidade de Lisboa em 12 de dezembro de 1669. Foi filho do 1º conde de
Castro Daire e 5o da Castanheira D. Antônio de Ataíde e de D. Ana de Lima.
D. Jerônimo de Ataíde aprendeu com o pai o exercício da política e o gosto pelas letras.
Autor dos Capítulos da Relação, já possuía fama de genealogista e escritor. Seu nome figura na
Biblioteca Lusitana do Abade Barbosa Machado. Segundo informa o Barbosa Machado (1741, T. II,
pp. 481 e 482)
D. Jeronimo de Attayde – segundo Conde de Castro Dayro, e sexto da
Castanheira nasceo em Lisboa sendo filho de D. Antonio de Attayde do
Conselho de Estado, Embaxador ao Emperador Fernando segundo,
Presidente da Meza da Conciencia, e Ordens, e de D. Anna de Lima filha
herdeira de D. Antonio de Lima Senhor de Castro Dayro, Alcayde mór de
Guimaraens, e D. Maria de Vilhena filho de Cristovao de Mello herdeiro da
ilha de S. Thome. No tempo, que foy elevado ao trono de Portugal o
serenissimo D. João IV assistia em Castella onde pelos seus grandes
merecimentos, que se illustravão com a cultura das Artes liberaes foy
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nomeado Marquez de Collares, Ayo do Principe D. Balthezar Carlos, e
mordomo mór da sereníssima Raynha D. Izabel de Borbon. Celebrada as
pazes entre esta Coroa, e a de Castella em o anno de 1668, voltou para a
patria contra a qual nunca militou onde passado pouco tempo de
assistencia faleceo a 12 de Dezembro de 1669. Foy sepultado no Convento
dos Religiosos Capuchos de Santo Antonio da Castanheira jazigo de seus
illustres Mayores. Cazou com D. Helena de Castro filha de D. João de
Castro Senhor de Reriz, Sul, Bemuiver, Penella, e Resende, e com D.
Juliana de Souza e Tavora sua segunda mulher de quem teve a D. Antonio
de Attayde, que morreo menino, D. Jorge de Attayde terceiro Conde de
Castro Dayro, e D. Anna de Lima e Attayde setima Condessa da
Castanheira.
Compoz:
Informacion sobre haver de preceder en el Consejo de Portugal suplicando
de la nueva forma de Precidenciar, e respondiendo a los errados enformes
que se dieron a su Magestad. Começa. Pretende el Maquez de Collares e.
Acaba. Se assegure la justicia de quien la huviero com su determinacion.
Madrid 29. de Março de 1662. fol. Não tem lugar de impressão. Consta de
muitas folhas, de que vimos hum exemplar. Fez outro Memorial sobre esta
materia da precedencia, que principia. El Marques de Collares del Consejo
de Estado. Acaba. Mande V. Magestade lo que más fuere de su real
servicio. Ocupa folha, e meya, e não tem lugar de impressão, o qual
também vimos. Obras Genealogicas. M.S. fol. Conservão-se na livraria do
excelentíssimo Conde de Redondo a cujo poder vierão por morte da
Condessa D. Ana de Attayde irmãa do Author, e mulher que foy de Simão
Correa da Sylva ultimo conde da Castanheira.
Nobiliario de D. Antonio de Lima addicionado. Cujo Original está na Livraria
do Excellentissimo Conde de Redondo. Destas obras Genealogicas de D.
Jeronimo de Attayde faz memoria o Padre Souza. Apparat. Á Hist. Gen. da
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Caz. Real Portug. Pag. 115.S. 125 e no Tom. 2. desta Hist. liv. 3 pag. 537. e
no fim do Tom. 8. pag. 7.
O códice 51-IX-12 pertenceu à casa dos Castanheiras e faz parte do Fundo D. Antonio de
Ataíde, depositado na Biblioteca da Ajuda. Por isso, o referido códice conserva diversos
documentos e correspondências, passivas e ativas, de Dom Antonio de Ataíde e seu filho D.
Jerônimo. A comparação de grafia da Relação com outros documentos assinados por D. Jerônimo
de Ataíde também confirma a autoria da mesma por este, considerando a semelhança das letras.
Um Memorial escrito por D. Jerônimo de Ataíde para algum ministro do Rei D. Felipe IV
apresenta mais informações sobre sua origem e sua família. 2 Tal como a Relação, o Memorial tinha
por fim “deixar a Vuestra Ex.a esta relacion di lo que mi padre ha servido, y siete hijos suyos en pas
y en guerra.” D. Jerônimo chama a atenção de que seu pai “es primo 4.o del Rey Nuestro Señor (…)
y primo en 6.o grado del Señor Conde Don Henrique su padre de Vuestra Ex. a” 3
Em seguida, tal como no capítulo quarto da Relação, D. Jerônimo resume as ações de seu
pai no serviço das armadas até a peleja com “Tabac Arraes General del Turco” , no incidente na
costa da Ericeia. Ainda segundo ele, “Sincuenta y dos años ha que mi padre sirve, y no con las
convenencias de la Corte, sino con los riesgos y despesas de la guerra, como quien la tomava por
oficio y por vida (…)”.4
D. Jerônimo ajudou seu pai a se livrar das acusações que pesavam contra ele por conta do
episódio da Ericeia e acabou por ser arrastado às intrigas da corte: “Bolvi a Madrid dixeron a
Vuestra Ex.a que yo obrava mas por mis particulares que por el servicio del Rey, diuirtieron a
Vuestra Ex.a a que mis manos y las de mi padre se continuasse, yo quede sin satisfaçion por lo
servido (…)”.5
D. Jerônimo aponta também a identidade e os ofícios de seus seis irmãos. O eclesiástico D.
Bernardo de Ataíde de Lima Pereira, que foi colegial de São Pedro, Cônego de Elvas, além de
ocupar cargos eclesiásticos em Leiria e Lisboa e “que a mas de dies años que sirve al Sancto oficio
de la Inquisicion de Lisboa que es Prior de Guimaraes, no sale nombrado en Obispados en que vino
consultado, saliendo otros mas modernos en la edad y en las escuelas”. D. Bernardo estava
indicado para a diocese do Porto, mas foi nomeado bispo nas dioceses espanholas de Astorga
(1644-1654) e, em seguida, de Ávila (1654-1656) (SOTOMAYOR, 1740, T. XXXIII, p. 192). 6 Para
sua irmã, D. Jerônimo pretendia mercês para o casamento visto “que ha sinco años que sirve a la
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Reyna (…) y dexa de aver efecto el casamiento porque se le niega un titulo que a tantos se ha
dado”.7
Seus outros irmãos foram: Dom Álvaro “sumiller de Cortina del Rey se le nego de merced
una calongia q el llevo por oposicion”; Dom Lourenço que “fue menino de la Reyna, y no se le ha
hecho merced alguna”; Dom Jorge “mi hermano mayor murio aviendo ya empossado a servir en las
armadas” e Dom Paulo que “murió en un Galeon aviendo servido en quatro armadas”.8 Dom Paulo
de Ataíde, primogênito de D. Antônio de Ataíde, faleceu a 5 de setembro de 1621 (CERTIDÃO,
1621, p.1).9
Sobre ele próprio, o Conde da Castanheira afirma o seguinte:
Yo fui Capitan de un tercio en Lisboa, soldado, y capitan en las armadas de
mi padre, soy actualmiente capitan de aventureros, nombrado quando el
Marques de la Enojosa previno la difensa de Lisboa, quando la armada
Inglesa fue sobre Cadis Se venindo dos veses a Madrid a seruicio de Su
Magestad, y a año y medio que estoy en este lugar, y aunque yo ni me
jusgo meritos, ni me hallo con grande ambission de algunos, no puede
dexar de causar sospecha de causa mayor a los que ven a mi padre con su
qualidad, sus años, sus procedimientos salir del seruicio del Rey sin aver
añadido un real de mejora en la hasienda que tenia ha veinte años, ni por
merced del Rey, ni por aprocechamientos, antes vendido juros y
propriedades, y con muchas devidas contrahidas en seruiço de S.
Magestad de que todas tienen los acreedores consignacion. Que siete hijos
suyos serciessemos, y uno murriesse en su seruicio del Rey, y que padre y
hijos nos veamos atrasados a tantos, que antes quiça no lo pensaron, sino
es que el sermos tantos a servir nos enbarassa a todos la satisfaçion.10
Dentre outros papéis, há uma carta do Cardeal Espinoza, na qual manda pagar ao Conde
da Castanheira o que consta dos memoriais, inclusive fazendo mercê de uma prebenda eclesiástica
a D. Alvaro de Ataíde. 11 Em 1645 foi redigido outro Memorial sobre os feitos de D. Antonio de
Ataíde, sendo o documento imediato à Relação de Jerônimo de Ataíde, Copia del memorial del
Conde de Castanheira.

12
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Outros textos da autoria de D. Jerônimo de Ataíde podem ser encontrados na Biblioteca
Nacional da Espanha. O manuscrito da Recopilación de linajes de Portugal ainda aguarda o prelo. O
códice de 34 x 23 centímetros, com 422 folhas, contém muitas árvores genealógicas. Além destas
contém uma “Carta de Benito Arias Montano sobre la venta de 28 Biblias, por cuenta de Plantino, en
Medina” (Fol. 127); “Fundaciones hechas por D. Juan Martínez Silíceo, de 1545 a 1557”, escrita em
Toledo em março de 1557 (8 folhas sem numeração, entre as folhas 323 e 323v). “Libro Primero de
los Blasones de los escudos de armas de Portugal, por Duarte Núñez León, 1600” (Fols. 323v-336).
“Conquista de Portugal: lo que sucedió cuando Felipe II se apoderó del Reino de Portugal” (Fols.
383-422).13
As obras do Conde da Castanheira permaneceram inéditas ou desconhecidas, a exemplo
da presente Relação. D. Jerônimo de Ataíde, o Conde de Castanheira, não deve ser confundido
com o seu homônimo D. Jerônimo de Ataíde, Governador e Capitão-general do Brasil entre 16541657, e sexto Conde de Atouguia.
A influência de D. Jerônimo na historiografia portuguesa não se resume apenas a suas
obras. D. Jerônimo circulava entre os principais autores portugueses de seu tempo e travou
amizade com um dos principais historiadores da primeira metade do século XVII, Fr. Luis de Sousa.
O Conde da Castanheira emprestou, inclusive, documentos particulares para Fr. Luis de Sousa
escrever suas obras. Nas Memorias e Documentos citados por este historiador, aparece a indicação
“Seis Livros do Conde de Castanheyra, mandados por Dom Jeronimo de Atayde, filho do Conde de
Castro”. Estes seis códices compõe atualmente a coleção São Lourenço no Arquivo Nacional da
Torre do Tombo (SOUSA, 1844, p. 371). 14
Por volta de 1620 D. Jerônimo casou-se com D. Helena de Castro, filha de D. João de
Castro, senhor de Reriz e Benviver, Sul, Penela e Resende, e de D. Juliana de Távora. Tiveram três
filhos, D. Jorge de Ataíde, 3.º conde de Castro Daire, D. Antonio de Ataíde e Ana de Lima e Ataíde
(SOUSA, 1946, T. II, p. 305. GAYO, 1989, T. IV, p. 242). Foi na década de 1630 que Ataíde
escreveu a Información sobre Haver de Preceder en el Consejo de Portugal, supplicando de la
nueva forma de precedencias y Respondiendo a los errados informes que se dieron a S. Magestad.
Em 1639, D. Antonio de Ataíde e seu filho D. Jerônimo receberam de Felipe IV valiosas
comendas,15 exercendo depois o elevado cargo de aio do Príncipe Baltazar Carlos (SORIANO,
1867. T. I, p. 28).
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Foi mordomo-mor da Rainha Isabel, mulher do rei Filipe IV de Espanha, que o nomeou Marquês
de Colares, título que já não teve validade em Portugal, e lhe deu a promessa do ducado de
Benavente, caso recuperasse Portugal. Concluída a paz com Castela, em 1668, regressou a
Portugal onde ainda exerceu ocupações administrativas.16 D. Jerônimo de Ataíde faleceu a 12 de
Dezembro de 1669.
2. A HISTORIOGRAFIA DA JORNADA DOS VASSALOS
Na historiografia do século XX, a Jornada dos Vassalos para restaurar a Bahia dos
neerlandeses em 1625 é apontada como um esforço militar aos moldes feudais, no contexto das
relações de susserania e vassalagem. O Capítulos de História Colonial de Capistrano de Abreu,
publicado em 1907, diz que a nobreza ibérica organizou a expedição imbuída de um “espírito
cruzadista”. Stuart Schwartz (1991, pp.740-743) confirma a aderência da nobreza portuguesa ao
projeto de restaurar o centro político do Brasil.
A Jornada dos Vassalos não foi, decerto, uma empresa militar nos moldes da guerra
medieval. Foram utilizadas estratégias e técnicas modernas de combate, como o Terço da Armada,
que equivale atualmente aos fuzileiros navais. Esta empresa, não obstante, foi levada à cabo com
recursos da nobreza ibérica, que atendeu ao chamado do Rei espanhol D. Felipe IV. A leitura da
Relação de D. Jerônimo de Ataíde não só confirma este fato político como o reforça.
Guida Marques explica o significativo número de relações impressas e manuscritas acerca
da Recuperação da Bahia que correram pela Europa e, até mesmo, no México após 1625. Segundo
Marques (2009, p.90), “La vague d'imprimés, qui suit l'annoce de la récupération de Bahia, se
caractérise par un triomphalismo affiché, mêlant étroitement l'information à la célebration. Tous
exaltent la victorie des armes catholiques sur les ‘rebelles’ protestants”.
O relato oficial da expedição de 1625 foi publicado pelo crítico literário e humanista
espanhol D. Tomás de Tamayo Vargas, em 1628. O texto enfoca a supremacia da Espanha na
Europa e as questões religiosas que impulsionaram os conflitos do continente desde o século XVI.
Por isso, o discurso utilizado pelo autor para legitimar a reconquista da Bahia fundamenta-se na
hegemonia da religião católica e da Coroa espanhola sobre os seus adversários. 17 O mais completo
texto sobre a Jornada, pelo conjunto de informações que apresenta, é do espanhol Juan de
Valencia e Guzman, publicado somente em 1870. Na obra, o autor detalha e contabiliza
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praticamente todos os objetos e bens que foram carregados na expedição. 18 Há ainda o texto de
Eugenio de Narbona Zuñiga, de menor relevo que dos seus compatriotas citados. 19
Os Capítulos da Relação serão analisados em conjuto com dois textos sobre a conquista da
Bahia em 1624 pelos neerlandeses e a expedição de 1625. Estes dois textos, de origem
portuguesa, são de autoria do Padre Bartolomeu Guerreiro, publicado ainda em 1625, e do
Almirante e Cosmógrafo-mor D. Manuel de Menezes, que permaneceu inédito até 1859, quando foi
publicado por Francisco Varnhagen na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Como
D. Jerônimo de Ataíde, ambos são portugueses, mas o primeiro possui uma visão de conjunto que
falta aos seus compatriotas. O texto do Padre Guerreiro foi, aliás, uma das principais fontes a que
Ataíde recorreu para elaborar o manuscrito.
Ataíde é, contudo, o único autor português que concebe a invasão da Bahia como um
episódio do que seria conhecido posteriormente como Guerra dos Oitenta Anos. Por isso, o primeiro
capítulo da Relação é um Discurso sobre a Holanda, no qual trata dos direitos de sucessão e
vassalagem da nobreza neerlandeza, do processo de independência das Províncias Unidas iniciado
em 1572 e seus desdobramentos no século XVII. Esta visão é recorrente em outras crônicas de
origem espanhola, como na obra de D. Tomás de Tamayo Vargas, mas inédita, contudo, aos
autores portugueses que entenderam a perda da Bahia apenas como um episódio particular de
agressão dos neerlandeses a um território ultramarino de Portugal.
A interpretação dos fatos por este viés político obviamente cumpria uma função prática.
Colocando-se na condição de ofendidos, os portugueses puderam legitimar sua reação militar.
Dentre os autores portugueses que escreveram sobre a Jornada de 1625, Ataíde foi uma excessão
por apresentar no seu texto a tentativa de hegemônia da monarquia espanhola na política européia,
ainda que coadunando-se a esta ideia, afinal escrevia para o próprio rei. O autor chegar a utilizar, à
folha 154, a expressão “nuestra España”. No verso desta mesma folha, contudo, o autor questiona
as implicações da soberania castelhana utilizando, habilmente, a metáfora do aqueduto:
No se les niega a los Portugueses rason en lo que sienten la falta de sus
Reyes, no porque hoy les falte en Su Magestad el arrimo que antes tenian,
pero es la diferencia que va de beber el agua en la fuente, o por acuadutos
que talves nos truxo salitre si no gusanos.
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Outro ponto comum aos autores de origem portuguesa é não atribuir aos cristãos-novos e
cripto-judeus a culpa pela tomada de Salvador em maio de 1624. Entre os autores espanhóis, não
obstante, é recorrente acusar os judaizantes de traição política e colaboracionismo com os
invasores, alegando que isto ocorreu por temor ou ódio destes ao Santo Ofício. Neste aspecto, a
Relação de Ataíde se alinha às dos seus compatriotas, visto que em nenhum momento os
judaizantes são apontados como traidores responsáveis pela entrada dos neerlandeses em
Salvador.
Nenhum texto sobre a Jornada dos Vassalos aborda a questão dos saques levados à cabo
na Bahia pelos próprios expedicionários católicos. Caso esta informação fosse publicada, seria
dirimido grande parte do discurso e da “nobreza” da empresa militar. Uma carta do Cabido da Sé da
Bahia apontou a desconfiança de que parte do saque dos neerlandeses em 1624 foi trazido
clandestinamente pelos soldados que foram socorrer a cidade do Salvador em 1625. Felipe IV
encarregou à Mesa de Consciência e Ordens investigar esta afirmação, mas as investigações nunca
foram aprofundadas, talvez por conta da influência política de supostos envolvidos.20
É necessário esclarecer quais as fontes utilizadas por D. Jerônimo de Ataíde para escrever
a Relação, redigida ainda no calor do combate, visto que a folha 153 indica “este ano de 1625”. O
autor estava preparado para embarcar para o Brasil, mas na ocasião, como afirma no verso da folha
167, foi obrigado a seguir para Madrid acudir ao seu pai que estava preso. Segundo ele próprio,
deveria embarcar na nau almiranta ao lado de D. Francisco de Almeida.
De modo que Ataíde não embarcou na expedição para a Bahia, então quais seriam suas
fontes de informação? Primeiro, ele foi testemunha da organização da expedição e em 1624-1625
circulou tanto por Portugal quanto por Madrid. Os fatos apresentados até a armada de restauração
zarpar de Cadiz em janeiro de 1625 foram vivenciados pelo autor. Em segundo, conforme foi
observado, sua principal fonte das notícias foi a Jornada dos Vassalos, do Padre Bartolomeu
Guerreiro, publicada em fins de 1625.
Outros fatos foram tão divulgados que aparecem de maneira uniforme em todos os autores
da Jornada dos Vassalos. Os donativos em dinheiro, material bélico, soldados e embarcações feitos
pela nobreza de Portugal que é ponto pacífico nos textos de Guerreiro e Manuel de Meneses
também é relatado no verso da folha 165 da Relação de Ataíde. O mesmo para os donativos
levados a cabo pelo episcoapdo português.
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Há ainda uma terceira fonte para a Relação de Jerônimo de Ataíde, visto que algumas
informações não constam em qualquer outro autor. Sem dúvida, trata-se de algum soldado ou
religioso que embarcou para a Bahia e ao retornar para a Europa lhe narrou alguns acontecidos.
Além disso, a invasão da Bahia ameaçava também uma propriedade dos Condes da
Castanheira: a ilha de Itaparica. O primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza, doou a ilha
em sesmaria ao primeiro Conde de Castanheira, avô de D. Jerônimo de Ataíde, em 1552. D.
Jerônimo revela no verso da folha 155 um plano de invasão dos neerlandeses que consistia não em
atacar Salvador, mas tomar e fortificar a ilha de Itaparica. O objetivo dos militares neerlandeses,
com esta manobra, seria utilizar os 35 kilômetros da ilha para fechar estrategicamente a entrada da
baía aos navios de mercadorias. Com isto, obrigaria os moradores a estabelecer comércio com a
Companhia das Índias ou sofrer com crises de carestia. Esta manobra só seria utilizada, de fato, em
1647 por Sigmund von Schkoppe.
A elaboração dos Capítulos da Relação teve, não obstante, um objetivo pragmático: a
defesa de D. Antônio de Ataíde. Na folha 184 o autor torna explícito que o principal intento da
Relação era nomear as pessoas que ocupavam os principais postos na Armada, especialmente D.
Antonio de Ataíde, seu pai, a quem denomina de Capitão General Perpétuo da Real Armada desta
Coroa, dando a razão porque não se embarcou na jornada exercendo seu ofício. Deste modo, a
ausência de pai e filho na armada de restauração da Bahia deveria ser justificada através deste
escrito. O objetivo político do texto levou o autor a escrevê-lo em castelhano, visto que o
destinatário seria o Rei Felipe IV.
A história de Dom Antonio de Ataíde foi objeto de estudo de Charles Ralph Boxer (1951, pp.
24-50; e 1934, pp. 189-200). Nascido em 1567, D. Antonio de Ataíde, 5º conde da Castanheira, foi o
terceiro filho do 2º casamento do 2º conde da Castanheira, igualmente chamado D. Antonio de
Ataíde, morto em 1603. Sua mãe D. Maria de Vilhena era filha de D. Luís de Meneses e
Vasconcelos e D. Branca de Vilhena. Casou-se com D. Maria de Lima, filha e herdeira de D. Antonio
de Lima, senhor de Castro Daire, e de Dona Maria de Vilhena. Daí se tornar o 1 o Conde de Castro
Daire. Foram pais de D. Jeronimo de Ataíde, que sucedeu ao pai como 2º conde de Castro Daire e
6º conde da Castanheira.
Após a morte do Cardeal-Rei em 1580 e inciado o processo de anexação de Portugal pela
Coroa da Espanha, D. Antonio tomou o partido da monarquia espanhola, participando da expedição
do Marquês de Santa Cruz contra a Ilha Terceira. Serviu sob as ordens de D. Martinho de Ribera,
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general das galés de Espanha e por seus serviços foi nomeado sucessivamente capitão de cavalos,
fronteiro-mor dos coutos de Alcobaça, general de uma armada da costa, coronel de Infantaria,
capitão-mor das naus da Índia, general das armadas de Portugal. Do período em que atuou como
capitão-mor, Dom Antônio colecionou uma série de notícias ultramarinas e roteiros de viagem,
inclusive documentos de quem viria a ser seu substituto na Armada de 1624, Dom Manuel de
Menezes.21
Os problemas de D. Antonio de Ataíde junto a Coroa começariam em 1621. Neste ano, a
nau Nossa Senhora da Conceição regressava da India, com valioso carregamento. Ao chegar à ilha
Terceira, o capitão da nau Nossa Senhora da Conceição recebeu instruções para navegar em
direcção à costa portuguesa pelos 39,5° de latitude, o que de facto fez, mas, ao invés da armada da
costa que o deveria esperar, deparou com dezassete vasos argelinos ao largo de Peniche. Seguiuse o combate que durou dois dias e a nau foi perdida depois da explosão que se seguiu a um
incêndio, eventualmente posto pela própria tripulação, já sem hipóteses de continuar a defesa do
navio. João Carvalho Mascarenhas, que seguia a bordo e foi levado para o cativeiro em Argel,
escreveu um relato pormenorizado do que se passou. (MASCARENHAS, 1627, p. 1 ss).
D. Antonio de Ataide, no cargo de capitão da armada, foi acusado pelo governo felipino de
não executar seus encargos defensivos. Na Egerton Library do Museu Britânico existe outra relação
que trata do procedimento de D. Antonio no caso da nau Conceição. 22 Para sua defesa publicou o
panfleto Cargos que resultaraõ da devassa que os governadores de Portugal mandarão tirar de
Dom Antonio de Attayde, capitaõ geral da armada de Portugal, acerca da perda da nao da India
Nossa Senhora da Conceissaõ, que os inimigos queimaraõ o anno de 1621. e resposta de Dom
Antonio aos cargos. Lisboa, 23 de Iunho de mil & seiscentos & vinte dous. (MACHADO, 1741. T. I.
p. 208. SILVA, 1859, Vol. I, p. 91).
A conquista da Bahia pelo neerlandeses em 1624 impeliu a nobreza ibérica a recorrer às
armas, mas, preso, D. Antonio de Ataíde foi excluído desta comoção política. Foi neste contexto que
D. Jerônimo escreveu os Capítulos da Relação, que teria por fim auxiliar a defesa de seu pai em
Madrid.
Após ser julgado e absolvido contra as acusações que o impediram de comandar a
almiranta da Jornada dos Vassalos, ficou reconhecido que D. Antonio cumprira suas ordens,
embora mal sucedido. Filipe IV, querendo marcar tal circunstância, nomeou-o gentil-homem de sua
Câmara, mordomo-mor da Rainha D. Isabel, conselheiro de Estado do Conselho de Portugal e
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presidente do Conselho de Aragão. Foi por esta época enviado à Alemanha como embaixador
extraordinário. O título de conde de Castro Daire lhe foi concedido por alvará de 30 de abril de 1625,
assinado em Aranjuez por Filipe IV. Sucedeu ao sobrinho D. João de Ataíde e veio a ser 5º conde
da Castanheira.
Em 1631, D. Antonio foi nomeado governador de Portugal com o Conde de Vale de Reis.
Cargo que ocupou sozinho de Março de 1632 a Abril de 1633 em virtude do falecimento de Nuno
Mendonça, Conde de Vale de Reis. O fundo documental guardado na Biblioteca da Ajuda deriva,
em grande medida, deste período. Adiante, foi presidente da Mesa da Consciência e Ordens.
Quando em dezembro de 1640 teve início a Restauração Portuguesa, D. Antonio de Ataíde
permaneceu alinhado aos Habsburgos, falecendo a 14 de dezembro de 1647, com cerca de 80
anos.
É lamentável que D. Jerônimo não tenha concluído o texto da Relação. È impossível dizer o
que o levou a deixar o texto inconcluso. Uma folha que continha a conclusão do nono capítulo foi
subtraída, talvez pelo próprio autor, mas certamente antes de ser anexada ao códice. Apesar disto,
cerca de 70% do projeto inicial do texto foi concluído, sendo estas as partes mais importantes da
organização da expedição, de que o autor foi testemunha presencial, e das notícias da Bahia, de
que o autor utilizou outras fontes de informação.
O capítulo 10 deveria abordar a capitulação dos neerlandeses na Bahia em maio de 1625, o
que, não obstante, já é demasiado conhecido e teve seus pormenores divulgados por outros
escritores e até nas curtas relações publicadas em diferentes idiomas e países.23 É sentida,
contudo, a inexistência dos capítulos 11 e 12, visto que abordaria os meses seguintes à vitória
sobre os neerlandeses e a chegada da armada de socorro de Boudewijn Hendriksz. Os capítulos
13, 14 e 15 já não interessam diretamente aos negócios do Brasil, visto que tratariam dos ingleses
em Cádiz e da retirada da armada inglesa, além de outras notícias da Itália e de Flandres. Assim, o
texto de Jerônimo de Ataíde, pelas razões observadas, merece ser publicado integralmente,
ampliando o debate (MARQUES, 2009, pp. 99-11) acerca da circulação de manuscritos que tratam
da Recuperação da Bahia em 1625.
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Os volumes segundo, terceiro, quarto e quinto desta coleção são de conteúdo mais homogêneo entre si, tendo
em conta que constituem o conjunto de documentação provavelmente reunido por D. Álvaro de Castro e que
testemunham a sua permanência no Oriente, onde foi capitão mor do mar da Índia, e a de seu pai, D. João de Castro,
(vice-rei da Índia). Grande parte da correspondência informa sobre o Estado da Índia, relata os conflitos de interesses,
tanto públicos como privados, que vão desde as constantes ameaças das potências locais, até às desavenças entre
oficiais, ilustrando os grandes acontecimentos e as pequenas ocorrências de que é composta a história do quotidiano.
O sexto volume é um livro manuscrito de autoria atribuída a Diogo do Couto acerca do governo da Índia,
sendo governador D. Estevão da Gama (m. 1575), que ocupou o cargo de 1540 a 1542. É um livro composto de 30
capítulos, faltando os 3 primeiros.
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1639. D. Felipe IV. “Carta de Comenda a Fr. D. Antonio de Athayde professo da ordem de Xp. o e ao seu filho mais
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16 BA. Cod. 51-IX-13, fl. 228. 1669, Março 10, Londres. Carta de Gaspar de Abreu de Freitas para o [6º] conde da
Castanheira [D. Jerónimo de Ataíde] sobre o embarque dos enviados de Inglaterra e Suécia, um a cumprimentar e outro
a negociar.
17 TAMAYO DE VARGAS, Tomás. Restauracion de la Ciudad del Salvador, i Baia de Todos Sanctos, en la Provincia del
Brasil. Pos las Armas de Don Philippe IV. El Grande Rei Catholico de las Españas i Indias. Madrid: Viuda de Alonso
Martin, 1628.
18 VALENCIA Y GUZMAN, Juan de. Compendio Historial de la Jornada del Brasil, ano 1625. Recife: Editorial Pool, 1984.
2.a ed.
19 ZUÑIGA, Eugenio de Narbona. Historia de la recuperacion del Brasil por la armas de España y Portugal el año de
1623. In: Anais da Biblioteca Nacional, Vol. LXIX, pp.161-330. Rio de Janeiro: 1955.
20 ANTT. Mesa de Consciência e Ordens, Consultas, Livro 30 (1625-1630), fl. 26v. “Em Carta de SMg.de de 5 de
fevereiro de 1626” .
21 LEITÃO, Humberto (Org.) Viagens do Reino para a Índia e da Índia para o Reino: (1608-1612). Lisboa : Ag. Geral do
Ultramar, 1957-58. 3v.
22 British Museum. Ergeton Library. Códice n o 1136, Tomo VI. Fls. 474-525v. Consultas, pareceres, cartas, memoriaes, e
outros papeis, tocantes ao caso da nau queimada em 11 de outubro de 1621 em frente da Ericeira pelos Turcos, sendo
D. Antonio de Attaide, Capitão General, e D. Francisco de Almeida, Almirante da armada, o que deu logar a que estes
dous Officies fossem processados, etc. Entre estes papeis há um (fol. 481 a 497) com o seguinte titulo: Relação de
como procedio D. Antonio de atayde Capitan General de la armada dede portugal el año de 1621en que se quemó una
nao de la yndia en frente de la Ericera estando la armada en el cavo despichel 12 legoas della, con calmeria y sin berla
ni tener recado alguno de que alli estubiere, ni que peleava. Datados de 1622.
23 Para um catálogo das publicações de Relações acerca da Invasão da Bahia ver: RODRIGUES, José Honório.
Historiografia e Bibliografia do Domínio Holandês no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1949. Algumas
das relações que tratam das capitulações em abril de 1625 são: LA DEFAITE Navale de Trois Mil, Tant Espagnols que
Portugais,mis taillez en pieces par les Hollandois, à la Baya de Todos los Sanctos. Traduite de Flamand en François.
Paris: Iean Martin, 1625. AVENDAÑO Y VILELA, Francisco de. Relacion del viage, y svceso de la armada, qve por
mandado de Sv. Magestad partio al Brasil a echar de alli los enemigos, que lo ocupauan. Dase cuenta de su entrega, y
de las capitulaciones, con que salio el enemigo, y valia de los despojos. Hecha por don Francisco de Auendaño y Vilela,
que se halló en todo lo sucedido; assi en la Mar, como en la Tierra. Cordova: Salvador de Cea Tesa, 1625. RELAÇÃO
Verdadeira. In: Revista do Instituto Histórico Brasileiro, Vol. 5. pp. 473-490. Rio de Janeiro: 1843.
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A ASCENSÃO DE UM GOVERNADOR-GERAL E UM “QUASE” OUVIDOR-GERAL NA BAHIA EM MEADOS
DO SÉCULO XVII

Érica Lôpo de Araújo1

Resumo
O presente trabalho pretende compreender de que maneira a crise restauracionista permitiu a
alguns homens o acesso e veto a cargos da administração central na capital da colônia, centrando nos casos
do governador-geral Antônio Telles da Silva e na efêmera nomeação e suspensão de Jerônimo de Burgos
para o cargo de ouvidor-geral. A partir de uma análise da trajetória do referido governador-geral do Brasil
tem-se o objetivo de observar como se deu a consolidação de uma elite militar em uma elite cortesã. Através
de um exame da rápida nomeação de Jerônimo de Burgos busca-se identificar quais eram os tipos de
impedimentos impostos para que indivíduos viessem a ocupar cargos no Brasil, e observar se eles eram
diferentes ou semelhantes daquelas do Reino. Consta também entre os objetivos da pesquisa, investigar até
que ponto, com os referidos casos, foi possível “comprar” o passado e garantir o presente, seja com riquezas
ou com uma boa rede de relacionamentos (fama pública).
Palavras-chave
Impedimentos, ascensão, cargos administrativos.

O sucesso da Restauração portuguesa de 1640 parece um fenômeno ainda pouco
esclarecido pela historiografia. Afinal, como o pequeno e então enfraquecido reino de Portugal foi
capaz de readquirir sua independência e reter seu império tendo suas fronteiras pressionadas por
Castela, suas colônias invadidas pela Holanda e suas relações diplomáticas rompidas com Roma?
A esse questionamento sobrepõe-se uma série de respostas, e aqui destacamos a de Evaldo
Cabral de Mello que afirma que o feito português não foi produto da genialidade dos Bragança nos
campos da liderança e engenharia política e tampouco foi o resultado de uma peculiar eficiência dos
diplomatas. De acordo com Melo, o êxito foi o produto de
Uma fortuita associação entre vitórias coloniais (como a reconquista de
Pernambuco, e a retomada de Luanda por Salvador Correia de Sá, em
1648), do contexto histórico vivido pela Europa ao fim da guerra dos Trinta
Anos e da capacidade de Portugal de financiar suas campanhas militares e
diplomáticas durante o período citado. (MELLO, 2003, p. 19)
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Tão grande feito português fora, de fato, de significativa singularidade para o século XVII,
pois, de acordo com Rafael Valladares “Ódios e malquerenças, queixas e reparos não conduziam à
ruptura política com o soberano (...)” Afinal, “a fidelidade e lealdade ao rei não eram discutíveis.”
(VALLADARES, 2006, p. 15) Por isso, cabe aqui uma reflexão não apenas das razões que
promoveram a restauração, mas também sobre os motivos que permitiram a sua permanência e
asseguraram o seu êxito, bem como os desafios postos a Portugal após dezembro de 1640. Vale
lembrar que a ameaça de um contragolpe mostrou-se viva, e algumas vezes real, durante os longos
28 anos que separam a Restauração do reconhecimento espanhol. 2 De acordo com Cabral de
Mello,
aclamado, D. João IV tinha três tarefas pela frente. A primeira, na Europa, o
reconhecimento do Reino e do trono; a segunda, na Península Ibérica, a
defesa das fronteiras contra o inevitável ataque do vizinho; e a terceira, no
ultramar, a reivindicação das colônias que, na América, na África e na Ásia,
haviam sido perdidas para os Países Baixos no decorrer da prolongada
guerra que haviam sustentado contra Castela. (MELLO, 2003, p. 26)
No ultramar, para além da necessidade de recuperação dos territórios perdidos para os
Países Baixos, enumerada por Cabral de Mello, era preciso também conservar as localidades, que,
apesar de estarem ameaçadas, não haviam caído nas mãos do inimigo. A cidade de Salvador –
capital da América Portuguesa –, embora contasse com uma tropa regular (primeira tropa regular do
Brasil) desde a invasão de 1624/1625, continuou sendo alvo de ataques. À fundação do governogeral em 1549, seguiu-se uma montagem administrativa mais complexa, que por vezes criava ou
excluía cargos na tentativa de adequar-se ao desenvolvimento da colônia. Para ocupar os referidos
cargos, no entanto, era preciso trazer do reino bacharéis treinados na guerra e no ofício burocrático.
(RICÚPERO, 2009)
Os homens que ocupavam cargos governamentais no império português possuíam
experiências profissionais e sociais bastante diversas. “Nobres, clérigos, contadores, todos tinham
cargos administrativos e todos, certamente, poderiam ser chamados [de] burocratas.” A essa
assertiva de Stuart Schwartz, pode-se unir uma outra que diz que a burocracia imperial encontravase centrada na “organização judicial na qual os cargos eram ocupados por magistrados cujas vidas,
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status e planos estavam inextricavelmente ligados ao governo.” (RICÚPERO, 2009, p. 139) Não
havia, portanto, uma separação do indivíduo social e profissional.
“Os cargos ultramarinos sempre foram apetecidos pela melhor nobreza portuguesa, não só
porque no seu desempenho se alcançavam honras e mercês públicas, como também se
granjeavam, e rapidamente, boas fortunas.” (RAU, 1984, p. 29) De acordo com a historiadora
Virgínia Rau, servir a coroa em tarefas militares e administrativas constituía-se, não apenas num
direito, mas também num dever do vassalo nobre. Após o advento da vinculação de bens e em
tempos de crise, esta teria se tornado uma das principais formas de ascensão encontradas pelos
filhos segundos que eram avessos à vida eclesiástica, fazer carreira ou procurar fortuna no alémmar.
Do Extremo-Oriente à África e ao Brasil abriam-se lhes vastos horizontes de possibilidades,
em que o serviço del-rei permitia, indiretamente e sem derrogar fidalguia, amealhar na mercancia ou
no prestamismo o suficiente para igualarem financeiramente aos seus “maiores” no regresso ao
território metropolitano. (RAU, 1984, p. 29)
Ao desenvolver um estudo sobre La nobleza en La España Moderna, o historiador Enrique
Soria Mesa afirmou que “La nobleza española de la época moderna puede definirse como una
nebulosa social, de confusos bordes y de difícil estruturación interna.” (MESA, 2007, p. 37) Em um
capítulo intitulado Un continuo Ascenso social, Soria Mesa se dedicou não apenas à ascensão
social, mas também à desmistificação da ideia de que havia uma grande imobilidade social entre os
séculos XVI e XVIII. De acordo com o autor, a riqueza foi o elo sobre o qual giravam quase todos os
processos sociais e políticos da época. Foi Soria Mesa quem atribuiu, talvez pela primeira vez, o
valor adequado ao fator riqueza. No segundo capítulo da referida obra – “Una difusa jerarquia” –,
consta um quadro comparativo que elenca o número de concessões de títulos nobiliárquicos em
razão dos diferentes reinados desde o princípio do século XVI até o reinado de Fernando VII. A
partir da observação e análise do referido quadro foi possível inferir que, em momentos de crise, há
uma maior concessão de nobilitação. Nos momentos em que houve falência do Estado espanhol,
assim como em momentos de guerra, observou-se uma maior venda de cargos. Como exemplo, é
possível citar os reinados de Felipe IV e Carlos II, período em que aconteceu a Restauração
portuguesa e sua consolidação, e que foram concedidos, respectivamente, 329 e 411 títulos
nobiliárquicos, enquanto no reinado de Felipe III, que os antecedeu, apenas 63 títulos. (MESA,
2007)
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Concordando com Soria Mesa, Nuno Monteiro afirma que em momentos de crise há uma
maior concessão de senhorios e uma dilatação das funções que concedem o estatuto de nobreza.
(MONTEIRO, 1994) Tomando como base a Restauração portuguesa como um momento de crise, e
as máximas de Soria Mesa e Monteiro, o presente trabalho tem como objetivo analisar de que forma
a crise restauracionista permitiu a alguns homens o acesso a cargos da administração central na
capital da colônia, centrando nos casos de ascensão social do governador-geral Antônio Telles da
Silva e no “quase” ouvidor-geral Jerônimo de Burgos e Contreiras.
Sobre as mudanças ocorridas no interior da nobreza, é preciso fazer menção aos estudos
de Norbert Elias desenvolvidos em “a formação e transformação da sociedade de corte francesa
como funções de deslocamentos sociais de poder”, um dos capítulos da obra A Sociedade de Corte.
No referido trabalho, Elias afirma que a “nobreza espalhada em todo o país deu origem à nobreza
de corte reunida em torno do rei. E assim, como a maior parte dos nobres passou de cavaleiros a
signeurs e grands signeurs da corte, os reis também sofreram uma transformação no mesmo
sentido.” Para o autor, Henrique IV teria realizado a transição do rei cavalheiresco para um tipo
aristocrático de corte, sendo Luis XIV o primeiro representante pleno desse novo tipo de rei. De
acordo com o Elias, o que aconteceu, portanto, foi uma transformação do militar em titulado
cortesão, diversificando as formas de ascensão social que estavam anteriormente restritas às
armas. (ELIAS, 2001, p.162)
A transformação ocorrida na sociedade francesa parece ter acontecido também na
península ibérica. Ao tratar dos Procedimientos culturales y transculturales de integración en un clan
financiero internacional, a historiadora Cármen Sans Ayán se utilizou da trajetória de uma família de
negociantes, os “Cortizos” (uma família portuguesa cristã-nova que ascendeu em Espanha), para
falar das estratégias de ascensão social da monarquia hispânica. Com o advento da união ibérica e
a forte perseguição da Inquisição portuguesa aos cristãos-novos, a família Cortizos migrou para o
país ibérico vizinho. A migração, porém, não impediu que os Cortizos e outras famílias de
comerciantes lusos fossem vítimas de maus-tratos e tentativa de expulsão. No entanto, entre idas e
vindas de Madri a Valadolid, Os Cortizos fortaleceram suas atividades comerciais e compraram o
ofício de “receptor general del Consejo y Contraduría Mayor de Hacienda”. No princípio da década
de 1640, Manuel Cortizo era reconhecido em Madri como um homem rico e influente. De acordo
com Ayán, “Manuel Cortizo se erigió en pieza clave de los abastecimientos del ejército de la
monarquía en el principado (dinero, caballos, sillas de montar, botas, etc) y fue entonces cuando dío
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pasos firmes para consolidar posiciones sociales y políticas.” Ainda no ano de 1642, Felipe IV
outorgou o hábito de cavaleiro da ordem de Calatrava, para ele e seus irmãos, recebendo dispensa
para receber o título. No mesmo ano, Manuel Cortizo tornou-se familiar do Santo Ofício, mercê
também convertida a seus irmãos. (AYÁN, 2009, p. 79)
Observe-se que no caso Cortizos, o dinheiro parece ter sido o fator maior que permitiu a
ascensão social da família, mesmo que outras razões tenham corroborado para o sucesso. O
conhecimento do caso da referida família leva a uma reflexão sobre as diferentes formas de
ascensão social apresentadas na Ibéria do século XVII. Vale ressaltar, no entanto, que de acordo
com Ronald Raminelli, os países ibéricos ofereceram diferentes lógicas de nobilitação. Enquanto na
Espanha a condição para ocupar cargos era ser nobre (a escolha de funcionários funcionava como
uma forma de reconhecimento de um privilégio já existente), em Portugal a condição para ser nobre
era ocupar cargos (a coroa reconhecia primeiro o serviço, para então reconhecer o privilégio).
Assim, em terras lusas, a câmara e as ordenanças teriam sido as escadas que permitiram a
ascensão social. Observou-se, portanto, uma noção mais alargada de nobreza que se relacionava
com a burocratização no caso português. Tal sistema, ao basear-se no mérito, terminou por ser
mais individualista, e permitir que, no ultramar, por vezes, homens locais viessem a ocupar cargos
de significativa importância como foi o caso de João Fernandes Vieira, um dos grandes
responsáveis pela reconquista de Pernambuco. (RAMINELLI, prelo)
Para além de identificar as formas de ascensão social, cabe aqui pensar sobre o que era
ser nobre na sociedade da América Portuguesa de Antigo Regime. Ao tratar do ethos nobiliárquico,
Nuno Monteiro afirma que embora ser nobre não constituísse uma característica-produto de uma
autodenominação, observaram-se muitos casos em que indivíduos se identificavam como nobreza
da terra, sem o serem de fato. Sobretudo nas sociedades mais distantes do reino, ser nobre
transformou-se num sinônimo de viver ao modo da nobreza. Na prática social e institucional
portuguesa a categoria dos “nobres” terminou por assumir uma conotação demasiadamente ampla,
que se distinguia da de fidalgo (mais restrita), e incluía muitos ofícios e funções, bastante diversos
daqueles tradicionais. Assim, a partir da transformação do ethos de nobre em modelo da sociedade,
realizou-se uma transformação da nobreza de função, em qualidade, promovendo uma ampliação
do seu conceito. De acordo com o autor, novas funções sociais teriam forjado o surgimento daquilo
que ele chamou de “nobreza civil ou política”. Essa nobreza emergente seria composta por
indivíduos, que, apesar de sua origem humilde, atingiram certo enobrecimento como recompensa
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por ações valorosas, ou por terem ocupado cargos importantes. (MONTEIRO, 1994) Houve,
portanto, uma adaptação do ethos para as sociedades de além-mar.
Alinhado com o pensamento de Monteiro, Stuart Schwartz afirma que embora a sociedade
da América portuguesa do século XVII tivesse herdado concepções clássicas e medievais de
organização e hierarquia social, a essa sociedade acrescentaram-se sistemas de graduação que
tiveram sua origem na diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. De acordo com
Schwartz, a sociedade desenvolvida na América portuguesa “foi uma sociedade de múltiplas
hierarquias de honra e preço, de várias categorias de mão-de-obra, de complexas divisões de cor e
de diversas formas de mobilidade e mudança...” (SCHWARTZ, 2005, p. 209)
Certamente muitos portugueses não fidalgos que vieram para o Brasil se utilizaram dessa
peculiar diferenciação americana que produziu uma sociedade de “múltiplas hierarquias”. Dentre
esses portugueses, a título de exemplo, se tentará recuperar aqui a trajetória de Antônio Telles da
Silva que seguramente foi um desses homens lusos que soube usufruir bem desse ethos
americano, utilizando-se de todos os sinais exteriores de distinção que lhe cabiam quando foi
empossado no cargo de governador-geral do Brasil no ano de 1642, uma vez que eram as “formas
de tratamento, insígnias, privilégios e obrigações (que) definiam a posição dos indivíduos.”
(SCHWARTZ, 2005, p. 210) Embora viesse de uma família “das mais gradas de Portugal”, Telles da
Silva não possuía bens de valor quando chegou ao Brasil para ser governador-geral. Filho não
primogênito de Luís da Silva e D. Mariana de Lencastre, nada herdou de seu pai, pois toda a
herança ficou vinculada ao morgado de seu irmão primogênito João Gomes da Silva. Sua vinda
para o Brasil estava, provavelmente, relacionada com suas conquistas militares. Após ter
participado ativamente da restauração da Bahia em 1625 e da aclamação de D. João IV, sendo o
único nobre ferido no combate, foi agraciado com o cargo de governador-geral do Brasil, o privilégio
de se tornar familiar do Santo Ofício e a promessa de ganhar o título de Conde de Vilar-Maior.
Durante a sua estadia na Bahia, Telles da Silva reuniu significativa fortuna, como pode ser
comprovado a partir da leitura de seu testamento. (RAU, 1984) Embora tenha saído do cargo de
governador-geral no ano de 1647, permaneceu em Salvador até 1650, vindo a falecer no caminho
de volta para o reino.
Para além das diferenças entre as lógicas de nobilitação dos países ibéricos, anteriormente
apresentadas, é válido pensar sobre quais foram os requisitos, bem como os tipos de
impedimentos, impostos a indivíduos que viessem a ocupar cargos especiais no Brasil. De acordo
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com o cronista português da conquista da Ásia, João de Barros, dentre as características que o
governador deve ter na Ásia, e que, de acordo com Francisco Cosentino, podem ser aplicadas ao
governador-geral do Brasil, listemos: “que seja homem de limpo sangue, natural, e não estrangeiro,
prudente cavalleiro, bom costumado, e que se tenha delle experiencia em casos semelhantes de
mandar gente na guerra.” (BARROS, 1777) A leitura desse trecho deixa clara a permanência da
experiência de guerra como um fator de significativa relevância para a escolha dos governadoresgerais. No entanto, a prática demonstrou que ser apenas um homem de armas já não era mais
suficiente. Ao utilizar os exemplos de D. Jorge de Mascarenhas (Marques de Montalvão) que
antecedeu Telles da Silva, Antônio Teles de Meneses (Conde de Vila Pouca) e João Rodrigues de
Vasconcelos e Souza (Conde de Castelo Melhor) que o sucederam, observa-se que os três
governadores referidos, para além de experientes homens de guerra, eram fidalgos letrados,
juntamente com a maioria dos governadores-gerais do Brasil do século XVII.3
O “cargo” de governador-geral foi definido por Francisco Cosentino como um ofício régio
superior. Segundo o autor, “a natureza superior de seu ofício deve-se ao fato de esse servidor
exercer, em nome do rei, e por sua delegação, alguns dos poderes próprios do ofício régio.” Mas a
natureza superior desse ofício encontrava-se limitada por seu caráter temporário e pelo fato de que
suas decisões encontravam-se submetidas, em última instância, à decisão do monarca; o que
terminava por lhe conceder uma função de qualidade inferior. Cosentino recordou também que
outras concepções encontravam-se agregadas a esse ofício, tais como a ideia do cargo público
como uma função. Esse ofício estaria, portanto, atrelado a um “conjunto de direitos e deveres
exercitáveis no interesse público” – caberia ao governador agir sempre em nome da causa pública.
Ao recordar que a justiça era um dos pilares das obrigações régias, juntamente com a
religião e a garantia de paz, esta deveria ser entendida como “princípio de dar a cada um o que é
seu”, fosse esse “seu” prêmio ou castigo. Dessa forma, o desempenho de um serviço era quase
sempre acompanhado de expectativas de premiação, ainda que nem sempre fossem “justas” as
recompensas. “Servir a coroa, com objetivo de pedir em troca recompensas, tornara-se quase um
modo de vida, para diferentes sectores do espaço social português. Era uma estratégia de
sobrevivência material, mas também de promoção” (OLIVAL, 2001, p. 21) Conhecendo o
pressuposto do dever régio para com a justiça, pode-se imaginar que, por vezes, o rei utilizasse
como justificativa a distância do reino e o aparelho burocrático para não empreender medidas de
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promoção, ou rigor para com seus vassalos de ultramar, tentando manter-se sempre aliado de
todos, e deixando seus vassalos cheios de expectativas de mercês por receber.
Um outro recurso possivelmente utilizado pelo monarca era o de criar requisitos básicos
para que um indivíduo viesse a ocupar um determinado cargo. Caso se faça um quadro comparativo
com as exigências no reino e ultramar para ocupar cargos administrativos, encontra-se como
semelhança a limpeza de sangue, que tanto lá, como aqui, tentava banir indivíduos que fossem
cristãos-novos ou descendentes deles nesse tipo de ofício. Não possuir defeito mecânico, também
era uma condição desejada no ultramar. Desde o ano de 1603, Felipe III confirmou dois acordos nos
ayuntamiento madrilenos. Nos referidos ayuntamientos determinava-se “que los regidores que se
acrecentaran y aquellos en quienes se renunciaran o traspasaran estos cargos no pudieron ser
oficiales mecânicos, ni ellos, sus padres o abuelos hubissem tenido tiendas de jóias, ropa, lancería,
ni outra cosa alguna.” (ORTIZ, 1973, p. 126) Alguns anos mais tarde, em 1638, Felipe IV veio a
confirmar a cédula e determinar de forma bastante clara que “los regidores habían de ser hidalgos
de sangre, no de privilegio, y que las pruebas de este estatuto (así lo lhama) habían de praticarse
en la misma forma y com igual rigor que se hacían en Sevilla, Córdoba y Toledo.”(ORTIZ, 1973, p.
127)
Essa foi uma tendência observada ao longo do século XVII, ainda que a ocorrência de
venda de cargos (venalidades) tentasse caminhar no sentido contrário e que houvesse significativas
diferenças regionais. Dessa forma, nas localidades em que os fidalgos não possuíam o domínio
completo dos municípios, obtinham ao menos a metade dos ofícios, recebendo o apoio da política
real. (ORTIZ, 1973) No ultramar português, para além dos já referidos impeditivos apresentados,
encontraram-se outros, comuns ao reino, como se verá a seguir através da efêmera nomeação do
licenciado Jerônimo de Burgos e Contreiras para o cargo de ouvidor-geral da Bahia no ano de 1644.
O referido licenciado, embora designado pelo Conselho Ultramarino para ocupar a ouvidoria geral
da Bahia (Estado do Brasil), teve sua nomeação revogada naquele mesmo ano pelo Desembargo
do Paço.
Jerônimo de Burgos e Contreiras serviu ao reino de Portugal na capitania da Bahia durante
grande parte de sua vida. Natural de Évora, Burgos veio para a capital do Brasil no ano de 1617
(ainda durante o período da união das coroas ibéricas), onde exerceu durante vinte e sete anos o
ofício de juiz dos órfãos e durante treze anos o de provedor da fazenda. No entanto, tantos anos
empregados no serviço da coroa parecem não ter sido devidamente recompensados, pois, em
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janeiro do ano de 1643, Burgos foi preso pelo então governador-geral do Brasil Antônio Telles da
Silva e levado ao cárcere no Reino aonde permaneceu pelo período de dois anos. Decorrido esse
tempo, como não foi possível se formar culpa sobre ele, foi posto em liberdade. (AHU, LF. Cx.
11/Doc.1150)
Em requerimento datado de janeiro de 1644, Jerônimo de Burgos, bacharel formado pela
Universidade de Coimbra, (na tentativa de ter acesso ao que achava lhe ser de direito), pediu por
seus serviços o foro de fidalgo, dois hábitos de Cristo com tenças e o cargo de ouvidor geral do
Brasil com título de desembargador da Casa do Porto para seu filho Christovão de Burgos. Como
justificativa para a provisão das referidas mercês, Burgos, para além de realçar seus já
mencionados serviços prestados à coroa, ressaltou sua ajuda ao rei nos dois momentos em que a
cidade de Salvador foi invadida pelos Holandeses nos anos de 1624 e 1638. (AHU, LF. Cx.
11/Doc.1152)
Após o envio da carta de Burgos, teve início um longo processo em que o Conselho
Ultramarino mostrou-se a favor do suplicante, enquanto o Desembargo do Paço apontava a
existência de dois impedimentos para que Jerônimo de Burgos fosse agraciado com a mercê
solicitada. Numa missiva enviada pelo Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, este buscou atestar
as qualidades e serviços de Burgos como suficientes para o recebimento das desejadas mercês, e
enviou, em anexo, grande número de certidões de outros magistrados para justificar a sua defesa.
Consta por nove certidões dos governadores geraes daquelle estado,
ouvidor G., e mais officiaes da fazenda e justiça q o ditto L.do servio [...] ate
o prez.te com tanta satisfação q antes, nem despois q no Brasil houve
Relação, não foi nunca culpado em Rezidencia (AHU, LF. Cx. 11/1150).4
Para complementar a defesa de Burgos, o Conselho ressaltou que “finalmente consta por
hua [certidão] sua dada na caza da supplicação, q tendo feitto os serviços referidos, mandou
Vmg.de q viesse prezo a este Reyno, e q sendo trazido ao Limoeiro desta cidade, se julgou não
haver delle culpas, nem de q se formasse libello.” Dessa forma, como uma “justa” recompensa por
ter sido preso “injustamente” e em razão do cargo de ouvidor-geral estar vacante em virtude da
prisão do licenciado Manuel Pereira Franco, pareceu ao Conselho Ultramarino sugerir ao rei que se
concedesse a nomeação imediata de Burgos para o referido ofício pelo tempo de três anos,
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ultrapassando a determinação régia que obrigava uma prévia submissão à aprovação pelo
Desembargo do Paço. (AHU, LF. Cx. 11/Doc. 110)
No entanto, decorrido pouco tempo de ser provida por Consulta do Conselho Ultramarino
para a ouvidoria geral da Bahia, a patente do referido cargo foi pedida de volta a Burgos pelo
corregedor do crime da corte Estevão Leitão de Meireles, seguindo instruções da comissão do
Desembargo do Paço. A justificativa para a remoção da mercê dada recaía sobre o encobrimento
da informação de que Burgos era casado na cidade de Salvador e em virtude do fato de Burgos não
ter sido “Lido” no Desembargo.5
Em Consulta posterior ao acontecimento, o Conselho se defendeu argumentando que em
duas consultas anteriores estavam presentes as referidas informações de que
elle era cazado na Bahia, não se ocultando nem calando esta verdade,
contanto que o Marquez Presidente deste Conselho, disse no seu votto,
que a respeito de ser aly cazado, e ser elle nomeado e amerçeado com
esta merce, sem ter lido no Dezembargo do Paço, nem approvado sua
pessoa nelle... (AHU, LF. Cx.11/Doc.1150)
A consulta seguiu dizendo não ter sido descuido do Conselho Ultramarino e que tão pouco
se fazia algo contra o “estillo” que o Desembargo do Paço guarda para semelhantes casos, pois,
também no referido desembargo “se consultão e nomeão pessoas que não tem lido nem aprovado”.
(AHU, LF. X.11/Doc.1150)
Não é objetivo desse trabalho discutir se a recusa sobre a nomeação de Jerônimo de
Burgos foi um conflito de jurisdição entre o Conselho Ultramarino e o Desembargo do Paço. O que
interessa é tentar compreender as justificativas apresentadas para que ele não ascendesse ao
cargo e de que maneira elas estavam relacionadas com o que se buscava num homem que viesse
a ocupar o cargo de ouvidor-geral. Em estudo sobre os ouvidores e a administração colonial,
Avanete Pereira Sousa, afirma que
em tese, esse modelo de gestão administrativa conferia a seus agentes o
total domínio sobre a condução da vida local ao mesmo tempo que os
levava à condição de principais representantes do poder central junto à
Câmara, sobrepondo-se inclusive ao juiz de fora. (SOUSA, 2005, p. 314)
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Uma das principais atribuições dos ouvidores foram as correições anuais, que de acordo
com Stuart Schwartz seriam:
levar criminosos a julgamento, supervisionar os serviços públicos,
inspecionar as eleições municipais, fazer com que os decretos reais fossem
obedecidos e salvaguardar as prerrogativas reais. No correr do ano o
corregedor deveria visitar todas as cidade e vilas sob sua jurisdição para se
certificar do estado de justiça (...) Chamava-se a isso fazer correição.
(SCHWARTZ, 1979)
Observa-se, portanto, que o ouvidor possuía o poder de supervisionar e administrar justiça,
tanto a cível, quanto à criminal, estando apenas subordinado ao governador-geral. A leitura de
trechos dos regimentos desses dois funcionários pode demonstrar um pouco do poder que eles
possuíam. O ponto 57 do regimento de Antônio Telles da Silva (1642) se dedica a falar sobre as
coisas que não se encontravam previstas em regimento e que dependiam do seu bom senso para
serem solucionadas.
E se emquanto vos servirdes naquelle governo sucederem alguas couzas q
por este Regimento não vão providas e cumprir fazerse nellas alguas obras
a praticareis com o ouvidor geral e provedor mor de minha fazenda e mais
officiais e pessoas q vos parecer q vos sabereis bem aconselhar e com seu
conselho e parecer provareis nellas como entendes mais por meu serviço e
sendo as tais couzas de qualidade q convenha ter se nellas segredo, as
praticareis com quaisquer das ditas pessoas q for prezente q vos melhor
parecer e se nas couzas q assy praticardes a tal pessoa ou pessoa fordes
differentes nos pareceres se fara cumprir em q vós vos rezolverdes e as
couzas q assy comunicardes fareis por escrito com declaração dos
pareceres das pessoas com quem os praticardes e o assento q sobre ellas
tomardes escreverá o escrivão da fazenda e assinareis vós e as pessoas q
forem na junta e de tudo me escrevereis [..] pellos primeiros navios q
vierem. (AHU, BA. Cx.1/Doc. 40)
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O regimento do ouvidor-geral Manuel Pereira Franco, datado de 17 de julho de 1643 pedia
que o referido funcionário fizesse uma espécie de balanço administrativo, a fim de que o rei pudesse
conhecer melhor os problemas da colônia.
E vos hei por mui encarregado façaes uma relação do estado em que
achardes a administração da Justiça em cada capitania, e dos casos em
que não estiver provido pelo Direito e Ordenações, e assim dos em que não
estiver bastantemente provido, e for necessario prover-se, e da reformação
que convirá antes fazer nestes, e nos mais, tocantes à administração da
justiça: A qual relação me enviareis, particularizando nella os ditos casos, e
dando sobre tudo vosso parecer... (FRANCO, 1638)
Uma outra questão de fundamental importância consiste em ter um olhar atento para a
complexa teia de relacionamentos sociais e econômicos que constituíam a trama do universo
colonial. (SCHWARTZ, 1979) Vale lembrar que o personagem em questão (Jerônimo de Burgos),
sendo natural do Reino, poderia ter e, de fato tinha, redes de relacionamento que extrapolavam o
campo colonial. Como bem destacou José Antônio Maravall, dentre os recursos que poderiam ser
utilizados para superar impedimentos de ascensão, para além da riqueza, figurava possuir uma boa
rede de relacionamentos, o que consistia em ter “padrinhos” e uma boa “fama pública”.
(MARAVALL, 1989) Jerônimo de Burgos possuía um aliado no Conselho Ultramarino, como ficaria
demonstrado anos mais tarde quando este tentava ingressar no Tribunal da Relação.
E João Delgado acrescenta, que por haver sido condiscipolo / de Hieronimo
de Burgos nas schollas, E lhe constar que tem / letras e sufficiençia, sendo
o seu caso, de não haver lido, dis-/pensavel, para poder entrar na Relação,
será nelle bem / empregado. (AHU, LF. Cx.12/Doc.1431)
No entanto, o Conselheiro João Delgado Figueira não teve força suficiente para assegurar a
nomeação de Jerônimo de Burgos nem como ouvidor-geral da Bahia nem como funcionário do
Tribunal da Relação. A nova nomeação para a ouvidoria teve lugar no ano de 1648, quando o
licenciado João Jácomo assumiu a ouvidoria geral do Estado do Brasil. 6
Assim como Jerônimo de Burgos, Antônio Telles da Silva não teve tanta sorte. Embora
Telles da Silva tivesse uma carreira promissora, tendo recebido do rei D. João IV a promessa de se
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tornar Conde de Villar Maior, nosso personagem faleceu antes de concretizar aquele que talvez
fosse o seu maior intento. Apesar de ter angariado significativa fortuna na cidade de Salvador,
Telles da Silva veio a falecer antes de mostrar aos seus, todo o prestígio e poder que o serviço das
armas e o governo da Bahia tinham lhe proporcionado. Os estudos de caso do ex-governador e do
“quase” ouvidor tendem a confirmar a afirmativa de Virgínia Rau de que o acesso aos cargos
camarários terminaram por constituir uma das principais vias de ascensão social na América
portuguesa de Antigo Regime. (RAU, 1984) Entretanto, como bem ressaltou Nuno Monteiro, a essa
via de ascensão não eram atribuídos valores idênticos para os diferentes cargos, nem tampouco
para a forma de selecionar quem os ocuparia. Não havia fórmulas pré-determinadas; tudo variava
de acordo com as possibilidades e usos da terra. (MONTEIRO, 1994)
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3 Para conhecer os governadores-gerais do Brasil, seus ofícios e títulos de fidalguia, ver: (COSENTINO, 2005)
4 “A residência era o exame ou informação que se tirava do procedimento do juiz ou governador, para apresentar como
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interesses locais, que causassem detrimento aos interesses reais, além de agir como agente fiscalizador frente aos
demais funcionários da administração.” (MELO, 2009)
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Ser lido no Desembargo. Era uma espécie de exame que qualificava/habilitava homens a ocuparem cargos reais.
“Leitura de bacharéis: exame pelos desembargadores da casa de Suplicação, votação pela mesa do Desembargo do
Paço”. (HESPANHA, 1994: 196)
6 Ainda no ano de 1644, o ouvidor-geral em exercício Manuel Pereira Franco foi retirado da prisão domiciliar em que se
encontrava e retornou ao seu ofício permanecendo até a eleição de João Jácomo. Sobre o assunto ver: (ARAÚJO,
2009).
5
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DESCONSTRUINDO UMA TRAJETÓRIA PARA A INDEPENDÊNCIA: BAHIA, 1808-18231
Elisa de Moura Ribeiro2

Resumo
A presente comunicação propõe discutir alguns dos projetos políticos na Bahia entre 1808 e 1823,
marcos, respectivamente, da chegada da Família Real portuguesa à Capitania e da expulsão das tropas
lusitanas após a guerra de independência. Neste sentido, é aqui inerente refletir a respeito das supostas
relações entre esses dois marcos e as mudanças advindas da transferência da corte ao Brasil na Capitania,
sugerindo-se que não haveria o acúmulo de expectativas que visavam ao rompimento com o império
português durante o período, a despeito do que se encontra assentado em certa historiografia.
Palavras-chave
Bahia, Independência, projetos políticos

Introdução
Não é unissonante entre os diversos autores o caráter dos projetos políticos formulados na
Bahia durante os anos que separam a chegada da família real portuguesa e o fim da guerra de
independência do Brasil na Bahia, respectivamente 1808 e 1823. Porém, se há um nexo entre
grande parte dos autores é que tais projetos guardariam o germe, mais ou menos desenvolvido, da
ruptura entre Brasil e Portugal, caracterizando o período como o do processo de independência.
Começo com Braz do Amaral, um dos primeiros a discutir essa temática. Em 1907, este
autor afirma que a Abertura dos Portos do Brasil às nações amigas (1808), subsequente ao
desembarque da corte na Cidade da Bahia, representaria “quase o decreto da independência do
Brasil” (AMARAL, 1907, p. 9). Seria, assim, 1808, o ponto de partida para a conquista da
independência, pois “Entre 28 de janeiro de 1808 e 2 de julho de 1823 se desenrolou o grande
drama político e histórico, de que deveria sair constituída uma grande nacionalidade livre e próspera
[...]: a nacionalidade brasileira”(Idem, p. 12, grifo do autor).
Em opinião semelhante à de Braz do Amaral, Wanderley Pinho, em 1961, também
relacionou o fim do monopólio comercial português sobre a colônia americana com as mudanças de
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cunho político provenientes da instalação da corte no Brasil, inclusive a Independência. Segundo
este autor, “a libertação econômica provocava, e fatalmente preparava e colaborava na
emancipação político-administrativa” (PINHO, 2008, p. 39). A partir do ano de 1808, surgiriam, para
ele, condições favoráveis à elaboração de um pensamento que intentasse a ruptura no império
português, de forma a elevar o Brasil ao status de estado independente (Idem, 2004).
Note-se que, na visão dos dois autores anteriores, Braz do Amaral e Wanderley Pinho, as
transformações ocorridas no interior do império português a partir de 1808, notadamente em sua
porção americana, se dariam de forma positiva em relação à Independência. Em outras palavras: a
vinda da Família Real promoveria uma trajetória ascendente em direção à ruptura, se tornando
marco indispensável, uma origem de um pensamento independentista. Contribuiria, portanto, ao
nacional 7 de setembro de 1822, e, consequentemente, ao baiano 2 de julho de 1823.
Já o historiador Ubiratan Castro de Araújo, em 2001, define um pensamento oposto ao que
analisei até então. Para este autor, a transferência da corte teve o papel, em relação à
Independência, de conter as aspirações democráticas oriundas de 1798, a chamada Revolta dos
Alfaiates, quando teria sido contestado o Estado Absolutista na Bahia. O ano de 1798, sim, para
Araújo, teria sido o marco da construção do Estado nacional brasileiro na Capitania (ARAÚJO,
2001, p. 25). 1808 desencadearia um processo de ganhos políticos à antiga colônia que se
tornariam referências para a conquista do poder por parte das elites locais. Em suas palavras, os
“„homens bons‟ do Brasil preferiram o caminho da acomodação e do compromisso com a Metrópole,
o que certamente retardou e alterou a qualidade do processo de independência do Brasil” (Idem, p.
25).
Assim, Ubiratan Araújo compreende os anos de 1808 a 1823 enquanto um período de
contenção de um pensamento independentista pré-existente ao primeiro marco, que estaria
associado ao movimento de 1798, enquanto uma independência elitista seria consolidada. Desta
forma se distingue de Wanderley Pinho e Braz do Amaral, ressaltando menos a vitória dos
movimentos ditos nacionalistas do que a derrota das classes populares e do ideário democrático
dos Alfaiates.
As duas versões apresentadas, não obstante contrárias, teriam em comum a hipótese da
construção de uma trajetória para a independência, com origem e desfecho nos mencionados
marcos. Perceberiam, os três autores, uma linha marcada pelo acúmulo de expectativas e
experiências que visavam à ruptura, endossadas pelas emancipações políticas vividas, a exemplo
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da Abertura dos Portos e da elevação do Brasil à categoria de Reino, Unido a Portugal e Algarves
(1815).
Para além do fato de serem os três, Amaral, Pinho e Araújo, cada um a seu tempo, nomes
ilustres da historiografia baiana, a ideia da existência de uma trajetória se mantém para o período
aqui proposto, também no que hoje se designa historiografia nacional. Nesse último caso,
antecipando-se o desfecho para o 7 de setembro de 1822, em troca do 2 de julho baiano. Para
ilustrar cito apenas uma das mais recentes obras que tratam da independência do Brasil, A
Independência Brasileira: novas dimensões, organizada por Jurandir Malerba. Em introdução deste
mesmo autor, ele conclui sobre o assunto: “Quanto a afirmar que a chegada da corte protelou a
independência, eu diria que sim e que não. [...] De um modo ou de outro, pela conciliação ou pela
ruptura, estava lançada a pedra fundamental da independência” (MALERBA, 2006, p. 33).
Malerba confirma as anteriores análises sobre a Independência da Bahia quando discute o
caráter da Independência do Brasil. O ano de 1808, para este autor, seria a origem do edifício da
Independência, e à “pedra fundamental” seguir-se-iam outras, mais ou menos essenciais, ao passar
das décadas de 10 e de 20 do século XIX. A metáfora da construção pensada por Malerba ilustra
bem a visão até então demonstrada: a de uma trajetória para a independência traçada desde 1808
e que, inexoravelmente, levaria à separação do Brasil para com o império português.
Porém, o propósito desta comunicação é seguir um caminho contrário ao dos autores acima
citados. O objetivo é negar a existência de uma trajetória que ligaria os anos de 1808 a 1823
enquanto uma trajetória para a independência. Para o caso da Bahia, a pesquisa que aqui adquire a
primeira forma aponta para o lado oposto ao que os autores aqui discutidos enunciam, mesmo que
no geral suas obras tenham contribuído bastante para a concepção deste objeto de pesquisa.

Viragem histórica e redefinições no império português
O desembarque da coroa portuguesa na Cidade da Bahia, a 22 de janeiro de 1808,
guardaria, aos observadores da época, duas importantes representações. A primeira, de que uma
nova era os aguardava. Tempo novo, no qual a secular condição de colônia, submissa política e
economicamente à metrópole portuguesa teria fim. A segunda, de que a vivência daquela
experiência inédita, em relação ao conjunto das colônias americanas, não seria suficiente para
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formulação de projetos definitivos de futuro, ainda que fossem otimistas a maior parte das previsões
(JANCSÓ; PIMENTA, 2000).
A chegada da Família Real na capital baiana geraria inúmeras expectativas aos diversos
grupos políticos da Capitania. Sua estadia em pouco mais de um mês manifestou-se a estes como
uma oportunidade de recolocar a Bahia na hierarquia política imperial, concretizando-se em
tentativas de recuperar à cidade sua antiga posição de sede administrativa da colônia, exercida até
1763. Em decreto de novembro de 1807 já era sabida a decisão pela residência da corte no Rio de
Janeiro.3 No entanto, a Ordem Régia não impediu que o Senado da Câmara da Bahia e o Corpo de
Comércio apelassem à Majestade para que a corte permanecesse na Cidade da Bahia. 4
O conteúdo desses pedidos evidenciaria o caminho cursado por estas instituições, símbolos
de poder, da sociedade colonial. Se o futuro era impreciso, fica claro que a escolha dos emissores
de opinião não foi pelas vias da sedição, caminho já conhecido e cursado na Bahia, sendo o mesmo
possibilidade factível visto os exemplos contemporâneos, Revolução Americana e Revolução
Francesa (JANCSÓ, 1997). Quando ambos, o Senado da Câmara e o Corpo do Comércio, insistem
na Bahia como melhor opção para sediarem a Coroa, por ser esta uma cidade mais rica ou mais
bem posicionada geográfica e estrategicamente, reafirmaram-se os laços políticos para com o
império português, demonstrando-se, além da imensa vontade de usufruir das benesses
provenientes da instalação da corte, lealdade e fidelidade à coroa portuguesa.
Com relação a este último item, a fidelidade à coroa portuguesa é perceptível na essência
do argumento do Senado da Câmara para que a corte não partisse para o Rio de Janeiro. A
“notoriedade do caráter sensível e extremamente afetuoso que distinguem os seus habitantes” faria
da Bahia o melhor lugar para acolher a Majestade, pois, “Não são as fortificações que seguram os
impérios [...] os trabalhos de muitos tipos caem ao ataque de poucos dias, o caráter, porém, de um
Povo não se muda facilmente”. Neste sentido, a sua lealdade é posta à prova e seria, portanto, tal
característica fundamental, o que de melhor a Cidade da Bahia poderia oferecer enquanto sede do
império.
Era implícito que a corte traria consigo inúmeras possibilidades aos “homens bons” baianos,
de se recolocarem politicamente, em vias de galgarem melhores posições que influíssem em seus
negócios e aumentassem suas riquezas (MATTOSO, 1992). A breve estadia da corte na Bahia,
entre janeiro e fevereiro do ano de 1808, possibilitou às classes proprietárias inúmeras benesses,
como a permissão para erigir uma fábrica de vidros, a criação da escola de cirurgia e, dentre todas
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estas a mais grandiosa, a abertura dos portos do Brasil às nações amigas (AMARAL; SILVA, 19191940).
Pois, embora a carta de lei tivesse, em um primeiro momento, caráter provisório, enquanto
medida urgente em meio à situação imposta pela invasão francesa em Portugal, na prática
inauguraria permanentemente o trânsito mercantil direto entre o mundo luso-brasileiro e a Inglaterra,
a quem no termo “nações amigas” possuía primazia, posição esta que se aprofundou nos
conhecidos tratados de 1810 (ALEXANDRE, 2007). E mais, para além da questão econômica: a
abertura dos portos representaria o marco de redefinição do império português, já que a roupagem
colonial do Brasil é então esvaziada em grande parte por essa medida (SOUSA, 2008.2).
Quanto às gratificações concedidas a partir de 1808, a Coroa portuguesa já possuiria,
desde os remotos anos do período colonial, uma espécie de tendência a conferir aos seus súditos
ultramarinos cargos e mercês. Essa seria uma forma de facilitar a governabilidade em suas
longínquas possessões, ao passo que, no sentido inverso os colonos garantiam suas posições nas
hierarquias político-sociais, reforçando-se os laços e os sentimentos de pertença ao Império. A
estes mecanismos de relação recíproca, alguns autores chamam de economia política de privilégios
(GOUVEIA, 2001). Mantendo-se os valores comuns ao Antigo Regime, a política de conceder
benesses enquanto dispositivo de preservarem-se os laços de identidade entre súditos e Coroa
também se manteria mesmo com esta sediada no Rio de Janeiro.
Um pequeno exemplo disso, em carta ao Príncipe Regente, em 1809, o Senado da Câmara
da Bahia solicita que se mudassem as adufas, gelosias e rótulas, tipos de portas e janelas feitas de
tábuas de madeira, por serem estas “incômodas e inúteis”, pois tornavam os edifícios públicos
“fúnebres”, “antiquados”, “escuros” e “sombrios”. 5 Em troca delas, viriam as frentes envidraçadas,
transformação que já ocorria nas casas inglesas que se fixavam na cidade em função da franquia
de seus portos. Por ser o “principal dos Estados do Brasil, depois da Corte do Rio de Janeiro, e
primeira [...] absolutamente na ordem, pela memorável sorte de preceder todo o Estado, em
celebrar e reconhecer em seu seio, a Régia Família e Pessoa de Vossa Alteza Real Salvo e
triunfante”, a Câmara pedia o régio beneplácito para reformar a paisagem da cidade, uma forma de
reconhecimento de seu mérito.
O caso da mudança dos frontispícios dos prédios públicos na Cidade da Bahia poderia
seguir o mesmo mecanismo de economia política de privilégios utilizado no Antigo Regime, à
medida que, supostamente, se põe enquanto um benefício à cidade que receberia tais melhorias. O
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que significa dizer mais dignidade aos seus habitantes, ou, em última instância, a um deles,
Francisco Ignácio Siqueira Nobre, a quem fora dado permissão real de construir uma fábrica de
vidros em 1808. De uma forma ou de outra, como consequência disso reforçar-se-iam os laços dos
baianos para com o império, em troca do benefício de verem sua cidade mais próxima do padrão
europeu de civilização.
A gazeta Idade D‟Ouro do Brazil, que inicia sua publicação em 1811, seria outra mercê que
possuiria relação direta com as transformações advindas em 1808 (SILVA, 2005). As luzes do
conhecimento e da civilização europeia desciam sobre a sociedade baiana, ao passo que
ancoravam os navios de Sua Alteza Real. Essa ideia é expressa no primeiro número da gazeta, em
que diz “os costumes se adoçam, e a obediência, e a lealdade crescem na mesma proporção em
que as luzes se dilatam”. 6 Outrossim, seu título anuncia aquilo que já era perceptível desde 1808,
que a fundação de um “império brasílico” iniciaria na Capitania da Bahia os anos dourados de sua
existência. Como é visto em substrato do prospecto da gazeta:
A predileção com que S. A. R. [...] distinguiu sempre esta cidade [...] E nós
não vemos, em toda a antiguidade, nem em outro tempo, nem outro
príncipe que se assemelhe [...] para fundador deste império brasílico. Esta
observação [...] faz que [...] demos à nossa gazeta da Bahia a denominação
adequada: IDADE D‟OURO.7
Haveria, desta forma, no Idade D‟Ouro a simbologia do reafirmar de laços entre coroa e
antiga colônia, mesmo se tratando de um periódico sob concessão real e examinado previamente
pela censura real (SILVA, 2005). Este é o ponto que ainda insisto: os projetos políticos na Bahia, a
partir das experiências de emancipações pós-1808, não possuiriam em seu cerne, enquanto
alternativa viável, a ideia de romper com o império português. A partir da transferência da corte, que
pôs fim, em termos práticos, ao estatuto colonial, com fim do exclusivo metropolitano, os habitantes
da Bahia agora beneficiados de privilégios inéditos, como a publicação legalizada de uma gazeta,
vivenciariam sua condição de portugueses como talvez antes não fora possível.
Essa tendência de aproximação teria se aprofundado com a elevação do Brasil à categoria
de Reino, unido a Portugal e Algarves, em 1815. Na Bahia, tão logo a notícia foi recebida, o Senado
da Câmara reuniu-se em vereação, em honra “da mais viva gratidão a aplaudir uma tão vantajosa,
como gloriosa união”, segundo ata lavrada na ocasião. 8 Em vereação seguinte, a Câmara deliberou
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por enviar dois dos seus vereadores efetivos, Manoel José de Araujo Borges e Pedro Bettamio,
representando o povo da Bahia em agradecimentos diante do trono do príncipe regente D. João. 9
Rogar aos céus pelo príncipe tão liberal, concedido por Deus ao povo da Bahia: esta foi a atitude do
Senado da Câmara descrita em carta enviada ao príncipe a respeito da elevação do Brasil a reino. 10
Tais reações à carta de lei de 1815, afora a bajulação própria do Antigo Regime, permitem pensar
que a formação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves não significaria na Bahia um passo a
mais em direção a uma independência. Absolutamente, neste momento, vivia-se o reafirmar dos
pactos para com o império português. Enquanto marco de uma “ruptura histórica” que representou
a chegada da Corte portuguesa ao Brasil, 1815 poderia ser enxergado como mais um sinal dessa
viragem, mesmo que em termos simbólicos, partindo do princípio de que não haveria um processo
de ruptura em curso.
Se, em 1808, o tão famoso “pacto colonial” estava desfeito, para os baianos, sete anos
depois, politicamente, o Brasil deixava sua condição de subordinação: passava a integrar o império
português portando o mesmo status de sua antiga metrópole. É mesmo possível que, aos
portugueses dos dois lados do Atlântico, o Brasil passava então a possuir status ainda maior que os
outros reinos, já que possuía a vantagem de abrigar a Corte imperial e sua real dinastia. Essa
mudança de situação é bastante perceptível na análise do diplomata francês, o abade De Pradt,
publicada em 1817, a respeito do estabelecimento do Brasil enquanto centro do império português:
Portugal não tinha mais colônia; pois ele próprio se transformara em
colônia. A metrópole não está mais em Portugal, e daqui em diante não é
mais em Portugal que se deve procurá-la. Ela passou para a América e a
colônia ficou na Europa. [As] antigas relações do Brasil com Portugal,
tornou-se bem evidente, que foram invertidas.11

Independência: vacilações e indefinições políticas
As emancipações político-culturais promovidas após 1808 não significariam na Bahia,
portanto, rupturas no mundo luso-brasileiro, ao contrário, promoveriam a aproximação entre os dois
polos (LYRA, 1995). Esta tem sido a tese defendida na presente comunicação. Adianto aqui que
essa aproximação dada entre 1808 e 1815 teria também influenciado as decisões políticas dos
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“homens bons” da Capitania, em 1817, na Revolução Pernambucana, e nos anos de 1821 a 1823,
frente ao movimento constitucional do Porto (1820), e às articulações em torno do príncipe regente
D. Pedro pela autonomização do Brasil (1822).
A conjunção promovida pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves estaria longe de ser
unanimidade. A Insurreição de 1817, que implantou o regime republicano autônomo por setenta dias
na região de Pernambuco – envolvendo também Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba –
seria o primeiro grande sinal das discordâncias da política imperial empreendida pelo Rio de Janeiro
(BERNARDES, 2003). Um movimento questionador do Antigo Regime, pois rompia ao mesmo
tempo com o Império e com o regime monárquico, evidenciando-se seu caráter liberal e sua
inspiração nas revoluções ocorridas em finais do século XVIII e início do XIX no mundo ocidental
(MOREL, 2003).
Ainda não está claro para a historiografia o envolvimento da capitania da Bahia na breve
república. O desembarque de Padre Roma, um emissário do movimento, no porto de Itapoan, em
Salvador, no mesmo mês que tivera início a insurreição, porém, pode ser indício de que nesta
capitania também os sentimentos de adesão não eram comuns a todos os seus habitantes
(SOUSA, 2008.1). Viria o Padre Roma à Cidade da Bahia buscar “adeptos em potencial” à
revolução, pois se acreditava serem os “patriotas baianos” essenciais para uma aliança das
capitanias do Norte contra a corte no Rio de Janeiro. No entanto, a ação rápida e inclemente do
então governador da Capitania, o Conde dos Arcos, antecipou-se a qualquer suposta estratégia de
pacto com a revolução pernambucana. Restam dúvidas se haveria de fato um plano específico dos
“patriotas baianos” de adesão à Insurreição e quais seriam os seus limites.
Seja pela forte repressão empreendida pelo governo baiano do Conde dos Arcos, que além
de ter julgado e executado o Padre Roma, gerenciou grande parte da reação joanina à
Pernambuco, a Bahia não se aliançou oficialmente a este movimento. Existe a possibilidade de o
Conde dos Arcos ter reprimido antecipadamente algum projeto de adesão baiana à Insurreição de
1817. Mas quem teria feito parte da facção baiana de 1817? É certo que os motivos que teriam
unido desde as classes proprietárias aos libertos, e mesmo aos escravos, em Pernambuco, na
direção de se oporem ao Império, não teriam a mesma representatividade na Bahia. As suspeitas
da repressão recaíram apenas em alguns indivíduos, taxados naquele momento como partícipes
baianos do ideário revolucionário. Seria o caso de Cipriano Barata, que depois prestou
solidariedade aos insurretos trazidos presos para a cadeia do Aljube, na Bahia (AMARAL; SILVA,
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1919-1940). Do lado oposto, a gazeta Idade D‟Ouro expressaria de forma exemplar o legalismo
adotado expressamente pela Capitania: “Nesta cidade [Bahia] reina a maior vigilância no governo, a
mais incansável lida na segurança pública e a mais reconhecida fidelidade em todos os
habitantes”.12
Na Bahia, apenas em 1821 o arranjo político centrado no Rio de Janeiro seria
concretamente contestado. Em 10 de fevereiro desse ano, civis e tropas militares saíram às ruas em
manifesto de adesão à Revolução Constitucionalista do Porto, ocorrida meses antes em Portugal,
em fins de 1820. Como o Senado da Câmara da Bahia, em maio de 1821, descreve a relação entre
os dois movimentos: “A Bahia filha primogênita de Portugal no Brasil não podia rejeitar a mais rica
doação que a Pátria Mãe lhe oferecia pelas Mãos da Honra, e da Virtude”. 13
Nesse ano se veria, efetivamente, na Cidade da Bahia, alguma espécie de “aliança de
classes”. Uniria magistrados a militares, comerciantes portugueses a insurretos de 1817 nos
cárceres do Aljube... Enfim, amplos setores na expectativa de que a constituição prometida a ser
jurada em Lisboa pudesse promover a renegociação dos pactos políticos outrora estabelecidos
(SOUZA FILHO, 2008). Esta negociação é perceptível nas imediatas decisões do movimento
baiano. A deposição do então governador da Capitania, o Conde da Palma, a subsequente
instituição de uma junta governativa, formada por membros ilustres da sociedade baiana, seria uma
clara ruptura com o poder emanado do Rio de Janeiro. E, deixaria claro o curso que seguiria a
ruptura intentada: via já conhecida e cursada, em que se mantêm, em grande medida, àqueles que
antes da revolução já participavam do poder na Capitania.14 Por mais que o movimento se
constituísse com base nos ideais liberais, concernentes às mudanças que ocorriam
contemporaneamente nos territórios espanhóis na América e no continente europeu, possuiria um
cunho preservador da “boa ordem” (WISIAK, 2001).
Entre as denúncias relacionadas à degeneração política e econômica da Capitania, quando
se queixam da “agricultura, comércio e navegação arruinados; violentos tributos arbitrados,
corrupção dos magistrados, pobreza dos povos, miséria dos soldados, e toda a casta de opressão,
despotismo e tirania”, no manifesto do movimento baiano de 1821 apareceria o poder emanado do
Rio de Janeiro como responsável pelas agruras vividas em todo o Império:
Valorosos companheiros d‟armas, bravos soldados! Os nossos irmãos
europeus derrotaram o despotismo em Portugal, e restabeleceram a boa
ordem, e a glória da nação portuguesa, eles proclamaram a religião dos
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nossos pais, uma liberal constituição, e cortes e [proclamaram] el-rei nosso
soberano pela constituição. [...] Soldados! Nós somos os salvadores do
nosso país: a demora é prejudicial, o despotismo e a traição do Rio de
Janeiro maquinam contra nós, não devemos consentir que o Brasil fique
nos ferros da escravidão. 15
Não haveria aqui a crítica ao poder monárquico ou à união consagrada pelo Reino Unido de
Portugal Brasil e Algarves. No tradicional modelo de contestação do Antigo Regime, o rei não é
responsabilizado por prejudicar seus súditos, mas sim o mau governo daqueles em torno da coroa.
Seriam, portanto, para os constitucionais baianos, os grupos políticos do Rio de Janeiro os
possíveis traidores do império português, o que resguardaria o trono de D. João VI, logo a
integridade da nação portuguesa, das críticas do movimento. Conclui-se aqui que o movimento de
10 de fevereiro de 1821, de adesão à Revolução do Porto e às Cortes de Lisboa não seria um
movimento de ruptura para com Portugal ou de contestação ao trono bragantino. Nesse contexto
importa saber, portanto, quando, precisamente, a Bahia constitucional se converteria na Bahia
independentista.
Aconteceriam duas importantes mudanças de conjuntura que tornariam os “homens bons”
baianos favoráveis ao desligamento com sua “pátria mãe”, Portugal. A primeira delas, a deliberação
das Cortes de Lisboa e do rei D. João VI de proclamar às então províncias do Brasil (antigas
capitanias) governos militares submetidos diretamente ao poder constituinte em Portugal, em
dezembro de 1821. Na Bahia a notícia da nomeação do brigadeiro Ignácio Madeira de Mello, militar
português já conhecido dos baianos por ter sido um dos participantes do movimento constitucional
de 1821, chega em 15 de fevereiro de 1822, desagradando boa parte daqueles que estavam
responsáveis pelo poder na província. Esta decisão “impopular” na Bahia atingiria ao Senado da
Câmara, que não fora consultado a respeito; ao então governador das armas, o brigadeiro Manoel
de Freitas Guimarães, reconhecido líder das tropas na revolução constitucionalista; e, finalmente, à
chamada população civil, surpresa, achando-se negada da soberania legada ao povo pela
revolução constitucional de um ano antes (TAVARES, 2005).
A oposição das principais instituições políticas à nomeação de Madeira de Melo, inclusive
tropas e oficiais unidos por serem nascidos no Brasil – desta forma, identificados com o também
brasileiro Freitas Guimarães – em uma Cidade da Bahia ocupada por tropas portuguesas, daria às
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ruas o clima de instabilidade próprio de uma guerra civil. O intuito de fazer empossar o brigadeiro
português como governador das armas faria nos embates entre tropas “brasileiras” e “portuguesas”
entre 200 a 300 mortes na Cidade de Salvador.16 E, como já é sabido, a estabilidade social
representa para as classes proprietárias de terras e escravos condição inalienável à prosperidade
de suas empresas e ao comércio de seus produtos, sendo este um dos motivos para que diversas
famílias partissem de Salvador para suas propriedades no Recôncavo baiano, além do de proteger
suas próprias vidas.17
Esse estado dos acontecimentos, durante os meses de fevereiro, março e abril de 1822,
faria reunir em cidades como Cachoeira, São Francisco do Conde e Santo Amaro, figuras políticas
importantes que acabariam concentrando forças contra o governo das armas de Madeira de Melo
nestas cidades (TAVARES, 2005). É o caso do tenente coronel, nascido no Brasil, Felisberto
Gomes Caldeira – que se tornaria, na segunda metade deste mesmo ano, um dos líderes militares
na guerra de independência na Bahia. 18 Este grupo, com representantes oriundos principalmente da
atividade agrária no Recôncavo baiano, como foi dito, estaria convencido a não reconhecer a
autoridade do brigadeiro português, entretanto, esperava-se ainda que as Cortes e el-rei D. João VI
tomassem medidas justas para o retorno da “boa ordem” na província, que significaria a retomada
da legitimidade política das instituições já consagradas, como o Senado da Câmara, em que
atuavam os “homens bons” ditos brasileiros (TAVARES, 2005).
A questão que aqui se quer destacar seria a via política até então tomada a favor da união
do reino do Brasil ao império português. Embora, é bem possível que as relações se encontrassem
estremecidas, entre um e outro, naquele “andar da carruagem”, muito em função da decisão do
reinado constitucional português em nomear Madeira de Melo. As indisposições entre as camadas
proprietárias e o governador português das armas não seriam ainda, nos dois meses seguintes aos
embates de fevereiro de 1822, suficientes para decidirem por uma ruptura. Independência era um
termo que, até então, trazia em seu bojo um radicalismo que em nada agradaria aos vorazes
defensores da propriedade e da “boa ordem” político-social.
No mesmo mês de fevereiro em que as tropas lusitanas invadiram as ruas de Salvador é
decretado pela pena do príncipe-regente D. Pedro a formação do Conselho de Procuradores Gerais
das Províncias do Brasil.19 O documento, que contém também a assinatura daquele conhecido
“patriarca da independência”, José Bonifácio de Andrada e Silva, teria entre os principais objetivos,
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utilidade geral do Reino Unido e particular do bom Povo do Brasil, ir de
antemão dispondo e arraigando o sistema constitucional, que ele merece, e
Eu Jurei dar-lhe, formando desde já um centro de meios e de fins, com que
melhor se sustente e defenda a integridade e liberdade deste fertilíssimo e
grandioso País, e se promova a sua futura felicidade.
Haveria, nestes princípios de 1822, articulações no Rio de Janeiro pelas prerrogativas de
“integridade” e “liberdade” do Reino do Brasil, mesmo que ainda não recorressem à separação.
Enquanto as negociações pela unidade no império português afastavam “brasileiros” e
“portugueses” nas Cortes de Lisboa, fundamentalmente quanto à autonomia política do Brasil
(BERBEL, 2006), as províncias próximas à antiga corte – Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro
– projetariam a concentração da autoridade de D. Pedro nos contornos territoriais do reino do Brasil
(SOUZA, 1999). Possivelmente uma alternativa diante das suspeitas difundidas, não apenas entre
os deputados brasileiros em Lisboa, de uma política dita “recolonizadora” das cortes.
Assim, o segundo fator responsável pela posição favorável a uma independência na Bahia
viria pela crescente afirmação das províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo,
enquanto centro portador de legitimidade política, em torno da figura do príncipe-regente. Junto às
condições de instabilidade social já descritas. É certo que a opção pela ruptura se viabilizaria antes
no eixo centro-sul, com aparato estatal interiorizado em sua estrutura política (SILVA, 1972), do que
na província baiana, ainda em alguma medida apegada à promessa constitucional portuguesa de
1820. A proporção disso pode ser vista na resposta do Senado da Câmara da Bahia a respeito da
formação do Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, em abril de 1822. Esta o
perceberia como “meio de se fazer eterna a Reunião, e conservação dos três Reinos de Portugal,
Brasil, e Algarves, mantidas e guardadas as bases da Constituição e a Soberania da Nação”. 20 Em
outras palavras, a “futura felicidade” pretendida pelo Senado da Câmara da Bahia ampliaria o
sentido de “integridade” e “liberdade” para o todo do Império, enquanto D. Pedro e seus ministros se
concentravam na “futura felicidade”, sobretudo, do Brasil.
A 25 de junho de 1822, a causa àquele tempo já chamada brasileira se reuniu em vereação
na Cidade de Cachoeira. É nesta data que é reconhecida oficialmente Sua Alteza Real como
entidade política soberana no Brasil e aclamado “o Senhor Dom Pedro de Alcântara como Regente
e Perpetuo Defensor e Protetor do Reino do Brasil assim e na forma que foi aclamado na Cidade do
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Rio de Janeiro”.21 Precisamente, não há neste termo de vereação, alguma afirmação objetiva a
respeito de uma ruptura (TAVARES, 2005). Mas, seria aí que aqueles “homens bons” adeptos da
causa brasileira na Bahia fariam sua opção definitiva pela conjunção que se desenhava nas
províncias do Sul. Estariam eles evitando talvez algumas precipitações quanto ao destino das
relações Brasil-Portugal. Mas seria possível que já fizessem algumas previsões a esse respeito,
pois, naquele mesmo mês de junho, o Príncipe convocara Assembleia Constituinte das províncias
do Brasil.
Esta vereação de Cachoeira também seria um dos marcos do início da guerra na Bahia
contra as tropas portuguesas instaladas em Salvador. Enquanto na Bahia um exército mal
preparado de voluntários defendia a causa brasileira (KRAAY, 2002), outros acontecimentos
definiriam a conjuntura da separação política para com Portugal, como a aclamação de D. Pedro
como imperador do Brasil, e a fuga dos deputados brasileiros de Lisboa, irreconciliáveis com seus
antigos irmãos europeus.
Seria, no entanto, após o nascer do sol a dois de julho do ano de 1823 – porém,
diferentemente de como canta o Hino ao Dois de Julho – que a independência se construiria tanto,
ou mais, vigorosamente do que fora conquistada pela gente da Bahia. Não que os esforços dos
baianos para pertencerem ao Estado consagrado por D. Pedro I tenham sido de pouco valor; o
foram de tal forma que não bastaria expulsar as tropas portuguesas do território da província.
Estariam imbuídos os baianos, assim como todos os outros brasileiros, contemporâneos ou não ao
processo de independência, a construírem uma alteridade brasileira. E isso passaria por identificar
no processo de independência uma conquista gloriosa pela liberdade, um resultado necessário do
processo de lutas pela ruptura, com origens relativamente remotas a 1822. Esta identidade
brasileira se edificaria ao mesmo tempo em que se diferenciava, e se afastava, do “ser português”,
outrora tão próximo de si (RIBEIRO, 2002). Coube, portanto, à historiografia ratificar esta
construção.
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O CIVISMO POPULAR DOS FESTEJOS DA INDEPENDÊNCIA DE ITAPARICA
Fabio Peixoto Bastos Baldaia1

Resumo
No presente trabalho será investigada a presença de elementos consubstanciados na figura do
Caboclo, que apontem para a convergência de três vetores na construção de uma representação do Brasil: a
religiosidade, a mestiçagem e o civismo. Serão analisados os festejos da Independência do Brasil em
Itaparica, de 1939 a 1993, que anualmente ocorreram nas ruas desta localidade nos dias 6, 7, 8 e 9 de
janeiro, e em particular a atuação do grupo Os Guaranis, que apresenta o auto Roubada da Rainha.
Palavras-chave
Caboclo, Itaparica, Civismo.

1. Introdução
No presente trabalho, será investigada a presença de elementos, fundamentalmente
consubstanciados na figura do Caboclo, que apontem para a convergência de três vetores na
construção de um tipo de representação do Brasil: a religiosidade, a mestiçagem e o civismo.
Para tanto, serão analisados os festejos da Independência do Brasil em Itaparica que
anualmente ocorrem nas ruas desta localidade nos dia 6, 7, 8, 9 de janeiro, e em particular a
atuação do grupo Os Guaranis de 1939, quando surgiu, até 1993. Iniciativa justificável se
pensarmos as festas públicas como um bom ângulo para perceber disputas políticas e sociais,
assimilações e recriações culturais como formas de apropriação do espaço, expressões de um
civismo, religiosidade ou hibridismo étnico.
Uma sucinta bibliografia será utilizada para o diálogo. Todavia, o aporte de dados advindos
de fontes, em suas maiorias orais, primárias, será prioritário. Neste sentido, a o recurso a história
oral entra como um dispositivo metodológico que atende aos propósitos de não só preencher a
escassez de fontes de outra natureza, mas também como uma possibilidade de enriquecer a
narrativa histórica com os depoimentos dos agentes, tecendo a investigação com base nas
memórias.
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A análise de aspectos pertinentes dos festejos em geral e do Auto Roubada da Rainha de
Os Guaranis em específico, funcionará como um modo de enxergar relações socioculturais mais
amplas. Interpretar não somente o objeto, mas a partir do objeto. Observando as estruturas e as
condições de possibilidade nos contextos históricos específicos.

2. Os Festejos
No município de Itaparica, localizado na ilha de mesmo nome, na Baía de Todos os Santos,
comemora-se todos os anos a Independência.2 O 7 de janeiro corresponde à data local mais
importante, suplantando inclusive os festejos do 7 de setembro. Celebra-se a resistência aos lusos,
que na mesma data, em 1823, foram impedidos de desembarcar na praia em torno do Forte de São
Lourenço.3
O assédio e a libertação do Recôncavo eram e ainda são comemorados como eventos
fundadores do Brasil, que asseguraram sua independência. Nos eventos condutores da
Independência brasileira houve uma enorme exacerbação do sentimento nacionalista. O que
acarretou uma intensa associação dos projetos de brasis ao mundo indígena brasileiro, real ou
imaginário.
Desde 1824 realizam-se comemorações. A princípio, a organização dos festejos em
Itaparica deu-se por antigos participantes dos batalhões, como o emblemático Barros Galvão, que
junto a outros, como Maria Felipa, gozavam de enorme prestígio. A tradição oral local diz: “Eram
dois heróis. Barros Galvão, cortaram o braço dele e mesmo assim ele lutou, e Maria Felipa, ela foi
quem escorraçou os portugueses daqui, com cansanção.”4 Eram organizadas paradas e cortejos
relembrando os então recentes feitos. Realizava-se ainda um combate alegórico entre portugueses
e brasileiros no largo em frente ao Forte de São Lourenço, costume que pouco a pouco foi
desaparecendo (OSÓRIO, 1979, p. 532).
O patriotismo oficial brasileiro, nas suas diversas modalidades, destaca a origem
monárquica do país. Neste ponto, é fundamental pensar que o processo de lutas pela emancipação
política no Recôncavo baiano contou com forte contingente popular, e o mesmo deu-se em todos os
rituais cívicos da região. Numa manifestação que louva as origens populares da nação, o que perfaz
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uma identificação das classes populares com a nova nação. Contradizendo o discurso que emanava
da capital.
Outro aspecto é que o maior entusiasmo no 7 de janeiro, e também no 2 de julho, pode se
dar por uma permanência da identificação com o regional, provincial, expressiva desde o século
XIX, quando o Estado brasileiro formava-se. O compromisso com os festejos sugere um
compromisso com o nascente Estado-Nação. Um compromisso pautado na associação com o
regionalismo, como um dos traços idiossincráticos do nacionalismo popular baiano, e de Itaparica
em particular.

3. A Inserção da Figura do Caboclo
O que torna particularmente interessante o caso da Bahia, e de Itaparica em específico, é a
inserção da figura do Caboclo5 enquanto ícone da emancipação política e das lutas da população
pela sua liberdade. O Caboclo mostra-se profundamente enraizado na cultura popular, como um
ícone aberto para sustentar uma constante resignificação dos festejos. O que inclui a atuação dos
brincantes do Auto. O Caboclo é uma obra aberta de adaptação que é a justificativa de sua
permanência funcional. É índio, é baiano, um herói fundador polissêmico e multiforme por
excelência.
A cultura popular pode ser qualificada como “um tipo de relação, um modo de utilizar
objetos ou normas que circulam na sociedade, mas que são recebidos, compreendidos e
manipulados de diversas maneiras.” (CHARTIER, 1995, p. 181). O quer dizer que não é algo
substancializado, é situada num espaço de enfrentamentos de mecanismos de dominação simbólica
e lógicas específicas dos atores e das modalidades diferenciadas em que são apropriados, não
como algo homogêneo, puro. O que não quer dizer que não possa passar por processos ideológicos
de purificação, de criação de uma pureza. Afinal, toda tradição é criada a partir de conflitos e
diferenciações sociais e culturais.
Já no ano de 1824 existem registros dos festejos da Independência, em Salvador, com a
inserção do caboclo como uma representação que abarca aspectos ligados ao sentimento de
pertença a uma comunidade política e étnica comum. Naquela oportunidade, ainda não era uma
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imagem, mas sim um homem idoso, mestiço, descendente de indígenas (SANTOS, 1995, p. 27). O
Caboclo era trazido sobre um carro de guerra à antiga,
[...] carreta arrancada aos lusitanos nas arremetidas de Pirajá improvisam
um carro emblemático, enfeitam-no de folhagens brasileiras que cercam a
figura de um velho caboclo, descendente de uma linhagem reta dos
aborígenes, os arrimos brasileiros da tríplice estirpe que gerou nosso povo.
(IGHB, 1918, n. 44, p. 316)
Quanto a Itaparica, não há precisão no que tange à data em que a imagem adentrou na
festa. É muito provável que, do mesmo modo que na capital, a inserção tenha se dado nos
primeiros anos após a Independência. Conta-se com a seguinte indicação:
Até o ano de 1856, o Carro do Caboclo era conduzido, à noite do dia 6 de
janeiro, à luz dos fachos de palmas de ouricuri, para as fortificações da
Praia Grande, onde permanecia, sob a vigilância dos batalhões populares,
acampados nas barracas, nos cômoros de areia, bem defronte à roça de D.
Francisca de Barros Galvão, a irmã do Herói que, em 1823, repeliu
bravamente, naquela praia, o desembarque tentado pelos lusitanos. No
povoado de Amoreiras, até o amanhecer do dia 7, havia o samba-de-roda e
as cantigas sambadas, nas ruas iluminadas pelas carochas de gomos de
bambus. Marujos entoavam velhas canções praieiras e improvisavam
quadras exaltando a bravura da sua gente. (OSÓRIO, 1979, p. 548-549)
No século XIX havia um forte antilusitanismo, e a sociedade escravista era altamente
estratificada em termos de raça e classe. Dito isto, o caboclo era uma escolha acertada.
Portugueses (controle comercial) e Africanos (por suas rebeliões) ameaçavam a Bahia. Existem
relatos de negros carregando o carro em 1868, portanto partilhando do sentimento patriótico.
Os indícios apontam que desde as décadas posteriores a independência, a cada janeiro um
cortejo acontece, no qual a imagem de um Caboclo, esculpida em tamanho natural, na cor marromavermelhada, sobre um pequeno carro de guerra à antiga, pintado com as cores verde e amarela e
enfeitado com a bandeira brasileira e as plantas emblemáticas da entidade, percorre as ruas do
centro histórico e do Alto de Santo Antônio nos dias 6, 7 e 9. A imagem do Caboclo é referência na
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festa. Empunha na mão direita uma lança, com a qual ataca um dragão, representando a tirania
colonial; na mão esquerda, segura firmemente a bandeira do Brasil.
O roteiro do préstito será descrito a seguir. Na noite do dia 6 de janeiro, com fachos acesos,
dá-se a puxada do carro, ainda sem a imagem. O Caboclo é pego na quitanda, à tarde, mais ou
menos 18 horas, de onde é levado até a praia dos veranistas e 22 horas chega à Fonte da Bica. No
dia 7, tem-se a levada do carro. O Caboclo é pego na Prefeitura e desce do alto de Santo Antônio.
Por volta de 16 horas coloca-se a imagem no carro, na Fonte da Bica. No mesmo dia há uma
parada na Igreja de São Lourenço para o Te Deum. Logo depois, o carro vai para o Largo da
Quitanda, onde é guardado até sua volta no dia 9. À noite, é realizado o Auto, depois do cortejo. Dia
8 há somente o auto, e os divertimentos na praça principal, onde bandas locais apresentam-se e
barracas de comidas e bebidas são armadas. No dia 9 o espetáculo de Os Guaranis é antes do rito
envolvendo o Caboclo. A imagem parte da quitanda do Campo Formoso dá-se uma volta na
Prefeitura, passa-se pela Rua dos Patos, ruma ao Forte, e logo depois à Igreja de São Lourenço.
Populares carregam a escultura, abraçando-a e levando-a na altura do ombro. O carro fica em
frente à igreja e a imagem vai para a Prefeitura.6 Por fim, neste dia acontece a guardada do
Caboclo. O carro abriga-se na quitanda, no centro da Praça do Campo Formoso, aguardando até o
ano seguinte.
Em Itaparica, sem esquecer outros festejos7 que atendem a semelhantes propósitos, é um
espetáculo de natureza bastante singular. São ritos que comemoram as comunidades imaginadas
do Brasil e da Bahia, no qual se cria e recria a identidade política, social e cultural do itaparicano
como baianos e como brasileiros, com a específica ênfase oscilando. A festa tornou o nacionalismo
aceito, como certa feita afirmou-se sobre o 2 de julho: “representa um nacionalismo alternativo que
celebra as origens populares” (KRAAY, 1999, p.84).
É um bom exemplo de invenção da tradição, forjada num espaço social em que conflito e
negociação combinavam-se em medidas diversas. Legitima instituições ao mesmo tempo em que
representa a superposição de sentidos, formas e jeitos. Ou seja, serve a propósitos de construção
de ideológica de um outro genérico, o dono da terra, o nacional por excelência. Embora tenha sido
subvertido por uma apropriação simbólica particular de classe, passou a representar as lutas
populares, e dos excluídos pela liberdade e emancipação. Uma livre associação e interpretação do
Caboclo por três óticas diversas. A étnica: o Caboclo é o mestiço, verdadeiro brasileiro,
multiplicidade étnica, que apesar de ser posto somente como índio, é mais africano e europeu do
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que se pode imaginar. A cívica: o Caboclo é o povo que lutou, é um ícone da bravura popular, é um
herói. E a religiosa: quando o Caboclo é apropriado pela tradição dos Candomblés, e ressurge como
uma entidade brasileira, que figura como o dono da terra.
Os três modos assumidos pelo Caboclo fundem-se, e manifestam suas maiores
características distintivas, a depender do momento apropriado, nas ruas de Itaparica, Salvador ou
outras cidades do Recôncavo da Bahia,8 nos terreiros, ou como categoria operativa nas
categorizações raciais. Lembrando que em nenhum momento alguma das três nuances são
apagadas. Os eventos expressam uma ênfase particular em algum dos elementos.

4. A Inserção do Grupo Os Guaranis
Não existem registros escritos sobre a fundação do grupo Os Guaranis, no entanto há uma
abundância de relatos de antigos participantes da brincadeira.9 A agremiação formou-se em 1939,
data em que um indivíduo conhecido com Eduardo Caboclo organizou a primeira encenação. O auto
contêm elementos de antigos reisados, do Candomblé de Caboclo e de brincadeiras como a dos
Caboclinos, recorrente em outros estados do Nordeste do Brasil. Emanoel Pita 10 define a relação do
auto com os festejos: “Eu associo tudo (do drama da aldeia) às batalhas de 1823. A rainha é o
branco amigo, o capitão do mato são as tropas inimigas”. Desde os anos 50 a agremiação participa
também do 2 de Julho e às vezes é convido para festejos no Recôncavo e Baixo Sul da Bahia, com
sua encenação ao ar livre d’A Roubada da Rainha.
A organização do grupo se deu após as primeiras encenações. Pois, nos primeiros anos
não havia uma organização formal do grupo, o espetáculo acontecia a partir do encontro dos
brincantes dois ou três meses antes da festa, e aconteciam com alto grau de espontaneidade. O
estabelecimento de uma presidência da agremiação, e mesmo da estruturação em papeis fixos –
presidente, costureira, etc. – deu-se um pouco depois, em 1952.
Um fato a ser considerado é que a liderança quase sempre foi ocupada por indivíduos que
mantinham certa familiaridade ou mesmo parentesco. O que indica um tipo de reprodutibilidade do
grupo em que os participantes, e fundamentalmente dos principais participantes, são escolhidos por
critérios de cooptação, de indução por proximidade relacional. Ou seja, o desdobramento lógico é
que sejam definidos brincantes que tendam a não programar, ou pouco implementar, mudanças.
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Pelo menos no que se refere a modificações nas nuances mais gerais, a cerca do enredo, já que
alterações nas cantigas ocorreram em muitas oportunidades.
No inicio dos anos 40 do século XX temos o seguinte relato:
Esse bailado de caboclos, com reminiscências ameríndias, é uma
convergência de vários episódios sucessivos, sem grande nexo, nos quais
o Capitão do Mato rouba uma rainha de caboclo e por aí afora. A música é
pobre, mas curiosa, com melodias terminando quase sempre fora da tônica,
ora na mediante, ora na dominante, e misturando bendito com samba. O
ritmo é que mantêm certa vivacidade. O auto é todo ele dialogado, falando
os dois índios e respondendo os demais em coro. Devo esta documentação
À Secretaria de Educação do Estado da Bahia. (ALMEIDA, 1942, p. 275)
Progressivamente Os Guaranis assumiram a centralidade dos festejos, passando a figurar
como um ponto alto do préstito, respeitado e homenageado por populares e políticos.
Anteriormente, havia uma diversidade de manifestações que foram perdendo espaço. Havia
a apresentação de variados afoxés e folguedos, como um desfile. Deve ser ressaltado, ainda que
além dos festejos, faziam parte da rotina dos itaparicanos outras festividades, como os reisados,
abundantes por toda a ilha.
“Inicialmente, não havia a roubada da rainha. Havia o cordão popular, com
a burrinha, o afoxé (as baianas), o bumba meu boi no dia 8. Os
personagens eram o caboclo velho, o preto velho, o adivinho... durante o
cortejo do caboclo. Isto caiu em 1993. A mistura foi feita pela comissão
responsável de épocas diferentes, segundo a individualidade de cada
responsável”.11
Em diversos momentos os festejos assumiam até mesmo um caráter carnavalesco.
“Tinha porta-estandarte e mestre-sala, como na escola de samba do Rio de
Janeiro. A fantasia era calça, chapéu, blusão, muito colorido, aquelas
roupas brilhosas.”12 Neste mesmo sentido corrobora o Sr. Hildo, “antes, nas
festas dos primeiros dias de janeiro, havia o afoxé, a batucada – Fala quem
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pode, Deixa Falar, Bola Preta. O Cordão do Garrancho saía no 6 de
Janeiro”.13
Há um verdadeiro continuum entre cortejo e apresentação, desenvolvido a partir dos anos
como uma progressão ritualizada da festa. Há um breve intervalo e no início da noite a encenação
do grupo acontece. Os membros de Os Guaranis participam já caracterizados em todo o cortejo,
desde a levada, o que inclui adentrar a igreja para a celebração. Neste ponto, sinaliza-se a
flexibilização da postura sacerdotal que, pelo vigor da festa, não impõe sanções a que dezenas de
indivíduos ornamentados com pena, com braços e rostos pintados e descalços participem do ato
sacro. Antes da apresentação cantam benditos na Igreja de Santo Antônio “prá pedir a ele (Santo
Antônio) para nos acompanhar, para que todos gostem.”14 O que mostra certo consentimento da
liderança católica local para como as referencia ao caboclo cívico, e também religioso, associado ao
Candomblé.
A relação entre os caboclos15 e o catolicismo é sempre intrigante. Mesmo quando esta
relação é referida como algo a administrar, nunca é dada como um problema insolúvel, ou que não
pudesse ser colocado. No mundo social nunca há uma dinâmica de mão única. Matizar os discursos
institucionais que buscam disciplinar as práticas e modelar condutas representações é necessário.
O espaço do uso e da interpretação nunca é totalmente apagado, esse vácuo deixado pelo Poder
necessita ser explorado para uma percepção mais completa de uma realidade histórico-social. Os
indivíduos são ativos e suas capacidades são criativas, o que leva à modificação dos sentidos pela
necessidade de forjar uma inteligibilidade. Há um espaço entre o que o texto propõe e o que se faz
dele. A prática é irredutível ao discurso.
O Auto contou com um número variável de participantes, mas que ao longo de sua historia
variou entre 50 e 90 integrantes. Apesar disto, estrutura-se em torno de seis personagens principais:
O Caboclo-Mestre, que tem um apito no pescoço com o qual coordena o
início e o fim dos cânticos. Representa aspectos referentes à bravura e o
comando. O Caboclo-Velho, que possui cabelos brancos e também um
apito com o qual coordena os cantos e danças, seria o segundo na
sucessão hierárquica. Porta-se de forma a evocar o respeito à hierarquia
indígena. O Caboclo-adivinhão, que tem papel semelhante ao de um pajé.
Detêm o conhecimento místico e pratico em relação poções e plantas,
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manipula as percepções a cerca da magia e dos poderes sobrenaturais.
Todos alegoricamente vestidos de índio e com adereços nas cores verde e
amarela. Temos ainda a Rainha, que veste coroa cetro e manto, durante a
primeira parte da apresentação permanece acomodada no altar. Na
segunda parte é raptada pelo capitão-do-mato. É encontrada condenada
pela tribo mais, após intensa discussão entre os caboclos que exercer
liderança, é perdoada. Perdão este que é retribuído pela majestade à tribo.
A Rainha traz a tona a face da soberania e da redenção. O Capitão-domato, que é o inimigo da tribo e rouba a Rainha. Veste camisa vermelha,
carrega uma espingarda e importuna os caboclos desde o momento da
dança, de maneira bastante jocosa. Age como tipo que evoca a
malandragem e o oportunismo. E, por fim, o Caçador, que é amigo da tribo,
protegendo-os; expressa a amizade e união do branco com o índio
(PERRONE, 1995, p. 52).
Os Guaranis apontam para acomodações em diversos âmbitos. Com o catolicismo, com o
candomblé e com a elite política. Eles ensaiaram por um tempo em frente à casa de Juracy
Magalhães.16 O que aponta para certo grau de tolerância, ou até mesmo de participação. O Sr.
Vicente Gonçalves17 é relacionado a este grupo político, e não só tolera como já puxou o Caboclo.
“Já puxei e como puxo...”. Há de se notar que Vicente é pai político de Hildo, atual caboclo mestre, e
mesmo não sendo presidente, é uma liderança na agremiação. As senhoras Carlota e Piedade
afirmam ainda que a família Gordilho18 adoravam ver A Ultima Hora da Folia, cordão que saía nos
dias 8 e 9. O caboclo passava na frente da casa de Agenor Gordilho afirmam as Sras. Carlota e
Piedade.19 Por fim, a mãe da Sra. Angélica foi criada pelo avô de João Ubaldo Ribeiro, pai de
Ubaldo Osório, eminente intelectual da rarefeita elite local.
Apesar de tudo isto, não consta nenhum tipo de contribuição financeira do Poder Público à
encenação da aldeia, exceto a colocação da iluminação e a armação de estacas em forma circular,
simbolizando uma aldeia, para a realização do auto. Apesar de alguma relação com elites o grupo
mantinha-se com recursos próprios, mediante a contribuição dos próprios brincantes e do constante
uso de rifas. “Orlando passava livros de ouro para custear as despesas dos Guaranis.”20
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Denota-se então, uma longa trajetória de conflitos e negociações. Práticas sociais
originariamente diversas mesclam-se e reelaboram-se. O que se perfaz num processo de
hibridização, para o qual “devemos ver as formas hibridas como resultado de encontros múltiplos e
não como resultado de um único encontro, quer encontros sucessivos adicionem novos elementos
mistura,quer reforcem antigos elementos” (BURKE, 2003, p. 31).

5. Aspectos sociais da questão
A rede pública desde pelo menos os anos 30 tem tentado incutir o sentimento cívico,
destacando o heroísmo dos moradores de Itaparica. Nas escolas municipais existe um conteúdo
específico na disciplina de História que trata que da guerra de independência em Itaparica. Além
disso, anualmente realiza-se, desde a referida época, festivais e concursos no qual se reforça o
civismo. Algo que contribui ainda mais a construção de um sentimento e uma noção de autoestima,
honra e dignidade. Nos dias dos festejos é como se houvesse a incorporação dos ascendentes nos
seus descendentes, restabelecendo o sentido de continuidade social, fio condutor entre presente e
passado. Este é um ponto em que há relação do Estado com os festejos. Pode aproveitar-se do
cerimonial público para reforçar sua legitimidade e construir um consenso em torno de emblemas
étnicos e nacionais.
Todavia, os grupos sociais atribuem sentidos e propósitos nem sempre coincidentes.
Existem diferenças na percepção por classe, pensando esta categoria como histórica, à maneira de
E. Thompson.
As classes populares por meio dos festejos resistem às tentativas de atribuição de
significados estanques e condizentes com representações forjadas pela elite. Afirmam-se
identidades coletivas. O Caboclo configura-se como uma interpretação popular das origens do
estado brasileiro, além de ser também um santo secular, esforço popular para associar a nação
brasileira aos não brancos.
A efervescência social dos anos de 1821-23 não se radicalizou a ponto de conseguirem-se
mudanças significativas na estrutura social do recente país, da recente província da Bahia. É uma
reinterpretação, (re) apropriação popular de uma ficção que tinha um objetivo político.
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O Caboclo enquanto ícone, objeto e expressão cultural que comporta díspares sentidos, é
dado como objeto privilegiado que aponta para as contradições sociais expressas em nível cultural.
As contradições sociais no XIX eram mais flagrantes, dado o alto grau de conflitividade
étnica e social. (GUERRA FILHO, 2004, p. 101) Com o passar dos anos, e especificamente no
século XX, já a partir da dada inserção d’Os Guaranis, as contradições do plano social tomam a
forma de uma cultura popular expressa como cultura de classe. O Caboclo como item, contem alto
grau de negociação e conflito simbolicamente estratificados. Em outras palavras, o espaço para
contestação social estreitou-se, ao mesmo tempo em que uma luta em torno das representações
avolumou-se, dando margem a que dadas posições no espaço social proporcionassem a tomadas
de posição no espaço simbólico (BOURDIEU, 2005).
Diferenças de raça, numa sociedade em que o fenótipo significa acesso ou não a bens
sociais, e de classe, são estruturantes na percepção dos indivíduos, fundamentalmente no que
concerne aos símbolos cívicos. No drama da aldeia, refletindo a constituição demográfica da região,
quase todos os integrante sempre foram afrodescendentes. No entanto, no momento da Roubada
da Rainha devidamente ornamentados para a performance, os brincantes usam adereços, como
perucas, que os fazem aproximarem-se de supostos ameríndios. Neste ponto cabe um
questionamento.
Porque num grupo majoritariamente de afrodescendentes não vige uma representação com
aspectos de uma ancestralidade negra, como acontece em outras circunstâncias, a exemplo dos
afoxés? Quando a expressão é cívica, toma ares de nacionalismo e nacionalidade, não existe o
espaço reservado ou legitimado para que uma manifestação de etnicidade negra, ou mesmo
realmente indígena. O índio tornou-se figura etérea, lendária, e a herança indígena tornou-se
invisível, expressa abertamente só como apropriação nos interstícios do sistema, abarcando
elementos do Caboclo nos Candomblés. O Caboclo em geral, e Os Guaranis em específico, são
lícitos como representantes de um civismo, justamente por trazerem o que é considerado o geral, o
miscigenado, o plural e o popular.
É importante ressaltar, por fim, que havia um expressivo contingente migratório de diversos
indivíduos de Itaparica para o Rio de Janeiro, indivíduos estes que frequentemente voltavam para
visitas a Itaparica como Mascote, brincante no final dos anos 50, que representava o Caçador,
presente numa fotografia de 1959, consultada em acervo particular. E de Carlinhos, terceiro
presidente da agremiação, de 1955 a 1963, que apesar de ter ido morar no Rio de Janeiro,
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comandava o grupo. “Carlinhos ainda era considerado o chefe do grupo. Mesmo morando no Rio
de Janeiro.”21 Isto pode indicar conexões como um ambiente metropolitano e cosmopolita, sob
influência dos grandes centros do país e das ideias que por aí circulavam, principalmente no que
refere às de conteúdo nacionalista.

6. Civismo Mestiço e Religioso
O religioso tem seu lugar dentro das ideologias nacionalistas. Então, em Itaparica, qual tipo
de religiosidade se uniu a que tipo de nacionalismo? Há uma coexistência de diferentes sistemas de
fé e explicação do mundo no interior de uma mesma sociedade. “Religião e nação compartilham de
traços e funções comuns: fornecem mitos de origem, santos e mártires, objetos, lugares e
cerimônias santas, um sentido do sacrifício e das funções de legitimação e mobilização.” (HAUPT,
2008, p. 77). É uma ideia dinâmica do nacionalismo, nas quais representações, etnicidade e religião
constituem partes. Os sentimentos nacionais e religiosos se misturam. Nação, nacionalismo, religião
e religiosidades são sistemas de crença importantes.
O nacionalismo não é somente um movimento político e social, mas também utiliza uma
linguagem e símbolos religiosos. É uma comunidade de fiéis utilizando símbolos para sacralizar a
nação. Então, a questão é justamente estabelecer a relação entre religião e nação. Nacionalização
da religião e sacralização do nacional.
No próprio Candomblé em que a Entidade se manifesta, os Caboclos entoam cantigas de
cunho patriótico. Denotando o seu orgulho de ter nascido no Brasil e de ser o dono da terra. “Sou
brasileiro, sou brasileiro, imperador/ Sou brasileiro, o que é que eu sou?” Em outra: “Minha mãe é
brasileira/ o meu pai imperador/ Eu sou brasileiro, brasileiro o que é que eu sou?” Em mais uma:
“Brasileiro é sina/ que Deus me deu/ nasci no Brasil/ Brasileiro sou eu”. Existe ainda uma saudação
à bandeira do Brasil à maneira do índio. Eis: “O verde é esperança/ Amarelo é desespero/ Azul é a
liberdade do Caboclo brasileiro” (RIBEIRO, 1983, p.78)
Gestou-se a identidade nacional, num mecanismo em que o discurso nacionalista inventa a
própria nação. Do conceito, parte-se para uma realidade que o represente, na medida em que o
nacional é uma virtualidade que se afirma de formas variadas. Por isso, é problemático que o
nacional se fragmente em diversas interpretações. O nacionalismo é um texto identitário, como o
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discurso étnico e religioso também o são. Em ultima instância o objetivo de uma nação é uma busca
da centralização dos sentidos. E a nacionalidade opera como um mecanismo de homogeneização
das diversas relações sociais e da sua centralização no âmbito da soberania e da dominação. Em
Itaparica, o Caboclo enquanto ícone, símbolo da identidade nacional, assume este papel.
A unidade nacional é construída, necessariamente, pelo esquecimento das condições de
produção da unidade, quais sejam: violência, o arbítrio e multiplicidade de origens étnicas. “a nação
enquanto entidade política constrói-se, então, não a partir do grupo racial ou étnico, mas
freqüentemente contra ele.” (POUTIGNAT, 1998, p. 36)
O Caboclo funciona como uma pretensa origem de uma raça brasileira, agindo como uma
representação que induz à coesão do discurso, e a adoção de práticas coerentes com um projeto de
nação. Induzem o sentimento de brasilidade. O significado faz-se fonte de produção da etnicidade,
na medida em que o peso objetivo ganha sentido na atividade de construção, manutenção e
aprofundamento das diferenças. Enfatizo que utilizo a noção de etnicidade de uma maneira
bastante elástica, para dar conta dos processos de hibridização cultural pelo qual Itaparica e a
Bahia passaram. A identidade nacional e mestiça constrói-se a partir da diferença, ou seja, não pelo
isolamento. Há uma comunicação das diferenças. O conteúdo da comunidade étnica se dá pela
honra ética e dignidade, algo bem próprio de um festejo de exaltação do civismo e com uma
morfologia que se aproxima do religioso.

7. Considerações Finais
A partir de determinado momento, o Brasil passa a ser visto como uma alteridade em
relação à Europa. Em Itaparica, de alguma forma um nacionalismo de fundo étnico, e modalidades
religiosas, se forjou, com raízes populares e com relações com a religiosidade católica tradicional e
posteriormente com o Candomblé.
O Caboclo é um ameríndio genérico, participante da identidade nacional-baiana e produto
de uma construção histórica. Criação religiosamente consagrada e civicamente reconhecida. A
forma religiosa do Caboclo fugiu ao domínio das elites, ao surgir como ator nos cultos de candomblé
e centros de umbanda. Elementos particulares que compõem a construção de Salvador, do
Recôncavo, favoreceram a construção de uma narrativa fundante que retoma o índio como
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nacional, imersos no contexto do romantismo. Ser genérico, no qual cada um pode se encontrar. É
resultado de uma tessitura de significados.
Como Os Guaranis contribuíram para este complexo de interações e representações? A
religião como subsistema cultural, que incute motivações de uma ordem de existência geral, tende a
se infiltrar nos demais sistemas. O Auto, por meio do mediador Eduardo Caboclo, assimilou
influências religiosas, do ritual do Candomblé de Caboclo, para tornar-se dança dramática, na forma
da Roubada da Rainha, e operar junto a um conjunto de formas expressivas que consubstanciam
um civismo singular. Esta é uma conclusão preliminar a cerca de Os Guaranis.
O Caboclo aparece não só como a maior figura histórica da identidade baiana, mas passa a
ser o símbolo das lutas sociais e políticas, com conteúdo constantemente reelaborado. O Caboclo é
dinâmico, aberto, polissêmico; onde se pode encontrar uma alteridade que empresta sentido a
conteúdos semânticos, históricos e contemporâneos. Há a dramatização cotidiana da tensão entre a
unidade de uma nação e de uma região/estado, como uma dinâmica de estranhamento e
reconhecimento, de distanciamento e aproximação.
Por fim, é de suma importância a elaboração e manutenção de um texto fundador das
nacionalidades, de texto-base de uma nação, aquilo de que se deve lembrar e aquilo que se deve
esquecer. A nação se configura então como um sistema coerente e articulado de relatos
cuidadosamente guardados, sem que estes relatos sejam estorvados por lembranças
inconvenientes ou embaraçosas, o que comprometeria a eficácia do texto. As lutas populares, o
Caboclo e a fundação de Os Guaranis, em diversos aspectos articulam-se na formação de uma
narrativa fundadora da brasilidade. No qual, a religiosidade foi agregada e associada à
miscigenação como característica e qualidade desta nação. A festa da Independência do Brasil em
Itaparica é uma forma de articular uma visão local com uma nacional. A Bahia através de Itaparica,
o Brasil através da Bahia.
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Notas
Mestrando em História Social pela Universidade Federal da Bahia.
Terão suas iniciais em letra maiúscula toda vez que se referir à festa.
3 Forte que se localiza na ponta da Baleia, extremo norte da ilha de Itaparica, importante fortificação para estratégias de
controle militar na Baía de Todos os Santos nos séculos XVIII e XIX.
4 Em diversos depoimentos esta narrativa aparece com uma ou outra modulação.
5 A escultura é feita em tamanho natural na cor marrom avermelhada. Na mão direita empunha uma lança, com a qual
ataca um dragão que representa a tirania colonial; na mão esquerda, segura firmemente a bandeira do Brasil. No
pescoço, traz diversos colares e tem na cabeça um vasto cocar, com as mesmas penas que compõem os braceletes, as
pulseiras, as joelheiras e as perneiras.
6 Há depender do período, o local em que a imagem é guardada varia entre a entre o prédio da Prefeitura e a Igreja de
São Lourenço, padroeiro da cidade.
7 Salvador, Cachoeira, Itacaré, Jaguaripe, Salinas da Margarida, Santo Amaro da Purificação, Saubara e Valença são as
cidades em que ocorrem festejos semelhantes.
8 Cachoeira, Itacaré, Jaguaripe, Salinas da Margarida, Santo Amaro da Purificação, Saubara e Valença são as cidades
em que ocorrem festejos semelhantes.
9 É dessa forma que os participantes chamavam e ainda chamam sua atuação no auto.
10 Atual presidente da agremiação. Iniciou-se na participação no auto em 1977
11 É o que afirma Sr. Cassimélia, professora, ex-vereadora. Pessoa abertamente contrária ao grupo, mas que
acompanhou toda a sua trajetória.
12 Conforme Sra. Juanita.
1
2
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Idem.
Segundo Sra. Angélica, atual costureira do grupo, líder não declarada, mãe do atual presidente da agremiação,
Emanoel, e participante da brincadeira desde os anos 50.
15 Os brincantes do auto eram conhecidos pelos moradores locais simplesmente como “os caboclos”.
16 Político baiano de grande expressão até os anos 80. Possuía uma casa de veraneio em Itaparica e de algum modo
participava da vida festiva do local.
17 Prefeito nos períodos de 22.05.76 a 19.09.76, 15.08.74 a 03.04.79, 04.04.79 a 03.07.79.
18 Família de expressão política local desde os anos 60.
19 Senhoras que acompanham Os Guaranis desde o seu surgimento.
20 Cf. Sra. Angélica.
21 É o que afirma Emanoel Pita.
13
14
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APÓS O QUINZE DE NOVEMBRO: A PARTIDA PARA EXÍLIO E O BANIMENTO DA FAMÍLIA IMPERIAL
Luciana Pessanha Fagundes1

Resumo
A presente comunicação tem como objetivo analisar o cenário político da república recéminstaurada em 1889, com foco especial voltado para o exílio e banimento da família imperial. Considerando
que esses atos do Governo Provisório são apenas o início de todo um trabalho de estruturação e legitimação
da república brasileira, que incluirá uma “batalha” em torno do passado, procuramos compreender a dinâmica
que permeia a construção de um olhar republicano sobre o passado monárquico, recuando até os momentos
finais do Império, com o foco voltado para o movimento republicano. Por fim, este trabalho compreende uma
análise resumida do primeiro capítulo de minha tese de doutorado, que tem como foco analisar o diálogo da
Primeira República brasileira com seu passado monárquico, através de eventos específicos. Considerando a
variedade de eventos abarcados por este estudo, tomamos como base os Diários do Congresso do Nacional,
as Revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e a imprensa da época.
Palavras-chave
Monarquia, República, Passado.

Assim, como em 16 de novembro de 1889 o Brasil acordou “sem ter qualquer resposta
institucional a respeito de si mesmo” (LESSA, 1998, p. 46), também se deparou com outras
questões. Que passado seria celebrado a partir de então? Que olhar(es) seria(m) lançado(s) sobre
ele? Para a compreensão de toda a dinâmica, que permeia a construção de um olhar republicano
sobre o passado monárquico, recuamos até os momentos finais do Império, com o foco voltado para
o movimento republicano, procurando perceber como é construído esse olhar em oposição ao
“presente” monárquico.
Para a compreensão do olhar republicano sobre o “presente” monárquico, tomamos como
ponto de partida, além da crise do Segundo Reinado, as várias concepções de republicanismo que
dominaram as últimas décadas do Império, expressas pela chamada geração de 1870. Um grupo de
intelectuais e políticos que, apesar da heterogeneidade de seus pontos de vista e origem social,
compartilhavam uma situação de marginalidade tanto política, como social, ante a chamada
dominação saquarema.2 Tal situação contribuiu e alimentou tipos diversos de contestação à ordem
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vigente, que tomaram forma através de um diálogo intenso não apenas com o pensamento europeu,
mas também com a própria tradição política imperial.
A “geração de 1870”, ao contrário da elite formada nas décadas anteriores, realizou sua
formação no Brasil, inclusive o ensino superior. Por não ter compartilhado uma vivência marcada
pelo temor do constante separatismo e desordem, característico do Período Regencial, mas sim
pela experiência de viver em um Brasil “pacificado”, foi marcada pelo desejo de mudança e pela
busca de um emprego público, ou seja, pela ambição de se tornar elite política. Mas um excesso de
“bacharéis” dificultava sua inclusão, reforçando sua pressão por maior representação dentro do
Estado (CARVALHO, 2003, p. 59; pp. 86-87).

Neste sentido, como o Estado era o maior

empregador, tal pressão fez-se sentir nas críticas ao regime de privilégios e de indicação, que não
valorizava o mérito e o talento. Críticas construídas por uma nova geração, já sob a influência de
uma mentalidade cientificista, que concebia o republicanismo como o regime político da igualdade e
da ciência (MELLO, 2007, pp. 38-39).
Desta forma, tanto a campanha abolicionista como a campanha republicana foram
ocupando progressivamente esse novo espaço público, especialmente a partir de 1884,
construindo-se a associação do abolicionismo com o republicanismo. Na propaganda republicana,
portanto, a abolição da escravidão não seria o fim do caminho, pois, haveria ainda mais um passo a
dar: a República. A proclamação da República indicava o sentido da evolução rumo ao progresso e
à civilização, uma noção compreendida dentro de uma teoria evolucionista da história, que
caracterizava aquele presente vivido como um momento de mudança em escala mundial. Tal
concepção integra um amplo conjunto de esquemas interpretativos, utilizados pelos identificados
por Ângela Alonso - “federalistas científicos”; “positivistas abolicionistas”; “liberais republicanos” e
“novos liberais” – e que faziam parte da geração de 1870 (ALONSO, 2002).
Não discutiremos aqui a construção dessas categorias, para nós cabe ressaltar algumas
conclusões apresentadas por Alonso. Como por exemplo, os diferentes projetos de futuro
apresentados por essa geração, não se faziam sem a “invenção” de um passado para legitimá-los.
É nesse sentido que procuram construir uma “história brasileira, resgatando o mundo político e
cultural anterior à dominação saquarema” (ALONSO, 2002, p. 243), reelaborando a identidade
nacional e deslegitimando assim, a tradição inventada pela elite imperial. Exemplos de tal exercício
são as releituras do levante pernambucano de 1817 e do Período Regencial, tomados como
autênticas manifestações da “nação” e de Tiradentes, como o “precursor da idéia que hoje oferece
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embate às instituições caducas do passado”, sendo os republicanos “herdeiros e sucessores do
legado tradicional que aquela nobre figura representa” (ALONSO, 2002, p. 135).
No exercício de releitura do passado e na construção de novas narrativas sobre o mesmo,
podemos identificar um claro esforço de inventar um passado, uma tradição para as ideias
contestatórias formuladas. Dessa forma, era possível manter um diálogo com a tradição imperial,
quer através de uma crítica mais ou menos radical a alguns de seus traços, quer com a preservação
de outros, como o elitismo do Império, pois, todos os grupos se colocavam contra uma reforma via
revolução (ALONSO, 2002, p. 333). Assim, inscrita nas leis inexoráveis da história, como o regime
político da ciência e da democracia, a vitória da república era certa, porque ancorada na razão e no
futuro (MELLO, 2007, p. 148).
Outro componente deste agitado cenário de contestação ao regime são os ataques ao
imperador, retratado, frequentemente, como uma figura sonolenta e até demente. É nesse período
de crise, que surgem as primeiras caricaturas que o descreviam como o “Pedro Banana”, resultado
da indiferença com que encarava os negócios do Estado. A representação mais sóbria, na figura do
“monarca-cidadão”, adotada após a Guerra do Paraguai, associada a um afastamento dos bailes da
corte, das festas populares e do ritual majestático (SCHWARCZ, 1999, pp. 326, 415), também
contribuiu para a construção de uma imagem mais secularizada e mais frágil do imperador,
suscetível a ataques e galhofas.
A este processo de dessacralização da figura do Imperador, levado a cabo na década de 80
do século XIX, Maria Tereza Mello associa também uma progressiva desafeição ao regime
monárquico, pois, como o Imperador “era a Coroa, o que se atirava à sua face respingava na
Monarquia” (MELLO, 2007, p. 186). Assim, à caracterização da monarquia como o regime da
desordem, do atraso e dos privilégios, soma-se a descrição de seu personagem central como um
“banana”, ridicularizado por sua sonolência e inaptidão política.
Mas há nessa associação, certas observações que devem ser feitas, pois elas vão permear
toda a construção de uma memória em torno do Império e de seu segundo imperador. Mesmo com
a enxurrada de críticas que recebia, D. Pedro II continuava a ser bem visto – era criticado pelo
pouco apreço ao exercício do governo, mas não pelo amor ao país – especialmente após a
abolição, que trouxe grande prestígio à Coroa.
Ou seja, as ligações entre a imagem do imperador e do Império, apesar de se aproximarem
no campo das críticas, se separam no âmbito de certas qualidades ainda percebidas em D. Pedro II,
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e que não poderiam ser negadas. Daí as propostas de se aguardar sua morte e também o veto a
um Terceiro Reinado. Esta será uma questão fundamental com a qual o regime republicano
instaurado em 1889 terá que lidar, além da tarefa de conciliar diferentes projetos de nação,
vinculados a diferentes interesses de vários grupos envolvidos no movimento. Quanto ao Império e
ao Imperador, tornam-se passado, um passado muito desgastado, mas muito presente e que
assusta a República recém-instaurada.
Sobre esse ponto, é perceptível que, apesar da mudança do regime ter ocorrido em um
clima de “aparente” tranquilidade, havia sim temores quanto à segurança e estabilidade do mesmo.
A permanência do imperador no país era percebida como uma ameaça significativa à República
recém-proclamada, e a solução para que ocorresse realmente uma ruptura com Monarquia, era
tratar de retirá-lo logo do país, o que foi feito, na madrugada do dia 17 de novembro, longe dos
olhares da população e a salvo de qualquer manifestação.
A decisão de que a família imperial deveria deixar o país o quanto antes foi rápida. Veio na
mesma mensagem que confirmava a queda da monarquia, entregue pelo Major Solon ao imperador,
na tarde do dia 16 de novembro. Logo em seguida, foi redigida a resposta do imperador, que
“cedendo ao império das circunstâncias” (O Paiz, 18 de nov. de 1889), confirmava a partida da
família imperial, fixada para as 2 horas da tarde do dia seguinte (LYRA, 1977, p. 112). Todavia, tal
horário foi antecipado pelo Governo Provisório, que encarregou o coronel Mallet de despertar a
família imperial, detida no Paço, na madrugada do dia 17, para proceder ao embarque o mais rápido
possível (CARVALHO, 2007,p. 219; LYRA, 1977, p. 112).
Poucos são os relatos deste episódio tão significativo na história brasileira, o que se
compreende. Foi realizado dessa forma, justamente porque tinha como objetivo não ter
testemunhas, como uma comemoração às avessas, cujo sucesso depende justamente da ausência
de público. Assim, sobre o embarque dos exilados temos o texto do republicano Raul Pompéia,3 as
descrições dos próprios membros da família imperial,4 e uma matéria publicada no jornal O Paiz,5 o
único a dar mais detalhes sobre o evento.
A narrativa de Pompéia, intitulada “Uma noite histórica”, inicia-se descrevendo o ambiente
de “grande sossego”, mas “com uma nota acentuada de pânico” que envolvia o Paço Imperial
naquela madrugada, “transformado em uma verdadeira praça de guerra” (BRITO, s/d, p. 74). O local
era rondado e guardado por uma força de carabineiros do 1o Regimento de Cavalaria, sendo que, a
partir das 20 horas do dia 16, devido às aglomerações que começaram a se formar na região, o
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Exército foi obrigado a desviar a população para outras áreas da cidade, até a hora do embarque de
D. Pedro (O Paiz, 18 de nov. de 1889).
Sobre essa dispersão forçada, Pompéia coloca:
Apesar da brandura de modos com que os militares convidavam as
pessoas do povo a se retirarem, (...) sentia-se ali como uma atmosfera de
vago terror, como se a calada da noite, a escuridão do lugar, a amplitude
insondável da praça evacuada, respirassem a presença de uma realidade
formidável. Sentia-se todo aquele ermo ocupado pela vontade poderosa da
revolução (BRITO, S/D: 75-76).
O terror e a escuridão do Paço são parte essencial do cenário que completa essa
comemoração às avessas, sem o aspecto coletivo inerente a esses eventos, mas com toda a
simbologia necessária para marcá-lo como um momento de término, de fim de uma era. A descrição
de Pompéia constrói cuidadosamente esse cenário e o espetáculo que se seguiria para uma plateia,
a princípio, ausente:
Apesar disso, que se acreditaria indicar a completa ausência de
espectadores para a cena que ia se passar, muitas janelas abertas
apareciam como retábulos negros, nas mais altas sacadas, e percebia-se
uma agitação fácil de reconhecer nos peitoris escuros... Pobre D. Pedro!
Em homenagem à severidade da determinação do Governo
Revolucionário, ninguém queria ter sido testemunha da misteriosa
eliminação de um soberano (BRITO, s/d: 77)
Na narrativa de Pompéia encontramos algumas pistas para pensar as ações desse governo
recém-instituído, cujo objetivo principal nesse momento era assegurar a eliminação do regime
anterior, do qual o símbolo maior era o velho imperador, que mesmo com a imagem desgastada,
representava um sério obstáculo para a concretização da jovem república. A antecipação da partida
para o exílio pode ser compreendida neste contexto de insegurança e instabilidade, que, na noite do
dia 16, levou os membros do Governo Provisório a essa mudança nos planos para o embarque da
família imperial. Um dos únicos momentos, desde os acontecimentos do dia 15, em que é descrita
certa alteração no comportamento de D. Pedro. Sua calma foi substituída por uma indignação
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latente. Afinal, não fazia sentido para ele partir no meio da noite como um “fugido” (CARVALHO,
2007, p. 219; LYRA, 1977, p. 113). As justificativas apresentadas ao imperador pelo Almirante
Jaceguai apontavam o receio do Governo Provisório de que ocorressem manifestações
desagradáveis no momento do embarque, e o imperador acabou consentindo para evitar conflitos
inúteis (LYRA, 1977, p. 114).
Sobre a alteração no horário do embarque não foram feitas menções nos jornais, sendo
apenas colocado o local e o horário em que o mesmo ocorreu. Na notícia do jornal O Paiz:
(…) sr D.Pedro e sua família saíram do paço da cidade as 3 1/4 horas da
madrugada, para embarcar no cais da Pharoux. O Sr. D. Pedro de
Alcântara, a imperatriz, a Sra D. Isabel, seu esposo e D. Pedro Augusto
transportaram-se n'um carro até o cais, guardando as portinholas do
veiculo, o Srs coronel Mallot e tenente general Mirando Reis. O Sr. Dr.
Motta Maia, almirante Tamandaré, dama Fonseca Costa, aias ao serviço da
imperatriz, D. Lidia Espozel e Joanna Moura seguiram a pé até o lugar do
desembarque. Precediam o préstito os alunos da escola superior de guerra
2 tenentes Antonio Jose Vieria Leal e Jose Raphael Alves Azanbuja e João
Baptista da Motta e Affonso Deligorio Doria todos em primeiro uniforme.
Logo depois seguia uma escolta de quatro artífices do arsenal de guerra.
(…) Por ocasião do embarque, o largo do paço mantinha-se isolado, ali
vendo-se apenas as praças do serviço de policiamento (O Paiz, 18 de nov.
de 1889).
Na descrição do jornal, observamos a referência aos poucos atores presentes no momento
do embarque, além de membros do Exército, atuando como escolta, e da família imperial. Há
referências também aos que resolveram se exilar junto com ela, como o Conde de Mota Maia,
médico do imperador, e a Viscondessa Fonseca Costa.6 As aias da princesa Isabel, que seguiram a
pé, na frente do carro que levava a família imperial, podem ser identificadas no texto de Pompéia,
onde a mesma cena, através de uma escrita dramática, ganha o aspecto de um funeral.
Às três horas da madrugada, (...) entrou na praça um rumor de carruagem.
Para as bandas do paço houve um ruidoso tumulto de armas e cavalos. As
patrulhas que passeavam de ronda reiteravam-se todas a ocupar as
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entradas do largo, pelo meio do qual, através das árvores, iluminando
sinistramente a solidão, perfilavam-se os postes melancólicos dos lampiões
de gás. Apareceu então o préstito dos exilados. Nada mais triste. Um coche
negro, puxado a passo por dois cavalos que se adiantavam de cabeça
baixo, como se dormissem andando. À frente duas senhoras de negro, a
pé, cobertas de véus, como a buscar caminho para o triste veículo.
Fechando a marcha um grupo de cavaleiros, que a perspectiva noturna
detalhava em negro perfil (...). Quase na extremidade do molhe, o carro
parou e o Sr. D. Pedro de Alcântara apeou-se – um vulto indistinto entre
outros vultos – para pisar pela última vez a terra pátria. (BRITO, S/D: 7778).
A narrativa do cronista, com seus postes melancólicos, coche negro, senhoras de negro e o
negro perfil dos cavalheiros que acompanhavam o préstito, conduz ao que poderíamos chamar de
um enterramento simbólico do imperador e da monarquia, ou assim pretendia-se. Ao final do relato,
tal impressão fica mais nítida, quando o cortejo se aproxima do cais, onde militares a cavalo
formavam alas indicando o caminho do embarque, e D. Pedro de Alcântara sai da carruagem, “um
vulto indistinto, entre outros vultos distantes, para pisar pela última vez a terra da Pátria” (BRITO,
s/d, p. 78).
Grandiosa em seu sentido, mas minimizada nas poucas descrições que vieram a público, o
embarque da família imperial conferiu poder ao Governo Provisório, conseguido em grande parte
pelas condições nas quais se realizou, sem reações, a não ser a do próprio imperador,
demonstrando-se que a partir daquele instante havia uma nova ordem no país.
O cruzador Paraíba, no qual embarcaram, ainda ficaria algum tempo ancorado na baía de
Guanabara, esperando os filhos do casal do d‟Eu, que vinham de Petrópolis, para se juntar à
família, momento em que foi entregue a última mensagem do Governo Provisório a D. Pedro, e que
consistia no decreto concedendo ao imperador um subsídio de 5 mil contos. Ao meio-dia, ele zarpou
em direção à baía da Ilha Grande, onde seria feito o transporte da família imperial para o paquete
Alagoas, que na madrugada do dia 18 de novembro partiu para a Europa, comboiado pelo
couraçado Riachuelo (CARVALHO, 2007, p. 220; LIRA, 1977, p. 138).
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Antes de chegar a Lisboa, quando a paquete aportou na ilha de São Vicente, no Cabo
Verde, o imperador respondeu à mensagem enviada pelo Governo Provisório, colocando que
recusava os 5 mil contos e que receberia apenas, assim como sua família, as dotações e vantagens
que tivessem direito por leis. A recusa do imperador, na mensagem datada de fim novembro de
1889, seria publicada pela imprensa apenas no início de dezembro, através de telegramas que
vinham de Lisboa afirmando tal fato, e que também descreviam a chegada da família imperial na
Europa (Gazeta de Notícias, 09 de dez. de 1889; Jornal do Commercio, 09 de dez. de 1889).
As referências à recusa do subsídio são importantes, porque apareceriam nas justificativas
do decreto que baniu a família imperial do território brasileiro. Neste caso, vale ressaltar que a
resposta de D.Pedro II torna-se pública já no início de dezembro de 1889, enquanto o decreto é
expedido no dia 21 do mesmo mês. A distância entre datas nos leva imediatamente a investigar o
que afinal estava acontecendo naquele mês.
Apesar do clima de tranquilidade propalado por algumas folhas da capital após a
proclamação, os estados do Maranhão, Bahia e Santa Catarina haviam sido palco de conflitos entre
batalhões do Exército e praças da polícia, esses últimos recrutados especialmente para defender os
clubes e jornais republicanos. Outros conflitos ocorreram também no Rio de Janeiro, onde, em 18
de dezembro, soldados do 2º Regimento de Artilharia se revoltaram em nome do Imperador. A
imprensa foi proibida de publicar tais notícias e políticos monarquistas foram responsabilizados
como seus mentores intelectuais (CASTRO, 1995, p. 193; JANOTTI, 1986, p. 21).
Segundo Maria de Lourdes Janotti, a repressão a tais movimentos veio na forma dos
decretos de banimento – não apenas da família imperial, mas também de figuras proeminentes da
Monarquia –, na censura à imprensa e na criação, em 23 de dezembro, de um Tribunal Excepcional
Militar encarregado de julgar as questões politicamente lesivas ao governo. Ou seja, qualquer
escrito ou ato de “cunho sedicioso acarretariam para seus autores as penas imputadas a uma
sedição militar” (JANOTTI, 1986, p. 22). Concordamos com Janotti na relação que ela faz entre o
clima tenso e instável, promovido pelos conflitos, que envolviam militares, e a expedição dos
decretos de banimento e dos demais, como uma forma de proteção da jovem República. Todavia,
cabe ressaltar as diferenças entre as justificativas expostas nos mesmos.
O decreto que bania do território brasileiro D. Pedro de Alcântara e sua família apresentava
como justificavas, primeiramente, o fato de D. Pedro, após ter aceitado e agradecido o subsídio 5
mil contos, mudar de opinião, declarando recusar o mesmo. Contudo, após ter repelido tal ato do
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governo, pretendia continuar a receber a dotação anual, sua e de sua família, prescritas por lei. Tais
atitudes foram apontadas como provas evidentes da recusa por parte do imperador em reconhecer
a “legitimidade do movimento nacional”, formando também um conjunto de “reivindicações
incompatíveis hoje com a vontade do país, expressa em todas as suas antigas províncias, hoje
estados, e com todos os interesses do povo brasileiro, agora indissoluvelmente ligados à
estabilidade do regime republicano”. A manutenção, pelo Governo Provisório, dessas vantagens a
D. Pedro “era simplesmente uma providência de begnidade republicana, destinada a atestar os
intuitos pacíficos e conciliadores do novo regime, ao mesmo tempo em que uma homenagem
retrospectiva à dignidade que o ex-imperador ocupara como chefe de Estado”. As atitudes de D.
Pedro são assim interpretadas como uma desonra ao regime, animando “veleidades inconciliáveis
com a situação republicana” (Jornal do Commercio, 22 de dez. de 1889). Segue então o decreto:
Art. 1 É banido do território nacional o Sr. D.Pedro de Alcântara e com ele
sua família.
Art.2 Fica-lhes velado possuir imóveis no Brasil, devendo liquidar no prazo
de dois anos os bens dessa espécie, que aqui possuem.
Art.3 É revogado o decreto de 16 de Novembro de 1889, que concedeu ao
Sr. D.Pedro de Alcântara 5.000.000 de ajuda de custo para o seu
estabelecimento no estrangeiro.
Art. 4 Consideram-se extintas, a contar de 15 desse mês, as dotações do
Sr. Pedro de Alcântara e sua família
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Manoel Deodoro da Fonseca- Quintino Bocayuva- Manoel Ferraz de
Campos Salles- Ruy Barbosa - Aristides da Silveira Lobo - Demétrio Nunes
Ribeiro - Eduardo Wandenkolk - Benjamim Constant Botelho de Magalhães
(Jornal do Commercio, 22 de dez. de 1889).
Junto com tal decreto, vem publicado outro, banindo outros personagens, como o Visconde
Ouro Preto, apontando como justificativas a “manutenção da ordem e da paz interna da Republica”,
ameaçada por esses cidadãos que “procuram fomentar, dentro e fora do Brasil, o descrédito da
pátria por agitações que podem trazer a perturbação da paz pública, lançando o país às
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contingências perigosas de uma guerra civil” (Jornal do Commercio, 22 de dez. de 1889). Além de
Ouro Preto, foi banido Carlos Affonso de Assis Figueiredo 7 e Gaspar de Silveira Martins,8 este
sendo desterrado do território nacional.9
Percebe-se que a justificava central para ambos é assegurar a estabilidade da República.
Todavia, ao contrário de Ouro Preto, que havia publicado recentemente manifesto atacando alguns
membros do Governo Provisório e a imprensa da capital,10 o comportamento D. Pedro no exílio
estava, a princípio, longe de qualquer inclinação conspiratória ou crítica em relação ao novo regime.
A recusa do subsídio apresentou-se então como a justificativa ideal para que fosse completado o
movimento iniciado com o exílio da família imperial, eliminando-se ou dificultando-se muito, a
ameaça de uma restauração.
Enfim, a construção do(s) olhar(es) republicano(s) sobre o passado monárquico e seu
segundo imperador pode ser percebida já durante o movimento contestatório ao regime de Pedro II,
nas décadas finais do Império, onde a república era representada como o regime da razão, do
progresso, e a monarquia representava o “passado”, o atraso, a decadência. Nesse sentido, o exílio
e o banimento do imperador foram ações do novo regime com o intuito não apenas de manter
afastado o ex-imperador, que consistia em uma ameaça para a jovem República, mas também
como uma forma de marcar a ruptura, de fabricar um marco, que separasse o novo do velho. Tratase de um momento em que o passado é exilado e banido, mas que irá, aos poucos, retornar, com
diferentes reconfigurações ao longo da Primeira República.
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RELIGIÃO, CIDADANIA E IDENTIDADE NACIONAL EM CAMAMU (1840-1843)
Larissa Almeida Freire1

Resumo
Nesta comunicação proponho uma investigação acerca do papel da Igreja Católica brasileira no
processo de construção das noções de cidadania e identidade nacional no século XIX. Para tanto, tomarei
como exemplo a situação da Freguesia de Camamu na Bahia, nos anos de 1840, focalizando as relações
entre a elite local e o clero em meio às tensões existentes na localidade nesse período. Como objetivos a
serem explorados, pretendo destacar a inquietação manifestada por setores da elite dirigente com as
sublevações de parte da população parda local, associando este fator às ideias de nação vigentes no
momento em questão, dando destaque, também, ao posicionamento da instituição religiosa quanto às
questões relacionadas à etnicidade e à nacionalidade. Este trabalho partiu da análise do material coletado
pelo Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador relativo à tentativa de embargo sofrida pelo padre Celestino
Euzébio da Assunção por parte das Irmandades do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora da
Assunção do Camamu. Foi possível perceber as questões levantadas anteriormente, bem como os discursos
existentes sobre a realidade vivenciada pela população baiana de então.
Palavras-chave
Camamu, nação, cidadania.

Nesta comunicação, tenciono fazer uma rápida análise sobre um conflito ocorrido na
Freguesia de Camamu, entre os anos de 1840 e 1843. Este acontecimento envolveu as Irmandades
do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora da Assunção e o vigário colado Celestino Euzébio
da Assunção, bem como as altas hierarquias eclesiásticas e imperiais. No presente trabalho,
pretendo focalizar os aspectos relativos às questões de identidade nacional e cidadania e como
estes fatores podem ser percebidos tanto no discurso das Irmandades quanto no dos partidários do
Padre Celestino Euzébio.
Acredito que se trata de um exemplo singular de como a cidadania tornou-se um tema
delicado no contexto da época. Gostaria de demonstrar com esta análise como questões que
habitualmente são consideradas de maneira generalizante na historiografia ganham uma
dramaticidade e uma relevância ímpar quando trazidas para o âmbito cotidiano. É o momento
também de perceber a ligação existente entre duas instâncias de poder tão próximas e ao mesmo
tempo com interesses tão antagônicos, como eram a Igreja e as elites regionais.
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Em linhas gerais, o ocorrido se deu devido à vacância do cargo de vigário colado da referida
Freguesia. Dentro do quadro de empregos eclesiásticos, o vigário colado era um dos mais
almejados, em parte pela remuneração mais gratificante do que a maioria das funções sacerdotais
do período. O vigário colado era também um membro do funcionalismo público, uma vez que sua
nomeação era feita mediante a indicação do arcebispo e aprovação do Imperador. Segundo Wernet
(1987, p. 69), era um cargo eminentemente político. “O vigário colado, que não podia ser removido,
ligado a um partido político e tendo poder religioso, constituía-se em figura fundamental em
qualquer eleição.” As paróquias eram bases das operações eleitorais. Sendo assim, era de
interesse dos grupos políticos assegurarem também o controle das paróquias, garantindo que à
frente desta estivesse alguém de sua confiança.
Não é possível afirmar que o Padre Celestino Euzébio estivesse enquadrado nem na
definição de cabo eleitoral e nem na de cura ganancioso. No entanto, nos discursos feitos sobre sua
pessoa ele se apresenta de forma ambígua: as Irmandades o descrevem como um sacerdote de
personalidade misteriosa e violenta. A Igreja, na figura de D. Romualdo, o mostra como um
dedicado pastor de moral imaculada. Independente de quem esteja certo, o fato é que sua
ascendência escrava foi motivo de polêmica, tanto pelo debate que suscitou quanto pelas
consequências de sua eleição.
Para a Freguesia de Camamu concorriam três padres, dentre eles Celestino Euzébio. Este
concorreu com mais três candidatos, um dos quais não mereceu considerações mais demoradas,
uma vez que não reunia condições suficientes para concorrer ao cargo. Os outros dois eram os
padres Firmino Álvares dos Reis e José Joaquim da Fonseca Lima. O primeiro já havia sido
transferido de outra Igreja, tendo a sua disposição duas Freguesias, a de Cairú e de Nova Boipeba.
Além disso, o próprio pároco alegou ter tido inimizades com alguns paroquianos, embora o
Arcebispo D. Romualdo Antonio de Seixas em seu parecer não considerou isso um impedimento
grave.
O padre José Joaquim era Coadjutor da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da
Praia. O arcebispo não escondeu sua predileção por este candidato, principalmente por tratar-se de
um excelente seminarista, o que significava que era intelectualmente bem capacitado. No entanto,
reconhecia a pouca experiência do candidato diante de seus concorrentes.
O arcebispo tinha como candidato preferencial o padre Celestino Euzébio. O sacerdote era
natural da vila e coadjuvava na mesma havia nove anos. Além desses fatores, D. Romualdo
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destacou a aprovação em seu exame e o fato de se tratar de uma figura querida da população de
Camamu. Em sua avaliação ressaltou:
ele os excede consideravelmente na antiguidade dos seus serviços, e na
aprovação ou nota do seu exame; acrescendo de mais a mais a
circunstância, mui atendível, de conhecer já e ser conhecido do Rebanho,
que vai pastorear, e onde goza de bom nome e conceito, como verificam os
honrosos testemunhos que apresenta, da Câmara Municipal e Habitantes
da mesma Vila.2
O prelado sintetizava dessa maneira o que julgava serem pré-requisitos fundamentais para
ele e outros reformadores do período: experiência, boa formação intelectual e qualidades morais
irretocáveis. Dessa forma, seu parecer foi inteiramente favorável a que se concedesse o benefício
ao Padre Celestino e sua indicação foi aceita pela autoridade imperial, tendo o sacerdote tomado
posse em primeiro de agosto de 1840.
Ato contínuo, as Irmandades do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora da Assunção
do Camamu entraram com uma ação de embargo de benefício junto ao Tribunal da Relação
Metropolitana. Alegaram, entre outras razões, ser o Padre Celestino filho de escravos libertos. Além
do estatuto legal dos progenitores do sacerdote, colocaram também como causas agravantes para
impedir a posse deste a falta de serviços prestados à Igreja, intrigas familiares e o desagrado de
famílias da região com seu comportamento. As Irmandades puseram em prática uma campanha
intensa voltada para desacreditar a pessoa do padre Celestino e convencer as autoridades da sua
incapacidade de guiar o rebanho camamuense.
Em defesa do padre, levantou-se a questão de se estar subtraindo um direito de um
cidadão. A Constituição vigente no período, promulgada dezesseis anos antes, estendeu o conceito
a qualquer habitante do Brasil nascido neste território, descendente de brasileiros residentes ou a
serviço do Império em países estrangeiros, habitantes estrangeiros naturalizados e os portugueses
que houvessem aderido à Independência. Neste contexto, os libertos foram assimilados ao corpo de
cidadãos do jovem Estado imperial, podendo usufruir de todos os benefícios reservados a estes,
incluindo o de ser admitido em qualquer cargo público civil, político ou militar se provados seus
talentos e virtudes para o mesmo, conforme o Tit. 8o, art. 179, § XIV da Constituição.
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Desde o seu estabelecimento em terras brasileiras a Igreja manteve uma posição de
conivência com o regime escravocrata. Se por um lado condenava a escravidão indígena, pouco ou
nada fazia em relação à africana. No entanto, pouco comentado é o seu posicionamento após a
proibição do tráfico negreiro em 1831. A ilegalidade da prática motivou uma mudança gradual no
comportamento da alta hierarquia em relação à escravidão. Quando a campanha abolicionista
começou a ganhar força a partir das décadas de 1860 e 1870, parte da elite clerical engrossou o
coro dos que pregavam pela libertação dos escravos.
Internamente, é sabido que o catolicismo brasileiro seguia as regras de estratificação social
do período. Contudo, da mesma forma que o crescimento da população mestiça influenciou na
inserção dessa parcela em atividades antes reservadas à população branca, a Igreja foi se tornando
ao longo do tempo mais flexível quanto a aceitação de não- brancos no corpo clerical. Os critérios
de aceitação obedeciam muito mais a redes de influência.
(...) A mestiçagem estava presente em todas as categorias sociais, mesmo
as mais elevadas. Proibições desse tipo só podiam ter validade em casos
muito específicos, como o de „mulatos escuros‟ ou de candidatos
apadrinhados por pessoas não muito importantes. Mas, evidentemente, em
uma sociedade cujas relações se baseavam em alianças familiares ou na
clientela, era sempre possível contar com a condescendência das pessoas.
(MATTOSO, 1992, p. 357).
Subordinada ao poder estatal, a Igreja tinha por obrigação obedecer aà legislação vigente e
zelar pelo cumprimento da Constituição. Isto fica claro na fala de D. Romualdo diante do confronto
aberto das Irmandades com sua autoridade. Acusado de não proteger os interesses de seus fiéis e
escolher um candidato desqualificado para estar à frente de uma freguesia tão significativa quanto a
de Camamu, D. Romualdo deu sua contrapartida ressaltando a inviolabilidade de um direito
constitucional e canônico.
Que garantia teriam de ora em diante os demais Párocos, desde que a sua
constituição canônica pudesse ser invalidada por um simples despacho,
muitas vezes extorquido sem pleno conhecimento de causa, pelos manejos
da intriga ou da vingança? E se o Pároco esbulhado recorresse de
semelhante violência à Proteção da Coroa, qual seria o Magistrado que lhe
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negasse provimento e não julgasse o procedimento do Prelado opressivo e
arbitrário?
(...)
Eis aqui a providência que pude dar, sem ofensa das Leis Eclesiásticas. Se
ela não satisfizer aos queixosos, não serei responsável pelos resultados,
que por ventura haja de ter a sua obstinação. Aí está o Governo, aí estão
as Câmaras Legislativas, e o Conselho de Estado: recorram a elas, se
pensam que eu devia calar as Leis da Igreja e do Império, exautorando um
Pároco, um Funcionário público, sem crime, a despeito de uma Decisão,
que não me cabia revogar ou anular, ainda quando a supusesse iníqua,
como a Câmara mui temerariamente a qualifica.3
De forma semelhante os representantes do Padre Celestino junto ao Tribunal da Relação
questionaram o embasamento jurídico dos embargos. Estes não possuiriam legitimidade alguma,
nem do ponto de vista legal nem canônico. Alegar a ascendência liberta do sacerdote não tinha
qualquer validade argumentativa, posto que até as Constituições Primeiras do Arcebispado da
Bahia não reconheciam o ser liberto como um impedimento de posse de benefício. Cito um trecho
da impugnação redigida pelo Bacharel Salustiano Jozé Pedroza responsável pela defesa do Padre
Celestino junto Tribunal da Relação Metropolitana da Bahia, datada de 7 de outubro de 1840:
Qual a Lei, qual a disposição do Direito Canônico, pela qual seja uma
irregularidade o ter nascido de pais libertos? Certo os embargantes não
foram bem aconselhados, por que aliás saberiam que as irregularidades,
quanto ao nascimento e à geração, consistem em não ser nascido de
legítimo matrimônio, ou em ser escravo; que só os filhos ilegítimos e os
escravos é que são, à esses respeitos, irregulares; que estas mesmas
irregularidades podem ser dispensadas pelo Exmo. Prelado, como outras
muitas irregularidades tanto de delito, como de defeito. Constituição do
Arcebisp. Liv. 5o Tit. 70 nos 1294 e 1295, e mesmo Liv. Tit. 72, no 1308 e
1309.4
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Vale salientar que se está diante de uma Igreja necessitada de sacerdotes, em virtude do
baixo número de aspirantes à carreira eclesiástica. Logo, não seria possível barrar a entrada de
candidatos utilizando somente o critério étnico, sobretudo quando estes se apresentavam aptos a
exercer sua função de acordo com as exigências do incipiente reformismo ultramontano, do qual
fazia parte o Arcebispo e que se caracterizava por uma radical reforma moral e intelectual do clero.
Tais decisões buscavam não somente garantir a observância das garantias constitucionais, como
fortalecer a posição de uma Igreja cada vez mais distante da opulência de épocas passadas.
A nova configuração do Estado brasileiro colocou em pauta a questão do papel das elites
dentro do panorama político em transformação. Não mais súditos de Portugal, estes membros
privilegiados do corpo social americano não se identificavam como portugueses em terras
brasileiras ainda que invocassem uma ancestralidade lusitana que legitimava sua posição perante o
restante da população. Isto, porém, não determinava uma homogeneidade dentro da classe
dirigente brasileira e o século XIX se caracterizou pelos embates por hegemonias entre as elites
locais.
O Ato Adicional de 1834 concedeu aos governos provinciais uma maior autonomia e a
liberdade administrativa sem que o governo central exercesse uma interferência mais severa
(DOLHNIKOFF, 2003, p. 439). Juntamente com a reforma no Código de Processo Criminal em
1840, as elites provinciais passaram a ter mais controle na vida social, política e econômica, criando
uma rede de influências que se beneficiava do caráter clientelista das relações de poder.
Contudo, o mencionado rompimento com a metrópole não ocasionou uma imediata
redefinição do panorama social. Gradualmente, foi se fortalecendo a noção de indefinição identitária
do povo brasileiro. De acordo com Ana Rosa Cloclet da Silva, “rompia-se com o colonizador e, ao
mesmo tempo, não havia uma identidade nacional, dado que a sociedade brasileira definia-se pela
heterogeneidade.” (SILVA, 1999, p. 178).
A questão da composição étnica brasileira passou a fazer parte dos debates políticos,
dividindo opiniões quanto à legitimidade do regime escravocrata. Entretanto, a ampliação do diálogo
não arrefeceu a necessidade de distinção social e as exigências por maiores participações nas
decisões políticas. Trabalhando a dinâmica da política provincial como importante fator de
organização da monarquia constitucional brasileira, Maria de Fátima Silva Gouvêa ressalta:
Por maior e mais generalizada que fosse a prática de manipulação das
eleições durante o período, a participação e a representação política
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constituíam mecanismos de agregação dos vários grupos ao projeto
monárquico constitucionalista brasileiro ao longo do século XIX. (GOUVÊA,
2009, p. 122).
É possível situar os membros das Irmandades queixosas de Camamu neste momento de
vontade política incipiente. Em várias de suas falas, os irmãos demonstraram ter uma ideia bem
clara de seu lugar na nova conjuntura. Fundamentalmente, o novo Estado deveria garantir que
fossem mantidas as estruturas tradicionais da sociedade. No que diz respeito particularmente ao
caso em questão, era necessário que fosse nomeado um sacerdote digno de seus paroquianos.
Diversas vezes essa afirmação foi tomada em sentido amplo, estendida a todos os habitantes da
vila, de quem as Irmandades elegeram-se porta-vozes:
Porque, devendo ser os párocos do agrado de seus paroquianos, pelo
contrato em que com eles estão como diretores de suas consciências,
jamais se pudera verificar a favor do referido padre este requisito, aliás tão
necessário para a edificação e bem espiritual do povo, pelo
descontentamento que se divisa em todos, a ponto de pretenderem
algumas das famílias mais gradas mudar suas residências para outras
Freguesias, afim de não sofrerem tão acintosa indignidade do que
precisamente deve resultar uma perpétua desarmonia entre o Pastor e o
rebanho e talvez mesmo algumas conseqüências funestas como já se vai
realizando pelo escandaloso fato do dia 26 de julho findo e após uma série
de desgostos recíprocos, vindo por isso a esfriar de todo o zelo e fervor
pelos atos da Religião o que já se vai experimentando pela limitadíssima
esmola que terão as bolsas: A vista do que esperam as mesmas
Irmandades e Cidadãos que os presentes Embargos sejam recebidos,
lavrando-se o competente termo para ser remetido à Autoridade
competente de cuja sabedoria esperam os embargantes as salutares
providências que reclama o bem espiritual de suas almas e o público
repouso, ficando irrito e de nenhum efeito o título que lhe foi conferido. 5
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Esta atribuição de responsabilidades é dirigida à autoridade eclesiástica e aos governantes.
No que diz respeito ao Arcebispo, os irmãos são audaciosos em acusar o prelado de falhar com
suas obrigações para com os fregueses que nele confiaram. Em vários momentos, referem-se ao
dever da Igreja de prover as freguesias com bons sacerdotes e em uma carta enviada ao periódico
O Monarchista, o correspondente toma a liberdade de se referir em tom quase pessoal ao
Arcebispo:
Desafiados por este modo e vendo à testa da Freguesia um sacerdote tal
nos dirigimos por meio de representação ao Excelentíssimo Prelado,
fazendo ver que nos era possível, a vista destes fatos, abraçar por vigário
aquele Padre e consta-nos que Sua Excelência dissera que a Câmara e
povo o havia pedido e que não havia mais remédio. Ora, Senhor Redator,
enfureci-me sobremaneira com este dito de Sua Excelência e permita-me
dizer se Sua Excelência Reverendíssima pedisse a Câmara da Capital um
atestado, dado caso que ele não fosse dotado das virtudes que o ornam, o
corpo municipal se recusaria a isso e o desonraria nele? Acho que não
(...).6
D. Romualdo, conforme exposto anteriormente, rebateu de maneira feroz as acusações.
Levantou a questão de se estar lidando com uma oposição nascida única e exclusivamente da
intriga e da vingança. Assim como os procuradores do padre, ressaltou que não cabia às
Irmandades opinar quanto ao vigário que deveria assumir a Freguesia, decisão a ser tomada pelas
autoridades competentes. E se não tomava partido das Irmandades após a exaustiva campanha
desta e derrota junto ao Tribunal da Relação, argumentava que “à face de duas sentenças
conformes do competente Poder, ser-me-ia lícito privar o Padre Celestino do seu Benefício?”.
O fato é que a oposição ao Padre Celestino suscitou o desagrado não apenas das
autoridades eclesiásticas e provinciais, mas também da população mestiça da localidade. Tão logo
as Irmandades manifestaram sua intenção de impedir a posse do Padre Celestino, um contingente
de pardos saiu em defesa do sacerdote, disposto a defender com violência a sua permanência no
cargo.
Seguiram-se episódios de vandalismo e agressões físicas e verbais. Um dos partidários do
Padre teria rasgado o manto que recobria a imagem de Nossa Senhora da Assunção em praça
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pública como forma de afronta às Irmandades. Outros chamavam os adversários do vigário ao
confronto, desferindo impropérios contra estes. Formou-se, segundo uma testemunha que escreveu
ao periódico O Monarchista, um partido de pardos contra brancos.
As Irmandades, agindo aparentemente com mansidão, levantaram-se contra tais afrontas,
reclamando a intervenção provincial. Aliás, o relato apresenta os proprietários de terra como figuras
acuadas e desprotegidas (“as autoridades ficam coatas (sic) e sem força, os proprietários sem
segurança individual, recorrem ao Governo”). Ressaltava o partidário das Irmandades que se
tratava de uma corporação que agia por meios “lícitos e adequados”. O Juiz de Direito, Dr.
Coutinho, que se encontrava naquele momento em outra freguesia, é chamado para por fim à
balbúrdia e sua chegada restaura a ordem:
o Doutor proclama ao povo, oficia às Autoridades, afiança-lhes a
cooperação da força de sua confiança, adverte-os no cumprimento de seus
deveres e a execução da Lei, aparece a boa ordem, desterra-se a anarquia,
alça a Lei e a Justiça o seu Império.7
O caos estabelecido levantou a questão da possibilidade de sublevações mais
violentas. Camamú é uma região marcada por levante de escravos desde o período colonial. Sua
geografia à época favorecia a fuga e formação de quilombos, e a documentação do período
demonstra que durante o século XIX havia uma instabilidade social intensa na localidade, que pode
ser constatada pelo episódio acima descrito. Dessa forma, em seu discurso os representantes das
Irmandades atentaram mais uma vez para a responsabilidade das autoridades imperiais na
prevenção de incidentes do tipo, “prevenindo cenas que podem manchar a Igreja de Deus”,
(...) porque ninguém duvida que negócios tais dão ocasião a aparecerem
excessos da parte do povo, quando com pertinácia se pretende obras
contra a sua convicção e a despeito dos seus sentimentos, únicos capazes
de serem respeitados e aproveitados, convindo antes separar-se
semelhante mal para aumento do Rebanho de Jesus Cristo já tão
desfalcado, debatido e desprezado pelos maus pastores e pelo sórdido
interesse e vil exercício da mais vergonhosa simonia, resultado esse
sempre acontecido pela má escolha de pastores e por não se conformarem
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as autoridades competentes com as disposições canônicas que mandam
examinar as qualidades morais das que propõem aos Benefícios
Eclesiásticos e com o aviso do Governo Supremo que tão expressamente
recomenda que os párocos sejam sempre do agrado de seus paroquianos. 8
Um outro argumento bastante suscitado pelos embargantes foi de ter a posse se dado de
maneira clandestina. O reverendo, ciente das pretensões de alguns de seus paroquianos de impedir
a posse legal de seu benefício, teria se retirado com seus irmãos – um deles, vigário encomendado
da freguesia de Igrapiúna, e o outro, escrivão da Comarca de Camamu – e, antes da missa matinal,
a portas fechadas, realizou a cerimônia de investidura do cargo.
Embora a defesa do Padre Celestino tenha ressaltado que o ritual estava conforme as Leis
do Império, as Irmandades não estavam de acordo. Segundo ela, a posse se deu de forma subreptícia e com o auxílio de guardas armados, o que lhe conferia um caráter ainda mais clandestino.
Exigiam que a mesma devia ter se dado em presença dos paroquianos e com a assistência das
Irmandades.
O que se pode notar é que a verdadeira insatisfação das Irmandades não derivava apenas
da não observância de uma regra canônica. Afligia a elite camamuense o fato de que o padre o
fizesse sem o aval da classe dirigente. A observância da boa ordem perpassava o reconhecimento
das clivagens e estratificações sociais.
A contenda, é válido ressaltar, foi vencida judicialmente pelo sacerdote. Como já foi dito o
Tribunal da Relação lhe deu ganho de causa, ressaltando que as argumentações das Irmandades
eram infundadas. Estas, contudo, ainda entraram com um recurso de apelação, igualmente
recusado. Porém, uma vez que a indisposição se mantinha firme, D. Romualdo achou por bem
aconselhar o vigário a transferir-se para outra freguesia, decisão acatada pelo Padre Celestino.
Pode-se concluir que, se por um lado o desejo das Irmandades foi atendido, a conquista do
sacerdote, por sua vez, foi maior. De maneira inédita, um pardo, oriundo das camadas mais
desfavorecidas da sociedade oitocentista, conseguiu unir em uma só causa, a alta hierarquia
católica, a elite dirigente imperial e classes populares. Era um exemplo de que não somente a
instituição religiosa, mas a sociedade como um todo passava por mudanças significativas.
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CATOLICISMO E PROTESTANTISMO DEBATENDO O CONCÍLIO VATICANO I E SUAS CONSEQUÊNCIAS
NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Mariana Ellen Santos Seixas1

Resumo
Órgão construído para apresentar as ideias e os interesses da comunidade protestante e para, de
certa forma, condensar a sua identidade, o periódico Imprensa Evangélica, criado em 1864 por pastores
presbiterianos, foi o veículo utilizado por diversas denominações que se uniam contra um inimigo comum: a
Igreja Católica. O período em foco neste trabalho é 1869-1870, quando aconteceu o Concílio Vaticano I;
pretendo apresentar as discussões feitas através do jornal presbiteriano e a reação aos dogmas de
infalibilidade papal.
Palavras-chave
Imprensa, protestantismo, Concílio Vaticano I.

Uma das estratégias mais utilizadas para que o protestantismo se estabelecesse no Brasil,
ainda no século XIX, foi a adoção de "identidades" que o vinculassem a causas como o progresso, a
civilização e a modernidade. Esse discurso se disseminou entre os missionários e os principais
órgãos de comunicação religiosa criados com a finalidade de apresentar a "verdadeira religião"
como a "tábua de salvação" do Brasil, que nesse período oscilava entre a desintegração e a
consolidação de um Estado Nacional.
É preciso destacar que James Fletcher, destacado missionário presbiteriano, iniciou um
"estilo" de propaganda protestante muito copiado ao longo das décadas seguintes pelos grupos
ligados ao chamado "protestantismo histórico" – a "denúncia" das mazelas sofridas pela população
brasileira, a falta de educação formal, a chaga da escravidão e o desprestígio do trabalho manual,
todos atrasos ligados à supremacia católica no país. Um exemplo é a crítica feita pelos editores do
jornal A Imprensa Evangélica, em 16 de março de 1872, e em 6 de novembro de 1875:
A igreja que se opõe à liberdade e ao progresso não é a igreja de Cristo.
(...)
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A religião cristã, à cuja sombra se têm formado as sociedades modernas,
com a sua civilização e com o seu progresso, nunca foi inimiga da liberdade
civil, que é a suma do progresso do nosso século.
O protestantismo é o verdadeiro amigo da instrução, sempre a favorece e
protege, e isso com o único fim de desenvolver a nova geração segundo as
regras do Evangelho, e de habilitá-la a bem preencher os deveres que a
aguardam.
E, numa pérola pela elegibilidade dos acatólicos, em 29 de novembro de 1879, já no
período posterior à promulgação do dogma da infalibilidade papal, citando outro jornal (O Cruzeiro):
Aí está. A lei civil exclui da elegibilidade para a representação os acatólicos:
ora são justamente os católicos os menos próprios para exercerem o cargo
de representantes do povo.
É fácil de demonstrar.
Ninguém pode ser católico sem aceitar o Syllabus em toda a sua íntegra. O
Syllabus é inteiramente contrário à civilização moderna, sujeita o Estado á
igreja, afirma a supremacia do papa sobre o governo de todas as nações,
proclama a necessidade da inquisição, isto é, o direito da igreja de compelir
pelos castigos corporais, pelos tormentos, pela fogueira, os homens a
crerem nos princípios e fatos relatados pelo clero etc. (grifo meu)
Ora, ninguém dirá que um homem possa sustentar tais princípios e exercer
dignamente o papel de representante da nação.
Quem os sustentasse na tribuna, provavelmente havia de ter um
acompanhamento um pouco incômodo ao sair da casa do parlamento.
Como é, pois, que se diz que só os católicos são competentes para a
representação nacional, quando são justamente os acatólicos quem está
(sic) inteiramente livre de tais ligações, de toda a obrigação de se submeter
a um poder estrangeiro?
Em vista de tais considerações não poderia sustentar-se que um secretário
de Vishnu pode dar um muito melhor cidadão de que um católico?
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É preciso destacar que desde as primeiras tentativas de inserir a ideologia protestante na
sociedade brasileira, aspectos como a escravidão e a educação se destacavam entre as mazelas
que precisariam ser retiradas antes que o proselitismo surtisse efeito considerável. Missionários de
todas as denominações ditas "históricas" – metodistas, presbiterianos, batistas e congregacionais –
insistiam em suas prédicas e através dos meios de comunicação posteriormente criados que a
sociedade brasileira sofria desses problemas crônicos em decorrência de sua dependência de
séculos de instituições ligadas à Igreja Católica e que a "restauração" e a imersão do Brasil no rol
das sociedades modernas estariam sujeitas à atuação de entidades ligadas ao protestantismo.
A oposição entre Catolicismo e Protestantismo teve diversos episódios polêmicos que
encontraram espaço na imprensa e serviram como uma oportunidade para definir os espaços que
ambos desejavam ocupar na sociedade brasileira.
Hugo Fragoso, em História da Igreja no Brasil (2008, p. 143), apresenta as principais
características adquiridas pela Igreja Católica ao longo do século XIX tais como ter se aproximado
mais das diretrizes de Roma, em detrimento de seu caráter "nacional"; ter se tornado mais
"intransigente quanto à ortodoxia" (completando o ciclo que culmina na proclamação da
infalibilidade papal, da qual falaremos mais adiante); e ter se tornado uma instituição militante e
conservadora, obcecada com a ideia de conspiração por parte dos liberais brasileiros.
O século XIX representou um período de instabilidade para a Igreja Católica, de tentativa de
resolver com o Estado Brasileiro a questão da dependência institucional que criava problemas para
ambos, sem que houvesse um consenso sobre as atribuições e os limites desta relação. Ainda na
década de 40, quando das tentativas de centralização do Estado, a Igreja se identificou com a
ideologia então em voga, assumindo a postura de defensora da ordem monárquica, como afirma
Fragoso sobre as iniciativas de unidade nacional (2008, p. 150):
Todo esse processo a Igreja o acompanha, quase sempre como
espectadora. Porém, os objetivos de centralização, uniformização,
autoridade forte, legalidade se harmonizavam perfeitamente com os
objetivos que a Igreja de então se propunha em sua estrutura eclesiástica.
De forma que entre o “autonomismo” da regência e a 'centralização' da
monarquia, a Igreja hierárquica pendia muito mais para esta última.
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Conforme a aproximação com a Sé Romana foi se intensificando, a tutela do Estado se
transformou num fardo muito pesado para a instituição católica, dentro qual crescia a olhos vistos a
ideia de universalidade da Igreja sob a direção de um único líder, situado em Roma. A intolerância
para com os partidários do liberalismo e o combate aos inimigos da "verdadeira religião" se tornou a
bandeira da Igreja.
Dentro desse clima de instabilidade, os líderes protestantes começaram a atuar, através de
seu principal órgão de comunicação, criticando abertamente a Igreja Católica e seus representantes
e mostrando a incoerência do Estado Brasileiro ainda estar interessado em manter o catolicismo
como religião oficial.
As primeiras críticas mostram o que era, para os protestantes daquele tempo, uma
diferença básica entre os dois grupos religiosos: a racionalidade da fé. No periódico A Imprensa
Evangélica do dia 4 de junho de 1870, o editor afirma que a verdadeira religião é fruto de uma
convicção da mente e não de superstição ou imposição de uma crença:
É por demais manifesta a falta de fé e a indisposição de pensar nas cousas
da religião, de que se trata aqui; porém não nos admira que assim seja;
antes nos parece resultado legítimo e inevitável dos dogmas e usos da
igreja dominante no país.
Desde os mais tenros anos, inculca-se no ânimo do povo uma fé implícita e
cega, que importa proibir o uso da razão em assuntos religiosos, e
naturalmente infunde no espírito a convicção de que é escusado ao homem
examinar por si mesmo aquilo, que é de seu dever aceitar sem réplica ao
mando da igreja e de seus diretores espirituais, sob pena de excomunhão.
Daí o entorpecimento da fé e a perversão do sentimento religioso em toda
parte onde predomina o sistema de religião, que ensina tais idéias.
O pensar é um ato da razão; e quem está persuadido de que o uso de sua
razão nas coisas concernentes à sua crença religiosa, põe em perigo a
salvação de sua alma, tem todo o motivo para abster-se de pensar.
Não é a religião que amedronta os homens e os faz abdicar a dignidade de
seres racionais: é a perversão do ensino e sentimento religiosos; é o
servilismo do espírito, que essa igreja impôs; são os abusos que se
praticam em nome da religião.
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(…)
A fé que não se baseia nas convicções de uma verificação racional, não é a
fé inculcada na palavra de Deus como condição da vida eterna em seu
Filho.
(…)
O que torna a religião Cristã objeto de tristeza e terror são as invenções dos
homens nela enxertadas, que invertem o seu intento, adulteram a sua letra,
viciam o seu ensino e desvirtuam inteiramente o seu poder e a sua
influência sobre o coração do homem. É o erro que amedronta, que
corrompe; que entorpece o sentimento religioso; que destrói a fé e fomenta
o indiferentismo. A responsabilidade pesa sobre aqueles, que inculcando-se
pastores do povo, deixam de lhe ensinar a verdade, e a fim de conservá-lo
mais facilmente no servilismo espiritual, proíbem-lhe o uso das faculdades
com que Deus o dotou.
A verdade desperta a inteligência, enobrece o espírito, faz o homem
quebrar os grilhões do erro, santifica a alma e assegura-lhe a felicidade
eterna. Convém, pois, empregar o maior cuidado para conhecê-la e todo
desvelo em segui-la.
Apresentando-se como os partidários de uma religião que permite ao fiel a consulta livre
aos textos sagrados e que respeita suas faculdades intelectuais, além de aparentemente produzir o
conhecimento religioso ao invés de somente transmiti-lo, os líderes protestantes acreditam abrir
uma vantagem em relação à Igreja oficial.
A exclusividade do catolicismo como única religião do Império começou a ser questionada e
"a audácia dos que clamavam pela liberdade de culto estava ficando mais acentuada cada dia, e os
ultramontanos sentiam-se acossados neste assunto tanto pelos protestantes quanto pelos liberais."
(VIEIRA, 1980, p.219). A reação ultramontana propôs a educação dos fiéis, através de panfletos
que descaracterizavam o protestantismo e através da ação intensa dos frades capuchinhos que
percorreram os sertões pregando contra a "falsa religião". É interessante notar que as disputas
entre protestantes e capuchinhos, que possuíam ideais de civilidade e moralidade muito
semelhantes, duraram muitas décadas, sendo que aqueles utilizaram seu jornal de maior circulação
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no Brasil para criticar chistosamente os frades, como neste trecho em que A Imprensa Evangélica
comenta a notícia de um outro jornal, em 16 de dezembro de 1871:
Sem comentário. – O jornal Sete de Setembro, folha que se publica na
importante vila do Pillar, na Província de Alagoas, deu a seguinte e
importantíssima notícia no seu número de 29 de Outubro último.
É digna de leitura e meditação.
Ei-la:
'Ontem houve nesta vila uma procissão de penitência, promovida pelo Rev.
Capuchinho Frei José Maria de Catanisseta.
'Reunindo o povo pelas 5 horas da tarde em frente da igreja do Rosario, em
número de 5.000 pessoas, pouco mais ou menos, os homens trazendo uma
coroa de espinhos e uma corda ao pescoço, e as mulheres um véu branco
sobre a cabeça com esta inscrição: I.B.M.V.C. – Sit nobis salus et protectio,
saíram em procissão, conduzindo os homens os grande cruzeiro que se
devia arvorar em frente da nova matriz, e o andor do Senhor dos Passos, e
as mulheres os andor de Nossa Senhora das Dores. Ia também sob o palio
o Sagrado Lenho, conduzido pelo Rev. Vigário da freguesia.
'Todas as pessoas que acompanhavam a procissão conduziam uma vela
acesa, e o efeito dessas 5.000 luzes ou mais era o mais belo e arrebatador.
'O préstito seguiu na melhor ordem, e voltou á igreja donde saiu sem
incidente algum desagradável, antes notava-se em todos sinais do mais
profundo recolhimento e verdadeira compunção, e em tudo a gravidade
digna do ato.'
Isto não precisa comentário.
Conseguir que uma população se apresente aos olhos do mundo de coroas
de espinhos e corda ao pescoço é tê-la conduzido ao supremo grau de
civilização.
Mais 50 Catanissetas espalhados pelo Brasil, e dentro de dez anos
seremos a primeira nação do mundo.
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Dentre as muitas querelas com o jornal ultramontano O Apóstolo publicadas em suas
páginas, A Imprensa Evangélica criou polêmica no período da promulgação do dogma da
infalibilidade papal, bradando contra a chamada "volta ao paganismo". Na edição de 5 de novembro
de 1870, um artigo transcrito de outro jornal (A Reforma) condenava o dogma e listava as ditas
incoerências nele contidas. Primeiramente, afirmava que só poderia ser infalível Aquele "para quem
não há passado nem futuro", e continuava, alegando que a Igreja, agindo desta forma, "elegia" para
si um novo Deus, à semelhança dos antigos pagãos:
2º A igreja sempre nos ensinou, e nós sempre acreditamos, que tínhamos
um só Deus. Desde, porém, que o papa tornou-se infalível e onisciente,
transformou-se em novo Deus; e, portanto em vez de um só, temos hoje
dois Deuses – um no céu, outro na terra!!
3º Se pois hoje temos dois Deuses, voltamos sem dúvida aos tempos do
paganismo: portanto dizem uma verdade aqueles que sustentam que a
decretação do dogma da infalibilidade é o mais estrondoso acontecimento
não só do presente, senão também dos 18 séculos decorridos desde o
nascimento de N. S. Jesus Cristo até hoje!!! - como ousamos acrescentar.
Entretanto a consciência nos diz que por mais extraordinário que seja esse
inesperado sucesso, assim devia acontecer, porque, desde que o vigário de
Cristo tornou-se rei, e armou-se de baraço e cutelo; desde que teve
soldados, beleguins, masmorras e cadafalsos, desde que apartou-se
visivelmente da doutrina de Jesus: e portanto, nada mais natural, que além
do Altíssimo, que está no céu, Deus infalível porque é onisciente, Deus
onipotente porque é o criador de tudo, fosse preciso forjar cá na terra outro
Deus feito de barro para cuidar com desvelo dos interesses mundanos do
tresmalhado rebanho.
Como verdadeiros cristãos humildemente imploramos ao Altíssimo para que
por sua infinita misericórdia nos perdoe tanta loucura ou tanta hipocrisia e
ambição; e que as imensas e horrorosas desgraças que flagelam os povos,
resultantes das brigas dos reis, não venha juntar-se a da discórdia dos
Deuses ou dos seus intrépidos e fanáticos sectários.
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Com essas palavras, o periódico indica que estava a par dos "verdadeiros interesses" da
Igreja Católica com o estabelecimento deste dogma, qual seja a garantia de sua supremacia
política, religiosa e cultural, comprometendo as liberdades das quais os protestantes se mostravam
porta-vozes:
Um célebre escritor disse há pouco tempo, que no dia em que o
ultramontanismo concentrasse e firmasse no Vaticano todos os meios de
ação e de influência porque tanto se empenha e trabalha, nesse dia todos
os bispos seriam transformados em baxás, e os vigários em sátrapas, que
desde então a ordem pública, as instituições políticas, e sobretudo a
liberdade civil e religiosa estarão em risco, se os povos prestarem ouvidos
às meigas insinuações da sereia enganadora.
O desejo da supremacia – eis a causa real desta luta secular da igreja
contra o estado, luta que nunca cessou completamente e que reaparece
com mais intensidade sempre que a ambição calcando aos pés as
doutrinas do Divino Mestre consegue sentar-se na cadeira de S. Pedro.
Em terreno diverso é sempre a luta dos dois grandes princípios que
eternamente se agitarão: o princípio despótico sob um cetro ou um trono, e
o princípio do progresso e liberdade. (grifo meu)
É a partir dessa ideia de "princípios que se opõem" que o jornal começa a intensificar a
propaganda que vincula o protestantismo às melhorias de que o Brasil precisava, tanto em termos
materiais quanto morais e espirituais. Em 21 de dezembro de 1872, é publicado em longo artigo
contra o celibato do clero, o que, segundo os editores do jornal, é a raiz de muitas das imoralidades
de que sofriam os "romanos", proibindo seus representantes de contraírem matrimônio legítimo,
propondo aos leitores uma comparação:
Leitor sensato, pode este sistema que se opõe à doutrina da Santa
Escritura – que proscreve as afeições naturais – que perturba a paz das
famílias – e que tende a criar maus súditos, ser recebido, considerado como
emanação daquele Deus que disse: 'Não é bom que o homem esteja só' e
que se serviu do matrimônio como tipo de união espiritual entre os crentes e
o Senhor Jesus Cristo?
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Comparai este sistema com o dos cristãos protestantes, o qual em
conformidade com o ensino de Deus, permite a seus ministros casarem-se.
Lede as tocantes e edificantes relações das mulheres pias desses servos
de Deus, ensinando-as, em suas visitas diárias, que Nosso Senhor Jesus
Cristo crucificado é o único Salvador, a única esperança do pecador,
segundo as Santas Escrituras, e que segundo as mesmas a graça do
Espírito Santo é a única origem da vida espiritual.
Partindo da ideia de que “o romanismo e a luz intelectual são incompatíveis” (4 de março de
1871), o jornal transcreve uma notícia que afirma que os países que primeiro abandonaram o
catolicismo são hoje grandes potências. Segundo o informe, "as nações que primeiro protestaram
contra o catolicismo, os povos lançados fora da barca simbólica de S. Pedro e amaldiçoados pelo
papa, os filhos deserdados da igreja, têm sido e ainda são os filhos primogênitos da civilização" (10
de abril de 1880). A Imprensa ainda propõe a questão a respeito de quais os deveres da verdadeira
religião, chegando à conclusão de que "a melhor religião – a religião verdadeira – é a que reforma
os costumes, põe termo aos vícios e aos crimes, e faz os homens melhores" (5 de dezembro de
1878), referindo-se inclusive à possibilidade de análise de estatísticas criminais que comprovariam a
diferença entre os países protestantes e católicos quanto à efetividade de seus ensinamentos.
Ainda nessa disputa pelo espaço religioso no Brasil, o jornal conclama as autoridades, num
artigo transcrito em 3 de abril de 1879, a atentarem para o fato de que os acatólicos eram os mais
preparados para o exercícios de funções políticas no Brasil, já que, para isso, não precisavam ir de
encontro às liberdades individuais:
Aos dignos representantes da nação
São acatólicos os católicos evangélicos ou protestantes.
São acatólicos todos os maçons.
São acatólicos os que não se confessam ao menos uma vez por ano. Todo
aquele que diz o concílio de Latrão, 1215, que não se confessar ao menos
uma vez por ano, seja excomungado e quando morrer não seja sepultado
em sagrado! (C. de H. p. 35, art XXI).
São acatólicos os que ensinam que 'a Igreja deve estar separada do Estado
e o Estado da Igreja.' (Syl. §55).
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São acatólicos os que mantêm a liberdade de consciência! (Syl. §3º 15; 10º
77).
São acatólicos os que avançam que a 'Igreja não tem poder de empregar a
força, nem poder algum temporal direto ou indireto.' (Syl. § 5º 24).
São acatólicos os que não crêem na infalibilidade do papa e na dos
concílios!
São acatólicos os que não crêem que as almas dos reis assim como os
seus reinos estão nas mãos dos Papas, os quais, pelo seu poder, podem
expulsar dos tronos os mais poderosos monarcas como servos de Satanás!
É doutrina de Gregório, Paulo, Pio, Bonifácio e de outros pontífices.
Gregório VII declara que quem disser o contrário, é o corpo de Satanás e
membro do Diabo! (Plat. Em Greg. Labb. 12. 501, 637). 'Bonifácio', diz o
romano Maimbourg, 'propôs como um artigo de fé necessário à salvação, a
soberania pontificial sobre todos os reinos da terra, tanto no temporal como
espiritual?' (Maimb. 129)
São acatólicos todos os livres pensadores.
Agora perguntamos: Se o ultramontanismo não estivesse esmagado pelas
luzes do século, não é verdade que muitos dos atuais dignos
representantes da nação não estariam no recinto da Camara?
Logo a elegibilidade dos acatólicos é uma necessidade.
(O Sentinella)
A chamada "Questão Racial" também é discutida por David Gueiros Vieira que a apresenta
como tema frequente da preocupação dos liberais brasileiros, que viam na imigração de homens
brancos, uma saída para a preguiça, lascívia e atrasos causados, segundo eles, pela maioria da
população de cor e sua adoção da religião romana. Diz o autor (1980, p. 239), num parágrafo
central do livro:
Parece-nos, também, pela evidência à mão, que o raciocínio dos liberais
era de que os imigrantes brancos protestantes seriam uma arma de múltiplo
propósito, com a qual se combateria todo tipo de “atraso”: (1) os imigrantes
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brancos protestantes trariam conhecimento técnico para desenvolver o
país; (2) a população branca por fim superaria a negra e (3) o imigrante
protestante seria, afinal, econômica e politicamente bastante forte para
contrabalançar o poder político e a influência da Igreja Católica.
Essas afirmações demonstram a correspondência de interesses entre políticos liberais e
missionários como Fletcher, que ensinou aos proselitistas protestantes que chegavam ao Brasil a
"alma do negócio". Ambos os grupos queriam ocupar espaços da sociedade que usualmente
haviam sido entregues ao domínio cultural do catolicismo, e para obter êxito investiram na
propaganda da incompetência e imoralidade do clero, do caráter obsoleto de um "Estado Moderno"
manter uma religião oficial, e das vantagens trazidas por países mais "civilizados" e "moralizados"
como os Estados Unidos. Usaram, inexoravelmente, a imprensa, sem a qual se poderia questionar
o sucesso da empreitada. Aliaram-se em torno de suas mútuas necessidades.
Estabelecer o antagonismo entre o protestantismo e o catolicismo, mostrando o primeiro
como defensor da liberdade de ideias e culto, mola propulsora do progresso, vanguarda da
modernidade e da ciência, e o último como o símbolo do atraso, pobreza, ignorância e superstição
foi fundamental para manipular suas identidades ante à nascente opinião pública e demarcar os
limites entre os quais agiriam ambos os entes políticos.
O que se pode inferir dos dados até aqui apresentados é a insistência com que o periódico
presbiteriano discutiu os problemas do catolicismo brasileiro, na tentativa de tirar a sua legitimidade,
de abalar a confiança depositada na religião oficial; questionar a sua capacidade de trazer
benefícios reais à população e de contribuir para o engrandecimento da nação e para o
fortalecimento das bases de unidade nacional. O periódico fez uma crítica à não aceitação da leitura
bíblica na vida religiosa do fiel católico, afirmando que esse era um dos fatores do desapego da
população em geral com as coisas sagradas. Mostrou as supostas desvantagens do celibato, a
corrupção do clero e o dito paganismo da instituição católica ao promulgar a infalibilidade papal.
Assim, os líderes protestantes puderam também avaliar em que condições estava o inimigo
contra o qual deveriam lutar para garantir o seu estabelecimento no Brasil, além de amadurecer o
discurso que envolvia os projetos de modernização e civilização da população brasileira. Como já foi
dito em muitos momentos, essa oposição foi o ponto de partida para a propaganda do
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protestantismo como o provedor de que o Brasil precisava para se tornar definitivamente uma nação
grande, poderosa e moderna.
Os dados apresentados ao longo deste texto objetivam ampliar as discussões que têm sido
feitas a respeito dos desdobramentos da inserção protestante na cultura e na sociedade brasileira.
São incursões que começam a partir de anseios da elite, como uma legislação de cunho mais
liberal, que garantisse a abertura do sistema jurídico do Brasil aos imigrantes que trabalhariam já na
nova ordem econômica mundial – o trabalho livre assalariado, bem como trariam ao Brasil mão de
obra mais "qualificada" e preparada tecnicamente para construir uma nação moderna aos moldes
das grandes nações como a norte-americana.
Logo, os líderes e órgãos de comunicação protestantes assumiram a postura de
combatentes da instituição da escravidão no Brasil, também tomada como uma das causas de
atraso e desmoralização da nação. Um aspecto tão característico da sociedade brasileira do século
XIX também foi polêmico para as comunidades protestantes, que se viam, por vezes, encurraladas
entre o discurso e a prática anti-escravistas.
Contudo, um cuidado mais que especial foi dado às questões relativas à educação no
Brasil. Diversos textos demonstram a preocupação que os missionários tinham em melhorar as
condições educacionais tanto para fazer valer sua máxima de livre interpretação das Escrituras
quanto como instrumento de modernização do Brasil.
Assim, meu objetivo aqui foi apresentar novos dados que colaboram para explicar os meios
pelos quais a propaganda protestante foi se difundindo no Brasil: identificando problemas e
apresentando "soluções", buscando aliados desde entre os políticos liberais até as "mães de
família", criando escolas, discursando sobre o progresso da nação e estabelecendo uma associação
direta entre o protestantismo e a nova fase de modernização proposta para o Brasil.
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O ALTAR E O FRONT: O SERVIÇO RELIGIOSO NA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
Luciano B. Meron1

Resumo
O envio de uma força expedicionária pelo Brasil aos campos de batalha da Europa, durante a II
Guerra Mundial (1939-1945), implicou uma série de adaptações e inovações no Exército brasileiro. Ao se
colocar sob o comando operacional do Exército norte-americano a Força Expedicionária Brasileira (FEB) se
adequou a uma nova estrutura de organização militar. Isto implicou na reativação de um serviço extinto no
exército com o advento da República: a capelania castrense. Este trabalho visa discutir as características do
Serviço de Assistência Religiosa (SAR) da FEB e as reações dos sacerdotes e praças frente a este serviço,
como base em depoimentos orais, narrativas pessoais e em documentação recolhida no Arquivo Histórico do
Exército.
Palavras-chave
II Guerra Mundial, FEB, religiosidade.

O envio de uma força expedicionária pelo Brasil aos campos de batalha da Europa, durante
a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), implicou em uma série de adaptações e inovações no
Exército brasileiro. Ao se colocar sob o comando operacional do Exército norte-americano, a Força
Expedicionária Brasileira (FEB) se adequou a uma nova estrutura de organização militar.
A guerra mecanizara-se e novos profissionais eram necessários. Dentro da organização dos
moldes norte-americanos, e da própria guerra moderna, havia a necessidade de grande preparo dos
soldados, já que o número de viaturas e unidades especializadas para a FEB cresceria em grande
volume e velocidade. Nesse contexto ressurgiria a capelania castrense no exército brasileiro. Assim,
um serviço que fora tradicional nas forças armadas portuguesas e brasileiras, no período colonial e
no Império, mas extinto na República, voltava a funcionar.
Este trabalho almeja analisar o retorno do serviço de auxilio religioso no exército, em
especial na FEB, e propor uma discussão sobre o mesmo. Tema pouco abordado e com bibliografia
limitada, mas de grande importância para a compreensão das relações entre Igrejas e Forças
Armadas, além da própria história do Brasil na II Guerra Mundial. Para tanto, foram utilizadas fontes
documentais da FEB e depoimentos de capelães veteranos, além de entrevistas com praças
expedicionários.
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Passado, racionalismo e separação
Em fins do século XIX, o exército brasileiro estava no centro de uma crise política que
levaria a termo o regime imperial. A instituição passava por transformações e caminhava,
lentamente e com grandes dificuldades, para a profissionalização de seus quadros, especialmente
após a Guerra do Paraguai (1864-1870).
Seus efetivos de praças (soldados e subalternos) vinham principalmente das camadas
populares, sendo convocados na maior parte das vezes à força. Logo, predominantemente, os
praças eram pardos e negros – quase 80% das fileiras (CASTRO, IZECKSOHN e KRAAY, 2004).
Como a maioria absoluta da população, esses homens eram também católicos, pelo menos
nominalmente.
Como o Império era oficialmente católico, tanto o exército quanto a marinha, também o
eram. “Todo dia, na reunião das nove da noite, os soldados rezavam o terço e a litania de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição e as missas eram obrigatórias aos domingos e dias santos”.
Havia um corpo eclesiástico de padres que prestavam o auxilio religioso às unidades e quartéis.
Essa mesma proximidade entre catolicismo e militares havia entre os oficiais (MACCANN, 2007,
p.42).
Essa relação próxima foi herdada dos colonizadores portugueses, assim como diversos
aspectos da religiosidade brasileira. Fortalezas com o nome de santos e imagens dos mesmos nas
guarnições incorporava-se ao cotidiano de vigília, ordens e armas. A proximidade entre o mundo, a
caserna e o sagrado era tanta que Santo Antonio fez carreira militar no exército colonial, chegando
a patente de tenente-coronel de infantaria – sendo promovido pelo príncipe regente D. João VI, em
22 de outubro de 1816.2 No inicio do século XVI, haveria a fundação da Irmandade da Santa Cruz
dos Militares, no Rio de Janeiro. Assim como outras ordens de leigos, esta visava prestar
assistência social e religiosa aos seus membros, ou seja, militares e seus familiares próximos.
Durante a Guerra do Paraguai o corpo eclesiástico se fez presente e manteve esta
proximidade entre Forças Armadas e Igreja Católica. Mas as transformações políticas do final do
século XIX modificariam este quadro, especialmente com a difusão do positivismo e das ideias
republicanas no seio do exército imperial.
Nas ultimas décadas do Império, uma república de fundamento positivista era o caminho
visto por muitos elementos das camadas letradas dos centros urbanos para garantir o progresso
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nacional. No meio militar, o ativismo de Benjamin Constant difundiria as ideias de ordem e
progresso positivistas entre os jovens oficiais do exército. Segundo José Murilo de Carvalho, os
militares se viam atraídos pela ideia de um poder executivo forte e intervencionista, isto devido à
formação técnica, racionalista nas escolas militares que os aproximava das ideias de Augusto
Comte (CARVALHO, 2001, p. 27-28). Ainda segundo esse autor, as duas últimas décadas do
Império são marcadas pelo anseio de um maior prestígio social por parte dos militares. Estes
desejavam um maior espaço no jogo político, exigindo liberdade de manifestação de suas opiniões
e até mesmo cargos no governo. Era a luta para fazer dos soldados cidadãos. 3
A visão do pensamento positivista influenciaria em diversos elementos o novo governo
republicano, formando uma nova mentalidade sobre e através de símbolos nacionais, monumentos
públicos e heróis. Isto atingiria também a relação com a Igreja Católica. O Estado traria pra si a
normatização sobre as diversas etapas da vida humana e da sociedade, ao regulamentar registros
de nascimento, casamento, óbito e a secularização dos cemitérios. Na visão dos positivistas, a
república era o caminho para a quebra da grande influência da Igreja e da elite bacharelesca sobre
o pensamento dos indivíduos e das ações do Estado (Idem, 2001, p.42).
Estas reformas também atingiriam a formação dos militares, especialmente do exército. Era
necessário moralizar as Forças Armadas e não somente eliminar a imagem de instituições de
depósito dos indivíduos socialmente indesejados, mas formar uma instituição moderna e eficiente,
condizente com o papel político assumido com a nova república. Assim, o ensino nas escolas
militares seria reformulado, voltando-se

___

lentamente e com muita resistência

__

para uma

formação menos bacharelesca e mais próxima das necessidades bélicas. Nesse esteio, haveria a
secularização da instituição, eliminando-se de suas fileiras o corpo eclesiástico de padres.
Mas novas reformas militares viriam com a era Vargas. Estas instituições teriam que se
adequar as transformações políticas internas e às influências que o contexto internacional trazia
com uma nova corrida armamentista e um novo conflito mundial que assombrava os países na
segunda metade da década de 1930.

A formação da FEB e o (re)surgimento do serviço religioso
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Inicialmente o Brasil pretendia manter-se neutro no conflito mundial que iniciou em
setembro de 1939, mas com o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, este desejo
não se concretizou. Mesmo durante um governo tendo diversos elementos simpáticos aos regimes
totalitários, Vargas se alinharia aos EUA.
Embora o Brasil tivesse significativas e crescentes relações com a Alemanha, o quadro era
mais favorável aos EUA. O Brasil tinha neste país seu principal parceiro comercial, além disso,
havia acordos entre as nações do continente para cooperação mútua no caso de agressões
externas – acordos esses que foram prontamente evocados pelos EUA em janeiro de 1942, na III
Reunião dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas (MERON, 2009, p.13).
Com a ruptura de relações com a Alemanha nazista, as agressões por parte desta seriam
iniciadas também contra o Brasil. Ao longo da nossa costa, diversos submarinos agiram, atacando
principalmente navios da Marinha Mercante. Os afundamentos causaram grande comoção
nacional.4 O povo pedia a guerra. Em agosto, Vargas decretaria estado de beligerância com a Itália
e a Alemanha.
Os efetivos das Forças Armadas cresceriam vertiginosamente com o estado de guerra. A
posição estratégica do Nordeste brasileiro – devido a possibilidade de voos diretos para o Teatro de
Operações do Norte da África – facilitou uma aliança militar entre Brasil e EUA. Mas para atrair mais
recursos e material bélico, o Brasil engajar-se-ia com maior intensidade no conflito. Com o aval de
Franklin D. Roosevelt, Vargas começaria a formar um corpo expedicionário, em fins de 1942.
A ideia original era formar três divisões de infantaria, num total de 100 mil homens, mas os
custos, materiais e humanos, além do completo despreparo do exército foram barreiras quase que
insuperáveis. Além disso, as péssimas condições de saúde e de educação da população brasileira
criaram sérias restrições à formação das unidades expedicionárias adequadas aos padrões de uma
guerra moderna. Em meados de 1944, fora enviada uma divisão de infantaria, num total de 25334
praças e oficiais – formada por soldados de todos os estados da União, enquadrados em três
regimentos de infantaria (RI), o 1º RI, o 6º RI e o 11º RI.
A formação da FEB trouxe uma série de novidades para o exército, já que este se vinculara
no inicio do século XX a outras culturas militares, especialmente a prussiana e a francesa
(MACCANN, 2007). 5 O padrão agora era americano e neste havia a presença de um serviço
religioso ativo, que acompanhava a tropa ao front. Mas desde a expansão positivista nas Forças
Armadas e do golpe republicano que esta relação entre igrejas e exército estava suspensa.
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A falta de bibliografia específica em maior abundância dificulta o entendimento de certos
detalhes dessa origem. Penso que a influência política do alto-comando do exército quando do
Estado Novo facilitou uma reaproximação com a Igreja Católica. De acordo com MacCann, o então
chefe do Estado Maior do Exército, General Góes Monteiro, trabalharia no intuito de uma maior
profissionalização do exército e uma menor politização do mesmo, o que significou uma menor
influência de ideologias como o positivismo e o marxismo em suas fileiras. Isto possivelmente
garantiria uma maior homogeneização e obediência da tropa (MACCANN, 2007).
O fato que deu surgimento à capelania castrense na FEB ocorreria a partir de um diálogo
entre o Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Jayme de Barros Câmara, e o presidente Getúlio Vargas,
durante um dos desfiles da FEB, em maio de 1944. Este seria indagado pela ausência de padres
junto à tropa expedicionária, o que levou a autorizar os preparativos para o envio dos mesmos,
criando por decreto no dia 25 deste mês o Serviço de Auxilio Religioso (SAR). Haveria ainda
interferência a favor do arcebispo de alguns militares de alta patente, como o Ministro da Guerra
Eurico Gaspar Dutra (SCHNEIDER, 1983, p.8).
Pelos relatos do Padre Jacob Emilio Schneider (1983), que acompanhou a FEB junto ao
1ºRI, podemos supor que uma vez instituído o SAR o mesmo se tornaria mais um elemento
propagandístico da FEB, já que os padres seriam “afilhados de guerra” de Dona Carmela, esposa
do Ministro da Guerra. Em variadas ocasiões “Dona Santinha”, como era conhecida a esposa do
referido general, posava ao lado de capelães em eventos sociais (Idem.).
Em junho de 1944, D. Jayme faria circular correspondência pelos Estados pedindo
voluntários entre padres e freis. Ao todo vinte e cinco sacerdotes católicos se voluntariaram, além
de dois protestantes (um batista e outro presbiteriano). A média de idade era de trinta e três anos.
Eles se apresentaram ao Ministério da Guerra, onde deveriam seguir a burocracia do engajamento,
como relata o Pe. Manuel Inocêncio L. Santos, capelão do II Btl/ 11º RI:
Chamado do Ministério da Guerra. E o secretário particular de um arcebispo
deixava para sempre a burocracia palaciana, arrastado para o
desconhecido por um noturno da Central. Burocracia muito mais
complicada o esperava: identificação, exames de saúde, uma série de
apresentações, mil e uma viagens de elevador, quilômetros a pé pelos
balcões do suntuoso palácio da guerra, abreugrafia na Policlínica, medidas
para fardamento em São Cristovão. (ARRUDA e outros, 1949, p. 361)
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O padre jesuíta Jacob Schneider faria coro às dificuldades supracitadas:
Nossa tarefa diuturna e urgente era: feitura de uniformes, vacinação contra
tudo que fosse doença possível, documentação militar, e depois da
nomeação: visitas, apresentações, ambientação na tropa, manobras nos
campos de Gericinó e muitas miudezas importantes. Não tinha moleza.
(1983, p. 10)
Como o capelania castrense era um serviço “novo”, ainda não institucionalizado, os
sacerdotes receberam patentes honorárias

___

o mesmo ocorreu com as enfermeiras enviadas ao

front e com os funcionários do Banco do Brasil, o que é mais um indicativo da falta de preparo do
exército brasileiro, naquele momento, para as exigências de um conflito em larga escala (MORAES,
1947). O Capelão-Chefe, Pe. João Pheneey de Camargo, recebeu a patente de Tenente-Coronel;
os outros se tornaram capitães ou tenentes, de acordo com as responsabilidades assumidas frentes
às unidades. Para o Pe. Manuel Inocêncio L. Santos as patentes era um elemento a mais para
impor-se perante a tropa:
A guerra, porém, trouxe a inovação. Hoje está provado e patente que o
uniforme é necessário ao capelão militar, como indispensável lhe é um
posto na hierarquia militar. Razão óbvia: quem não respeitar no padre o
caráter sacerdotal, respeitar-lhe-á as estrelas... (ARRUDA e outros, 1949,
p. 362)
A distribuição dos padres era feita pelas unidades e pelas instâncias do Serviço de Saúde
da FEB. Assim, havia um sacerdote por Batalhão (Btl) do front e um junto ao Pelotão de
Sepultamento, além disso, atuavam no Depósito de Pessoal (reserva de soldados para repor as
baixas) e nos “Postos de Sangue” (unidades de saúde de primeiros socorros) e hospitais de
retaguarda.
Como o próprio padre Inocêncio confessou, a experiência da FEB por estes homens foi
vista por “um prisma diferente e que talvez nem ocorra à maioria dos companheiros (...): o
sobrenatural”(ARRUDA e outros, 1949, p. 261). Assim, tratarei de expor agora as impressões
destes homens em algumas circunstâncias da guerra e de suas atividades religiosas.
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Conquistando corações
Podemos observar em veteranos da FEB uma tendência em uniformizar um discurso sobre
as experiências de guerra, especialmente em depoimentos orais feitos muitos anos após o conflito
(MERON, 2009). Isto foi algo observado por Portelli (2002) entre grupos de sobreviventes de
massacres nazistas na Itália e por Pollak (1989) com sobreviventes do Holocausto. Mas ambos
perceberam discrepâncias entre uma memória coletiva e as experiências individuais.
É difícil dizer até que ponto se formou um discurso comum entre os capelães no pós-guerra,
especialmente porque a maioria absoluta dos indivíduos estava vinculada a uma instituição que
garantia uma ligação duradoura entre si, ou seja, a Igreja Católica

___

no caso dos soldados

veteranos que não seguiram o serviço militar surgiram as associações de veteranos que formaram
um repositório de lembranças e um meio social de uniformização de discursos. Além disso, esses
sacerdotes se dispersaram pelo Brasil no cumprimento de suas funções civis.
Assim, a utilização de outras fontes que complementem os depoimentos dos capelães é de
grande importância. Numa pesquisa superficial no Arquivo Histórico do Exército (AHEx) facilmente
encontrei o relatório final do Capelão-Chefe, o Tenente-Coronel honorário Pe. João Pheneey de
Camargo. Em onze paginas o oficial descreve toda a trajetória do SAR e os principais campos de
atuação do mesmo. Para ilustrar e corroborar suas afirmações, utiliza-se de depoimentos de
diversos capelães.
A primeira grande preocupação desses homens era se fazerem úteis. Não havia apenas a
distância cronológica criada pela proclamação de uma república laica, mas a defasagem em relação
ao próprio serviço no quadro da guerra moderna. No exército norte-americano o capelão, além do
auxílio religioso, ocupa-se de atividades lúdicas, correspondências e formação moral e cívica da
tropa. Era uma preocupação importante para os exércitos já envolvidos há anos no conflito a
manutenção de um “moral” elevado, ou seja, uma mentalidade otimista e determinada em relação
aos combates. O auxílio religioso era uma engrenagem nesse caminho – havia ainda o “Serviço
Especial”, encarregado de fornecer lazer aos soldados, e o “Posto Avançado de Neuropsiquiatria”,
que cuidava dos efeitos do stress nos combates (SILVEIRA, 1989).
Alguns depoimentos falam em boa receptividade por parte das tropas nos quartéis, ainda no
Brasil, especialmente entre os oficiais (CAMARGO, 1945). Mas havia situações adversas e nem
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sempre este quadro favorável aos capelães se apresentou em todas as unidades, como atesta o
Pe. Manuel Inocêncio:
A disciplina da soldadesca indolente, tanto quanto a indiferença dos oficiais
absorvidos no trabalho, gerava uma atmosfera desanimadora para o
sacerdote, que não via por onde começar sua ação. Era de mister
considerável esforço de vontade para não se sentir como um intruso, um
quisto naquele meio, onde relativamente poucos eram os que viam razão
de ser da presença do padre. [...] De fato, mais de um chefe demonstrava
claramente considerar favor feito ao capelão o tolerar-lhe a presença. Em
muitos teve a mais salutar influência o fato de entrar em contato com um
homem tratável, fazer-se amigo dele, para no fim descobrir nele o ministro
de Deus. (1949, p. 362)
Interessante notar que este padre chegou a Itália no último escalão, em fevereiro de 1945,
ou seja, a figura do capelão já era conhecida pelo menos entre os oficiais que formavam a FEB
desde julho do ano anterior e mesmo assim havia ainda resistência de certos oficiais à presença do
sacerdote.
Fato que parece incontestável é que os padres sabiam da importância da presença dos
sacerdotes novamente no exército. A guerra abriria uma “cabeça de ponte” dentro das Forças
Armadas, usando um jargão militar para explicar a abertura de uma brecha no “território inimigo”.
Seria uma possibilidade da Igreja Católica, em especial, reaver um tradicional campo de atuação no
Brasil. Assim, era fundamental se fazer útil, presente em diversos momentos da ação militar, no
front e na retaguarda. Para tanto, a atividade religiosa seria vinculada à formação cívica. Assim, nas
missas, palestras e nos contatos individuais os capelães reforçariam o dever para com a pátria e a
importância da FEB para o esforço Aliado contra os soldados do Eixo, como exemplifica o Frei
Orlando, “Serviços especiais: 1º comemoração do dia 7 de setembro, missa com oração patriótica;
2º Na hora da partida pequena locução de despedida aos soldados e oração pelo êxito da
Expedição Brasileira” (CAMARGO, 1949, p.2), ou o Pe. Nillo Kollet, “Também são tantas as
ocasiões que aconselhamos os mesmos em o fiel cumprimento dos seus deveres de homens e
soldados empenhados no cumprimento do sagrado dever” (Id. p.3), ou ainda o próprio Pe.
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Camargo, “Nosso convívio diário, junto aos soldados em catequese quase que individual, foi para
nós o ponto de vista inicial e principal de todo o nosso trabalho no exército” (Id. p. 3).
Desde a partida houve esforços para que os sacerdotes fossem vistos como úteis e
necessários, se fazendo presentes em diversas ocasiões. Na viagem para a Europa celebravam
missas e faziam procissões nos compartimentos dos navios de transporte, intermediavam pedidos,
recitavam ladainhas e ouviam confissões. Quando estacionados em San Rossore, uma propriedade
real italiana, já em Livorno, 6 a espera de treinamento e equipamento, os capelães continuaram suas
atividades de catequese e as missas puderam voltar a ter regularidade, pois “a barraca maior fora
destinada para a Capela” (SCHNEIDER, 1983, p. 34) dedicada à Nossa Sra. Aparecida.
Este trabalho constante produziria frutos, especialmente após o inicio das hostilidades. A
atuação destes sacerdotes na linha de frente exigiria determinação e capacidade de adaptação dos
mesmos. Este condição especial de atuação merece uma atenção específica.

Perigos e missas no front
A experiência da FEB foi um marco para o exército brasileiro. Armamentos e veículos
novos, assim como serviços, especialistas e doutrina militar, que modificariam a estrutura e a
mentalidade do exército nas décadas posteriores a II Guerra Mundial. Isto aconteceria também em
setores pouco desenvolvidos ou até mesmo inéditos no exército republicano ___ além dos capelães,
havia ainda as enfermeiras e os correspondentes de guerra como elementos não pertencentes ao
exército e que acompanharia a FEB em sua experiência na Europa. 7
O SAR estaria envolvido diretamente neste contexto de mudanças, de adaptações a guerra
moderna. Os padres receberiam instruções básicas sobre o funcionamento das unidades e serviços
do exército, além da organização das forças Aliadas na Itália. Como alguns atuavam junto aos
batalhões engajados no combate, muitas vezes alguns desses homens estariam expostos a perigos
como qualquer infante, especialmente quando se deslocavam de uma unidade a outra, ou destas
para a retaguarda.
Eram instruídos para não levarem consigo documentos ou fotos que fornecessem
informações ao inimigo em caso de captura. Foram também informados quanto às armadilhas que
os inimigos colocavam contra soldados descuidados, as boob-traps
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canetas, caixas de música,

armas e até corpos poderiam estar ligados a fios que acionavam as espoletas e detonavam
explosivos.
Dentro das casas qualquer objeto, binóculo, faca, imagem, podia estar
ligada, para dentro da gaveta, com uma mina fatal. O jeito era não agarrar
nada, sem examinar. Observei diversos pracinhas amarrando barbante e se
escondendo atrás de uma parede forte, para puxar cautelosamente.
(SCHNEIDER, 1983, p. 104)
As minas terrestres eram outro perigo constante. Quando não matavam, mutilavam, feriam
gravemente. Este armamento foi responsável por quase noventa baixas na FEB. Como estavam
espalhadas por todo o tipo de terreno, atingiam indistintamente civis e militares.
O que mais nos preocupavam eram as minas no chão e à flor da terra.
Todas as estradas de acesso ao acampamento eram balizadas por tonéis,
impedindo que algum incauto ou atrevido se aventurasse a invadir a zona
minada, assinalada por fitas brancas, avisando: “Danger, mined”. Toda a
área de San Rossore fora minada (...). Costumavam os nossos “mineiros”,
sair de tarde para as margens do rio Arno, para detectar e desarmar minas.
Dia 7 de novembro [de 1944] estavam eles nessa lide, quando de repente
ouvimos um violento estampido, logo mais um, e um terceiro (...). Não
demorou meia hora, veio um soldado correndo avisar, que morrera gente.
(SCHNEIDER, 1983, p. 38).
As estradas eram alvos visados pela artilharia alemã, que tentava destruir qualquer veículo
em deslocamento detectado do alto dos Postos de Observação, nas posições instaladas no topo
das montanhas. Mas as vilas e povoados que serviam de abrigo para as tropas também eram alvos
atraentes e constantemente batidos por fogo de artilharia. Numa localidade a beira da Rota 64,
estrada que dava acesso a Bologna, o padre Schneider abrigara-se numa residência civil, dividindo
espaço com outros soldados e camponeses, hábito comum na Itália durante a guerra. Como
próximo ficava uma ponte todas as áreas adjacentes eram atingidas por artilharia alemã. Logo na
primeira noite nesta localidade a casa foi atingida:
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Estava eu recém pegando no sono, quando um violento estouro me fez
saltar da cama. Os estilhaços caíram sobre o telhadinho. E já escutei
alguém gritando: “Via, prete, arrívano cannonate. Escape, padre, que estão
chegando os tiros”. Mas eu já naquele momento estava arranhando a porta
à procura do trinco, que era uma lâmina de baixar e sobre a mesma estava
meu capote, pendurado num cabide. Acabei derrubando o cabide e corri
para o porão, onde já me esperavam (...). Veio uma série de morteiros (...).
A esta já estava ansiando e comecei a tremer. (SCHNEIDER, 1983, p. 6061)
Mas mesmo sob esses perigos os padres realizavam seu trabalho. Circulavam entre a tropa
com seus altares portáteis
missas

___

___

grandes malas de madeira onde carregavam os paramentos para as

recebendo confissões, abençoando combatentes e até mesmo escrevendo cartas para

soldados pouco ou nada letrados. Para muitos “os cultos constituíam um alento (...) e ajudavam a
lidar com o medo e o desgaste psicológico da guerra” (MERON, 2009, p. 101). Como relata o
Sargento Rubens Leite de Andrade, do 11º RI:
Deus é brasileiro, ele nos ajudou muito e nos orientou. Nossos capelães
também nos confortaram. Sempre que havia oportunidade armavam o altar
e rezavam a missa, da qual participávamos com fé em Deus para que
voltássemos ao Brasil, para que não fossemos feridos. Todo mundo, numa
hora dessas, tem fé (HOESGM, 2000, Tomo V, p. 343).8
Quando os efetivos da FEB cresceram, incluindo ai o do SAR, foi possível designar um
capelão para acompanhar os serviços do Pelotão de Sepultamento. Este recolhia corpos tanto de
brasileiros quanto de alemães, para evitar epidemias (MERON, 2009, p. 90), mas também por
razões religiosas. Ambos, soldados inimigos e aliados, eram sepultados em cemitérios brasileiros e
posteriormente transferidos para locais apropriados. Três missas eram realizadas diariamente em
sufrágio pelos mortos, nos cemitérios da FEB (CAMARGO, 1945, p. 9). A identificação dos mortos
recolhidos no campo de batalha era uma das preocupações destes capelães que atuavam junto ao
Pelotão de Sepultamento, como relata o Pe. Hipólito Pedroza, que atuava junto ao I Btl/6ºRI:
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Fiz reconhecimento de cadáveres de nossos inimigos logo após os ataques
da 10ª Divisão de Montanha [norte-americana] recolhendo com o Pelotão
de Sepultamento mais de 30 corpos de soldados americanos e alemães.
Por ocasião do ultimo ataque que culminou na rendição total de uma
Divisão inimiga, estive toda noite no PS [Posto de Saúde], onde atendi
auxiliando o médico, 23 feridos e 4 mortos. No dia seguinte fui procurar um
soldado que se tinha por desaparecido num desastre de mina e fui
encontrá-lo num trigal, morto a 50 metros do lugar onde foi sinistrado.
Todos os nossos mortos tiveram assistência religiosa. (CAMARGO, p. 9-10)
As ações religiosas não ficavam restritas aos militares. Era comum a presença de civis nas
missas realizadas em diversos pontos da linha de frente e da retaguarda. Disso surgiam situações
inusitadas, como a realização de casamentos e batizados, por parte dos capelães militares
brasileiros. No inicio de dezembro, na localidade de Sila, soldados do 11ºRI e juntamente com um
dos seus capelães, frei Orlando, dividiam uma residência com campônios

___

fato muito comum no

front italiano e em especial com as tropas brasileiras (MERON, 2009).
Numa noite muito escura, o Capitão e Frei Orlando, alojados no mesmo
quarto, ouviram o choro de um recém-nascido. (...) Vinha ao mundo em
pleno fragor da guerra, em pleno “front”! (...) Cuidou-se certo dia do
batismo. Os nomes italianos foram lembrados por Frei Orlando: Bruno,
Miguel, Ângelo, Virgilio

___

“menos Mussolini!”, gritavam todos num só

tempo! Nenhum servia. (...) “Eureca!”, brada Frei Orlando: “O menino vai se
chamar Orlando Rafael! Terá o meu nome e do nosso Capitão aqui”, e
bateu no ombro do Comandante da Cia. (...) O capelão, modos bruscos,
como se tivesse pressa porque os alemães estivessem perto, foi logo
gritando: “Vamos ao batismo. Tragam sal e água!”(PALHARES, 1982, p.
139-40)
Muitas missas também seriam realizadas em circunstâncias incomuns e perigosas. Na
localidade de Marano, também próxima a da Rota 64, o Pe. Schneider realizaria uma missa no dia
oito de dezembro de 1944, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora:
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O pároco, padre Antônio Poli, (...) me fez rezar missa e ainda me convidou
para no dia seguinte, festa da Imaculada, cantar missa solene para seus
fiéis e alguns soldados. (...) Seria uma missa histórica. Os fiéis vinham
correndo agachadinhos e junto com os pracinhas lotaram a igreja.
Felizmente as paredes eram grossas, mas a visão sobre o templinho era
terrível e o vento levantou a fumaça. Até à prefação da missa nos deixaram
em paz. Mas durante o canto (...) que precede a consagração
desencadearam fogo. Não escutava mais minha própria voz e parei e disse
ao vigário, que despachasse os assistentes. Respondeu, que não queriam.
Esperei passar o barulho e continuei cantando. Ficou por isso mesmo. Mas
ao redor da capelinha se viam as crateras das granadas. (1983, p. 58-59)
A atuação dos capelães no front seria marcada ainda pela morte de um dos seus membros,
o Frei Orlando. No desdobrar das operações ligadas a tomada do Monte Castelo, Frei Orlando se
deslocando para a as linhas mais avançadas de sua unidade, o 11ºRI, que tomara parte junto com o
1º RI no assalto às posições inimigas, seria acidentalmente baleado. O fato ocorreu quando dividia
um jipe com mais alguns oficiais, praças e um sargento dos partiggiani ___ guerrilheiros italianos que
cooperavam com os Aliados. Relata o então capitão Francisco Ruas Santos:
O jipe marchava lentamente, subindo e descendo as elevações, quando, de
repente, estaca imobilizado por uma pedra. Prendia esta o eixo dianteiro.
Os passageiros conseguem retirar a viatura que é posta alguns metros
além da pedra fatídica.
O sargento italiano, no intuito de ajudar-me, recurva-se junto à pedra e
também tenta retirá-la a violentas coronhadas de sua carabina. Esta dispara
e Frei Orlando, que se achava parado a uns três metros, é atingido [...].
Solta um grito, leva a mão ao peito, dá alguns passos à frente, tirando ao
mesmo tempo do bolso [...] o seu terço e balbuciando, as pressas, uma
Ave-Maria. Corro pra ele e o faço deitar-se à margem do caminho. A oração
apenas começada é abafada pelo ofegar da agonia. Tudo isso, desde o
fatal disparo, dura dez segundos. (PALHARES, 1982, p. 168)
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O capelão ainda seria socorrido por um médico, mas já estava sem vida. Seria sepultado
com honras militares dois dias após o ocorrido, no cemitério brasileiro de Pistóia, com oração
celebrada pelo pastor Mandox, coronel capelão representante do comando norte-americano.
Como o SAR era uma unidade formada por capelães de denominações não só católica,
surgiu-me uma série de indagações, uma delas era quanto o relacionamento com os sacerdotes
protestantes, além da atuação destes últimos junto à tropa e aos civis. É difícil avaliar a atuação
destes sacerdotes, primeiro pela quantidade diminuta dos mesmos frente à composição quase que
exclusivamente católica do SAR, depois pela pequena quantidade de relatos sobre esses capelães.
Os padres observados se referem pouco aos seus colegas protestantes, mas sempre de forma
cordial, louvando seus feitos e elogiando suas qualidades profissionais e morais. Os elogios se
avolumam nesses aspectos em relação ao Reverendo Batista João Filson Soren. Este teria grande
participação no levantamento cadavérico feito após a tomada do Monte Castelo (21/02/1945),
identificando os corpos dos soldados mortos nos ataques anteriores, mas que não puderam ser
recuperados (SILVEIRA, 1989, p. 174).

Considerações finais
A participação brasileira na II Guerra Mundial ainda carece de uma série de
esclarecimentos. A capelania castrense é apenas um desses campos, mas, talvez, o menos
conhecido mesmo entre os estudiosos da FEB. Neste intuito a Nova História Militar vem tentando
abrir espaço para novas pesquisas (CASTRO, IZECKSOHN e KRAAY, 2004).
A religião é um instrumento utilizado pelos exércitos modernos como uma ferramenta na
manutenção do espírito combativo da tropa, mas também é um meio pelo qual o soldado se utiliza,
nem sempre seguindo os caminhos direcionados por sacerdotes e comando, para amenizar as
agruras da guerra.
Com a presença desses capelães no front teríamos a possibilidade de avaliar mais um dos
aspectos da “experiência militar”, ou seja, a participação de indivíduos numa instituição que cria
laços singulares de “sociabilidade próprios entre seus membros, fruto do objetivo dessas
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organizações [Forças Armadas]

___

ser um agente de violência controlado pelo Estado

___

da sua

estrutura e funcionamento” (MERON, 2009, p.8).
A atuação desses sacerdotes junto a FEB produziu frutos, ou seja, o serviço religioso nas
Forças Armadas brasileiras retornaria após a guerra, sendo instituído em 1946 para todo o Exército
e tendo seu funcionamento regulamentado nos anos posteriores (ÍNDICE,1960, V 1). É uma
conclusão preliminar atribuir este fato à atuação do SAR na FEB, mas é óbvia uma relação direta.
Seria criado um Arcebispado Militar, com um arcebispo militar, indicado pela Igreja Católica e
confirmado pelo comando militar, um vigário geral e mais um vigário episcopal pra cada força
(Marinha, Aeronáutica , Exército e Polícia Militar), além dos capelães.
Em entrevista a mim concedida, o Major capelão João Justino Ferreira, responsável pela 6ª
Região Militar (Bahia e Sergipe), informou que os capelães militares podem, desde o inicio década
de 1980, seguir carreira de oficial (Informação verbal). 9 Esses sacerdotes do exército (SAREx), após
seleção intelectual e física, realizam estágios na Academia Militar da Agulhas Negras (AMAN), na
Escola de Sargento de Armas (EsSA) e numa Organização Militar (OM, ou seja, em uma Base, uma
Escola Militar, um Hospital Militar, etc.).
Portanto as ações do SAR na II Guerra repercutiram até o presente, revitalizando uma
tradição de séculos

___

a presença de religiosos nas Forças Armadas

___,

mas adaptadas à nova

condição de Estado laico.
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ESTRATÉGIAS DE FOMENTO À AGRICULTURA: ACLIMATAÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS NA COMARCA
DE ILHÉUS (1789-1807)1

Poliana Cordeiro de Farias 2

Resumo
Durante o período colonial tardio houve grandes incentivos às atividades agrícolas, uma das bases
econômicas mais importantes desde os primórdios da colonização. Na última década do século XVIII e início
do século XIX são dignas de nota as medidas tomadas pelos Ministros dos Negócios da Marinha e Domínios
Ultramarinos e funcionários reais influenciados pela Ilustração, para promover a diversificação da produção.
O objetivo desta comunicação é estabelecer uma primeira reflexão em torno das questões relacionadas a
aclimatação de espécies vegetais exógenas e a domesticação de espécies nativas, objetivando o incremento
da produção agrícola na comarca de Ilhéus. As fontes utilizadas são memórias, ofícios, cartas-régias e
particulares.
Palavras-chave
Agricultura, história natural, aclimatação de espécies vegetais, ilustração.

Introdução
Esta comunicação objetiva tratar dos projetos para promover a aclimatação de espécies
exógenas e endógenas na comarca de Ilhéus, entre 1789 e 1807. Trata-se do resultado parcial de
uma pesquisa mais ampla, sobre as tentativas de diversificação da agricultura, durante o período
colonial tardio3 na Bahia, através do diálogo entre a história natural, a economia e a agricultura. Foi
dada ênfase ao primeiro discurso de um intelectual ilustrado luso-brasileiro, Manuel Ferreira da
Câmara Bithencourt e Sá, de acordo com as fontes consultadas do período em questão, que tentara
convencer as autoridades metropolitanas sobre as vantagens que resultariam da aclimatação; às
inovações agrícolas e aos indivíduos que a mediaram; ao papel exercido pelo Jardim Botânico da
Bahia e à transferência de sementes e mudas de plantas sob a inspeção de Baltasar da Silva
Lisboa, ouvidor e juiz conservador da comarca de Ilhéus a partir de 1797.
De acordo com José Roberto do Amaral Lapa (1973, cap. 2), desde o primeiro século de
colonização encontram-se tentativas de aclimatação de espécies de origem asiática, apesar das
severas proibições da Coroa. Tentativas oficiais manifestam-se apenas a partir do século XVII,
devido a perdas de vantagens lusas no comércio com o Oriente, mas a assistência governamental
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mostrou-se tímida e os agricultores avessos a culturas que requeriam cuidados ainda ignorados, o
que os fazia avaliar essas atividades como um risco econômico quando comparadas às atividades
tradicionais, cujos resultados eram mais previsíveis. Contudo, Lapa não observa, como realizou
Boxer (1982; 2002), que até 1640, apesar das disputas com holandeses e ingleses, os domínios
portugueses na Ásia ainda apresentavam saldos bastante positivos para a metrópole, sendo que
apenas no final do século XVII a crise assumiu proporções preocupantes, apesar de contar com
“intervalos de relativa calma e prosperidade”. (2002, p.161) A partir de então, o espaço Atlântico
ganha maior visibilidade e importância nos projetos lusitanos.
Ainda de acordo com as análises de Lapa (Idem), os jesuítas baianos tiveram bom êxito em
seus ensaios agrícolas e os Pe. Francisco Antônio Gomes e Manuel Jorge de Melo foram
incansáveis em estimular as experiências, investindo grandes capitais nesses experimentos.
Contudo, o autor é bastante sucinto ao tratar do referido processo durante a segunda metade do
século XVIII, quando o conhecimento e domínio da natureza através das ciências foram concebidos
como importantes meios de renovação econômica. Entre os diversos saberes contemplados pela
História Natural, privilegiou-se o conhecimento botânico, com suas factíveis aplicações na farmácia,
comércio e agricultura.
No período pombalino (1750-1777) observam-se os primórdios de um contundente estímulo
estatal às ciências naturais e à agricultura na Metrópole e na Colônia. Sob a administração de
Martinho de Melo e Castro e de D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1796-1801) a difusão das ideias
ilustradas através dos diversos espaços institucionais criados pelo Marquês de Pombal, a influência
teórica da fisiocracia e do agrarismo, a queda da arrecadação dos impostos sobre o ouro e do preço
do açúcar, além da favorável conjuntura internacional ocasionada pelas guerras francesas, fizeram
com que o setor agrícola fosse considerado uma das principais fontes de riqueza do Estado. (DIAS,
2005, p.48-49)
Para os adeptos da fisiocracia tratava-se da verdadeira e única fonte criadora de riquezas.
Os agraristas não sobrepunham sua importância a outras atividades econômicas, mas
empenhavam-se, com o mesmo desvelo dos fisiocratas, em promover a superação da decadência
das atividades agrícolas e reformar suas técnicas antiquadas. Mercantilistas e liberais também
refletiram sobre a agricultura colonial, enfatizando os fatores que impediam seu desenvolvimento e
os meios a serem utilizados para o seu incremento. Como consequência, o debate sobre o
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desenvolvimento da agricultura foi privilegiado no período em estudo, sobretudo a partir da
fundação da Academia Real das Ciências de Lisboa (1779).
Martinho de Melo e Castro explicitou aos governadores a sua concepção sobre a atividade
econômica mais adequada à colônia: a agricultura. Sousa Coutinho, com o intuito de mobilizar as
elites americanas em torno do projeto de um “Império Luso-Brasileiro”, expressou a produção
científica e agrícola como princípios orientadores de sua política colonial: “Animar as culturas
existentes e naturalizar no Brasil todos os produtos que se extraem de outros países, deve ser outro
grande projeto do Legislador Político [...]” (Sousa Coutinho, apud Mendonça, 1958, p. 284-285).
Dessa forma, ao abordarem a produção agrícola colonial, os autores da época
preocuparam-se basicamente em potencializá-la, através da racionalização dos cultivos, do uso
bem dirigido dos solos, da adoção de técnicas produtivas mais eficazes, melhoria do sistema de
transporte e comunicações, adoção de uma legislação agrícola eficiente e da premiação dos
“agricultores ilustrados”.

“Tirar da terra toda a utilidade possível”
Em 13 de maio de 1789, o intelectual ilustrado Manuel Ferreira da Câmara Bithencourt e Sá
recebeu um prêmio da Academia Real das Ciências de Lisboa pela composição da Memória
intitulada “Ensaio de descripção fizica, e econômica da Comarca dos Ilheos na America”. Dividida
em seções, versa sobre a “estrutura física da comarca”, “o estado atual da sua agricultura e
comércio”, “as vantagens que promete e os melhoramentos que é capaz”, “os meios que se devem
empregar para consegui-los” e “os gêneros que produz e que pode produzir”. 4 Percebe-se, no
conjunto de problemas abordados, a influência da memória escrita por Domingos Vandelli com o
intuito de instruir os viajantes em suas observações – “Viagens Filosóficas ou Dissertação Sobre as
Importantes Regras que o Filósofo Naturalista nas suas Peregrinações deve Principalmente
Observar” – fato que demonstra o caráter centralizador da ciência que se pretendia implantar em
Portugal e suas colônias. Era uma política estatal abraçada como essencial à sobrevivência do
Império.
O trabalho de Bithencourt e Sá destaca-se por sua contribuição para a compreensão da
institucionalização das políticas e práticas agrícolas do final do período colonial, visto que foi o
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primeiro projeto de um ilustrado luso-brasileiro a retomar as ideias de diversificação agrícola,
através do cultivo de espécies endógenas e exógenas na região da Comarca de Ilhéus. Trata-se da
aplicação do grande projeto político da metrópole para a colônia, o desenvolvimento de uma
agricultura exótica, já presente no pensamento econômico de Duarte Ribeiro de Macedo e Pe.
Antônio Vieira no século anterior, que consideravam a aclimatação como a “pedra philosophal” que
permitiria o prolongamento da posição de destaque vivida por Portugal e uma vida econômica
superior à de todos os Estados da Europa. 5
Bithencourt e Sá considerava os solos e o clima da comarca de Ilhéus, apesar das
constantes chuvas que levaram seus habitantes a denominá-la “ourinol do céu”, propício a cultura
de vários gêneros úteis à exportação. Porém, o espetáculo de sua natureza apenas seria capaz de
encantar um “espectador filozofo”, homens com formação científica, visto que “os habitantes, que o
não são, tirão pouco ou nenhum partido da prodigalidade da Natureza, contentes com a cultura da
mandioca e do arroz”. 6
Então, o autor sugere que deveriam ser empreendidos novos ramos da lavoura, através da
domesticação de espécies silvestres nativas, como o ananás, cacau, algodão, cará, pequiá, anil,
jabuticaba, cajú, maracujá, umbu, jenipapo, palmeiras produtoras de linho e plantas que
possibilitassem a extração de azeite e vinho. Às espécies nativas, relacionava as exógenas que
deveriam ser introduzidas ou ter seu plantio ampliado, como canela, gengibre, melancia, marmelo,
maçã, pêssego, ameixa, baunilha, tamarindo, gergelim, noz-moscada, jaca, manga, açafrão, cravo,
salsaparrilha, contraerva, ipecacuanha, café.7
O cacau recebeu maior ênfase em seu trabalho, uma vez que a bebida dele derivada havia
se tornado objeto de predileção de consumo entre os europeus. 8 Assim, disserta sobre os meios
físicos, agronômicos e políticos para o adiantamento da cultura, enfatizando a facilidade de sua
produção e demonstrando, através de cálculos dos custos operacionais, como o cultivo dessa
planta possibilitaria aos lavradores a obtenção de lucros superiores aos obtidos com o cultivo da
cana e produção de açúcar. Tratava-se do sétimo produto da exportação colonial, mas a Bahia
contribuía com porções insignificantes, sendo a quase totalidade produzida pelo Pará. (ARRUDA,
1980, p.399) De acordo com Bithencourt e Sá, apesar de todo o incentivo oferecido pela rainha para
o cultivo da espécie, observa-se pouco progresso na comarca devido à repugnância dos
agricultores e falta de conhecimentos agronômicos da nação e dos magistrados, sendo que apenas
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no Engenho do Acaray, pertencente a sua família, “o proprietário sem o menor esforço tinha já em
1784 mais de seiscentos pés vingados”.9
Ainda almejando a produção de chocolate, que tinha consumo garantido na Europa devido
ao seu gosto particular, comenta sobre o cultivo da baunilha que
[...] todos o sabem, he a segunda materia componente do chicolate, ainda
que muita parte d’elle a não contenha, por ser assás caro. [...] encontram-se
muitos pés nesta comarca, e os seus habitantes, quando por acaso a
achão, apenas a colhem por deleite, e jamais por utilidade [...].10
Ao tratar da canela, Bithencourt e Sá tece críticas ao monarca D. Manuel por ter proibido o
cultivo de especiarias asiáticas no Brasil, elogiando a lucidez de Duarte Ribeiro de Macedo e do seu
amigo e correspondente Pe. Antônio Vieira, defensores incansáveis de uma política de aclimatação
de plantas orientais e aproveitamento de plantas nativas da colônia brasílica, como forma de
arruinar o comércio holandês, devido ao baixo custo da produção e do comércio. O clima chuvoso
do Brasil fazia com que as canelas brotassem com intensidade e, a menor distância entre o Brasil e
Portugal e entre este e o restante da Europa, diminuía as dificuldades de transporte. Importante
ressaltar que Vandelli, na memória “Viagens Filosóficas ou Dissertação” (1779), enfatizava a
importância da transplantação das drogas do Oriente para o Brasil, visto que “he olhada depois que
os portugueses perderam o Celão, e as Molucas, como hum dos objetos de maior vantagem ao
comércio de Portugal”.
Para referendar sua crença na capacidade da comarca de produzir anil e noz moscada,
estabelece mais uma vez um diálogo com os escritos de Duarte Ribeiro de Macedo que afirmou ter
ouvido do então ministro Holanda em Paris, a confissão do receio dos holandeses de que o Brasil
pudesse produzir as referidas especiarias em maior quantidade que o Oriente. Vandelli, conhecedor
das vantagens comerciais do anil, alertava os naturalistas sobre os meios de produzi-lo para
concorrer em qualidade com o da Guatemala, instrução que Bithencourt e Sá segue a risca. A Bahia
era a terceira região produtora de anil, mas de acordo com Arruda (1980, p.446), seus preços
flutuavam muito, o que justifica a falta de interesse em produzi-lo, exceto no Rio de Janeiro, onde
seu preço era assegurado e a compra garantida pela Coroa.
O cravo, a salsaparrilha e a ipecacuanha também deveriam ser objetos de medidas oficiais
de estímulo à produção, devido a sua importância no cotidiano dos europeus e pelo seu uso
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medicinal. Afirma que por toda a comarca de Ilhéus encontram-se as espécies referidas, enquanto a
salsaparrilha concentra-se mais na região do rio de Contas. A Bahia era a maior produtora de
ipecacuanha, cabendo ao Maranhão e Pará as grandes exportações da salsaparrilha, produtos
extrativos, que apesar das oscilações de preço representavam quantidade de exportação
consideráveis. (ARRUDA, 1980, p.482-488)
Encantado com a diversidade de frutas encontradas na comarca, animou-se em fazer
florescer o cultivo de algumas para o comércio e produção de vinhos. No parágrafo intitulado “Das
differentes qualidades de vinho, que se podem fazer nesta Comarca”, 11 resume informações
químicas sobre a produção da bebida, citando principalmente as experiências do francês Lavoisier.
Como ressalta Arruda (1980, p.520), trata-se de um produto economicamente interessante, visto
que “era largamente consumido, sendo mesmo o principal produto da importação colonial”.
Sobre o cultivo do café, açafrão e anil, afirma que a qualidade do terreno da comarca os
igualava a todos cultivados no Brasil. O açafrão, altamente utilizado na tinturaria. O anil, ainda
encontrado em sua forma silvestre, era de qualidade reconhecidamente superior, podendo igualarse ao cultivado na Guatemala e Maryland. O café, cuja demanda europeia crescia significativamente
na segunda metade do século XVIII, necessitava da adoção de uma política voltada para sua
exportação, ao contrário do que ocorria na comarca, onde a produção era destinada apenas ao
consumo dos habitantes. De 1798 em diante as exportações e os preços do café aumentaram
consideravelmente, sendo o Rio de Janeiro, a Bahia e o Pará as grandes regiões produtoras
(ARRUDA, 1980, p.416) .
O algodão, em sua variedade arbórea (Gossypium brasiliense), planta nativa do Brasil e
cultivada durante todo o período colonial para o consumo interno, apenas recebeu atenção estatal
durante o período pombalino, quando a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e
a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, passaram a incentivar seu plantio para
exportação, tendo sido remitidas grandes quantidades de matéria-prima para Portugal para
abastecer a grande demanda das fábricas têxteis inglesas devido à recusa em comprar algodão
americano após a independência dessa antiga colônia. Atividade altamente lucrativa, o plantio do
algodão obteve todo um volume dedicado ao seu cultivo na coleção “O Fazendeiro do Brasil”, obra
coordenada pelo ilustrado Frei Mariano da Conceição Velloso. De acordo com Arruda (1980, p.364),
o algodão era, então, “o segundo produto da exportação colonial em termos de importância”, sendo
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a Bahia a terceira região produtora, embora, juntamente com Pernambuco, obtivesse “melhor preço
pela sua qualidade superior”.
Bithencourt e Sá, atento às necessidades do mercado externo, matéria sobre a qual
Vandelli se mostrava incansável em tratar nas suas “Instruções de Viagem”, e ciente da qualidade
do algodão produzido no Brasil que, desde a década de 1760, era bem aceito no exterior, afirma:
O algodão he hum genero de infinito preço, e utilidades quotidianas: a
multiplicidade de fabricas estabelecidas na Europa de fustões, chitas,
velbutes affianção o seu consumo. Todo o Brasil produz com igualdade o
Algodão, mas os commerciantes dão a preferência ao de certos países:
ainda não he conhecido o dos Ilheos [...].
Na “Memória sobre algumas producções naturaes das conquistas, as quaes ou são pouco
conhecidas, ou não se aproveitam”, escrita em 1789, Vandelli refere-se à dificuldade de introduzir a
cultura do linho cânhamo no Brasil devido às características da espécie, cujas sementes não
suportavam um longo período de transporte. Alude a necessidade de procurar substituí-lo,
manifestando interesse por espécies coloniais do gênero dos “Hibiscus que se podem tirar fios para
fiar-se como linho, os quaes no Brasil costumão tirar da o Ticum, que he huma especie de Palmeira,
da o Gravatá, e Coroá [...]”.12 Tal preocupação também moveu Bithencourt e Sá, que além do
Ticum, apresentou outra espécie igualmente útil, encontrada em Minas Gerais, a Macaúba.
No concernente à produção de azeites, apresentou cocos e palmeiras úteis: “O amendoim,
o gergelim, a castanha de cajú, a andiroba podem igualmente subministrar muito azeite e nenhum
destes ramos da indústria utilizam a Comarca [...]”. 13 Apesar de não se constituir em um produto
interessante para o comércio com a metrópole, tratava-se de um bem relevante na balança da
importação colonial, podendo tornar-se uma produção lucrativa no mercado interno. Os principais
consumidores eram o Rio de Janeiro, a Bahia e Pernambuco. (ARRUDA, 1980, p.512)
Assim, observa-se que Bithencourt e Sá executou diligentemente as instruções de Vandelli,
preocupando-se com a diversificação agrícola e seus efeitos na exportação.
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O Jardim Botânico da Bahia
A necessidade de constituição de um inventário rigoroso das plantas úteis da Ásia e das
Américas fez com que fosse emitida uma série de instruções portuguesas para a criação de jardins
botânicos brasileiros. Domingos Vandelli, o grande expoente da ilustração lusa, escreveu uma
“Memória sobre a utilidade dos Jardins Botânicos, a respeito da Agricultura e principalmente da
cultivação das charnecas”, onde expunha a necessidade de criação de Jardins Botânicos para
centralizar o intercâmbio de espécies vegetais entre o Império português e técnicas para promover
sua aclimatação.
Durante a administração de Sousa Coutinho, iniciaram-se as tentativas de criação do
Jardim Botânico da Bahia, com todos os percalços que cercavam a implantação das ciências na
colônia. Em Ofício para o Visconde de Anadia, o governador Francisco da Cunha Menezes informa
que o grande empecilho para a implantação do Jardim Botânico baiano encontrava-se na
dificuldade de adquirir um terreno próprio para o seu estabelecimento e progresso, já que este
deveria ser próximo à cidade e contemplar possibilidades para alargamentos futuros. Trata, ainda,
da compra da fazenda do Coronel Caetano Maurício Machado, localizada no “campo do Forte de
São Pedro”, ideal para o empreendimento por ter grandes porções de terras próprias, abundância
de águas, vizinhança da cidade, casa de vivenda e outras acomodações e benfeitorias, atestada
pela análise de homens importantes da Bahia, entendidos em agricultura e qualidade de terras. 14 Ao
que parece, o Estado decidiu pela compra da fazenda, nomeando o médico Ignácio Ferreira da
Câmara Bittencout seu diretor.15
Importa ressaltar que as fontes consultadas apenas possibilitam concluir que a instituição
contribuiu para a investigação, acumulação e sistematização de informações sobre espécies
vegetais baianas, remetendo para Lisboa e para o Jardim Botânico de Berlim plantas vivas com a
indicação de suas qualidades terapêuticas.16 Assim, acredita-se que como seus congêneres do
período, a administração do Jardim Botânico da Bahia ocupou-se sobretudo em abrigar plantas
medicinais e de utilidade para a construção naval, visto que não há indícios de sua atividade de
permuta de vegetais interessantes para a agricultura e propagação de conhecimentos entre os
agricultores, principal função a ser exercida pelos jardins criados no período.
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Estratégias de desenvolvimento
Cabe destacar que foi durante o ministério de Sousa Coutinho que se intensificou o
processo de aclimatação de espécies vegetais na comarca de Ilhéus. Nessa missão atuaram
governadores e homens preparados em Coimbra (Universidade) e Lisboa (Academia). Encontramse referências no Arquivo Histórico Ultramarino ao excelente desempenho de Baltasar da Silva
Lisboa, nomeado Ouvidor e Juiz Conservador das Matas de Ilhéus em 1797. De acordo com Ronald
Raminelle (2006, p.280), quando estudante da Universidade de Coimbra, Lisboa “tornou-se aluno do
curso jurídico e ainda estudou geometria, língua grega, história natural, física experimental, com o
mestre Dolabella, e química, com Vandelli”, destacando-se no campo das ciências naturais, o que
lhe rendeu prêmios e a imediata recomendação de Melo e Castro para atuar como naturalista na
colônia.
Na comarca de Ilhéus destacou-se como juiz e naturalista, responsabilizando-se pela
conservação das matas e escrevendo várias Memórias sobre suas potencialidades econômicas e
naturais. Arguto, conseguiu convencer e auxiliar os agricultores na realização de experiências com a
“Ipeca,17 Linho cânhamo, Morus popyrifero, Teca, Pinheiros escossezes, Cedros, 18 Erva da Giné,19
Caneleiras, Café, Pimenteiras da Ásia, Amoreiras”, 20 entre outros,21 contribuindo para o
desenvolvimento da botânica e diversificação da agricultura. Entretanto, contava o empreendimento
com grandes dificuldades de maneira que, diante da falta de conhecimentos agrícolas dos roceiros
da comarca, confessa Silva Lisboa que realizava em sua própria residência a aclimatação de
algumas plantas:
[...] posso certificar que sendo-me entregues 5 arbustos de 2 palmos e meio
de altura da dita planta [refere-se ao Morus popyrifero] , todas em um
caixote, as fiz transplantar [...] em um terreno no quintal da casa da minha
residencia, que fiz preparar, se derão tão bem, que já estão da altura de
braça e meia, muito viçosas [...].22
Em ofício de 1807, o Governador Conde da Ponte louva Silva Lisboa por ter conseguido
promover a aclimatação das culturas supracitadas na comarca de Ilhéus:
[...] vejo [...] não equivocas provas da sua efficacia actividade, e zelo pelo
augmento do Patrimonio dessa Administracção; espero nos futuros
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resultados das providencias estabelecidas, ver confirmadas as esperanças
de se realizarem felizmente os meus desejos e as mais interessantes
vistas.23

Considerações finais
Percebe-se então, que no final do século XVIII as ciências naturais, a economia e a
agricultura caminharam juntas, buscando atender aos interesses do Estado português. Ainda que os
resultados destas atividades econômicas marginais não tenham oferecido o retorno esperado,
sendo que vários produtos citados não ultrapassaram o estágio experimental, enquanto outros
tinham participação insignificante no comércio de exportação, elas geraram uma aproximação entre
as ciências naturais e a agricultura, na medida em que foi necessário aplicar todo o conhecimento
científico possuído pelos homens de ciências do período para efetivar as exigências oficiais. Além
disso, durante a administração de Silva Lisboa, as práticas de aclimatação na comarca de Ilhéus,
postas sob as bases científicas da época, satisfizeram as autoridades coloniais, contrariando a
vertente historiográfica que afirma o amplo fracasso das tentativas de aclimatação de espécies
vegetais nativas e do Oriente no Brasil. Acredita-se que as condições ecológicas adversas das
várias regiões da colônia e a dependência destas culturas em relação a fatores exógenos, 24
expliquem sua alta produtividade e seu repentino declínio, bem como a clara regionalização das
produções.
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Bithencourt e Sá, (1789), 304-350.

Pe. Antônio Vieira, em carta escrita para Duarte Ribeiro de Macedo em 1675, afirma seu incansável labor em
aconselhar o manarca português que “mandasse do Brazil à India, ou que da India fosse ao Brazil um navio carregado
5
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das ditas plantas já nascidas [refere-se, sobretudo ao gengibre e a pimenta], e acompanhadas de pessoas praticas da
dita cultura, e que em diversos logares e tempos do anno as fossem transplantando ou semeando, para que a
experiência mostrasse em qual clima daquelles vastissimos estados se davam melhor. D’onde se seguiria que uma vez
que tivessemos a abundancia das ditas drogas, conduzidas ellas a Portugal, com viagem e despeza tanto menor que as
que navegam os hollandezes vendendo-as nós a muito menor preço, ficavam elles perdidos, e a India restaurada sem
guerra [...] isto é meu senhor a pedra philosophal [...]”. (VIEIRA, 1854, p. 46.)
6 Bithencourt e Sá, 1789, p. 5-7.
7 Cabem algumas explicações sobre as espécies citadas por Bithencourt e Sá. O cafeeiro é originário da Etiópia. A partir
de 1615 sua semente, o café, começou a ser consumido na Europa. Warren Dean (1991, p.11) afirma que fora
“transferido para o Nordeste bem antes de qualquer iniciativa real”. Importa ressaltar que a sua produção no século
XVIII foi bastante reduzida, de forma que Frei José Mariano da Conceição Veloso, buscando aumentá-la, publicou
memórias e tratados estrangeiros em volumes da coleção “O Fazendeiro do Brasil”, que apresentavam um
conhecimento minucioso acerca do cafeeiro; o Ananás ou Abacaxi (Ananas comosus L. Merril) é um fruto típico das
regiões tropicais e subtropicais; o Cará (Dioscorea alata L.) foi classificado pela primeira vez pelo Padre José de
Anchieta. Grande parte dos estudiosos acredita ser originário da África, trazido ao Brasil pelos escravos, tendo se
adaptado muito bem ao clima; Pequiá (Aspidosperma desmanthum) é uma árvore brasileira, bastante utilizada na
construção naval; a Canela e o Gengibre foram as espécies que melhor se aclimataram no Brasil, tornando-se, como
afirma Warren Dean (idem, p.4), “quase silvestres e impossíveis de erradicar”; a Melancia (Citrullus lanatus) é originária
da África e sul da Ásia. (ALMEIDA, 2003, p.1); a cultura da macieira e do marmeleiro é antiqüíssima, sendo encontrada,
de acordo com alguns estudiosos, em estado silvestre em regiões da Ásia e da Europa, de onde foram transplantadas
para o Brasil; o pessegueiro é originário da China; a Ameixa é originária das regiões frias da Europa e da China; a
Baunilha é nativa do México, cultivada pelos povos mesoamericanos pré-colombianos; Tamarindo é uma fruta
originária da África equatorial e da Índia; o Gergelim (Sesamum indicum L.), de acordo com estudiosos tem origem
asiática ou africana; as várias espécies de Salsaparrilhas (Smilax aspera L.), originárias de zonas geográficas
diferentes, eram utilizadas, sobretudo, como remédio contra a sífilis; o Jenipapo é originário da América; a Contra-erva e
a Ipecacuanha eram espécies com grande utilidade na medicina do período.
8 Bithencourt e Sá, 1789, p. 12.
9 Idem, p.13.
10 Ibdem, p. 20.
11 Ibdem, p. 30.
12 VANDELLI, 1789, f. 187-206.
13 Bithencourt e Sá, 1789, p. 28.
14 AHU, Cx. 128, Doc. N. 25.306-25.311.
15 Ignácio Ferreira da Câmara Bittencourt foi indicado para dirigir o Jardim Botânico da Bahia em 1799, pelo então
Governador, ao Ministro Sousa Coutinho. AHU, Bahia Cx. 106, Doc. N. 20.734. De acordo com uma carta régia de
1799, recebia a pensão anual de 400 reis para estudar botânica e dirigir o Jardim.
16 Ver: Relação das plantas vivas remettidas para Lisboa por Ignácio Ferreira da Câmara Bittencourt, com a indicação
de suas qualidades therapeuticas. Bahia, 23 de junho de 1800. AHU, Cx. 106, Doc. N. 20.735; Officio do Governador
Francisco da Cunha Menezes para o Visconde de Anadia, em que lhe communica a remessa de plantas para o Jardim
Botanico colhidas por Ignácio Ferreira da Câmara. Bahia, 24 de julho de 1802. AHU, Cx. 120, Doc. N. 23.751; Officio do
Governador Francisco da Cunha Menezes para o Visconde de Anadia, em que lhe communica ter expedido as ordens
necessarias para a remessa de plantas para o Jardim Botanico de Berlim. Bahia, 23 de abril de 1803. AHU, Cx.127,
Doc. N. 25.114.
17 Conhecida como Ipeca, Ipecacuanha ou Poaia, a (Psychotria ipecacuanha) é uma espécie originária da Amazônia
brasileira com grande utilização na medicina, que passou por intenso extrativismo, sobretudo no século XVIII. O médico
Antonio Bernadino Gomes, acreditando que o comércio teria como conseqüência a extinção da espécie, afirma: “O bem
que a humanidade percebe desta planta tão creditada, devia por si só ser um poderoso incentivo para se tomarem as
medidas necessárias e para se obviar a extinção e mesmo a excassez dela [devido à exploração predatória visando à
exportação]” (GOMES, 1972, p.10).
18 Os pinheiros escoceses e os cedros australianos eram de grande importância para a construção naval. Por serem
leves e terem extremidade mais fina, eram apropriados para a construção do mastro, exigindo menos trabalho de
carpintaria e marcenaria que as madeiras brasileiras, muito mais densas.
19 De acordo com a Mesa da Inspeção da Capitania da Bahia, “[...] desejando contribuir para o adeantamento da
agricultura desta Capitania, fez vir da costa da Guiné [...] as sementes da celebre erva denominada pelos franceses
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Erva da Guiné [...] He a mais preciosa forragem e a mais própria para pasto artificial, maiormente para nutrir o gado
vaccum [...]”. AHU, Bahia, Cx. 128, Doc. N. 25.314.
20 A amoreira, vegetal cujas folhas eram utilizadas para alimentar o bicho-da-seda. O interesse português em produzir a
seda, tecido originário do Oriente que proporcionava grandes lucros comerciais, levou a estudos em todo o país sobre
as plantas que lhe serviam de alimentos. De acordo com as fontes consultadas, as experiências no período e espaço
em estudo foram bem sucedidas, diferente do ocorrido em outras capitanias da colônia.
21 Encontram-se referências a tais experiências na comarca de Ilhéus nos respectivos documentos do Arquivo Histórico
Ultramarino: Cx. 155, Doc. N. 22.56; Cx.116, Doc. N. 22.755; Cx. 128, Doc. N. 25314; Cx.119, Doc. N. 23.603; Cx. 149,
Doc. N. 29.950.
22 AHU,

Cx. 119, Doc. N 23.604.
Cx. 149, Doc. N. 29.950.
24 Autores como Boxer (2002) e Abrantes (1852), sugerem que o declínio da aclimatação de espécies exógenas na
colônia, como por exemplo o anil, deve-se a produção de melhor qualidade dos mesmos produtos, na Índia pelos
ingleses.
23 AHU,
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A EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO BRASIL: UMA RETROSPECTIVA HISTÓRICA
Idália Maria Tibiriçà Argôlo 1

Resumo
Este texto traz uma retrospectiva histórica da educação de adultos no Brasil iniciando com a
Educação na colônia e a atuação dos jesuítas, as introduções feitas durante o Império às diversas
Campanhas de Erradicação do Analfabetismo durante a República, com a constatação do alto índice de
analfabetismo existente no Brasil para introduzir ao tema da dissertação de Mestrado do PPGEDUC/ UNEB,
cujo objeto de estudo é a função sócio-educativa do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB
através da análise da educação de adultos no Brasil e dos programas de alfabetização via rádio, tendo como
objetivo resgatar a história e disponibilizar a memória descritiva do IRDEB através de registros e
depoimentos orais daqueles que vivenciaram o período referido na instituição. O estudo, ainda em
andamento, caracteriza-se como de base qualitativa em história oral temática, com entrevistas gravadas e
bibliografia, para dar suporte sobre datas, modificações e fechamento da instituição, e pesquisa quantitativa
com levantamento das salas de recepção e está baseado em teóricos como Argollo, Beisiegel, Di Rocco,
Fazenda, Freire Meihy, Paiva e outros.
Palavras-chave
Alfabetização, educação de base, educação de adultos.

I-INTRODUÇÃO
Este texto analisa os diversos programas de alfabetização de adultos criados no Brasil,
após a década de 1940, incluindo a alfabetização pelo rádio e a educação de base através do
Movimento de Educação de Base – MEB, que deram início às aulas radiofônicas que
posteriormente passaram a ser veiculadas pelo SERTE, Setor de Rádio e TV Educativa e depois,
IRDEB. O artigo está subdividido em cinco partes. Na primeira (Introdução) apresento o texto, com
seus objetivos e finalidades; na segunda parte Educação de Adultos x Educação Popular enfoco a
educação de adultos como educação popular durante a colonização, o Império, o início da
República e as modificações introduzidas na educação a partir da participação da UNESCO; na
terceira parte em As Campanhas de Erradicação do Analfabetismo analiso a atuação do governo
nas diversas campanhas para erradicação do analfabetismo no Brasil; na quarta parte A Educação
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de Adultos neste início de século faço uma reflexão sobre a permanência do analfabetismo no
Brasil, neste início de século. Quinta parte Conclusão.

II-EDUCAÇÃO DE ADULTOS X EDUCAÇÃO POPULAR
Sempre que falamos em educação de adultos pensamos a que clientela devemos
deveríamos atingir. A educação de adultos oferecida pelo Estado não está vinculada àquele que já
frequentou os cursos fundamental e médio ou uma faculdade e quer voltar aos bancos escolares
para aperfeiçoar o seus estudos. Não é necessariamente a esse adulto que estamos nos referindo,
mas sim ao adulto que, por vários motivos, não foi alfabetizado ou não concluiu os seus estudos
quando criança. É para essas pessoas que se destinam os cursos de Educação de Adultos
oferecidos pelo Estado. Por esta razão, durante muitos anos a Educação de Adultos foi identificada
como educação popular “devido à conotação classista de seletividade do nosso sistema de ensino.”
(Paiva, 1987, p.16).
Numa sociedade onde o código de leitura se impõe em todos os setores fazendo com que o
indivíduo iletrado sinta-se a margem desta sociedade, a alfabetização torna-se vital para o seu
progresso considerando o indivíduo que não domina esses códigos, um inculto, e responsáveis pelo
atraso cultural do país negando-lhe os conhecimentos adquiridos oralmente, na prática diária, ou
mesmo aprendidos de uma geração a outra. Neste contexto, “a alfabetização surge, pois, como
possibilidade de desenvolvimento individual, no sentido de eliminar a marginalização, pois marginal
seria aquele que não tem condições de se integrar no seu meio”. (Di Rocco, 1979, p.13)
Mas não é apenas a alfabetização que a educação de adultos se destina. Deve-se ter em
mente que educar o adulto não é apenas levá-lo a identificar os códigos linguísticos, para que este
simplesmente leia os letreiros dos ônibus, as bulas de remédios, assinem seu nome nos
documentos de identificação ou coisa semelhante. A educação de adultos deverá ser mais ampla,
tornando-o um indivíduo consciente dos seus direitos e deveres, cidadão participante dos problemas
relativos ao seu país. Para isso, a educação deverá ser mais abrangente, com aquisição de
elementos fundamentais de formação, de princípios que conduzam o adulto a compreender o
mundo em que vive, sabendo utilizar os conhecimentos necessários à sua própria sobrevivência. É
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com este contexto que a UNESCO cria a “Educação Fundamental” ou de “Educação de Base” logo
após a sua fundação em 1945, sendo que:
O objetivo da educação de base ou educação fundamental é capacitar o
indivíduo, todos os indivíduos, com recursos essenciais para a participação
no mundo, a fim de aprimorar-lhe as condições de vida (Di Rocco, 1979).
No início da colonização do Brasil, a educação estava destinada aos padres Jesuítas e
tinha como finalidade difundir a fé católica na colônia e ensinar a língua portuguesa aos indígenas,
tornando-os dóceis e fáceis de serem colonizados pelos portugueses, representando assim o lado
espiritual da conquista do Novo Mundo. Os jesuítas deram preferência à educação das crianças,
pois seria a forma mais eficaz de chegarem aos adultos. A educação dos adultos teria a função de
alfabetizá-los e ensinar-lhes a língua portuguesa. Com o decorrer da colonização, a educação do
adulto indígena perdeu sua finalidade e o próprio processo econômico instalado pela coroa
portuguesa no Brasil, não necessitava de investimentos na educação dos adultos portugueses e
seus descendentes, pois para as atividades aqui existentes, o processo de letramento era
desnecessário. Além disso, grande parte da mão de obra utilizada na colônia era de escravos
africanos que não tinham direito à escolarização.
Em 1759, os Jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias, inclusive do Brasil,
pelo Ministro de Estado Marquês de Pombal, que “empreendeu uma série de reformas no sentido
de adaptar aquele país e suas colônias às transformações econômicas, políticas e culturais que
ocorriam na Europa” (Ghiralbelli Jr., 2006, p. 26), instituindo no Brasil as aulas régias, porém, não
havia nada específico para a educação de adultos.
A ideia de implantação do ensino primário para todos os cidadãos começa a se formar já
nas discussões dos constituintes de 1823, na própria constituição de 1824, quando os ideais liberais
ganham força no cenário político brasileiro e, “na verdade, nada mais representam do que a
dimensão educacional das formulações liberais que prevalecem no país neste período” (Beisiegel,
1974). A Lei de 15 de outubro de 1827 determinava “a criação das escolas de primeiras letras que
fossem necessárias em todas as cidades vilas e lugarejos mais populosos do país” (Beisiegel, 1974,
p. 6), o que não se constituiu devido a problemas sociais e econômicos. Além dessa lei, nenhuma
outra sobre educação popular foi promulgada no Brasil durante o Império.
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Com o desenvolvimento econômico do Brasil durante o império surge a necessidade de
criação de escolas para adultos que passam a ser instaladas nas províncias e esta necessidade se
amplia a partir da modificação do sistema eleitoral através da Lei Saraiva de 9 de janeiro de 1881,
que passou a restringir o voto aos analfabetos.
A Constituição de 1824 estabelecia eleições indiretas e o voto censitário, ou seja, para votar
e ser votado, o cidadão deveria possuir uma determinada renda anual e isto já excluía parte da
população. A Lei Saraiva eliminava o voto indireto, permanece a renda anual, e estabelece a
condição de ser alfabetizado para participar do processo eleitoral. Isto se deve ao crescimento da
camada média da população que começam a reivindicar maior participação política. Com esta lei,
as camadas médias que, em sua maioria, não eram alfabetizadas começavam a sentir a
necessidade de se instruir para participar do processo eleitoral, visto que a instrução era um
elemento novo para excluí-los desse processo. A Constituição Republicana de 1891 eliminou a
renda, mas manteve a proibição do voto ao analfabeto, porém poucas providências foram tomadas
quanto à educação de adultos.
O fim do Império e a instalação da República no Brasil, não alteram o quadro de
analfabetismo, muito pelo contrário, pois com a abolição da escravidão realizada pouco antes da
implantação da república, o país absorve um grande contingente de indivíduos analfabetos, que vão
representar as camadas mais pobres do país, e que não tem acesso à educação. Não foi dada aos
ex-escravos, apesar de livres, nenhuma condição de sobrevivência numa sociedade que foi feita
para os brancos. O próprio trabalho agrícola passa a ser executado por imigrantes europeus
assalariados, cabendo ao negro os trabalhos mais inferiores dentro desta nova sociedade que se
forma, ainda que se intitule democrática.
A Primeira Guerra Mundial acarreta mudanças no panorama político do Brasil e a
preocupação com o sistema educativo volta à cena, envolvendo os principais profissionais da época
quando a precariedade do ensino é considerada como a responsável por grande parte dos
problemas do país, iniciando várias campanhas contra o analfabetismo no Brasil. Neste período, a
educação de adultos é confundida com educação popular. Destaca-se nesta época a atuação dos
pioneiros da educação voltada para a educação popular e visando combater o alto índice de
analfabetismo existente no país. Ainda nessa fase da República, há a visão humanística da
educação e se desenvolve o tecnicismo educacional através dos profissionais da educação que
divulgam os ideais da Escola Nova.
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Ainda em função das mudanças ocorridas com a Primeira Guerra, cresce no Brasil uma
necessidade de nacionalização do ensino e um movimento contra as escolas estrangeiras do sul do
país. Nessa fase, os grupos industriais – urbanos vêm na alfabetização uma forma de ampliar suas
bases eleitorais nas cidades, o que vem de encontro às elites agrárias que ainda estão dominando o
país e temem que a alfabetização prejudique seus currais eleitorais.
Em resposta às novas necessidades da população urbana do país, devido ao
desenvolvimento da indústria, comércio e dos serviços foram criadas ligas de combate ao
analfabetismo como a Liga Brasileira contra o Analfabetismo nascida no Clube Militar do Rio de
Janeiro em abril de 1915 caracterizando-se como “um movimento vigoroso e tenaz contra a
ignorância visando a estabilidade e à grandeza das instituições republicanas” (Paiva, 1978,
p.96,97). Um dos objetivos dessa Liga era se esforçar para que até a data do Centenário da
Independência, o Brasil estivesse livre do analfabetismo para não aparecer aos olhos do mundo
como um país de analfabetos, considerado uma vergonha nacional. Na visão do Cientista Miguel
Couto, da Academia de Medicina do Rio de Janeiro:
o analfabeto é um microcéfalo: a sua visão física estreitada, porque embora
veja claro, a enorme massa de noções escritas lhe escapa: pelos ouvidos
passam palavras e idéia como se não passassem; o seu campo de
percepção é uma linha, a inteligência, o vácuo: não raciocina, não entende,
não prevê, não imagina, não cria (Paiva, 1978, p.99).
Esta visão do analfabeto torna-se consenso entre a população da época e passa a
considerar a educação com uma visão humanitária, devendo os órgãos governamentais e vários
setores da sociedade se empenhar em extirpar essa “doença” que se alastra pelo país. Mas, onde
ficam os conhecimentos adquiridos oralmente? Como sobrevivem e sobreviveram as sociedades
sem escrita? E a cultura passada de uma geração a outra? No Brasil colonial e no Império, grande
parte da elite agrária não era alfabetizada, será que esses donos de grandes propriedades rurais e
minas de ouro, que não conheciam os códigos linguísticos se enquadrariam nessa classificação do
Dr. Miguel Couto? Sabe-se que, quanto mais complexa a sociedade mais necessidade de se
conhecer os códigos linguísticos e, no Brasil do início do século XX, esta necessidade já começa a
ser um fator necessário ao desenvolvimento da nação.
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Com esse ideal humanitário, surgem, nessa época, ligas contra o analfabetismo como a
Liga Nacionalista de São Paulo e, na Bahia, em 1916, Cosme de Farias, Isaías Alves e outros
criaram a Liga Baiana contra o analfabetismo, mantida por Cosme de Farias a vida toda.
Os ideais de liberalismo estabelecidos durante o processo de instalação da república no
Brasil, logo nos primeiros anos do governo republicano, foram derrubados pelas elites agrárias do
país que instalaram o governo oligárquico denominado pelos historiadores de República do café
com leite. Neste período, que permaneceu até a Revolução de 1930, pouco se investiu na educação
de adultos, com exceção da “Reforma João Alves, decreto 16.782-A, de 13/01/1925, art. 27, que
previu o ensino para adultos”. (Di Rocco). Pelo princípio federativo, cada Estado deve organizar o
seu ensino fundamental, razão pela qual as Constituições brasileiras não tratam da educação de
adultos em especial, sendo exceção a Constituição de 1934 que apresentou o ensino primário
obrigatório para crianças e adultos:
“o plano nacional de educação “a ser fixado, coordenado e fiscalizado em
sua execução pelo Governo Federal, deveria incluir, entre as normas, o
“ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos
adultos, art. 150, parágrafo único, a)"
Esta Constituição foi substituída logo pela de 1937, por esta razão não houve consolidação
desta determinação.

III- AS CAMPANHAS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
A partir da Revolução de 30 vários fatores levam a modificações na estrutura educacional
brasileira. Em 1930 foi criado o Ministério de Educação e Saúde Pública e o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos, no próprio Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1938. A educação de
adultos torna-se um problema nacional. As novas estruturas socioeconômicas que se formam, as
urbano-industriais, que se contrapõem a elite agroexportadora, exige a escolarização da população
para maior participação no novo cenário político que se forma no país.
No censo de 1940 verificou-se um alto índice de analfabetismo no país que alarmou as
autoridades brasileiras. O país vivia um momento novo e as relações trabalhistas impunham a
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necessidade de formação do trabalhador, o que significava criar condições desenvolvimentistas.
Neste novo contexto, a educação de adultos toma também uma dimensão social. Preocupados em
resolver o problema do analfabetismo no Brasil, o governo federal inicia, a partir da década de
quarenta, uma série de campanhas em prol da erradicação do analfabetismo no país. As principais
campanhas são:
1º - De 1947 a 1963 - Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes
2º- De 1952 a 1963 - Campanha Nacional de Educação Rural
3º- De 1958 a 1963 - Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo
4º - De 1962 a 1963 - Mobilização Nacional contra o Analfabetismo
5º De 1961 .... - Movimento de Educação de Base MEB
6º - De 1963 a 1964 - Comissões de Cultura Popular e o Programa Nacional de
Alfabetização
7º - De 1967 a 1985 - Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL Di (ROCCO,
1979, p.45).
A primeira campanha de âmbito nacional para erradicação do analfabetismo teve início em
1947 e contou com a criação no Departamento Nacional de Educação, do Serviço de Educação de
Adultos. Paralelo a isso, foi instituído o Fundo Nacional de Ensino Primário, cujo recurso era
destinado a ampliar o sistema escolar primário e, deste auxílio, 25% seriam destinados à educação
de jovens e adultos. Outros setores também tomaram consciência da importância da alfabetização
e, após a Consolidação das Leis do Trabalho, passou-se a exigir que o menor, que fosse tirar a
carteira de trabalho “fizesse prova de saber, ler, escrever e contar, ou, então, seria estabelecido um
prazo para apresentação do certificado de matrícula e freqüência à escola primária, dando assim
oportunidade de aprimoramento intelectual”. (Di Rocco, 1979, p.46).
Com o objetivo de utilizar os 25% do FNEP em favor da educação de adultos, Lourenço
Filho idealizou a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes como o lema “ainda que por
amor às crianças é que devemos educar os adolescentes e adultos” (Di Rocco, 1979, p.46)
pretendendo elevar o nível de vida das crianças, através da educação dos adultos.
Apesar de não ter um caráter permanente e precisar de portarias a cada ano para sua
prorrogação, a Campanha obteve num curto espaço de tempo, bons resultados e, já no segundo
ano de sua existência:
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todas as unidades da Federação já haviam criado e vinham mantendo em
funcionamento um órgão especialmente dedicado à administração de
ensino supletivo. A Delegacia Estadual de Educação de Adultos do Estado
da Bahia foi criada pela portaria de 3 de dezembro de 1947. (Beisiegel,
1974 ).
De acordo com Lourenço Filho, a Campanha foi vitoriosa, pois conseguiu a elevação da
taxa de alfabetização, houve a instalação de inúmeras classes de educação de adultos, a evasão
diminuiu e a aprovação alcançou a média de 50%. Apesar de ter sido considerada vitoriosa, a
campanha deu ênfase à população das cidades, pois o governo estava preocupado com a
crescente população urbana e de elevar o nível dos trabalhadores das cidades. Por não ter atingido
o homem do campo foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural, que passou a funcionar
paralelo à Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes.
A Campanha Nacional de Educação Rural, aprovada pelo Ministério da Educação, em
09/05/1952, tinha como objetivo levar a educação de base ao meio rural, influenciada nas ideias
difundidas pela UNESCO, “no sentido de que a alfabetização não é em si mesma. Melhor que
simples alfabetizar, seria dar condições mínimas para que os indivíduos se desenvolvessem e
atuassem no seu meio.” (Di Rocco, 1979, p.50). Essa Campanha funcionava através de projetos,
permitindo a descentralização dos recursos que eram provenientes de verbas consignadas em
orçamento anual e por doações.
Por serem constantemente substituídos os seus realizadores, essas Campanhas iam
perdendo a sua motivação inicial criando condições para o surgimento de outras Campanhas que
funcionavam paralelamente às anteriores. Desta forma, em 1958 instalou-se a Campanha Nacional
de Erradicação do Analfabetismo, que tinha os mesmos objetivos das anteriores, tendo apenas
características diferentes no que se refere às suas lideranças. Esta Campanha estava subordinada
diretamente ao Ministro da Educação, demonstrando o interesse pela erradicação do analfabetismo
durante o governo do Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, dando ênfase às metas
desenvolvimentistas deste período.
A Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo estabeleceu um Plano Piloto cujos
objetivos podem ser resumidos da seguinte forma: necessidade de desenvolvimento cultural do
Brasil; importância de se educar para o presente e para o futuro eliminando os objetivos vigentes no
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passado, a alfabetização não teria mais um fim em si mesma; o analfabetismo como um entrave
para o desenvolvimento, “uma vergonha nacional”; a busca por conhecer as causas sociais e
econômicas para a continuidade do analfabetismo, para dar orientação científica aos trabalhos;
análise da realidade para estabelecer métodos de trabalho e processos de avaliação, para
aplicação em massa e em curto prazo; a verba usada para a criação de Centros Pilotos criados em
cada uma das regiões geográfica como a exemplo o primeiro na cidade de Leopoldina em Minas
Gerais; educadores de todas as outras regiões deveriam ir a Leopoldina para acompanhar a
instalação e o desenvolvimento dos trabalhos (Di Rocco, 1979,p. 54).
Permanecendo até 1961, essa Campanha abrangeu 34 centros, demonstrando o empenho
das autoridades, sendo avaliada não só em termos quantitativos, mas também qualitativos. Sob a
presidência de J. K. de Oliveira foi assinado o decreto nº 46.376/59 sobre um programa de
Educação de Base no Nordeste com a utilização do sistema de rádio para a população dispersa,
utilizando o Sistema de Rádio Educativo Nacional SIRENA, do Ministério da Educação (Di Rocco,
1979, p. 57).
Em 1958, o Decreto nº 47.251 organizou as campanhas existentes dando-lhe uma estrutura
administrativa, a área de atuação, os recursos orçamentários e os objetivos de cada uma que, em
linhas gerais, tiveram a seguinte estrutura: a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes
tinha como propósito elevar o nível cultural do povo brasileiro, com aproveitamento da radiodifusão;
a Campanha Nacional de Educação Rural voltava-se para o trabalhador do campo, dando atenção
ao professor; Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo desempenharia suas atividades
nas áreas municipais, utilizando o material das outras campanhas. Essas três Campanhas
passaram a formar um só movimento de erradicação do analfabetismo de cunho federal,
endereçadas às mais diversas áreas, coordenados pelo Ministério da Educação, com recursos
federais consignados, no orçamento da República (Di Rocco, 1979, p58).
Em junho de 1963 foi publicada a Port. MEC nº 182 de 28/06/63, iniciando em Brasília a
Comissão de Cultura Popular, presidida por Paulo Freire, então Professor da Universidade de
Recife, que vinha desenvolvendo um trabalho de educação de adultos em Pernambuco, com grande
repercussão nacional. Em janeiro de 1964 “seria assinado o Decreto nº 53.465, publicado a
22/01/64, instituindo Programa Nacional de Alfabetização, que deveria adotar o Sistema Paulo
Freire, com o apoio do Ministério da Educação”. O governo militar, através da Port. nº 207/64,
publicada em 13 de abril, extinguiu a Comissão de Cultura Popular (Di Rocco, 1979, pp 64-65).
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No curto período de governo do Presidente Jânio Quadro, foi oficializado através do Decreto
nº 50.370, de 21/03/61, o Movimento de Educação de Base – MEB, da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, CNBB, com liberação de verbas para a instalação de 15 mil escolas radiofônicas,
em Estados de Norte, Nordeste e Centro Oeste. O MEB sobreviveu ao golpe militar, porém foi
submetido a várias reformas alterando algumas de suas diretrizes, substituindo professores e
elaborando uma nova cartilha (“mutirão”) em lugar da anterior (Viver é lutar”).
O trabalho realizado pelo MEB demonstrou a importância da educação à distância e a
necessidade de expandir este sistema. Desta forma foi criado em Salvador, Bahia, o SERTE (Setor
de Rádio e TV Educativa) em 31/07/1968 com a finalidade de promover cursos de Madureza ou
Artigo 99, através do rádio, visando a uma população adulta, caracterizando-se como educação
popular em regime de urgência, foi retomada a experiência do MEB com o trabalho de alguns
educadores aos mesmos vinculados.
Devido a sua expansão pelo interior da Bahia, através de Exames de Madureza, o SERTE
foi transformado em órgão descentralizado com maiores possibilidades de realização, surgindo o
IRDEB Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, em 04/12/1969, uma entidade de
administração descentralizada do Estado.
Com a instalação da nova sede, na Federação, os programas eram elaborados no núcleo
de produção do IRDEB e passavam por um grupo de pedagogos que faziam a revisão pedagógica e
metodológica dos textos, sempre seguindo um currículo elaborado pela SEC. Em seguida, eram
gravados nos estúdios do IRDEB com locutores intérpretes.
Hoje o IRDEB, através da Rádio Educadora FM, apresenta uma programação variada
dedicada à educação informal, voltada para a cidadania. A emissora de Ondas Curtas foi desativada
em 1999 e, atualmente não é mais prioridade a produção de programas instrucionais com os
conteúdos das disciplinas formais da Educação Básica – Ensino Fundamental e Médio.
Com o Golpe Militar de 64, uma nova ordem político-administrativa foi instalada no Brasil
que repercutiu na educação através da Reforma do Ensino Superior, com a Lei nº 5.540/68 e a do
Ensino de 1º e 2º Graus, Lei nº 5.692/71. No âmbito da educação de adultos surgiu o MOBRAL,
Movimento Brasileiro de Alfabetização, através da Lei 5.379/67, órgão com autonomia financeira e
recursos próprios, podendo realizar convênios, contando com serviços de comunicação de massa,
tendo por objetivo a execução do Plano de Alfabetização (Di Rocco, 1979, p. 67).
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Essa campanha veio contrapor ao método Paulo Freire que tinha como objetivo a
conscientização do cidadão que por sua vez foi de encontro à ideologia estabelecida a partir do
golpe militar de 64 que visava ensinar a ler, escrever e contar passando a requisitar alfabetizadores
sem muita experiência, com pouco salário e em locais não muito adequados. Em 1975 foi criada a
“Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de apurar irregularidades e distorções” (Di Rocco, 1979).
O MOBRAL foi instinto em 1985 com a Nova República e o fim do Regime Militar e, em seu lugar,
surge a Fundação Educar.
O MOBRAL também foi utilizado nas escolas municipais de Salvador, com cartilhas que
tiveram sua metodologia adaptada do método Paulo Freire, porém, sem a ideologia típica de seu
criador. O MOBRAL foi, durante muito tempo, motivo de humilhação para aqueles que frequentavam
suas aulas, pois eram tidos como pessoas que tinham deficiência de aprendizagem.

IV- A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS NESTE INÍCIO DE SÉCULO
O MOBRAL foi mais uma das muitas campanhas que o governo brasileiro elaborou com o
intuito de erradicar o analfabetismo, porém, ainda não estamos livres desse fantasma que, durante
muito tempo foi visto como o causador do atraso no desenvolvimento do país. A causa de tantas
pessoas chegarem à idade adulta analfabetos está na falta de oportunidades destes em
frequentarem a escola durante a infância, que pode ser pela carência de vagas, ou por não
conseguirem acompanhar as aulas por vários motivos que vão desde as dificuldades com o
processo de aprendizagem até as necessidades de entrar no mercado de trabalho ainda criança.
Essa parcela da população é na sua grande maioria de afrodescendentes, pois estes ainda ocupam
os piores empregos, residem nas invasões, favelas, mocambos e vão transmitindo para seus filhos
as mesmas ou talvez, piores condições de vida que a sua.
O Brasil chegou ao século XXI enfrentando os mesmos problemas do início do século XX,
uma população de adultos que não domina os códigos linguísticos, ou o que é muito comum
atualmente, o “analfabeto funcional”, aquele que apenas assina o nome, lê, mas não consegue
interpretar. Os métodos de Educação de Adultos não devem apenas se preocupar em alfabetizá-los,
mas torná-los cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres dentro da sociedade em que vive.
Era essa a proposta dos MCPs, do MEB e do Projeto Paulo Freire que, com o golpe militar de 64,
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foram extintos ou tiveram sua ideologia modificada como no caso do MEB e os seus membros
presos, exilados, torturados ou mortos.
O governo brasileiro tem uma grande dívida com esses adultos que não conseguiram se
alfabetizar ou concluir o ensino fundamental e por isso estão fora do mercado de trabalho ou
exercendo funções subalternas recebendo salários inferiores. É preciso não apenas uma campanha
para tentar erradicar o analfabetismo, mas uma atitude efetiva de todos os órgãos competentes para
que se inicie um projeto que realmente atinja a população adulta nos seus anseios de
conhecimento, considerando suas especificidades como pessoas que já estão no mercado de
trabalho, ou seja, o trabalhador estudante, que já traz um conhecimento prévio e uma grande
experiência de vida.

V- CONCLUSÃO
O texto faz uma trajetória da Educação de Adultos no Brasil, nas três fases do governo
instaladas no país, (Colônia, Império e República) concluindo-se que a educação sempre esteve
voltada para o interesse do sistema político vigente e que a preocupação com o analfabetismo só
vem à tona a partir das interferências externa, com a UNESCO em 1945 sendo o analfabeto
responsabilizado pelo atraso no desenvolvimento do país. Além disso, como até a Constituição de
1988 o analfabeto não tinha direito ao voto, o Brasil era visto como um país cuja maior parte da
população estava fora do processo eleitoral, o que vai de encontro aos ideais de democracia.
A partir desta constatação são realizadas campanhas para erradicação do analfabetismo no
país, que perpassam por todo o século XX não conseguindo o seu objetivo, pois a causa para este
problema está na falta de investimentos na educação primária. Desta forma, chegamos ao século
XXI com uma grande parcela da população que não domina os códigos linguísticos e,
consequentemente, está ocupando os piores empregos apesar de poderem participar do processo
eleitoral, pois a constituição de 1988 já estabelece o voto aos analfabetos.
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NARRAR A REPÚBLICA: INTERFACES ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA
Tatiana Sena1

Resumo
A pesquisa analisou as mudanças na narrativa nacional, quando da instauração da República no
Brasil, objetivando discutir a relação entre literatura e história na escrita do imaginário republicano. Em vista
disso, analisarei a articulação ambivalente entre modernidade e “representação da nação como processo
temporal”, tendo como aporte teórico Homi Bhabha (2005).
Palavras-chave
Literatura, história, República.

Toda narrativa se insere no tempo e inscreve um tempo na memória, plasmando uma
representação que visa tornar apreensível a temporalidade. Literatura e história são formas de
conhecimento que se utilizam de narrativas para criar sentidos. Uma das primeiras distinções entre
representação literária e representação historiográfica foi proposta por Aristóteles. Para o filósofo
grego, “não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia
acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e necessidade” (cap. IX,
fragmento 50).
Na Grécia Antiga, as discussões em torno da poética colocavam em causa a imitação
(mimese). Nos diálogos d‟A República, de Platão, Sócrates desqualificou a ação do poeta, cujo
fazer seria mera imitação da aparência. Para o filósofo, “a arte de imitar está muito afastada do
verdadeiro; e a razão por que faz tantas coisas é que só toma uma pequena parte de cada uma, e
esta mesmo não passa de simulacro ou fantasma” (PLATÃO, livro X, p. 274). Nesse sentido, a
representação seria uma “imitação da verdade” (idem), uma ficcionalização do real. Tal concepção
esvazia o aspecto cognitivo da obra artística, contrapondo ficção e realidade. Ao rechaçar a poesia
da república, Platão evidenciou, em negativo, a importância política das representações poéticas na
cultura grega. Platão erigiu categorias duais, que se mostraram significativas no pensamento
ocidental, haja vista a longevidade desse discurso. Tais dicotomias contrapõem essência a
aparência, inteligível a sensível, original a cópia, modelo a simulacro.
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A desmontagem dessas categorias foi proposta por Nietzsche, no lema da “reversão do
platonismo”. Para o filósofo Gilles Deleuze (2000), mais do que propriamente reverter, é preciso
tornar manifesto a motivação do platonismo, a fim de pôr em xeque seus pressupostos. A dialética
platônica não se baseia na contradição, mas na divisão entre o verdadeiro e o falso.
Essa concepção que contrapõe o “real” ao “imaginado” foi o esteio de uma longa tradição
no pensamento ocidental. Entretanto, para o historiador estadunidense Hayden White, essa
distinção “deve dar lugar ao reconhecimento de que só podemos conhecer o real, comparando-o ou
equiparando-o ao imaginável” (1994, p. 115). Para o autor, tanto a literatura como a história seriam
“um meio entre muitos de revelar certos aspectos” (1994, p. 59) da condição humana, revelação
feita através de construções verbais, elaboradas em graus variáveis de ficcionalização, cujos
conteúdos e cujas formas se relacionam amplamente, complementando-se, embora os sentidos
instaurados por cada área possam receber sanções culturais distintas. Vale destacar que
imaginação deve ser entendida como representação, criação.
Essa é a posição teórica de Benedict Anderson, que analisou, em Comunidades
Imaginadas, como o romance e o jornal, surgidos na Europa do século XVIII, foram duas formas de
imaginar cruciais para formação da nação, visto que a estrutura básica “[d]essas formas ofereceram
os recursos técnicos para a „re-[a]presentar‟ a espécie de comunidade imaginada que é a nação”
(1989, p. 34). Anderson inclusive analisou quatro obras ficcionais de contextos culturais e históricos
diferentes, a fim de demonstrar como a simultaneidade do romance ajuda a constituir “uma
paisagem sociológica de uma estabilidade que funde o mundo de dentro do romance com o mundo
de fora” (1989, p. 39). O autor ressaltou que “a idéia de um organismo sociológico que se move pelo
calendário através do tempo homogêneo e vazio apresenta uma analogia precisa com a idéia de
nação, que também é concebida como uma comunidade compacta que se move firmemente através
da história” (1989, p. 35).
Desdobrando as proposições de Anderson, o teórico indo-britânico Homi Bhabha propôs
caracterizar a nação como uma forma de vida que constrói uma afiliação social e textual, centrada
mais em torno da temporalidade do que sobre a historicidade. Para Bhabha, “a força narrativa e
psicológica que a nacionalidade apresenta na produção cultural e na projeção política é o efeito da
ambivalência da „nação‟ como estratégia narrativa” (1998, p. 200).
A representação da nação como processo temporal exige que nos atentemos para as
metáforas que almejam plasmar a nação, presentes nos mais diversos textos em que se busca
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narrar a história nacional. Segundo Bhabha, a narrativa da nação baseia-se, dupla e
indissociavelmente, nos discursos pedagógico e performativo. O tempo da narrativa nacional é
complexo e ambivalente, cindido entre discursos simultâneos e de temporalidades conflitantes. O
caráter pedagógico assenta-se na temporalidade cumulativa, propiciando a construção de um
passado monumental. Por sua vez, o aspecto performativo fundamenta-se no tempo presente,
transformando repetidamente os signos da cultura nacional, a fim de que os significados que criam
o pertencimento possam ser mantidos.
Em vista desses debates, focalizam-se bastante as narrativas criadas nos âmbitos da
História e da Literatura. A relação entre literatura e história construiu uma longa tradição de
diálogos, polêmicas e, fundamentalmente, de cumplicidades que envolvem os dois campos de saber
que se diferenciaram na modernidade. No Brasil, esse contexto não foi diferente. O título do livro de
Sidney Chalhoub, Machado de Assis, historiador (2003), é tanto uma provocação, como um índice
dessa relação.
Essa retroalimentação dos campos em questão evidencia o consórcio entre historiadores e
literatos, haja vista que estes participam da mesma categoria dos letrados e são importantes
narradores da imaginação nacional, contribuindo na formatação de um imaginário nacional, em
especial das classes dirigentes do país, seja no passado ou ainda contemporaneamente. Não
podemos perder de vista que literatura e história são categorias disciplinares básicas dos currículos
nas escolas, instituições que, como ressalta Étienne Balibar (1991), funcionam como genuínas
fábricas da forma nação.
No Brasil, especialmente no segundo reinado, os principais homens das letras do Império
reuniram-se no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838, a fim de
deliberarem sobre como escrever a história do Brasil. No discurso de instituição do IHGB, proferido
pelo 1º Secretário Perpétuo do Instituto, Januário da Cunha Barbosa ressaltou não apenas a
associação entre os diversos segmentos dos letrados, como acentuou a função construtora destes,
a fim de glorificar a nação.
Os literattos de todo o Brazil saberão, pela leitura de nossos estatutos, que
os sócios deste instituto não só meditam organisar um monumento de gloria
nacional, aproveitando muitos rasgos históricos que dispersos escapam á
voragem dos tempos, mais ainda pretendem abrir um curso de historia e
geographia do Brazil. (RIHGB, 1839, p. 15)
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Por “homens das letras”, pode-se depreender, a partir da composição dos membros do
IHGB, a participação dos homens letrados, com certa projeção intelectual, independente do campo
de atuação, mas especialmente ligados a atividades científicas, literárias, militares e religiosas.
Januário da Cunha Barbosa fez questão de ressaltar a função das letras na construção da nação:
Sendo innegavel que as letras, além de concorrerem para o adorno da
sociedade, influem poderosamente na firmeza de seus alicerces, ou seja
pelo esclarecimento de seus membros ou pelo adoçamento dos costumes
públicos, é evidente que em uma monarchia constitucional, onde o mérito e
os talentos devem abrir as portas aos empregos, e em que a maior somma
de luzes deve formar o maior grão de felicidade publica, são as letras de
uma absoluta e indispensável necessidade, principalmente aquellas que,
versando sobre a história e a geographia do paiz, devem ministrar grandes
auxílios á publica administração e ao esclarecimento de todos os
Brazileiros. (RIHGB, 1839, p. 05)
Dessa forma, o vocábulo “letras” não se refere à literatura no sentido contemporâneo, mas à
atividade literária, visto que o IHGB se coloca como uma “instituição literária”, mantendo apenas
duas comissões, quando da sua fundação: História e Geografia. Entretanto, é importante ressaltar,
o IHGB nasceu sob os auspícios da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, então sede dos
principais “homens da ciência” do império. É perceptível que, na primeira metade do século XIX,
ainda estamos num contexto de convivência e consórcio entre historiadores e literatos. Vale
ressaltar que ainda em 1888, com a publicação da História da Literatura Brasileira, as principais
obras historiográficas estavam relacionadas e analisadas por Silvio Romero.
Sobretudo a partir da década de 1840, a inserção de escritores conhecidos por suas obras
ficcionais se tornou mais recorrente, a exemplo de Gonçalves de Magalhães, Manuel de Araújo
Porto Alegre, Joaquim Noberto de Sousa Silva, Joaquim Manuel de Macedo e Gonçalves Dias.
Nesse contexto, avultaram-se as discussões sobre as “origens” da nação brasileira e o índio foi
escolhido como símbolo nacional. Por conta dessa escolha simbólica, o escritor Gonçalves Dias e o
historiador Varnhagen mantiveram uma acirrada polêmica quanto ao sentido nacional que estava
sendo posto em causa com a ênfase na figura indígena.
267

A literatura, no período imperial, teve um papel destacado na construção de um imaginário
nacional para o Brasil, mas não manteve a mesma posição no momento inicial do período
republicano. Ferramenta estratégica para a fundação espiritual e imagética da nacionalidade até
então, a literatura foi preterida como discurso axial, no projeto republicano, para a “formação das
almas” nacionalizadas (CARVALHO, 1990). Como assinala o historiador José Murilo de Carvalho,
durante os primeiros anos do novo regime não foi tão simples “estabelecer os parâmetros de uma
convivência pacífica entre a República da política e a República das letras” (1987, p. 26).
Cabe ressaltar que, especialmente a partir de 1870, as teorias científicas dominaram o
contexto sociocultural do Império, favorecendo a aproximação maior dos historiadores das
metodologias científicas, a fim de configurar a História não apenas como um campo autônomo, mas
também legitimado como disciplina científica. Paulatinamente, os literatos vão perdendo espaço no
IHGB, em decorrência de um processo duplo de constituição de campos distintos, visto que os
literatos também investiram na autonomização do campo literário.
A Proclamação da República favoreceu esse processo de autonomização das esferas do
saber, da arte e da ciência no Brasil, visto que procurou implementar políticas modernizantes da
realidade nacional. Entretanto, cabe-nos indagar: o que acontece com a história da nação quando
há mudanças na forma de governo? Em alterações tão drásticas e significativas, percebe-se como a
nação está impregnada na existência dos indivíduos, não apenas emoldurando, mas definindo os
parâmetros sociais e subjetivos das vivências. Entretanto, se a nação é como um plebiscito diário,
como a caracterizou Ernest Renan,2 é preciso envolvimento e contínua adesão cultural, política e
afetiva das pessoas que são interpeladas pelos discursos nacionalizantes, sendo que a nação não
existiria sem a participação dos indivíduos.
Muitos pesquisadores buscaram os primórdios do sentimento nacional, mas essa
categorização não é fácil, visto que nenhuma nação surge formada. Especialmente para as nações
oriundas da empresa colonial, há sempre uma zona obscura, em que um jogo de igualdade e
diferenciação se instaura. No caso do Brasil, a independência política em 1822 não significou que o
pertencimento nacional já estava posto e amplamente difundido, muito menos foi instantaneamente
consagrado após o famoso grito, com sotaque lusitano, nas margens do riacho paulista.
Fundada a nação, formado o Estado, instituída a monarquia como forma de governo, pouco
mais de sessenta anos depois, o Brasil foi sacudido por um golpe de Estado, que depôs o monarca
e implantou uma nova forma de governo: a República. Instaurar uma república não é apenas uma
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mudança de nomenclatura. É preciso atentar que, no período imperial, a identidade nacional do
Brasil definia-se interna e externamente a partir da forma de governo monárquica, sobretudo em
oposição às repúblicas latino-americanas, qualificadas como a expressão da desordem política.
Em muitas narrativas historiográficas, a reconstituição e análise dos fatos que culminaram
com a Proclamação da República, bem como de seus desdobramentos, foram tópicos recorrentes.
Alguns das primeiras obras a tratarem do tema foram: História da Proclamação da República do
Brazil (1891), de Anfrísio Fialho, Advento da Ditadura Militar no Brasil (1891), do Visconde de Ouro
Preto, e A Década Republicana (1899), do mesmo autor, publicada pela Tipografia do Brasil em
onze volumes.
Para White, o labor histórico é “uma estrutura verbal na forma de um discurso narrativo em
prosa que pretende ser um modelo, ou ícone, de estruturas e processos passados no interesse de
explicar o que eram representando-os” (1995, p. 18 – grifo do autor). Com base nessa premissa, e
tendo uma preocupação estritamente formalista, Hayden White explicitou a estrutura profunda da
imaginação histórica europeia no século XVIII. As reflexões do autor são produtivas para pensar a
poética da história, através do modo de elaboração do enredo, visto que a forma escolhida para
narrar apresenta informações de sentido que indissociavelmente explicam e modulam o evento
narrado.
A partir das proposições teóricas de Hayden White (1995), gostaria de destacar como uma
narrativa literária sobre os acontecimentos de 15 de novembro de 1889 parece ter formado uma
matriz explicativa sobre a Proclamação da República. Refiro-me ao romance Esaú e Jacó, publicado
em 1904, do escritor Machado de Assis. É evidente que a penúltima obra machadiana está vazada
no modo irônico, em que a narrativa alcança “seus efeitos precisamente ao frustrar as expectativas
normais acerca dos tipos de resoluções proporcionados por estórias vazadas em outros modos”
(WHITE, 1995, p. 23).
Como a historiadora Ângela de Castro Gomes (2002) assinalou, as narrativas que
objetivaram apreender o “15 de novembro” divergem bastante, sobretudo no que concerne à
modulação do discurso. Se o célebre quadro, Proclamação da República (1893), do pintor Benedito
Calixto, propôs uma representação épica para os eventos da instauração do regime republicano,
assim como algumas reportagens de jornais do período, como a edição do dia 16 de novembro do
jornal O País, a descrição da Proclamação no romance Esaú e Jacó, longe de apresentar os
acontecimentos marcando um clima de efervescência e tensão, representa o fato histórico de
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maneira distante e esvaziada, quebrando a narrativa propositalmente, a fim de visibilizar as fissuras
e acasos que marcaram os acontecimentos da madrugada de 14 de novembro de 1889. No capítulo
intitulado “Manhã de 15”, o conselheiro Aires torna-se um mero ouvinte de conversas apenas
entreouvidas. É a partir da fala das ruas que Aires vai reconstituindo os fatos e esclarecendo para
si, e para o leitor, o que provavelmente acontecera, como podemos perceber pelos seguintes
excertos:
Ouviu umas palavras soltas, Deodoro, batalhões, campo, ministério
etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham acaso para ele, a ver se
lhe espertavam a curiosidade, e se obtinham mais uma orelha às
notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe, e as
pessoas não eram conhecidas. O próprio Aires, se tal coisa
suspeitou, não a disse a ninguém; também não afiou o ouvido para
alcançar o resto.
(...)
Quando Aires saiu do Passeio Público, suspeitava alguma coisa, e
seguiu até o largo da Carioca. Poucas palavras e sumidas, gente
parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam caminho, mas
nenhuma notícia clara nem completa. Na rua do Ouvidor, soube
que os militares tinham feito uma revolução, ouviu descrições da
marcha e das pessoas, e notícias desencontradas. Voltou ao largo,
onde três tílburis o disputaram; ele entrou no que lhe ficou mais à
mão e mandou tocar para o Catete. Não perguntou nada ao
cocheiro; este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma
revolução, de dois ministros mortos, um fugido, os demais presos.
O imperador, capturado em Petrópolis vinha descendo a serra.
(Esaú e Jacó – doravante EJ, p. 1154-1155)
Essa narrativa literária apresenta um valor histórico inegável, visto que é indubitável que o
nome do escritor Machado de Assis (1839-1908) está ligado à formação do campo3 intelectual
brasileiro no século XIX. E não à toa, Machado de Assis é um dos escritores mais revisitados da
literatura brasileira, especialmente por historiadores e sociólogos que buscam construir uma leitura
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da história do Brasil a partir das interpretações machadianas. Parece-me que o tom irônico presente
na narrativa sobre o dia da Proclamação da República disseminou-se em outras narrativas
historiográficas, que expõem os acasos e improvisos que pautaram as ações do regime republicano.
Machado de Assis foi um dos comentadores políticos mais atuantes na segunda metade do
século XIX, através de suas crônicas, publicadas em diversos jornais do Rio de Janeiro. Na crônica
intitulada “O velho Senado”, publicada na Revista Brasileira em junho de 1898, Machado de Assis
relembrou sua entrada para o universo do jornalismo político: “Nesse ano [1860] entrara eu para a
imprensa.”; “(...) achei ali o Bocaiúva4 escrevendo um bilhete. Tratava-se do Diário do Rio de
Janeiro, que ia reaparecer, sob a direção política de Saldanha Marinho.5 Vinha dar-me um lugar na
redação com ele e Henrique César Múzio.” (OC6, v. II, p. 591).7
Ao longo de mais de quatro décadas, Machado de Assis escreveu quase diariamente
crônicas. O próprio autor apresenta-se como “um pobre historiador de coisas leves” (OC, v. IV, p.
1047). A Machado de Assis poderíamos atribuir parcialmente o que o escritor imagina na crônica de
1º de janeiro de 1894, um homem que vivesse todo o século: “Revoluções, guerras, conquistas,
uma infinidade de constituições, grande variedade de calças, casacas e chapéus, escolas novas,
novas descobertas, idéias, palavras, danças, livros, armas, carruagens, e até línguas... Viver tudo
isso, e referi-lo ao século XX, grande obra, em verdade” (OC, v. IV, p. 1035), ressaltando que “uns
fazem a história pela ação pessoal e coletiva, outros a contam ou cantam pela tuba canora e
belicosa... Tuba canora e belicosa é expressão de poeta – de Camões, creio. A crônica é a frauta
ruda ou agreste avena do mesmo poeta” (idem).
No romance Esaú e Jacó, os signos históricos compõem a ação da narrativa que está
compreendida entre os anos de 1871 e 1894, abarcando fatos relevantes para a história brasileira,
como a promulgação da Lei do Ventre Livre, a crise da monarquia, a abolição da escravatura, a
proclamação da República, a crise financeira nos primeiros anos do governo republicano etc. O
(re)lembrar desses episódios sociais, entremeado por conflitos particulares, que se comunicam e
entrecruzam na trama machadiana, expõe a complexidade e a contingencialidade da história
pessoal e social.
Entretanto, não apenas o tempo ficcionalizado é importante. O tempo histórico é muito
relevante na compreensão da obra. Em 1904, quando da publicação do romance, Rodrigues Alves
era o presidente do país, após vencer Quintino Bocaiúva nas eleições de 1902. Por conta do ciclo
da borracha, seu governo teve contas públicas marcadas pelo êxito financeiro. É crucial entender o
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impulso modernizador da gestão de Rodrigues Alves. A reforma republicana do corpo social
brasileiro instaurou o processo de modernização do país, intervindo não apenas na engenharia
política nacional, mas especialmente no imaginário nacional, através do que a antropóloga Lilia
Schwarz (2006) ressalta como a “teatralidade e a monumentalidade” do projeto republicano, a
exemplo da remodelação urbanística do Rio de Janeiro, de São Paulo e Belo Horizonte, entre outras
capitais.
Nomeado por Alves como prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos vai levar
a cabo o famoso “bota abaixo”. A campanha de higienização sanitária, conduzida pelo cientista
Osvaldo Cruz, gerou insatisfação nas camadas populares da população, devido à campanha de
vacinação compulsória, que foi marcada por arbitrariedades e violências.
Para o crítico literário Alfredo Bosi, as últimas obras de Machado de Assis desenham em
“filigrana a imagem de uma sociedade (ou, talvez melhor, de uma classe) que, tendo acabado de
sair de seus dilemas mais espinhosos (a abolição da escravatura, a queda do Império)” (1988, p. 67
– grifo meu), alheia-se da vida pública, circunscrevendo-se à esfera do privado. Essa “saída”, mais
simbólica do que efetiva, haja vista as persistentes continuidades éticas e ideológicas nas práticas
socioculturais, marca também uma “entrada” no projeto modernizador da nação. Segundo o crítico
literário Alfredo Bosi (1988), a perspectiva narrativa das últimas obras machadianas, a exemplo de
Esaú e Jacó, constrói o afastamento do jogo da sociedade, a fim de expor as máscaras do mis-enscene social como a regra básica da socialização humana.
Para o narrador do romance Esaú e Jacó, “o tempo é um tecido invisível em que se pode
bordar tudo, uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar
nada. Nada em cima de invisível é a mais sutil obra deste mundo, e acaso do outro” (EJ, p. 1104).
Desse bordado minucioso, o narrador constrói uma história na qual um entretempo mescla
diferentes temporalidades que estavam em pauta no contexto histórico finissecular brasileiro. O
narrador faz questão de frisar que a temporalidade inscrita no romance transgride a representação
linear e convencional, como percebemos pelo seguinte excerto: “Isto supondo que a história seja um
trem de ferro. A minha não é propriamente isso. Poderia ser uma canoa, se lhe tivesse posto águas
e ventos, mas tu viste que só andamos por terra, a pé ou de carro, e mais cuidadosos da gente que
do chão. Não é trem nem barco; é uma história simples, acontecida e por acontecer” (EJ, p. 1222).
A representação alegórica no romance é decisiva para marcar o caráter dialético da obra. A
partir da concepção benjaminiana de alegoria como ruína, é possível dizer que as temporalidades,
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inscritas nessa narrativa do início do século XX, registram a fusão entre o signo da renovação e o
signo do derrisório no cenário de fim de século que o autor vivenciara. Segundo Benjamin, “como
ruína, a história se fundiu sensorialmente com o cenário. Sob essa forma, a história não constitui um
processo de vida eterna, mas de inevitável declínio” (1984, p. 200). A linguagem literária diz o outro
pelo que falta, pela perda, impossibilitando o fechamento do sentido do texto. Como ressalta Jeanne
Marie Gagnebin, “a linguagem alegórica extrai sua profusão de duas fontes que se juntam num
mesmo rio de imagens: da tristeza, do luto provocado pela ausência de um referente último; da
liberdade lúdica, do jogo que tal ausência acarreta para quem ousa inventar novas leis transitórias e
novos sentidos efêmeros” (1994, p. 45).
Passado e futuro estão entrelaçados em Esaú e Jacó, confundindo os tempos da narrativa.
O livro é introduzido por uma advertência não assinada, supostamente de um editor, que esclarece
que a obra em questão é o sétimo caderno manuscrito, e o último, dos manuscritos encontrados na
secretária do conselheiro Aires após seu falecimento. Os primeiros seis cadernos compõem o
Memorial, diário de lembranças do conselheiro. O autor da advertência se interroga por que o
sétimo caderno foi intitulado de Último por Aires, já que visivelmente não se relacionava com os
cadernos anteriores; por prescindir da marcação temporal minuciosa como nos manuscritos
memorialísticos. O suposto editor classifica o material do último caderno como uma narrativa, como
se os escritos do Memorial não o fossem também. O autor da advertência parece distinguir entre
uma escrita memorialística (autobiográfica, marcada pelo signo do real) e uma narrativa literária
(marcada pelo signo ficcional), ainda que Aires, com nome e título “verdadeiros”, figurasse como um
personagem nesses escritos. Contudo, o conselheiro Aires parece ser o próprio narrador da história,
não um narrador-observador, mas um narrador dissimulado.
A partir de um jogo de duplicidades e espelhamentos múltiplos, a narração constrói uma
pretensa onisciência em terceira pessoa cindida constantemente pelas memórias do conselheiro
Aires, inclusive enxertando algumas passagens do Memorial para “comprovar” a verossimilhança da
narrativa. É preciso atentar para o caráter derrisório dessas marcas temporais, visto que a narrativa
em questão seria o último caderno de um escritor aposentado, obcecado por registrar suas
memórias e já falecido quando da publicação do manuscrito.
Como o narrador chama atenção, a vida de aposentado de Aires é marcada pelo tempo da
memória, já que “visões e reminiscências iam assim comendo o tempo e o espaço ao conselheiro”
(EJ, p. 1127). Pela memória, reconstruímos o passado sempre de uma maneira ficcional, como
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ressalta o narrador de Esaú e Jacó: “Há, nos mais graves acontecimentos, muitos pormenores que
se perdem, outros que a imaginação inventa para suprir os perdidos, e nem por isso a história
morre” (EJ, 1103, p. 1104). O tempo da memória se contrapõe ao tempo histórico. É uma forma de
desacelerar o tempo cotidiano, pela fragmentação da memória. Para Flora Sussekind (1987), no
início do século XX, os autores trabalhavam a representação temporal, a fim de expressaram na
forma literária os descompassos do presente histórico. Dessa forma, “o instante, o eterno, a
desaceleração do presente: [foram] três formas de representar e compreender o tempo – ora
repetindo a experiência diária, ora sugerindo-lhe um outro ritmo, ora substituindo-a por completo –
na produção cultural brasileira de fins do século XIX e inícios do XX” (SUSSEKIND, 1987, p. 100).
Em Esaú e Jacó, o tempo da memória entretece a trama, desacelerando a velocidade com
que as mudanças políticas retransfiguravam a vida cotidiana. A narração desacelera o conturbado
momento histórico, “como se à aceleração do tempo histórico, à sensação de um „presente em
contínuo movimento‟, se respondesse ficcionalmente com um outro tipo de registro, com uma
espécie de relógio regido por ponteiros em ritmo diverso daquele que se vivenciava no cotidiano”
(SUSSEKIND, 1987, p. 92). A nação republicana, representada por Machado de Assis, é marcada
pelo conflito entre tradição e modernidade. O entrechoque entre passado e futuro é a própria
temporalidade fundadora da narrativa nacional republicana.
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DO REAL AO "IMAGINÉTICO": AS REPRESENTAÇÕES DO CANGAÇO NA LINGUAGEM
CINEMATOGRÁFICA

Caroline Lima Santos1

Resumo
O artigo é fruto de pesquisa desenvolvida no Mestrado em História Regional e Local da
Universidade do Estado da Bahia. Estuda-se a produção cinematográfica da década de 1950, a partir da
película O Cangaceiro, do cineasta Lima Barreto. A proposta do artigo na perspectiva do imaginário será
discutir como o mito do cangaço, por meio de filmes estilo nordesten, lançou ideias e representações que
ligam o movimento do cangaço e o seu espaço geográfico, nesse caso o nordeste brasileiro, a questões
referentes à violência e a barbárie. O objetivo do trabalho é identificar e estabelecer relações entre o
momento histórico em que foi construído o cangaço e as representações dadas a este por intelectuais
urbanos pertencentes à classe média. O desenvolvimento da pesquisa parte de análises fílmicas, de fontes
jornalísticas sobre o filme, do contexto sociopolítico da época e da leitura das críticas relacionadas à obra
cinematográfica citada. O trabalho focará as possibilidades da relação história-cinema e o cinema como fonte
de pesquisa.
Palavras-chave
Cangaço, História-Cinema, imaginário.

Neste artigo a proposta é discutir as representações do fenômeno cangaço no filme O
Cangaceiro, de Lima Barreto identificando o discurso nacionalista do cineasta, a ideologia da “boa
vida americana”, as motivações para um ciclo de filmes de aventura estilo western no Brasil,
analisando a industrialização cinematográfica e o projeto político defendido pela burguesia paulista.
Nosso primeiro passo é discutir a concepção de representação. Carlo Ginzburg (2001) em
ensaio sobre o assunto evidencia a ambiguidade em torno das concepções do conceito. Se por um
lado ele pode representar a realidade, contudo, evocando a ausência, por outro, torna a realidade
representada visível, sugerindo sua presença, o que segundo o autor se trataria de um jogo de
espelhos.
Assim, concordando com a compreensão de Ginzburg, não iremos nos aprofundar nesse
“jogo de espelhos”, mas tratar a concepção da palavra Representação, qual a ideia desta e como
podemos estudar o ciclo de filmes do cangaço – a coisa – a partir dela. Dentro da ideia de oscilação
entre substituição e evocação mimética, temos nos filmes do ciclo do cangaço uma espécie de
kolossos, ou seja, uma relíquia que pode substituir o real, pode tomar o lugar do ausente dando-lhe
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a impressão de que ainda existe. Deste modo, o personagem cangaceiro seria, segundo Ginzburg,
um portador de significados.
Ao tratar das cerimônias funerárias em torno da morte dos imperadores e reis em diferentes
momentos e espaços da história, o autor problematiza como o mesmo rito se repete em sociedades
tão diferentes. A representação aqui discute como a ideia do real ausente pode minimizar traumas
como a morte, um rito eternizador da figura do monarca e/ou imperador, mas também um espaço de
caráter político, pois poderia diminuir os problemas na transição do poder entre o morto que ainda
está presente para o vivo que permanecerá.
Para a representação contemplar esses elementos tocados precisaria contar com o poder
da imagem e da imaginação. Nesse sentido, torna-se interessante partirmos do debate sobre esse
domínio tendo como base o autor Roger Chartier (1990), já que o mesmo tornou-se referência nos
estudos em história no campo das representações. Para pensarmos em novas concepções,
particularmente acreditamos que a leitura desse autor, para quem se propõe trabalhar com o
imaginário e representações, se faz necessária.
Para Chartier, as representações sociais são práticas culturais, isto é, elas são estratégias
de pensar a realidade e construí-la. As representações sociais
não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e
práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à
custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador
ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.
(1990, p.17)
Conforme nos adverte o autor, as representações supõem um campo de concorrências e de
competições: “as lutas de representações têm tanta importância como às lutas econômicas para
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do
mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.” (Idem). A história das representações
tendeu a se firmar como complemento e nova orientação da história cultural, uma vez que
significou, para os herdeiros da tradição dos Annales, a possibilidade de integração dos atores
individuais ao social e ao histórico.
Tendo em vista a representação como “prática social” e como mecanismo na disputa das
“concepções de mundo”, compreendemos que o cinema pode evidenciar “representações sociais”
277

do passado, a partir da construção imaginética de um determinado acontecimento histórico por
parte do cineasta. O cineasta não é um historiador, mas pertence a um determinado grupo social e
se propõe a falar por ele, aceita o desafio de cinematografar o passado histórico, e esse produto – o
filme – trará elementos ideológicos, políticos, imaginéticos e até mesmo projetos defendidos por
esse grupo.
Considerando esses elementos, podemos perceber as possibilidades do uso do cinema na
pesquisa histórica. Para Marc Ferro (1992), o cinema intervém na História tanto no plano do fazê-la
como também no plano de sua compreensão. Pois para Ferro o cinema intervém como agente da
história, apesar de aparecer inicialmente como evidência do progresso científico; entretanto ao
tornar-se arte, os primeiros a usá-lo para interferir na história com filmes de ficção e documentários,
e retratarem a partir de representações do real, passaram a doutrinar ou edificar os acontecimentos
e fatos.
A apropriação por parte dos dirigentes políticos do cinema, pelos ideólogos, ocorreu no
momento que este começou a influenciar na tomada de consciência da humanidade, segundo Ferro
[...] desde que os dirigentes de uma sociedade compreenderam a função
que o cinema poderia desempenhar, tentaram apropriar-se dele e pô-lo a
seu serviço: em relação a isso, as diferenças se situam ao nível da tomada
de consciência, e não ao nível das ideologias [...]. (1990, pp.13-14)
Nesse sentido Ferro coloca que os cineastas de forma inconsciente, ou não, estariam cada
um a serviço da sua ideologia. Entretanto o cinema e o cineasta podem estar independentes das
correntes ideológicas dominantes (ou hegemônicas). Exemplo comum disso, segundo o autor,
seriam os filmes militantes já que:
o cinema pode tornar-se ainda mais ativo como agente de uma tomada da
consciência social, com a condição de que a sociedade não seja somente
um objeto de análise a mais, objeto que pode ser filmado brincando de bom
selvagem para o beneficio de um novo colonizador, o militante-cameraman.
Outrora “objeto” para uma “vanguarda”, a sociedade pode de agora em
diante encarregar-se de si mesma. Esse poderia ser o sentido de uma
passagem dos filmes de militantes para os filmes militantes. (1992:15)
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Ou seja, o cineasta teria o poder de revelar zonas ideológicas e sociais na medida em que
coloca e defende uma ideia, esta apresentada como “ideal” para a sociedade. O filme pode
transmitir mensagens, ele é um texto a ser lido; para Ferro a linguagem cinematográfica não é
inocente, contudo pode configurar-se numa expressão literária. Um livro que conta estórias e
histórias; expressam culturas e refletem uma sociedade e a mesma também pode além de produzir,
receber as mensagens ali colocadas pelos cineastas.
O filme é um produto cultural repleto de histórias e relações pessoais e no conjunto da obra
podemos perceber seu valor artístico, empreendedor e político, pois fora fruto do desenvolvimento
industrial e dos meios de comunicações, passando então a influenciar a consciência e o
inconsciente, o imaginário no campo das representações do real.
O filme é um produto, arte e política. O cinema pode nos provocar emoções e ações, como
também pode exercer a função de agente da história nos fazendo perceber representações do
passado e até mesmo projetos políticos pensados e estruturados para o futuro. Nesse sentido,
considerando os domínios da História, suas abordagens e dimensões, temos no Cinema um objeto
de estudo possível e também uma fonte documental para estudarmos as representações do
passado, do presente e assim teremos uma nova perspectiva de escrita da história.
Nesse sentido, torna-se importante para a análise proposta compreendermos como a
Companhia Vera Cruz fez parte desse projeto de industrialização do cinema brasileiro, e como a
Companhia paulista foi importante para a produção e distribuição do filme O Cangaceiro, que
marcou a história do cinema no país. A partir dessas informações, pode-se entender e identificar as
possíveis representações do movimento do cangaço na década de 1950, num momento de busca
do desenvolvimento econômico e da modernização do Brasil.
Os anos cinquenta foram considerados como “anos dourados” para a produção cultural
brasileira, época das populares chanchadas, comédias musicais produzidas pela Atlântida –
empresa criada nos anos 1940 – que tiveram seu auge nos anos 1950 tendo seus atores foram
consagrados pelo público. As produções da Atlântida eram consideradas precárias comédias
carnavalescas estreladas por artistas como Oscarito, Grande Otelo, Zezé Macedo e recheadas
com sucessos musicais do momento, sucesso garantido de público. Baseando-se nisso, Franco
Zampari, grande industrial paulista, resolveu criar uma companhia para produzir filmes de qualidade
como os de Hollywood. A Vera Cruz, seu grande investimento, representou modernidade e
ambição. Zampari obteve apoio da burguesia de São Paulo, a metrópole econômica do País.
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Segundo Glauber Rocha (ROCHA, 2003, p. 87), a qualidade e o diferencial das produções da Vera
Cruz eram o reflexo da ideologia da burguesia paulistana.
Não apenas reflexos de uma ideologia, a produção historiográfica sobre o período aponta o
surgimento da Vera Cruz como algo importante para percebermos aspectos da história cultural do
Brasil, a exemplo da influência italiana, o papel de São Paulo na modernização da cultura, o
surgimento e as dificuldades das indústrias culturais no país e as origens da produção audiovisual
brasileira.
Sobre as produções da Vera Cruz, seus primeiros lançamentos foram Caiçara, em 1950, e
Terra Sempre Terra, em 1951, que causaram grande impacto junto ao público e à crítica. Todos
perceberam o salto técnico que o cinema brasileiro tinha adquirido. Assistia-se pela primeira vez a
um filme nacional com ótima qualidade técnica. Mesmo assim, muitos críticos denunciavam a falta
de um estilo, típico de uma produção industrial e um desvinculamento total com a realidade
brasileira.
Em 1952 a Vera Cruz lança no mercado cinco filmes: Tico-Tico no Fubá, com enorme
sucesso e uma bilheteria compensadora. Duas produções baratas com o caipira Mazaroppi, Sai da
Frente e Nadando em Dinheiro que também deram grandes lucros e outros dois filmes, Apassionata
e Veneno, dramalhões influenciados pelas radio novelas e por filmes mexicanos, italianos e
argentinos que chegavam em nosso mercado. Nossa produção cinematográfica ainda persistia num
modelo estrangeiro.
Em 1953 a Vera Cruz lançou o primeiro longa-metragem sonoro brasileiro e também
caracterizado como o início de filmes longos sobre o cangaço, no qual Lima Barreto estreou com a
película O Cangaceiro, momento de sucesso para a empresa. O filme garantiu espaço nos
exigentes circuitos europeus, além da primeira grande premiação internacional do cinema brasileiro
recebendo prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes. Faturou no mercado
brasileiro 1,5 milhões de dólares.
Os rendimentos foram distribuídos da seguinte forma: ficaram para a Cia. Vera Cruz apenas
500.000 dólares deste total, pouco mais da metade do custo do filme que foi de 750.000 dólares. No
exterior, o faturamento chegou às dezenas de milhões de dólares. Na década de 50, foi considerada
uma das maiores bilheterias da Columbia Pictures. Porém, nenhum dólar a mais viria para a Vera
Cruz, já que toda comercialização internacional pertencia à Columbia.
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No auge do sucesso a Vera Cruz estava financeiramente quebrada. Pode-se dizer que o
maior sucesso desta virou seu maior prejuízo, já que esta vendeu os direitos autorais para a
empresa norte americana Columbia Pictures. O responsável pelo sucesso da Companhia e da
consolidação de uma indústria cinematográfica na década de cinquenta no Brasil foi Victor Lima
Barreto, que nasceu em 23 de junho de 1906 na cidade de Casa Branca – São Paulo. No campo
cinematográfico foi diretor, produtor, roteirista e diretor de fotografia. Faleceu em 24 de novembro de
1982 em Campinas e, segundo Vanja Orico,2 “morreu pobre e sozinho num asilo”.
De acordo com Glauber Rocha (2003) ingressou na Companhia Cinematográfica Vera Cruz
em 1950, a convite de Alberto Cavalcanti. Seu primeiro filme para a produtora foi o documentário de
curta-metragem Painel (1950), tendo como tema o painel sobre Tiradentes pintado por Cândido
Portinari, lançado junto com o primeiro longa-metragem da Vera Cruz, Caiçara. No ano seguinte,
dirigiu Santuário (1951), sobre os profetas do Aleijadinho em Congonhas do Campo. A premiação
do filme no II Festival de Veneza de Filmes Científicos e Documentários, em agosto de 1951, abrialhe a possibilidade de realização de um primeiro longa-metragem. A Vera Cruz, porém, relutava em
aprovar o projeto de "O Cangaceiro" (1953), no qual se empenhava o realizador desde a sua
entrada na companhia.
Em 1951, Barreto consegue o aval da companhia e em 1952 inicia as gravações do filme.
As locações são realizadas em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo, que de acordo
com Célia Tolentino tinha “uma topografia rochosa que lembrava o sertão” (Tolentino, 2001).
Gravar fora de São Paulo era um custo muito grande, o qual a Vera Cruz não poderia
financiar. Foram nove meses de gravação, tida como uma das mais caras do país, sendo finalizado
entre outubro e novembro de 1952, e em janeiro de 1953 o filme foi lançado. O filme O cangaceiro
estreou em 24 salas na capital paulista, e não tardando entrou no circuito nacional, ficando em
cartaz por seis meses. O cangaceiro bateu o recorde absoluto de rendimento de quaisquer filmes,
nacionais ou estrangeiros, como foi registrado por Rocha. Como colocamos anteriormente o filme
ganhou dois prêmios no Festival de Cannes, o de melhor filme de aventura e o de melhor música
com “mulher rendeira”.
O filme marcou o início de um novo estilo cinematográfico, o nordestern.3 Tem-se então a
partir de O cangaceiro um ciclo de filmes de aventura sobre o cangaço. Em setembro de 1953, viaja
pelo Nordeste, da Bahia ao Ceará, em busca de locações para o seu novo projeto: O Sertanejo.
Abordando temas ligados à figura de Antônio Conselheiro, ao contrário de O Cangaceiro, o filme
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desta vez seria rodado no interior baiano. Previstas para o final do ano, as filmagens vão sendo
sucessivamente proteladas e sequer se iniciam: mais complexo, mais ambicioso e muito mais caro
que o anterior, a Vera Cruz não tinha condições de produzir o filme.
Em guerra aberta contra o que considera um boicote da companhia, o diretor busca outros
produtores, faz campanhas pelos jornais, anuncia novos projetos, mas não desiste de O Sertanejo.
Uma leitura pública do roteiro, feita por ele próprio, causa enorme e duradoura impressão.
Glauber Rocha, em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, coloca que Barreto entendia que
aquele momento era os dos filmes originais, que falassem a respeito de uma determinada
concepção brasilidade. O próprio Lima Barreto deixou nítido isso quando, citando Mário de Andrade,
falava
[...] do próprio, do nosso, do conceito estético – fílmico – cinematográfico
eminentemente matuto – caipira – cabloco – sampeiro – sertanejo...
encontraremos a forma audiovisual de generalizar, de disseminar a nossa
cultura – incipiente, sim, mas autentica, verdadeira, irretorquível... . 4
Era necessário produzir filmes sampeiros/sertanejos, Lima Barreto acreditava que poderia
fazer esses filmes, com temáticas regionais e que tratassem de um Brasil original. Barreto,
possivelmente, estaria dando voz a uma parcela da população e respondendo os anseios dos
intelectuais nacionalistas. Entretanto, a companhia que produziu o filme mais importante de sua
carreira em junho de 1954, já nos agonizes, a Vera Cruz produz São Paulo em Festa, documentário
de longa-metragem sobre os festejos do IV Centenário de São Paulo, dirigido por Lima Barreto. É o
último filme da companhia – e será o único longa-metragem do diretor entre 1954-1960.
O cangaço foi reproduzido cinematograficamente, em sua maioria, a partir do conceito de
banditismo social, trabalhado pelo sociólogo Carlos Alberto Dória como “membro de uma sociedade
rural, e por razões várias, encarado como proscrito ou criminoso pelo Estado e pelos grandes
proprietários. Apesar disso, continua a fazer parte da sociedade camponesa de que é originário e é
considerado como herói por sua gente, seja ele um „justiceiro‟, um „vingador‟, ou alguém que „rouba
aos ricos” (DÓRIA, 1981, p. 20).
Entretanto o conceito de cangaço utilizado neste artigo não se pauta apenas na perspectiva
do banditismo social. Propomos o estudo aqui de um fenômeno social, que ocorreu nos fins do
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século XIX a 1940, segundo a socióloga Maria Isaura P. de Queiroz (QUEIROZ, 1986), homens que
viviam fortemente armados na região da caatinga do sertão nordestino.
Logo, a película O Cangaceiro de Lima Barreto (1953) pode ser considerada uma possível
fonte e testemunho de um período que marcou a década de 1950. Esse momento histórico era de
renovação e modernização da indústria cinematográfica, as lideranças da Vera Cruz atendiam aos
interesses de uma burguesia paulista, que via o Cinema como um veículo de comunicação que
poderia propagar um novo modelo de vida, um novo cotidiano, o estilo de vida norte-americano um
modelo social e econômico. No processo de propagação das ideias hegemônicas do bloco
capitalista o cinema foi um instrumento fundamental.
O nosso Nordestern inseriu o Brasil nas produções cinematográficas do bang bang, além de
aventura, romance e ação os filmes sobre o cangaço trouxeram, certamente, tipos e estereótipos,
ou seja, o sertanejo que tendia a ser um bandido social era mestiço e selvagem, o brasileiro original.
Avaliando os filmes do ciclo do cangaço como a obra de Lima Barreto, podemos ter
diversas interpretações sobre esse sujeito histórico, considerando que a transformação de
personagens como Lampião e Corisco em heróis ou bandidos, no imaginário urbano e rural,
possivelmente corresponde à coragem destes no enfrentamento com a polícia.
Segundo Matheus Andrade (2007), a película de Barreto deu início a produção de um
cinema nacional, com assuntos tipicamente brasileiros. “Assim, em meados da década de 1950, o
cangaço vai ao cinema como elemento nacional, visto como „o rural‟ em cena, uma representação
da identidade brasileira desconhecida e negada pelo próprio país, até então”. (ANDRADE, 2007:80)
O herói marginal brasileiro estaria obedecendo à tendência dos filmes do estilo western, a
moda das produções cinematográficas hollywoodianas. O filme O Cangaceiro, de acordo com o
autor contribuiu na construção imaginética do Nordeste e do cangaço no cinema nacional, mas não
só isso; essa obra apresentaria problemas de representatividade regional, a qual conseguiu negar e
disfarçar a cultura nordestina. Tivemos então, com o filme de Barreto, o início de um ciclo
cinematográfico, o qual o cangaço apareceu como o bang bang tupiniquim, o nordestern.
As produções brasileiras deram um caráter aventureiro ao cangaceiro. Para Andrade os
cineastas brasileiros projetaram um “bandido de honra”, que não tinha interesse em fixar-se em
lugar algum, mas aquele que buscava aventura constantemente, lutando e vivendo emoções. “Ao
representar a realidade social, política e econômica do movimento do cangaço, o cinema brasileiro
soube criar um gênero de filme de aventura”.
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Esse gênero produzido por Lima Barreto, de acordo com Rocha, não conseguiu ter a arte
dos literatos brasileiros que escreveram sobre fenômenos sertanejos. O nacionalismo de Barreto e a
forma que fazia cinema poderiam ser comparados com as propagandas do DIP, afirma Glauber
Rocha que analisa a obra de Barreto da seguinte forma:
Lima

Barreto

criou

um

drama

de

aventuras

convencional

e

psicologicamente primário, ilustrado pelas místicas figuras de chapéus de
couro, estrelas de prata e crueldade cômicas. O cangaço, como fenômeno
de rebeldia místico-ánarquico surgido do sistema latifundiário nordestino,
agravado pelas secas, não era situado. Uma estória do tempo que havia
cangaceiros, uma fábula romântica de exaltação a terra. (ROCHA, 2003:
91).
Ou seja, O cangaceiro servia a ideologia feudal: “Galdino era cangaceiro porque era ruim;
Teodoro era cangaceiro porque matara um homem, os padres levaram-no, mas ele voltou porque
amava a terra e queria morrer naquela terra”. (ROCHA, 2003, p. 92) Mas não só isso, Célia
Tolentino reforça:
Núcleo de nossa raça em estado original, o sertanejo seria o sumo da
brasilidade, mas também parte menos evoluída dessa mesma raça mestiça,
conformada pela miscigenação, de índio, português e negro, à qual sobraria
força física e faltaria força moral e psíquica. (2001, p. 80)
Seguindo essa linha de raciocínio, para Tolentino os homens do litoral, apesar de não terem
a mesma força, teriam herdado a racionalidade e a evolução intelectual, pois são filhos de uma
civilização importada. Essa ideia de evolução vem do positivismo, defendido por Euclides da Cunha,
e que contribuiu na construção do imaginário em torno do que seria o sertão e o sertanejo.
Observemos esses elementos nacionalistas e evolucionistas impregnados no filme: o amor
à terra; personagens rurais que reforçavam a ligação do país às questões envolvendo o valor da
terra; contudo, Lima Barreto produziu um western recriando, de acordo com Rocha, os épicos filmes
mexicanos, e uma paisagem falsa sem elementos próprios do sertão, a exemplo, do mandacaru,
xique-xique, o Nordeste no filme de Barreto era paulista.
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O filme narra a história de um bando de cangaceiros que semeia o terror pelo sertão
nordestino. Em seu comando está o temido Capitão Galdino Ferreira (Milton Ribeiro) e sua
companheira Maria Clódia (Vanja Orico). Eis uma nítida referência ao famoso casal de cangaceiros
Virgulino Ferreira e Maria Bonita. O filme mostra o conflito entre dois cangaceiros por conta de uma
professora raptada, a quem um deles pretendia libertar por amor. Tornou-se um clássico.5
Segundo a autora Célia Tolentino (2001), o filme em sua essência dialoga de forma
maniqueísta com uma luta entre o bem e o mal, valores como o progresso, as leis, a ordem como
algo bom, civilizado e a violência como a desordem e esta considerada característica do mundo
rural, que deve ser superado. O filme pode ser considerado uma fonte importante para análise das
representações do cangaceiro, pois levaram as telas do cinema diversos elementos que compõem o
imaginário nacional: o caráter bang bang, cavalheiros relatados no cordel, a vocação do mestiço
para a luta e para a guerra, a lógica já evidenciada nas obras de autores como Gilberto Freyre, no
Manifesto Regionalista.
Pensando o filme tecnicamente foi o diretor Lima Barreto quem fez o argumento e roteiro;
os diálogos complementados por Rachel de Queiroz, tendo Galileu Garcia como assistente de
direção; a fotografia ficou a cargo de Chick Fowle e Ronald Taylor; a edição foi de Oswald
Hafenrichter; Erik Rasmusser e Ernst Hack foram os engenheiros de som; a cenografia foi feita por
Caribé e a música por Gabriel Migliori. No elenco estavam Alberto Ruschel, Marisa Prado, Milton
Ribeiro e Vanja Orico, que contou ainda com as participações de Adoniram Barbosa e Zé do Norte.
O filme foi realizado no interior de São Paulo, nas proximidades da cidade de Itu. Aliás,
vários filmes sobre o cangaço foram rodados no sudeste, e parte deles usou esta região como
cenário, devido a sua “topografia rochosa e árida, lembrando as caatingas nordestinas” (SILVA
NETO, 2002). Característica importante na construção de uma representação deste sujeito histórico,
as empresas e diretores deste tipo de filme geralmente não o cinematografavam na região
nordestina, por diversos motivos dentre eles o custo do deslocamento. Entretanto, os atores,
roteiristas e diretor reproduziam desde a fotografia, montagem e figurino a partir de ideias que
tinham sobre o Cangaço.
Observemos o registro do autor Ismael Xavier sobre a película:
Letra branca em tela preta, a legenda situa no passado, e definitivamente
no passado, o universo de Teodoro e Galdino, personagens principais da
aventura. Antes de tudo, o cangaceiro é definido como personagem arcaico
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e a estória já se anuncia como evocação de algo distante do qual estamos
irremediavelmente separados. Para se introduzir, o filme prefere à fórmula
„era uma vez...‟, mais confessadamente comprometida com a fantasia, a
fórmula do „quando havia‟, onde o cuidado de confessar a „imprecisão‟ da
época sela a preocupação em acentuar que um dado de realidade inspira o
filme. Produto da invenção, ele busca autenticar-se através dessa
referência, assumindo-se enquanto retrato de um tipo real humano, o
cangaceiro, tal como sugere o título. [...] O filme instala-se no nível do
verossímil e não no da veracidade histórica. (XAVIER, 1983, p. 125)
Entendemos que Barreto não tinha compromisso com a história do Cangaço, o objetivo do
cineasta, possivelmente, seria contar a história desse movimento com o intuito desta aguçar nosso
imaginário e enxergar nesses homens e mulheres bandidos/as ou heróis/heroínas. Contudo,
devemos analisar as formas de construção da obra e quem a construiu para compreendermos as
representações sociais atribuídas aos cangaceiros do Nordeste brasileiro, num contexto de
desenvolvimento do universo cultural brasileiro, precisamente na década de 1950.
Tal análise pode nos proporcionar uma visão crítica sobre as faces do cangaço a partir do
olhar cinematográfico, identificando e estabelecendo relação entre o momento histórico que foi
marcado pelo cangaço e o período posterior a ele tendo em vista as representações dadas a este
por uma elite urbana do eixo Sul - Sudeste através do cinema.
O cineasta Lima Barreto e a empresa Vera Cruz estavam comprometidos em reproduzir a
ideologia da burguesia paulistana. Considerando que os filmes não eram gravados na região
Nordeste do país, entendemos que o roteiro apresentado aos espectadores/as certamente fora fruto
dos tipos de representações que a elite intelectual urbana tinha sob o cangaço e da região
nordestina. Estudos como este pode nos proporcionar o entendimento das relações entre campocidade, mundo rural-urbano, pois a partir dela compreenderemos as experiências da reprodução de
temas rurais por cineastas urbanos, as formas de como o mundo rural foram desenhadas nos filmes
sobre o cangaço e até mesmo, caso seja possível, as formas de receptividade do tema no mundo
urbano.
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Filmografia
O Cangaceiro
Longa-metragem / Sonoro / Ficção; Ano: 1953; Cidade: São Paulo- SP/ BR; Gênero: Drama;
Companhia(s) produtora(s): Companhia Cinematográfica Vera Cruz S.A.; Financiamento/Patrocínio:
Banespa - Banco do Estado de São Paulo S.A.;Gerente de produção: Silva, Cid Leite da;
Companhia(s) distribuidora(s): Columbia Pictures; Roteirista: Barreto, Lima; Direção: Barreto, Lima;
Direção de fotografia: Fowle, Chick; Câmera: Taylor, Ronald; Iluminação: Fowle, Chick; Montagem:
Baldacconi, José; Braun, Lúcio; Edição: Hafenrichter, Oswald; Cenografia: Massenzi, Pierino;
Figurinos: Caribe; Música (Genérico): Migliori, Gabriel.
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Mestranda em História Regional e Local pela Universidade do Estado da Bahia, Bolsista FAPESB. Email:
carolinea.lima@yahoo.com.br
2 ORICO, Vanja. Atriz e cantora trabalhou em 03 filmes do ciclo do cangaço nordestern inclusive no filme O Cangaceiro.
Entrevista concedida em 26 de setembro de 2007, fonte oral da pesquisa.
3 O termo Nordestern foi criação do pesquisador potiguar-carioca Salvyano Cavalcanti de Paiva (1923 – 2000), segundo
a autora Maria do Rosário Caetano (2005) organizadora do livro sobre o assunto. Tal neologismo fora utilizado para
identificar filmes com a temática rural e principalmente sobre o cangaço feitos no Brasil.
4 Carta de Lima Barreto ao jornal Estado de São Paulo, 1954, s/d.
5 Fonte: Diário do Grande ABC (www.dgabc.com.br)
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A GLOBALIZAÇÃO COMO FENÔMENO DE CONTINUIDADE E MUDANÇA: UM ESTUDO DE FEIRAS EM
PORTUGAL E NO BRASIL (1985-2010)1

Giovanna de Aquino Fonseca Araújo2

Resumo
Objetivamos com o presente trabalho tratar da temática da globalização no universo das feiras livres
nortistas portuguesas e nordestinas brasileiras. Para tanto, organizamos esse estudo em três momentos: no
primeiro trataremos do aspecto da globalização a partir das suas teorias de análise, discutindo-as como um
fenômeno embora contemporâneo, mas enraizado na antiguidade; no segundo momento trataremos da
globalização vista em Portugal e no Brasil como elementos constituídos e constituidores de uma época,
notadamente pós-abertura política, e por fim abordaremos tal fenômeno relacionando-o com as feiras livres
investigadas,3 destacando os elementos de nosso trabalho,4 a saber: um estudo comparativo entre as feiras
mencionadas, no que tange os impactos gerados pela globalização, destacando as características de
continuidade e de mudanças, tais como a iniciativa do Poder Privado e Público em garantir as feiras a
possibilidade de salvaguarda como Patrimônio Imaterial; os projetos de requalificação dos espaços, a
substituição das mercadorias ditas como “tradicionais”, a exemplo do artesanato pelas mercadorias
importadas, dentre outros aspectos. Embora essas transformações sejam visíveis, percebemos que as feiras
ainda se constituem como um depositário de valores, expressões, tradições, transformações que
ressignificam a todo instante a memória dos que a frequentam, bem como lugar de compra e de venda de
mercadorias, diante das relações mercantis, que entram em “embate” com as novas formas de consumo
adquiridas nos equipamentos urbanos modernos, como: os supermercados, hipermercados, shopping center,
lojas de conveniência, delicatesses, etc. Adotamos em nossa pesquisa a metodologia etnográfica e da
História oral.
Palavras-chave
Globalização, Feira, Continuidade/Mudanças.

Objetivamos com o presente trabalho tratar da temática da globalização no universo das
feiras livres nortistas portuguesas e nordestinas brasileiras. Para tanto, organizamos nosso estudo
em três momentos: no primeiro trataremos do aspecto da globalização a partir das suas teorias de
análise, discutindo-as como um fenômeno embora contemporâneo, mas enraizado na antiguidade;
no segundo momento trataremos da globalização vista em Portugal e no Brasil como elementos
constituídos e constituidores de uma época, notadamente pós-abertura política, e por fim
abordaremos tal fenômeno relacionando-o com as feiras livres investigadas, destacando nosso
trabalho.
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I-

Teorias da Globalização
Perceber a globalização como um fenômeno responsável pelas mutações na vida social da

humanidade é o nosso maior objetivo. Tais mudanças são percebidas em todas as regiões do
mundo, seja na política mundial, na economia global, no mundo do trabalho, nas transações
comercias, nas mudanças de comportamento, nas tradições culturais. Consideramos a globalização
como um fato cotidiano que permeia nossa realidade e transita pelo planeta, basta que observemos
nossas atitudes diárias, seja no alimento que consumimos, na roupa que vestimos, nas práticas de
lazer que adotamos, onde trabalhamos e com os contatos que fazemos, nas notícias que
assistimos, na internet que navegamos, entre outros aspectos do nosso dia-a-dia. Essa é uma
discussão consensual, no entanto existem quatro teorias 5 que discutem a globalização a partir de
suas principais características e das épocas.
A primeira delas, chamada de apologistas da globalização, diz que tal fenômeno significa a
redenção da humanidade e a retomada dos postulados naturais da economia, interrompidos após a
II Guerra mundial (FMI; OMC) e faz referência ao século XVIII. Tal corrente vê a globalização como
uma nova ideologia do grande capital, responsável pela consolidação de uma hegemonia mundial,
tendo o mercado como regulador da vida social, a iniciativa privada como operadora do sistema e a
figura do Estado como desregulado que garante a propriedade dos contratos. Conclusão, para os
apologistas o mercado corresponde a um instrumento mítico, impessoal e apolítico, o mercado
“harmoniza os conflitos, e atende aos interesses coletivos”, já ao Estado confere o papel de se
retirar da economia, privatizando às propriedades públicas, se responsabilizando pelo Estado de
“bem estar” dos contribuintes, assumindo responsabilidades antes do Estado, e promovendo os
mercados competitivos. Notadamente que esses postulados são os conhecidos do neoliberalismo,
que por sua vez representa a síntese ideológica da globalização.
A segunda teoria nega a existência da globalização, dizendo essa ser não somente um
mito, mas sobretudo uma maneira que as transnacionais encontraram de ampliar o domínio de
mercados, especialmente nas regiões periféricas, bem como na maneira de reduzir os espaços de
soberania dos Estados nacionais periféricos. Constitui-se em última instância em uma forma
concreta, e não somente ideológica como dizem os apologistas, do grande capital se apropriar das
empresas públicas, reduzindo o espaço de regulação do Estado.
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Em relação à terceira teoria, afirma-se que a globalização nem é ideologia, nem tão pouco é
mito, na verdade ela já existe enquanto fenômeno universal desde a antiguidade. Para estes a
globalização sempre existiu, basta que nos lembremos das viagens marítimas. O processo, por
exemplo, de internacionalização de capital é um fato antigo presente já na aproximação do Oriente
com o Ocidente, nas viagens de Marco Pólo, nas grandes navegações do século XVI, no capital
flamengo, holandês, que financiava a produção do açúcar dos engenhos no Brasil, com mão de
obra africana, administrado pela Coroa Portuguesa e comercializado por toda Europa, A
globalização é um fenômeno antigo que existiu também no século XV com a expansão ultramarina
do capitalismo nas conquistas da Ásia, África, América e Austrália, exercendo papéis semelhantes
das companhias comerciais da antiguidade.
Já a quarta e última teoria diz ser a Globalização um fenômeno da atualidade, contrariando
essa última, por ser um momento histórico diferente com características e objetivos diferenciados.
Uma singularidade construída na segunda metade do século XX, quando as corporações iniciaram
a aventura da internacionalização da produção, com potencial diferente das forças produtivas das
revoluções industriais, todos os setores já estão devidamente ocupados, e os capitalistas não estão
dispostos a reduzir a jornada de trabalho, mas em qualificar esses trabalhos como elemento
diferenciador da competitividade, havendo portanto uma crise global de superprodução.
Contudo, percebe-se que apesar do fenômeno da globalização ser um fenômeno recente
enquanto conceito, enquanto características específicas como aldeia global, acreditamos sua
origem não ser um dado exclusivamente da atualidade, precisou-se, contudo iniciar-se tais
exercícios quanto a expansão de mercado, a internacionalização financeira e o intercâmbio cultural
para que houvesse essa realidade atual considerada enquanto fenômeno global, “fábrica global”,
“aldeia global”, metáforas utilizadas por Octavio Ianni.6
Pela análise dessas teorias concluímos que o propulsor do movimento global reside no
sistema capitalista que, havido por riqueza ou lucratividade, teve seu desenvolvimento efetivo com a
revolução industrial, passou por uma fase superior com a segunda revolução industrial e
amadureceu com a globalização contemporânea favorecendo ao mercado de capitais, as
transnacionais, com todas as estratégias pertinentes ao mercado, como por exemplo a macroorganização do capital por iniciativa dos blocos econômicos.
Por último, cabe ressaltar que na aldeia global, além de mercadorias convencionais, antigas
e atuais, empacotam-se e vendem-se as informações, mundo sem fronteiras, shopping center
291

global, tal qual são as feiras livres, objeto de nosso estudo, dadas as mercadorias de origens
múltiplas e a troca de padrões e valores socioculturais, imaginários, bens simbólicos, linguagem e
significados que circulam nos lócus sociais das feiras, promovendo o intercâmbio sociocultural e
econômico.7

II-

A origem da globalização no Brasil e em Portugal
Sabemos que as interações econômicas, sociais, políticas e culturais intensificaram-se em

grande medida nas três últimas décadas (final do século XX e início do XXI), seja na América ou na
Europa, diante do fenômeno da globalização. Além desse fato, consideramos pertinente lembrar
que apesar de tal fenômeno se apresentar como um fenômeno global, muitas são as diferenças que
norteiam os lugares que convivem com tal fenômeno, ou seja, trata-se de um processo bastante
complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social, seja nos sistemas produtivo,
financeiro, comercial, tecnológico, mas, sobretudo o cultural e social, tendo em vista a redescoberta
da sociedade civil a partir das suas diversidades e desigualdades. Tais diversidades fazem com que
os impactos nas estruturais locais e nacionais sejam heterogêneos, plurais, múltiplos, diversos.
Nesse sentido constitui-se a necessidade da segunda parte desse trabalho que objetiva pesquisar
exatamente esta complexidade dessas sociedades periféricas quanto aos impactos gerados pela
globalização no Brasil e em Portugal, diante do tratamento que se teve desde o início de tal
fenômeno nessas sociedades semiperiféricas dentro dessa aldeia global.
Façamos uma breve exposição das diferenciações dos países centrais e semiperiféricos.
Temos os países centrais como aqueles desenvolvidos, detentores das sedes das multinacionais, e
transnacionais, com economia estável. O fato é que esses países presidem a globalização
hegemônica, são aqueles que tiram vantagem dos demais, maximizando as oportunidades que tal
fenômeno produz. Do outro lado temos os países periféricos que diante da degradação que já
sofrem de seus padrões de vida, ainda contribuem para arcar com todos os custos, sequelas da
globalização hegemônica “encabeçadas” pelos países que lideram os grandes blocos econômicos,
os países centrais, desenvolvidos, portanto.
Entre os países centrais e periféricos, existem os semiperiféricos 8 ou de desenvolvimento
intermediário, estes “podem tanto cavalgar a globalização econômica para obter alguma promoção
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nas hierarquias do sistema mundial, como podem ser cavalgados por ela nos declives que
conduzem a despromoção”. No caso específico da Europa Portugal encontra-se na segunda opção
e na América o Brasil também se enquadra nessa categoria.
Tanto Portugal como o Brasil, apesar da diversidade de características existente entre eles,
ambos categorizados como países semiperiféricos, os conflitos e as disjunções provocados pela
globalização hegemônica, tendem a ser mais intensos. No entanto, a maneira como a Globalização
se deu e ainda se dar nesses dois países tem suas singularidades, vejamos: Em Portugal, a
complexidade dos processos de globalização adensa-se por duas razões distintas, a primeira
decorre do fato de a sociedade portuguesa ter recebido o impacto simultâneo de duas formas
diferentes, a globalização neoliberal e a integração na União Europeia, diante de sua inserção no
bloco econômico. Nesse sentido os impactos gerados pela globalização hegemônica foram menos
densos, e a segunda diz respeito ao momento histórico em que tudo ocorreu, pois foi a Revolução
de 25 de Abril que facilitou para a criação e consolidação de estruturas e práticas modernas na
sociedade portuguesa. A modernização da sociedade portuguesa não foi um estágio anterior a que
se seguiu o impacto da globalização e da europeização, pelo contrário, a sociedade lusitana
modernizou-se a luz desse impacto.
No caso do Brasil o momento o impacto da globalização hegemônica é diferente, porque o
momento é distinto, uma vez que a Ditadura militar, ao contrário da salazarista, foi modernizadora,
prosseguindo de maneira autoritária, um processo que já vinha acontecendo desde os anos 30. A
ditadura no Brasil, além de consolidar novas estruturas socioeconômicas de poder, produziu um
modelo de Estado que nos anos 80 do século passado já se encontrava em crise. A democracia
veio e junto com ela o reforço da crise do Estado e a entrega do país a ortodoxia neoliberal. Em
relação aos impactos originais, de concepção, gerados pela globalização nos países semiperiféricos
Brasil e Portugal, se dar no fato de no caso de Portugal a sociedade lusitana ter sido acolhida pela
Comunidade europeia e no caso do Brasil termos nos deparado com os interesses da elite
conservadora que nos recebeu com a política de desenvolvimento neoliberal.
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III-

A Globalização e as feiras livres
Nesse tópico destacaremos inicialmente o interesse para a escolha da temática investigada,

as feiras livres contemporâneas, localizadas no nordeste do Brasil e no norte de Portugal, por meio
de um estudo comparativo; em seguida abordaremos a globalização como fenômeno presente nas
feiras livres a partir de suas resistências, continuidades e mudanças, demonstrando os aspectos
que nosso trabalho de doutoramento irá destacar.
Muitos me perguntam o porquê de falar sobre feira. Por que não falar sobre nobreza ou
Arte? Por que não falar sobre moda ou Política? etc. Não sabem eles dos passeios que fazia
quando menina ao acompanhar minha avó por todos aqueles lugares da feira que íamos.
Literalmente era uma “viagem”. É verdade que não entendia os discursos e muito menos de
carestia, como diziam os feirantes e fregueses. Foi daí que despertei o interesse, enquanto
estudante de história, para esse estudo. Qualquer outra tema seria igualmente importante,mas
nenhum tão saboroso quanto este. Por isso me realizo e me estimulo ao ver todas essas pessoas
comuns ou importantes envoltas por frutas e balaios, com suas artimanhas e astúcias, no
microcosmo das feiras pelo mundo. Dai esta temática feira se constituir nosso objeto de pesquisa
desde o curso de Especialização9 quando investigamos os discursos proferidos pelos feirantes e
fregueses acerca dos valores simbólicos que cada grupo tem em relação a feira central de Campina
Grande- PB. No entanto, percebemos com o referido trabalho que os discursos que os sujeitos
discorriam sobre a mencionada feira eram discursos múltiplos e que mereciam ser investigados
dada a pluralidade evidenciada.
Diante desse contexto surgiu a necessidade de buscarmos analisar tais discursos,
investigando suas multiplicidades discursivas. Partimos então para o curso de mestrado,10 onde
constatamos que os discursos se apresentam de maneira diferenciada devido às identidades plurais
que os sujeitos possuem na contemporaneidade, bem como o contexto social, cultural e econômico
dos mesmos interfere de forma decisiva em suas opiniões levando-os a construírem concepções
diferenciadas sobre a feira. Os discursos são resultados dessa realidade na qual os sujeitos estão
inseridos. Como os lugares são múltiplos, as produções e os discursos também o são, bem como as
concepções acerca de determinadas questões acabam por gerar “crises de identidade”.
Uma outra questão que passou a nos inquietar e que detectamos nas falas dos sujeitos
ouvidos era o fato da feira de Campina Grande - PB continuar existindo mesmo com o advento da
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modernidade e todo seu apelo à mudança como a inserção na cidade dos novos equipamentos
comerciais e suas novas formas de negócios: os supermercados, hipermercados, shopping center,
lojas de conveniência, delicatesses, etc.; em que pese essas transformações percebemos que a
feira ainda se constitui como um depositário de valores, expressões, tradições, transformações que
ressignificam a todo instante a memória dos que a frequentam, bem como lugar de compra e de
venda de mercadorias, diante das relações mercantis.
Por essa razão despertamos o interesse de continuar a investigar agora não só a feira de
Campina Grande-PB, mas as feiras quanto fenômeno inserido no contexto da globalização, pois
percebemos nelas todas as estratégias de continuidade e de adaptação que o homem exerce frente
aos impactos gerados pelo mundo globalizado da contemporaneidade. Para entendermos melhor
suas táticas e estratégias, elegemos como lócus de investigação as feiras das urbes nortistas
portuguesas e nordestinas brasileiras por suas particularidades que nos aproximam e nos
distanciam, a saber: fomos colonizados por Portugal e herdamos várias influências, até nas feiras;
Portugal está localizado no continente europeu onde estão os países desenvolvidos enquanto o
Brasil encontra-se no eixo dos países em desenvolvimento, o que nos permite perceber os impactos
da globalização nas feiras desses dois universos; entender como a feira, considerada nos dois
espaços, lugar de “pobre e de sujeira” estimula a procura dos consumidores e comerciantes ao seu
espaço; por último, como justificar toda estrutura administrativa em seu entorno como forma de
controle e lucro por parte do Estado se ela é tida como sem importância. É o que buscamos
investigar com nosso estudo comparativo, pois mesmo havendo diversidades a aldeia global tem
contribuído para sua diminuição. E para responder nossas indagações delimitamos a pesquisa entre
os anos de 1985 e 2010 por entendermos ser nesse período que se tem a propagação e
consolidação dos ideais globalizantes.
A partir de 1970, um novo processo de reorganização das forças produtivas econômicas
em termos internacionais ganhou intensidade. Essa nova organização do capitalismo apoiada em
práticas políticas e econômicas, envolvendo setores públicos (Estado), empresas particulares,
universidades e organizações não governamentais (ONGs). A esse processo, ainda em curso, dáse o nome de globalização. Ele tem provocado no mundo grandes contrastes marcados pela
inclusão e exclusão. Realidades restritas a pessoas que vão ao shopping, comem em restaurantes,
usam grifes, têm computadores. De outro lado milhões de pessoas sofrem com a miséria e
inúmeros problemas.
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A globalização pode ser observada em diferentes aspectos na economia – crescimento do
comércio mundial, produção mundializada, criação de blocos econômicos e desemprego,
comunicação – as noticiais difundem-se quase instantaneamente e os meios de transporte são mais
rápidos;
Foi na década de 1980 que vamos ter a influência do neoliberalismo na Inglaterra, nos
países chamados de terceiro mundo haverá o processo de redemocratização a exemplo do Brasil;
em 1989 deu-se o chamado Consenso de Washington onde os países mais ricos, denominados G7,
impuseram aos países em desenvolvimento o neoliberalismo e a globalização, nesse momento
teve-se o “fim” do sonho socialista com a queda do muro de Berlim, o “muro da vergonha”
Em cumprimento ao nosso objetivo tivemos que seguir alguns princípios, tais como:
diagnosticar a representatividade econômica, social e cultural que as feiras tiveram na formação e
desenvolvimento das cidades; investigar as representações das feiras nos lugares e para os sujeitos
enquanto espaços de sociabilidade, de sobrevivência, de informalidade, de tradição e de memória
coletiva; investigar a representatividade das feiras como patrimônio imaterial cultural da localidade
para a sociedade e por fim, identificar os impactos gerados pela globalização verificados nas feiras
a saber: desemprego, informalidade, migração e imigração, diversidade cultural, implantação das
grandes superfícies, no Brasil denominadas de supermercados, reordenamento do espaço público,
adaptação a nova lógica de mercado frente aos blocos econômicos.
De certo que na atualidade os estudos sobre feiras vêm sendo objeto de pesquisas nas
mais diversas áreas do conhecimento. Antropólogos, historiadores, cientistas sociais, linguistas,
têm-se dedicado à análise do fenômeno das feiras como espaços de sociabilidade mas, sobretudo,
como espaços onde se desenvolvem relações comerciais e econômicas. Em Portugal, os estudos
sobre as feiras ficaram devendo, em grande medida, aos trabalhos que Virginia Rau dedicou a este
tema. A partir de então, a historiografia portuguesa, mais interessada na expansão e na colonização
do Império, vocacionou-se para as trocas comerciais transatlânticas, relegando para segundo plano
o comércio interno de caráter regional e local. Apesar de menorizadas, a produção portuguesa que
versa sobre as feiras prosseguiu valorizando os aspectos econômicos, os aspectos jurídicos
comerciais (Ferreira Borges, 1833) ou a instituição medieval com função meramente econômica (J.
Serrão, 2000). Moses Bensabat Amzalak, no texto Feiras em Portugal: notas históricas (1921), faz
uma abordagem do tema enfatizando a sua importância para a economia portuguesa. Existem
alguns apontamentos que apresentam as feiras como lugar comercial dinâmico aglutinando
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povoados com trocas internas e externas, caracterizando uma atividade mercantil intensa e versátil
(H. Cruz Coelho, 1994). Subordinados à mesma imagem, podemos encontrar alguns estudos que
abordam as feiras francas como instrumentos privilegiados, concedidos pelos monarcas aos povos,
para um amplo desenvolvimento e intercâmbio mercantil e social (J.V. Capela, 1994), promovendo o
desenvolvimento demográfico, comercial e social das regiões. Pedro Lains, cita as feiras
portuguesas como parte integrante da economia nacional contudo, nos seus estudos, é o comércio
externo entre 1851-1913 que merece destaque, no âmbito de uma política desenvolvimentista a
partir do investimento na economia externa, sendo as feiras apenas mencionadas como um
elemento interno da economia local.
Já no caso específico do Brasil, os estudos sobre feiras brasileiras, em grande medida tidos
como resultado de trabalhos de conclusões de cursos de Mestrado e Doutorado na área das
Ciências Humanas, versam sobre as temáticas relacionadas com o âmbito econômico e de
desenvolvimento das cidades. Como em Portugal, também no Brasil muitas cidades surgiram a
partir dos povoados onde se realizavam as feiras. O fato é que nenhum desses estudos investiga os
legados deixados pelos portugueses durante o período colonial, nem evidencia os aspectos de
mutações culturais relacionando-os com a contemporaneidade. Por outro lado, muitos desses
estudos, tanto em Portugal como no Brasil, dizem respeito especificamente à relação das feiras com
as cidades ou vilas onde elas se realizam, sem necessariamente fazer uma relação entre as feiras e
a região envolvente, nem tão pouco entre países e continentes. Nesse contexto podemos citar em
Portugal, os estudos descritivos sobre as feiras de Barcelos (Almeida, Veiga Simão, Jorge Correia)
Vila do Conde (Reis; Miranda) Ponte de Lima (Matos Reis; Sousa Vieira; Ferreira Vieira; J. Rosa de
Araújo), além das publicações realizadas pelas câmaras municipais. Já no Brasil, temos estudos
específicos das feiras de Campina Grande-PB (Pereira Jr; Giovanna Araújo; Eliana Quirino; Fábio
Sousa), Fortaleza (Vieira), Porto Alegre (Vedana), São Critovão-RJ (Loreto) João Pessoa (Galvão),
e na Feira de Salvador-BA nominada de São Joaquim, os trabalhos acadêmicos de Leonardo Lima
e Márcia Regina da Silva Paim
Tanto no Brasil como em Portugal, as feiras, são as instituições mais curiosas do período
medieval.11 Local de concentração econômica, no que concerne a distribuição de mercadorias
vendáveis a partir de produções muitas vezes realizadas domesticamente. É o que diz Ferreira
Borges, vejamos: “Feira-mercado grande, público, em que se vende toda a casta de mercadorias
em tempo certo, uma ou mais vezes por ano (....) as feiras são um meio de instigar a abertura de
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estradas e comunicações, de introduzir a civilização e de igualar a necessidade de riqueza dos
povos”.12 Apesar das feiras terem importância a partir do reconhecimento econômico e comercial,
também sabemos que se constituem em um lócus de relações sociais e culturais que dão suporte a
convivência daqueles que transitam por esses espaços.
Na Europa e na América as feiras surgiram dando lugar as primeiras aglomerações, as
cidades propriamente ditas, inicialmente tidas como povoados e vilas e posteriormente cidades. É o
que diz Weber (1979) apud Vedana13 (2004, p.11), o aparecimento das “(...) cidades está
relacionado estreitamente com as feiras, que representavam o embrião de uma nova aglomeração
humana a partir da atividade comercial”.
Historicamente, as feiras adquiriram uma importância muito grande que ultrapassa seu
papel comercial, transformando-se, em muitas sociedades, num entreposto de trocas culturais e de
aprendizado, onde pessoas de várias localidades congregavam-se estabelecendo laços de
sociabilidade. Notadamente em relação às feiras em estudo, comungamos com a ideia de que na
atualidade, mesmo buscando a manutenção, conservação de algumas tradições, é quase
impossível que elas se mantenham vivas, no decurso do tempo, sem alterações. Porém o curioso é
que neste mesmo período, com o capitalismo periférico se instalando numa velocidade acentuada, e
os supermercados luxuosos, e higienizados, as feiras continuam a existir com características
múltiplas, mas mantendo a ideia de espaço local de perambulações à procura de compras, vendas,
trocas, consumo, paquera, prazer, sociável, como entretenimento, diversão, diálogos, amizades,
furtos, vícios, enfim, polissêmicas sociabilidades. Lugar onde se evidenciam os encontros, as
tradições, as conversas, as compras, vendas e permutas, enfim das múltiplas territorialidades,
sejam econômicas, políticas ou culturais, tecidas em mudanças que se misturam, se dissolvem, se
transformam, no dia-a-dia, nas reproduções sociais, políticas e capitalistas da vida cotidiana. Dessa
maneira, a feira se institui, antes de tudo, em um espaço de mobilidades comerciais e sociais onde,
por meio das diversificadas transformações ocorridas nela, desde a localização geográfica aos
produtos comercializados, além das formas de fazer a feira: atos, gestos, performances corporais,
movimentos e dizeres, fomentados pelos atores sociais que frequentam e transitam pelos labirintos
das feiras. Tais dinâmicas erguem-se numa rede de sociabilidades vivenciadas pelos agentes
sociais no âmbito dos territórios construídos e reconstruídos.
Contudo percebemos que diante do fenômeno da globalização, fenômeno que data desde o
período da antiguidade,14 (como foi dito no item II desse trabalho), com as primeiras viagens
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marítimas e a relação estabelecida entre os lugares diante da expansão do Império Romano. No
entanto, tal fenômeno passa a “repercutir” no momento atual com mais força mediante as novas
tecnologias e da abertura de mercado que se deu no mundo pós-guerra fria e, também, pelo
processo de redemocratização das Nações.
Traçando um paralelo entre globalização e identidades nacionais, percebemos que ao
mesmo tempo em que a globalização rompe fronteiras, encurta distâncias, aproxima culturas, assim
com todo esse crescente movimento de expansão dos países desenvolvidos sob a invasão dos
subdesenvolvidos diante dos neocolonialismos ainda presentes no início do século XXI entre o
Ocidente e o Oriente, verificamos que ocorre a contestação no presente, buscando justificativa para
passado, ou seja, constatamos que com a globalização os atuais conflitos estão concentrados
nessas fronteiras onde a identidade nacional é questionada e contestada.
Em relação às feiras em estudo a noção espaço-tempo revela-se fundamental para nortear
o estudo dos processos de transformações ocorridas nesses lugares no momento contemporâneo.
Este modo de abordar o assunto implica no conhecimento da dinâmica da evolução do espaço
urbano municipal inserido em um contexto mais amplo de transformações do capitalismo e,
notadamente, no período atual da efervescência da globalização e neoliberalismo.
Quanto às transformações verificadas nas feiras percebemos como alterações na dinâmica
das feiras resultam do processo de modernização. Pois sabemos que na contemporaneidade as
necessidades de consumo são impostas pelo mercado, logo os produtos sofrem modificações
significativas. Percebe-se com isso a construção de estratégias que visam maior inserção do
produto no mercado, assim como, a construção de uma imagem sofisticada que legitime cada vez
mais seu consumo. Desse modo, modernizar é a inovação segundo instrumentos produtivos, assim
como, pela incorporação de códigos que redefinem sua imagem no universo desse mercado
produtivo e consumista.
Uma questão bastante semelhante entre as feiras investigadas diz respeito à diversificação
de mercadorias, são produtos dos mais variados que encontramos nessas feiras em estudo,
notadamente com o advento da globalização e a abertura de mercado, verificamos um crescente
quantitativo de objetos importados de outras localidades que transitam nas feiras com o propósito
de serem comercializados. Entretanto verificamos a presença de determinadas mercadorias de
maneira mais abundante de algumas regiões do que de outras. No caso específico do nordeste do
Brasil, verificamos produtos brasileiros, da América Latina, bem como chineses e norte americanos.
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Já no caso do mercado de Portugal os produtos são geralmente da região norte africana, bem como
do Líbano, da Índia e da China. São produtos de utilidade doméstica, vestuário, alimentação,
calçados, higiene pessoal, acessórios, flores, etc.
Esperamos com o trabalho intitulado Continuidade e mudança no contexto da globalização:
um estudo de feiras em Portugal e no Brasil (1985-2010), trazer contribuição para a historiografia
luso brasileira no que diz respeito ao entendimento sobre as feiras livres investigar como lugares de
resistência, de continuidade, de estratégias e de adaptações na contemporaneidade, percebendo
tais dinâmicas no cenário de um mundo globalizado, o local e o global em uma perspectiva de
análise teórico metodológica, tendo como universo as feiras, instituições medievais que ainda se
sustentam na atualidade.
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Notas

Parte do trabalho de conclusão da disciplina Arte, Cultura e Contestação, na Formação do Brasil Contemporâneo
ministrada pelo professor Dr. Muniz Ferreira no Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia.
2 A autora é doutoranda em História pela Universidade do Minho, em Portugal, em regime de co-tutela com a UFBA
(Universidade Federal da Bahia).
3 As do nordeste do Brasil: em Salvador (São Joaquim), Caruaru-PE e Campina Grande-PB e as feiras nortistas
portuguesas: Ponte de Lima, Vila do Conde e Barcelos.
4 Tese de Doutoramento intitulada Continuidade e mudança no contexto da globalização: um estudo de feiras em
Portugal e no Brasil (1985-2010), em fase de elaboração.
5 Ver : COSTA (2008).
6 Ver metáforas utilizadas pelo (IANNI, 2007) quando se refere a globalização.
7 Aspecto que será melhor trabalhado no item III do presente trabalho.
8 Conceito utilizado por Boaventura (2005).
9 Curso de Especialização em Teoria e Metodologia do Ensino de História, promovido pela UEPB- Universidade
Estadual da Paraíba, que teve como produto o trabalho monográfico intitulado Feira Livre Memória “Viva” da Cultura do
Povo Campinense ao final do século XX? Publicado em 2004.
10 Curso de Mestrado Interdisciplinar em Ciências da Sociedade, promovido também pela UEPB- Universidade
Estadual da Paraíba, que teve como produto o trabalho dissertativo intitulado: Múltiplos Discursos sobre a feira central
de Campina Grande-PB, publicado em 2006.
11 Ver RAU (1991).
12 Ver Ferreira Borges, 2005.
13 Ver VEDANA Viviane. “Fazer a feira”: estudo etnográfico das “artes de fazer” de feirantes e fregueses da Feira Livre
da Epatur no contexto da paisagem urbana de Porto Alegre/RS.
14 Ver BRUM, 1998.
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