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Na Cidade da Bahia, o Senado da Câmara em 21 de fevereiro de 1816 reuniu-se, segundo
atas da vereação, em honra “da mais viva gratidão a aplaudir uma tão vantajosa, como gloriosa
união” (ARQUIVO MUNICIPAL DE SALVADOR, livro 936, 1816, fl. 302), “em Ação de
Graças ao Altíssimo pela gloriosa Regeneração que Sua Alteza Real Se Dignou fazer destes Seus
vastos e ricos Domínios da América elevando-os a Preeminência, Dignidade, Denominação de
Reino do Brasil, unindo-o com o de Portugal e dos Algarves” (ARQUIVO MUNICIPAL DE
SALVADOR, livro 936, 1816, fl. 1). No dia 27 do mesmo mês, a gazeta Idade D‟Ouro do Brazil
noticiou: “Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor acaba de dar ao Brasil a mais
evidente demonstração de Sua Real Benevolência. Por uma Carta de Lei promulgada a 16 de
Dezembro de 1815, Ele condecorou o Brasil com o Título de Reino” (IDADE D‟OURO DO
BRAZIL, n. 17, 27 fev. 1816).
Tais reações à elevação do Brasil a Reino, afora a bajulação própria do Antigo Regime,1
permitem refletir a respeito da existência de projetos ou sentimentos de ruptura na Bahia. Se em
1808 a Abertura dos Portos dera fim ao conhecido “pacto colonial”, para os “homens bons”
baianos, sete anos depois, o Brasil deixava sua condição política de subordinação: passava a
integrar o Império Português portando o mesmo estatuto de sua antiga metrópole. É mesmo
possível que, aos portugueses dos dois lados do Atlântico, o Brasil possuiria status ainda maior
que os outros reinos do Império, visto que abrigava a Corte e sua real dinastia. Essa mudança de
situação é bastante perceptível na análise do diplomata francês, o abade De Pradt, publicada em
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1817, a respeito do estabelecimento do Brasil enquanto centro político 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
invertida (DE PRADT apud LYRA, 1994, p. 143-144).

Conquanto as hierarquias não tivessem sido invertidas, como opina acima o abade De
Pradt, estaria patente aos “homens bons” baianos, em 1815, que o Brasil galgava, em decorrência
da transferência da Corte imperial, uma posição inédita em sua historia. Como já foi dito, a de
equiparar-se com sua antiga metrópole em um mesmo status político. Assim, as emancipações
político-culturais promovidas após 1808 não significariam na Bahia rupturas no mundo lusobrasileiro, ao contrário, promoveriam a aproximação entre as duas partes (LYRA, 1995). A
supressão dos limites que viabilizavam a condição colonial provocaria um “estado de ânimo” aos
grupos políticos na Capitania, dando-lhes a compreensão de que se dilatava seu acesso à
administração e ao poder público (JANCSÓ; PIMENTA, 2000, p. 153). Desta forma, o Império
luso-brasileiro que se consolidava, ao passo que beneficiaria parte da população, era eleito como
a ordem política de maior prestígio entre os baianos, tendo em vista principalmente o seu passado
colonial.
Embora as demandas por autonomia tivessem sido supridas por parte dos grupos
dominantes, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves estariam 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).
Ainda não está claro para a historiografia o envolvimento da capitania da Bahia na breve
república. O desembarque do Padre Roma em Salvador, um emissário do movimento, no mesmo
mês que tivera início a insurreição, porém, pode ser indício de que nesta capitania os sentimentos
de adesão ao Império não fossem comuns a todos os seus habitantes (SOUSA, 2008a). 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, anteciparia qualquer suposta estratégia de pacto com a Revolução
Pernambucana. Desta forma, 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 Conde Governador, que, além de ter julgado e
sentenciado a execução do Padre Roma, gerenciou grande parte da reação joanina a Pernambuco,
a Bahia não teria se aliançado oficialmente a este movimento. Existiria a possibilidade de o
Conde dos Arcos ter reprimido antecipadamente algum projeto de adesão baiana à revolução.
Mas quem teria feito parte da facção baiana de 1817? As suspeitas da repressão recaíram apenas
em alguns indivíduos, taxados naquele momento como partícipes baianos do ideário
revolucionário. Seria o caso de Cipriano Barata (MOREL, 2001). É certo que os motivos que
teriam unido desde as classes proprietárias aos libertos, e mesmo aos escravos, em Pernambuco,
não teriam a mesma representatividade na Bahia. Assim, a gazeta Idade D‟Ouro expressaria de
forma exemplar o legalismo adotado 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” (IDADE D‟OURO DO BRAZIL apud SILVA, 2005, p. 284).
Na Bahia, apenas em 1821, o arranjo político centrado no Rio de Janeiro seria
concretamente contestado. Em 10 de fevereiro desse ano, civis e militares saíram às ruas em
manifesto de adesão à Regeneração Portuguesa – a Revolução do Porto, como é mais conhecida
pela historiografia,2 ocorrida meses antes em Portugal, em agosto de 1820. 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” (ARQUIVO PÚBLICO DA BAHIA, livro 132,
1821, fl. 256-257). Nesse ano se veria, efetivamente, na Cidade da Bahia, alguma espécie de
“aliança de classes”, reunindo 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).
Entre as denúncias relacionadas à degeneração política e econômica da Capitania, se
queixam da “agricultura, comércio e navegação arruinados; violentos tributos arbitrados,
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corrupção dos magistrados, pobreza dos povos, miséria dos soldados, e toda a casta de opressão,
despotismo e tirania” (AMARAL; SILVA, 1919-1940, p. 268-269). No manifesto do movimento
baiano de 1821, o poder emanado do Rio de Janeiro seria o causador das 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 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 (AMARAL; SILVA, 19191940, p. 268-269). (Grifo meu.)

Porém, ainda 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, teria como apanágio o cunho preservador da “boa ordem” (WISIAK, 2001).
Note-se que não haveria aqui a crítica ao poder monárquico ou à consagração do 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 que estariam em
torno da coroa. Concluo que o movimento de 10 de fevereiro de 1821, de adesão à Regeneração
Portuguesa 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, em que circunstâncias,
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 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.
A oposição das principais instituições políticas à nomeação de Madeira de Melo, inclusive
oficiais unidos pela naturalidade brasileira – desta forma, identificados com o também brasileiro

Manuel de Freitas Guimarães,3 em uma Cidade da Bahia ocupada por tropas portuguesas, daria às
ruas o clima de instabilidade próprio de uma guerra civil. As disputas ficam, assim, polarizadas.
O intuito de fazer empossar o brigadeiro português como governador das armas faria, nos
embates entre tropas “brasileiras” e “portuguesas”, entre 200 e 300 mortes na Cidade do
Salvador. E, como já é sabido, estabilidade social representa condição inalienável à prosperidade
da empresa e do comércio para as classes proprietárias de terras e escravos,4 sendo este um dos
motivos para que diversas famílias partissem de Salvador para suas propriedades no Recôncavo
baiano.
Nos meses de março a junho de 1822, reuniram-se 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. Este grupo, com representantes oriundos
principalmente da atividade agrária no Recôncavo, 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). As indisposições entre as
camadas proprietárias e o governador das armas português não seriam suficientes ainda, nos
meses seguintes aos embates de fevereiro de 1822, para decidirem por uma ruptura.
Independência era um termo que, até então, trazia em seu bojo um radicalismo que em nada
agradaria a elas, vorazes defensoras da propriedade e da “boa ordem” político-social.
No mesmo mês de fevereiro em que as tropas lusitanas invadiram as ruas de Salvador é
decretada pela pena do príncipe regente D. Pedro, a formação do Conselho de Procuradores
Gerais das Províncias do Brasil. Nas palavras do decreto:

E Desejando Eu, para a 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 (BRASIL, 16
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fev. 1822). (Grifo meu.)

Assim, o segundo fator responsável pela posição favorável a uma ruptura 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. Esta opção 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.
Em carta, o Senado da Câmara congratula a formação do Conselho de Procuradores
Gerais da Província, sendo este o “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” (ARQUIVO PÚBLICO DA BAHIA, livro 132, 1821, fl. 257) (Grifo meu.).
Observe-se que os grupos políticos na Bahia entendem que a defesa da “integridade e liberdade
deste fertilíssimo e grandioso País”, nas palavras do decreto do Conselho, não estaria dissociada
do projeto constitucional que se construía em Lisboa e, muito menos, da unidade do Império
luso-brasileiro.
A 25 de junho de 1822, adeptos da causa àquele tempo já chamada brasileira se reuniram
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 Rio de Janeiro” (INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
BRASILEIRO, 1822, cx. 3, doc. 2). Precisamente, não há neste termo de vereação, alguma
afirmação objetiva a respeito de uma ruptura (TAVARES, 2005). Estariam eles evitando talvez
ações precipitadas quanto ao destino das relações Brasil-Portugal. Mas, seria aí que aqueles
“homens bons” fariam a opção pela conjunção que se desenhava nas províncias do Sul, o que
definiu esta data como o marco inicial da guerra na Bahia: o governo de proprietário de terras,
engenhos e escravos, sediado em Cachoeira, contra as tropas portuguesas instaladas em Salvador.
Enquanto na Bahia um exército mal preparado, formado, sobretudo, por voluntários,
defendia a causa brasileira (KRAAY, 2002), outros acontecimentos demarcariam a conjuntura da
separação política para com Portugal. Uma delas foi a fuga dos deputados brasileiros em Lisboa,
irreconciliáveis com seus antigos irmãos europeus. Seria a autonomia política do Reino do Brasil
condição inegociável, tanto para os deputados “brasileiros” nas Cortes – em que se destacariam

aqueles oriundos da província de São Paulo – tanto para os grupos políticos responsáveis por
articular a permanência e a autoridade do príncipe-regente no Brasil (BERBEL, 2006).
Mas, para os grupos reunidos no governo sediado em Cachoeira, possivelmente, a
autonomia do Reino não seria o propósito final de suas reivindicações. Estariam, talvez, antes
interessados em garantir a autonomia da Bahia diante da conformação de uma unidade política
maior. Além de outras contendas, como seus postos e cargos na capital, a franquia dos portos para
a saída de seus produtos e a estabilidade social que asseverasse o trabalho escravo.
De 1815 a 1821 quem responderia melhor a tais demandas, na perspectiva dos “homens
bons” baianos, seria o modelo já consagrado de união para com a “pátria mãe”, e esta fidelidade
seria ratificada pelos sentimentos de pertencimento à grande nação portuguesa e ao Império lusobrasileiro. A mudança de conjuntura em 1822 faria que se deslocasse, para parcela desses grupos
baianos, o centro referencial de legitimidade política – o que não ocorreria sem conflitos. Ser
“brasileiro” ou ser “português” passaria a compor, para além da naturalidade, inclinações e
disputas partidárias (RIBEIRO, 2002). Conflitos que fizeram parte dos primeiros momentos da
construção do Estado Nacional proclamado por D. Pedro.
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