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7

Introdução

  

A ideia inicial – antes de se pensar em livro – era muito simples: 
retrabalhar um texto de um dos organizadores, na medida em que pensá-
vamos que ele oferecia abertura para múltiplas abordagens. Nele atentá-
vamos para dois personagens, um branco e um negro, com prestígio em 
seus grupos raciais e étnicos, que se tornaram exemplos de construção 
de individualidades. Eles apareceram devido a um evento, no sentido de 
Barth, onde batem de frente, cada um usando suas armas para desqua-
lificar o outro. De certa forma, reiterávamos nossa perspectiva contra o 
essencialismo ou a fixidez identitária, buscando mostrar que os indivíduos 
constroem diferenças a partir de contextos; e não só, no decorrer de suas 
vidas passam por várias mudanças. Por outro lado, enquanto pensávamos 
na reelaboração do artigo, Maria Cecília Velasco e Cruz enviou-nos o seu 
texto sobre o “crime do Caminho Novo”, o qual muito nos entusiasmou, 
por demonstrar a complexidade da formação da estiva em Salvador, com 
a luta de negros pelo seu domínio.

A partir daí, sempre com a participação de Velasco e Cruz, come-
çamos a pensar na realização de uma coletânea, agregando outros estu-
diosos: a proposta era concentrar em personagens baianos na Primeira 
República. Mas, mesmo os personagens extrapolavam a sua condição pes-
soal, muitas vezes envolvendo instituições e a política baiana. Além disso, 
apareceram textos que tratavam de instituições, basicamente. Foi também 
o que aconteceu com o período, a ideia inicial era se manter na Primeira 
República, o que se efetivou, porém dois artigos vão ao Império e ao 
pós-Abolição. Não vimos tais situações como problemas, antes como um 
enriquecimento e aprofundamento da compreensão da realidade baiana. 
E assim surge esta coletânea, denominada Política, instituições e personagens 
na Bahia: 1850-1930, com a participação de antropólogos, historiadores e 
um sociólogo. 

Nesta introdução, resolvemos dar alguns “palpites” sobre o período 
histórico. Evitamos maiores considerações sobre a escravidão, por não 
ser nosso objetivo, assim como por existir na Bahia, na Pós-Graduação 
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em História da UFBA, um grupo especializado na temática, nacional e 
internacionalmente reconhecido, denominado “Escravidão e Invenção da 
Liberdade”, coordenado por João José Reis. Inclusive, recentemente lan-
çaram uma coletânea, organizada por João José Reis e Elciene Azevedo, 
com o título A escravidão e suas sombras (Salvador: EDUFBA, 2012). Aliás, 
nós diríamos que um dos capítulos da nossa coletânea é uma continuida-
de das preocupações do grupo de estudiosos da escravidão, ao abordar a 
trajetória de ex-libertos após a Abolição. Além de participantes na cole-
tânea, temos entre os responsáveis por esta introdução um membro do 
grupo “Escravidão e Invenção da Liberdade”. 

Primeiro, nunca pensamos em o negro ou o branco, pois nos opomos 
a leituras homogeneizadoras da condição racial, abstraindo a localização 
geográfica, a nacionalidade, o momento histórico, a condição de classe, o 
gênero, o grupo familiar, o nível de educação, a situação etária, além das 
singularidades da história de cada individuo. Diferentes o são, conforme 
veremos, um comerciante galego, um membro das elites políticas, assim 
como ex-escravos, um líder da estiva e um intelectual orgânico da popu-
lação afro-baiana.  

Segundo, os ex-escravos e seus descendentes chegaram à Repúbli-
ca pobres, sem educação formal e desvalorizados socialmente. Nenhum 
mecanismo compensatório efetivo foi desencadeado para tentar atenuar 
as distâncias sociais entre negros e brancos. Instituições como a Casa da 
Providência ou a Sociedade Treze de Maio, aqui tratadas, terminavam por 
ser, antes que carreadoras de reais benefícios para escravos, pobres e ex
-escravos, marcadores das distâncias entre os grupos e consagradoras da 
institucionalização do favor. Mesmo em tempos diferentes, a lógica era a 
mesma, o favorecido engrandecia sempre o benfeitor.

Por outro lado, o critério racial, tendo por base a cor e seus elemen-
tos coadjuvantes, foi utilizado para marcar a condição social dos negros. 
Naturalizou-se o comportamento do negro, sendo o mesmo equacionado 
à pobreza e à barbárie. Os jornais do período comprovam em profusão tal 
perspectiva. Entretanto, sendo eles maioria demográfica na cidade e entre 
os trabalhadores, com exemplos marcantes de revoltas no passado, torna-
va-se fundamental para os grupos dominantes impedir a sua organização 
societária. Com a Abolição e a República, o racismo já era um compo-
nente real da sociedade, com seus preconceitos e práticas discriminatórias 
inoculadas na estratificação social. Se com a Abolição nada aconteceu 
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em relação à questão racial, com a República a situação de cidadania de 
segunda classe da gente de cor, como se dizia na época, foi ainda mais evi-
denciada. A República recém-instalada previa que todos teriam direitos e 
deveres perante a lei e a sociedade, mas o voto de 1881 estava reservado a 
alfabetizados. A escravidão estava extinta, mas o trabalho forçado deixava 
à mostra quanto o passado escravista ainda pesava sobre a nação e os seus 
critérios de cidadania. 

Sutilmente, os grupos dominantes trataram de proteger e sacralizar a 
sua situação no mundo social. E isso é efetivado com propriedade e eficá-
cia: indignando-se com a violência policial, como aparece nos jornais da 
época, “contra um pobre velho”; reagindo ao voto de Epitácio Pessoa na 
Conferência de Paris pela desigualdade das raças; incentivando protestos 
contra a segregação racial norte-americana; dizendo que racistas eram os 
outros, os estrangeiros da cidade. 

Enfim, de acordo com nossa concepção, ainda na Primeira Repúbli-
ca começou a formular-se o mito da democracia racial na Bahia. Entre-
tanto, no que tange ao cotidiano, à vivência de negros e brancos na Bahia, 
foi elaborado um “pacto de silêncio”. Em nenhum instante se discutiu 
a situação do negro no mercado de trabalho, onde ocupava as posições 
mais aviltadas, nem tampouco que lhes era vedado o acesso a determina-
das categorias profissionais, como era o caso dos “caixeiros” nas princi-
pais lojas e casas comerciais da cidade. Não se tratava da segregação nos 
espaços públicos, expressamente delineada no âmbito do lazer e serviços. 
Não se retratavam as formas desiguais de tratamento e relacionamento 
– com toda cordialidade, evidente, desde que o negro se “assuntasse”, 
ficasse no seu lugar – entre negros e brancos. Por que os negros aceitaram 
essa representação – e mesmo a reproduziram –, que confiscava a virtual 
possibilidade de uma identidade racial dos homens livres na nova ordem 
social? Seria apenas uma criação arbitrária do olhar superior dos brancos, o 
enunciado de uma equalização de todos – em geral irrealizável e muitas 
vezes impensada – e, ao mesmo tempo, a naturalização do lugar inferior 
do negro?

Isso é simplificar em muito a realidade, na verdade a representa-
ção instituída tinha uma longa conexão histórica, com as divisões e dife-
renciações vivenciadas pelos africanos, crioulos e seus descendentes que 
chegavam à República. Inicialmente porque a ascensão dos mestiços, pre-
tos e africanos, mesmo rara, mas realizada e realizável – e nos artigos os 
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 exemplos vão aparecer –, era um dado visível, factual. Por sua vez, a es-
cravidão estava ainda entranhada em todos os poros, marcando o estatuto 
social e cultural diferenciado de escravos e libertos, de mestiços, crioulos e 
africanos. Mais ainda: as diversas categorias profissionais entre os negros 
afirmavam-se historicamente como um marco de sua heterogeneidade. 

Mas outros aspectos devem ser adicionados. Com a República tive-
ram início mudanças na estrutura de poder, com nítidas repercussões na 
massa trabalhadora. A ampliação do direito de voto propiciou a multipli-
cidade de facções partidárias, representantes dos interesses dos grupos 
dominantes. E serão as lutas entre os membros dos grupos dominantes 
– a trajetória de Seabra é exemplar – que gerarão um clima de eferves-
cência política na cidade, com cada uma das tendências partidárias ten-
tando formar bases de apoio nos setores até então excluídos das disputas.  
Só que essa mobilização do “povo”, não obstante os desdobramentos 
inesperados, antes de propiciar a representatividade das categorias subal-
ternas, sedimentou as estruturas estabelecidas. O clientelismo político, 
uma extensão no âmbito público da ordem privada e das relações pes-
soais, dividiu as classes trabalhadoras – majoritariamente formadas por 
negros –, impossibilitando a constituição, no estrito senso, de formas or-
ganizadas e autônomas de participação no mundo da política. 

A exigência de alfabetização para votar era o indicador preciso da 
exclusão de grandes contingentes da população no processo eleitoral.  
O que se fez com o negro em termos educacionais, conforme pode ser 
visto com a Sociedade 13 de Maio, foi mínimo ou quase nada. Em outras 
palavras, sem a qualidade indispensável para tornar-se eleitor, os negros 
permaneciam distantes do processo eleitoral – excetuando as ocasiões 
que agia como “capanga”, “cabo eleitoral” ou “fazedor de número” nas 
manifestações públicas –, como se fossem cidadãos de segunda categoria. 
As tentativas de lideranças negras instruídas de participarem do campo 
institucional da política, como Manuel Querino, com a criação do Partido 
Operário, morreram no nascedouro. Sem nenhuma chance de sucesso 
eleitoral a partir de posições autônomas – e provavelmente “aconselha-
dos” –, optaram pela participação através de uma formulação pragmática 
e individual, firmada na composição com os “donos do poder”. Em sínte-
se, em sua maioria pobres, sem instrução, excluídos da cidadania política, 
sem possibilidade de mobilização em torno da condição racial, teriam que 
buscar outros caminhos para a sua afirmação na Primeira República.
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Terceiro, apesar de todo um contexto amplamente desfavorável, os 
negros, assim como o fizeram desde o Brasil colônia, não permaneceram 
no lamento, na autocomiseração e autopiedade, mas antes, como agentes 
ativos nas formulações societárias, empreenderam uma incessante luta na 
busca por condições mais favoráveis naquela multifacetada Bahia. A luta 
se travou não apenas no campo do trabalho, mas também no plano da 
cultura. A tentativa de extinguir os vestígios do nosso passado, caracteri-
zada pela forte presença na cultura popular das matrizes africanas, foi em 
vão. Ao contrário, apesar de toda a repressão, a herança de raízes africanas 
sobreviveu. E vive até os dias de hoje. 

A coletânea, embora se abra, do ponto de vista espacial, para o Re-
côncavo, basicamente se concentrou em Salvador, bem como temporal-
mente, com as exceções já citadas, na Primeira República. Na “cidade 
da Bahia” se formou um mundo cultural paralelo, popular e negro, mas 
nada segregado, que ecoava pela cidade, plasmado na resistência à discri-
minação e mesmo à repressão, com aparente acomodação, negociação e, 
muitas vezes, o silêncio. Para isso tornou-se imprescindível para o negro 
constituir melhores condições materiais de existência, de participação na 
economia da cidade. Assim, no período em questão, eles mantiveram e 
aprofundaram o domínio que já possuíam sobre várias áreas do mundo 
do trabalho. 

Salvador permaneceu tendo no comércio o seu setor hegemônico, 
mantendo-se a acumulação basicamente na esfera da circulação. Assim, 
a República chegou sem o acompanhamento de maiores alterações na 
estrutura produtiva. Por sua vez, de forma conexa com a manutenção 
do mesmo tipo de economia do período escravista, a cidade não sofreu 
nenhuma grande alteração demográfica. Óbvio, após a Abolição, gente 
do Recôncavo, sobremodo ex-escravos, vieram para Salvador, mas nada 
que seja extraordinário demograficamente. Mais importante: o desenvol-
vimento da lavoura cacaueira poupou Salvador de receber os imigrantes 
das zonas rurais do estado. E, por outro lado, o contingente de estrangei-
ros que aportou na cidade foi mínimo – na maioria espanhóis, conforme 
veremos –, incapaz de alterar a sua composição demográfica e, por conse-
guinte, ser a base de um deslocamento das posições ocupadas por pretos 
e mestiços na  Primeira República. Só isso já a diferenciou em muito dos 
processos ocorridos nos mercados de trabalho do Sudeste. 
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A cidadela negra que recebia no século XIX milhares de africanos anu-
almente, tendo em 1872 68,9% de não brancos, preservou nas primeiras 
décadas de liberdade, e mesmo posteriormente, a sua composição racial. 
Isso significou que o operário, o trabalhador em geral, o que pegava no 
pesado, era majoritariamente o negro. E, para o branco, o trabalhador era 
indispensável para a manutenção de sua economia comercial e mesmo 
para a sua sobrevivência, desde a comida até os pequenos serviços essen-
ciais para o seu cotidiano e prazer. Assim como o fizeram no passado, 
mantendo-se uma economia de mercado simples, muitos pretos e mesti-
ços puderam avançar no controle direto sobre os seus meios de produção, 
nas oficinas, no artesanato, na construção civil, no comércio ambulante e 
nos serviços de ganho. 

Numa cidade que vivia do comércio, em que a paralisação da circula-
ção de mercadorias poderia ocasionar grandes perdas aos donos do poder, 
os negros dominavam algumas áreas vitais do transporte de mercadorias. 
Eram hegemônicos no porto, com a estiva, e reinavam também entre os 
ganhadores, carroceiros, aguadeiros, controlando o processo de trabalho 
e desenvolvendo uma coesão e identidade proletária que lhes assegurava 
uma grande capacidade de barganha. Embora com outras características, 
a mesma composição e organização aparecia na construção civil. Assim, 
o trabalho que os desqualificava também lhes proporcionava, pelo caráter 
da economia, a recusa do pretendido servilismo. E isso se fez não apenas 
como uma reação direta e emocional diante da Abolição, mas como uma 
ação sistemática e contínua. 

Uma oposição de trabalhadores que não queriam ficar à mercê dos 
brancos, das suas formas variadas de sujeição e que estavam certos de que 
muito pouco ganhavam no tempo e esforço dedicados ao trabalho que 
produzia riqueza... para os outros. Em outras palavras, segundo sua lógica 
e significado, trabalhavam para viver. O irônico é que a formulação políti-
ca estabelecida pelo negro na forma de trabalhar foi utilizada pelos bran-
cos para lhe conferir mais um atributo negativo: a preguiça. Entretanto, o 
que se assistiu na Primeira República foi o desenvolvimento de uma forte 
capacidade de reivindicação dos seus direitos elementares. Salvador, ao 
contrário do discurso hegemônico da harmonia, foi o palco, na Primeira 
República, de 92 greves. Nada mal para quem ainda carregava sobre os 
ombros a pecha de não ter se adaptado à lógica capitalista.
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Trabalhadores que, diante do patronato ou do peso da mediação 
das facções políticas instituídas, apareciam como sujeitos com escolhas, 
elaborando práticas e representações próprias. Trabalhadores que se or-
ganizavam coletivamente, através dos modos particulares como cada 
categoria profissional vivia e sentia as suas condições, mas também tra-
balhadores que buscavam pontos comuns na experiência das distintas ca-
tegorias profissionais. E era isso que possibilitava quase uma “cadeia de 
movimentos”: paravam os marítimos, paravam os ferroviários, paravam 
os trabalhadores têxteis, etc. Ao ponto de, na greve geral de 1919, a parali-
sação se iniciar na construção civil e atingir todos os setores da cidade por 
mais de 6 dias. Enfim, o trabalhador negro transmutou-se em operário e 
não ficou chorando o leite derramado.

Mas vamos à coletânea, organizada segundo o prisma temporal. Ela 
é aberta com Miguel Luiz da Conceição, com Educar para bem servir: entre 
a Abolição e a República: as elites baianas e a educação de escravos libertos, onde 
o autor enfoca duas instituições, a Casa da Providência e a Sociedade 13 
de Maio. A primeira, criada no Brasil imperial, voltada para as “camadas 
desassistidas”, com apoio de ilustres baronesas; já a 13 de Maio foi es-
tabelecida logo após a Abolição. Foi uma iniciativa governamental, com 
o apoio de vários segmentos, sendo a “grande obra de reparação” a que 
tiveram direito os ex-escravos. Nem duas centenas de alunos chegaram 
a possuir a 13 de Maio, e sua divisa era Trabalho, Instrução e Ordem. 
Enfim, a educação seria o instrumento para a manutenção da ordem e a 
permanência dos ex-escravos no trabalho. Em 1896 já haviam sido intei-
ramente reformulados os seus objetivos, e os ex-escravos já haviam sido 
esquecidos. Já eram “indivíduos”.

O capítulo seguinte, de Walter Fraga Filho, Migrações, itinerários e es-
peranças de mobilidade social no Recôncavo Baiano após a Abolição, demonstra a 
trajetória de ex-escravos e seus descendentes após o fim da escravidão. 
As motivações variadas que determinaram a permanência ou a migração. 
O deslocamento das zonas rurais para as cidades, em especial Cachoeira, 
São Félix e Salvador. Os que queriam retornar para a África e as diferentes 
formas de adaptação à nova realidade; os desafios e, muitas vezes, confli-
tos; os indigentes e os ascendentes. A transmutação da raça em condição 
de classe, como trabalhadores urbanos.

A República de 1889: utopia de branco, medo de preto: a liberdade é negra, 
a igualdade é branca e a fraternidade é mestiça, de Antônio Sérgio Alfredo 
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 Guimarães. O autor analisa a forma como os diferentes componentes da 
sociedade brasileira vivenciaram a Abolição e a República. E demonstra, 
com competência, a necessidade de fugirmos a imagens redutoras, seja 
em relação à liberdade, seja em relação à democracia racial. O seu texto 
provoca e instiga, abrindo caminhos para a reflexão e desdobramentos, 
alguns deles já presentes na coletânea.

Wlamyra Ribeiro de Albuquerque, com Esperanças de Boaventuras: cons-
truções da África e africanismos na Bahia (1887-1910), focalizando dois clubes 
carnavalescos de afrodescendentes, procura compor as diversas imagens 
da África na Bahia do final do século XIX e início do XX. E demonstra o 
que dissemos acima: apesar de todas as tentativas de erradicá-la, a herança 
africana permanecia viva na Bahia. E entre os mantenedores, lá estava o 
personagem do capítulo seguinte: Manuel Querino: operários e negros diante 
da desilusão republicana, de Sabrina Gledhill, o qual reitera as colocações de 
Guimarães em relação ao desencanto de intelectuais negro-mestiços com 
a República Velha. Envolveu-se no jogo pesado das lutas das oligarquias 
baianas e “sobrou”. Figura solitária, por suas posições em relação ao pa-
pel do negro na formação e desenvolvimento da sociedade brasileira, ele 
tornou-se um ícone para a militância negra. E nos últimos tempos vem 
também obtendo reconhecimento da academia por sua obra. E Gledhill 
tem sido uma das suas grandes divulgadoras.

Joaci de S. Cunha, com O roseiral e os espinhos: J. J. Seabra e a crise da sua 
supremacia política na Bahia, esboça momentos significativos da trajetória 
de um dos mais importantes políticos da Bahia no século XX. Brigas de 
“cachorros grandes”, mas também atazanados pela “patuleia”, pelo povo 
das ruas da Bahia. A trajetória de Seabra deixa uma grande lição para o 
presente: “poder demais termina por gerar serpentes na própria casa”. 
Uma boa discussão para os tantos especialistas sobre a história da política 
baiana. 

Maria Cecília Velasco e Cruz, com Sangue no Cais do Porto: pai e filho 
na luta contra a União dos Operários Estivadores na Bahia,  aborda um dos 
momentos mais provocantes e delicados da vida portuária baiana. João 
Adão pertencia a uma família de negros abastados, respeitados social-
mente e com grande poder na estiva. Com a sua trágica morte vemos, de 
forma flagrante, a força de sua família, agindo diretamente sobre a mídia 
(os jornais) e o poder judiciário, com a transformação dos estivadores em 
meros assassinos e bandidos. E essa versão da história poderia tornar-se 
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a única. Mas, em 1986, aparece uma outra perspectiva, publicada com 
verba sindical, com “os operários escrevendo sua própria história” através 
do estivador baiano Heliogábalo Pinto Coelho, denominada O Histórico 
da Estiva. Um relato de 1912 até os dias atuais. Uma nova versão, mitificada, 
com a autora, de forma crítica, vendo-a como uma mistura admirável de 
realidade e fantasia, um entrelace de luzes e sombras. E, ao abordar as 
relações entre a vítima do Caminho Novo e suas ligações com a África, 
chega coincidentemente a um dos personagens do último artigo: Maxwell 
Porfírio de Assumpção Alakija. Talvez tenha muito sentido a hipótese de 
Velasco, de que os conflitos dramáticos de 1912 e 1913 sejam a última eta-
pa de uma disputa entre crioulos livres e cativos, em sua maioria africanos, 
no século XIX, pelo controle do porto. Os africanos desapareceriam ou 
seriam muito poucos no século XX, mas a africanidade, mítica ou histó-
rica, teria longa vida.

Jeferson Bacelar e Cláudio Pereira, com Um galego no paraíso de todas 
as raças, abordam basicamente a trajetória de um branco estrangeiro, ga-
lego, querendo ascender. Nas andanças amorosas da vida de um jovem 
imigrante, encontrou-se com as camadas populares de Salvador. Acusado 
de “defloramento”, irá ter pela frente um africano de uma família pro-
eminente de “retornados”, pertencente à “cidade das letras” da cidade 
da Bahia. Uma estória intrigante de confronto de identidades étnicas e 
raciais, que muito revela da complexidade da situação baiana. 

Este é o quadro geral da coletânea.
Para finalizar, gostaríamos de agradecer a Flávia Goulart M. Garcia 

Rosa e toda a equipe da EDUFBA. E esclarecer que a participação de 
Maria Cecília de Velasco e Cruz foi fundamental para a realização da cole-
tânea. Ela indicou autores, fez a revisão de textos e nos acompanhou em 
todos os passos na feitura do livro. Por generosidade, não quis ser incluída 
como organizadora, por isso não apenas agradecemos o seu trabalho, de-
dicamos a ela este livro. Merecidamente. 

Jeferson Bacelar
Cláudio Pereira

Wlamyra Ribeiro de Albuquerque
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Educar para bem servir:  
Entre a Abolição e a República: as elites 

baianas e a educação de escravos e libertos1

Miguel luiz da ConCeição

  

Na segunda metade do século XIX, o Estado brasileiro assumira a 
condução das mudanças no campo educacional através de sucessivas re-
formas do ensino, tendo em vista a educação como instrumento de adap-
tação da estrutura social vigente às mudanças nos cenários econômicos 
e políticos e às ideias de progresso e modernização nacional. Para tanto, 
fazia-se necessário que ela fosse estendida à maior parte da população até 
então excluída do sistema de ensino, ou seja, que as chamadas  “classes 
 populares” também dela pudessem se beneficiar. Contudo, embora a 
educação permanecesse presente nos discursos das elites como meio de 
formar cidadãos ordeiros, capazes de contribuir sem conflitos para o de-
senvolvimento da nação, na prática o poder público pouco avançou para 
garanti-la efetivamente a essas classes – até a virada do século.

Como nas demais províncias do Império, na Bahia tal lacuna permi-
tiu que instituições de caráter religioso ou filantrópico, conduzidas pelas 
elites locais, independente da ação do Estado, atuassem no âmbito da 

1 Este artigo foi produzido a partir da minha dissertação de mestrado intitulada O aprendizado da 
liberdade: educação de escravos, libertos e ingênuos na Bahia oitocentista, apresentada à Faculdade de Fi-
losofia e Ciências Humanas da UFBA, em 2007. Agradeço à professora Maria Cecília Velasco 
e Cruz os comentários e sugestões ao texto.
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educação e da instrução popular, sobretudo dos libertos, dos “ingênuos” 
e, a partir da abolição da escravidão, dos “13 de maio”, ex-escravos “re-
midos” pela Lei. Exemplos dessa iniciativa foram a Casa da Providência, 
fundada a 23 de julho de 1854, e a Sociedade Treze de Maio, fundada a  
16 de maio de 1888, ambas em Salvador. 

No intervalo de quase quatro décadas que separa a criação das duas 
instituições, correspondente a um período politicamente conturbado, 
economicamente depressivo e socialmente instável, no qual recrudesceu 
o movimento contra a escravidão, seguido da Abolição em 1888 e da 
proclamação da República no ano seguinte, revela-se a permanência dos 
discursos e das ações no sentido de definir o comportamento exigido do 
liberto, e estabelecer os limites da sua liberdade. Em grande parte, eram 
estas demandas que a Casa da Providência e a Sociedade Treze de Maio 
pretendiam atender. A primeira instituição, embora acolhesse as herdeiras 
da mais fina sociedade baiana, propunha-se também a cuidar da educação 
e instrução de meninas órfãs e pobres, além de admitir entre estas, o que 
era incomum, meninas escravas, impedidas legalmente de serem matricu-
ladas nas escolas primárias públicas. A segunda tinha por finalidade ins-
truir e educar os “libertos e seus descendentes de qualquer idade e sexo”. 
Uma e outra sobreviveram, com maior ou menor longevidade e diferentes 
formas de adaptação, ao advento da República.

Aptas a todos os misteres, conservando com desvelo 
a honra

A Casa da Providência era mantida pela Associação das Senhoras da 
Caridade, confraria criada por Dom Romualdo Antônio de Seixas, Mar-
quês de Santa Cruz, Arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil, e D. Luísa 
Margarida Borges de Barros, então viscondessa de Barral. A instituição 
era dirigida pelos padres Lazaristas e Irmãs de Caridade trazidas da Fran-
ça, no ano anterior, pela viscondessa, sendo seu primeiro diretor o padre 
Amado José Lamant.2 A iniciativa de instalá-las teria sido de D. Romualdo 

2 “Discurso proferido pelo Exmo. Sr. Cons. José C. Junqueira Ayres de Almeida na sessão 
magna da Associação comemorativa do Centenário da Independência, a 22 de setembro 
de 1922, e notas completivas relativas à fundação e histórico da Associação. Bahia, 1924.  
ALMEIDA, José C. Junqueira Ayres de. Discurso na sessão magna da Associação comemora-
tiva da Independência. Boletim da Associação das Senhoras da Caridade, Salvador, Escolas Profis-
sionais Salesianas, p. 5-110, 1999. Reimpressão de 1924.
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de Seixas, mas a condessa de Barral é considerada sua principal fundadora 
e benfeitora.

D. Luísa Borges de Barros (1816-191), viscondessa (depois condes-
sa) de Barral e Pedra Branca, nasceu na Bahia e foi educada na França. 
Era filha do visconde de Pedra Branca, diplomata e político baiano, rico 
senhor de engenho. Casou-se com um nobre francês, filho do conde de 
Barral, daí o seu duplo título. Vivia na corte francesa, pois se tornou dama 
de companhia e amiga de D. Francisca, irmã de D. Pedro II e casada com 
o príncipe de Joinville, filho do rei Luís Felipe. Em 1848, teve de deixar a 
França com o marido e vir para o Brasil em consequência da Revolução 
que depôs o monarca francês. D. Francisca recomendou-a ao irmão para 
tutora das princesas Isabel e Leopoldina, e em 1856 a condessa foi con-
tratada por D. Pedro, passando a morar no Paço de São Cristóvão. Daí 
resultaria uma forte relação com o Imperador e a família imperial, cultiva-
da por toda sua vida. Os relatos sobre a condessa de Barral afirmam que 
ela era culta e talentosa, dotada de viva inteligência, poliglota, de conversa 
agradável, “uma brasileira com os hábitos da nobreza francesa”.3

A ata da fundação da Confraria, em 9 de julho de 1854, declara que 
seu fim era “o exercício da Caridade”.4 Propunha-se a cuidar dos enfer-
mos e da pobreza desvalida, mas já na segunda reunião, em 23 do mesmo 
mês, a diretoria deliberou estender a sua obra, criando a Casa da Provi-
dência, um estabelecimento que “[...] seria ao mesmo tempo abrigo e casa 
de educação para órfãs desprotegidas, externato para as meninas pobres 
que procurassem a sua escola, e dispensário”.5 No final de 1854 a Associa-
ção já contava com “cerca de 170 filiadas, colhidas entre as Senhoras da 
mais distinta e alta sociedade da Bahia”, sob a direção de D. Escolástica 
Basiléia de Seixas, irmã do Arcebispo Primaz. 6

De fato, vários sobrenomes ligados a ilustres famílias baianas de 
senhores de engenho, grandes comerciantes e diversas autoridades 

3 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. Sobre a condessa de Barral ver também CARVALHO, 
José Murilo de. D. Pedro II. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

4 Ata da fundação da Associação das Senhoras da Caridade, publicada no Boletim da Associa-
ção, p. 43. Ata da fundação da Associação das Senhoras da Caridade, publicada no Boletim da 
Associação das Senhoras da Caridade, Salvador, Escolas Profissionais Salesianas, p. 32-33, 1999. 
Reimpressão de 1924.

5 ALMEIDA, 1999, p. 11.
6 Ibid., p. 34.
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 alinhavam-se entre viscondessas e baronesas da terra. Prestígio e nobreza 
eram acentuados pela participação da Imperatriz D. Thereza Christina, 
agraciada com o título de Protetora da instituição. Tamanha concentra-
ção de cabedais e influência permitiu que o “primeiro pecúlio” angariado 
pelas associadas para a fundação da Casa da Providência somasse cerca 
de 14:000$000 (quatorze contos de réis). Assim, pôde a Associação ins-
talar-se em um prédio vizinho à igreja da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos, na Ladeira do Pelourinho, onde, a 14 de outubro 
de 1855, foi inaugurada a Casa da Providência. Na ocasião, nela encontra-
vam-se recolhidas apenas oito órfãs.

Uma década depois, a Casa da Providência transferiu-se para sua sede 
definitiva, um amplo prédio de três pavimentos situado no alto da Ladeira 
do Alvo.  Desta feita, além das freguesias da capital, também as freguesias 
do interior contribuíram com doações para a aquisição do imóvel, às quais 
se somaram as colaborações de “particulares”, ou seja, pessoais, com o 
total arrecadado sendo de 23:907$300. A esses milhões de réis somaram-
se mais 3.275 francos, resultado de uma subscrição posterior feita entre 
amigos e nobres franceses pela condessa de Barral e Pedra Branca.  

Entre 1862 e 1872, período no qual se consolidou a Providên-
cia, esteve à frente da sua administração a baronesa do Rio das Contas,  
D. Maria Amália Muniz Vianna. Porém tudo faz crer que foi no período 
subsequente (1873-1890), sob a presidência da baronesa de Jacuípe, D. 
Maria do Patrocínio de Almeida Junqueira, que a Associação viveu o seu 
apogeu. A instituição se firmara não só como obra de caridade, mas tam-
bém como casa de educação. Sobre esse período o Conselheiro José Jun-
queira de Almeida afirmava, em discurso aos presentes às comemorações 
da Associação pelo centenário da Independência:

Também por essa época – 1880 – atingia vossa instituição todo seu desen-
volvimento e máximo brilho. Firmara-se o seu prestígio. [...] O vosso exter-
nato regurgitava com a freqüência de 179 meninas pobres; o pensionato, que 
havíeis resolvido criar junto ao vosso orfanato, como meio de lhe crescer a 
receita, tornara-se o estabelecimento de preferência procurado pelas famílias 
patrícias da Bahia para educação de suas filhas, [...] a população infantil de 
vossa Casa, entre protegidas e educandas, internas e externas, excedia assim 
de trezentas e cinquenta inocentes meninas, [...].7

7  ALMEIDA, 1999, p. 14.
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Observe-se que o apogeu da Associação coincide em grande parte 
com o período em que se intensificou o processo que levaria ao fim da 
escravidão e à queda da monarquia, e no qual a educação passou a ser 
cada vez mais apontada como instrumento indispensável de adequação 
dos indivíduos às transformações sociais decorrentes das novas relações 
no mundo do trabalho. 

Referindo-se ao movimento abolicionista, “que ressurgira indômito” 
na década de 1880, José Junqueira de Almeida lembra que “o movimento 
encontrava prosélitas” entre as senhoras da Providência, pois não eram 
raros entre elas os exemplos das que espontaneamente libertavam seus 
escravos, e que a própria Casa da Providência, desde os anos iniciais da 
sua fundação, cuidava da educação de “escravas e filhas de escravos”, 
que nela “recebiam instrução”. Tanto que, logo em 1855, resolveram as 
senhoras da Caridade, por indicação de diversas associadas, que essa insti-
tuição estendesse sua ação também às escravas menores, admitindo-as no 
estabelecimento e criando para elas “uma aula e curso especial”. Portan-
to, teriam sido elas as pioneiras a reconhecerem “que o escravo também 
tinha o direito a essa assistência dos seus patrões”, acentua Junqueira de 
Almeida no citado discurso.8

Apesar do tom visivelmente enaltecedor às ilustres e beneméritas 
fundadoras da Casa da Providência, que a ocasião exigia e o sobrenome 
do orador sugere, é inegável a importância do significado da ação dessas 
senhoras da elite baiana ao abrirem as portas da instituição às escravas e 
filhas de escravos para lhes proporcionar educação e instrução, quando 
o Estado não permitia sua matrícula nas escolas públicas. Por outro lado, 
embora não saibamos o número exato de escravas entre as “inocentes 
meninas”, é significativa a proporção de “meninas pobres” entre o total 
de alunas internas e externas da Casa. Enquanto o relatório da diretoria 
referente ao período de 1856 a 1860 lamentava que a “obra” de educação 
das escravas “permaneceu muito limitada”, em 1880, das mais de trezen-
tas meninas “protegidas e educandas”, 179 eram “meninas pobres” do 
externato.9

É interessante notar a proximidade desta iniciativa das senhoras da 
Caridade com a visita de Gonçalves Dias à Bahia, entre 1851 e 1852, bem 

8 ALMEIDA, 1999, p. 16. Junqueira provavelmente se referia às “ingênuas” admitidas para 
serem educadas na Casa da Providência. 

9 Ibid., p. 14. 
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como com as ideias e propostas que ele expôs no seu relatório sobre o 
ensino. Gonçalves Dias fora encarregado pelo governo Imperial de exa-
minar os estabelecimentos das províncias do Norte para apontar a situ-
ação real do ensino nessa região e indicar ao governo providências para 
melhorá-lo. Antevendo os acontecimentos que a partir do fim do tráfico 
negreiro levariam ao fim da escravidão, ele expressou suas preocupações 
com a situação de ignorância dos escravos e recomendou:

Quero crer perigoso dar-se-lhe instrução; mas por que não se há de dar uma 
educação moral e religiosa? Não será necessário prepará-los com muita an-
tecedência para um novo estado a ver se evitamos perturbações sociais, que 
semelhantes atos têm produzido em outras partes, ou quando o reivindicam 
por meios violentos – ou quando o governo imprudentemente generoso os 
surpreende com um dom intempestivo? [...] Educá-los, além de ser um dever 
religioso, é um dever social, porque a devassidão de costumes, que neles pre-
senciamos, será um invencível obstáculo da educação da mocidade.10 

As recomendações de Gonçalves Dias revelam não só as suas ideias, 
como também o pensamento de autoridades e grupos dominantes da so-
ciedade da época que viam o escravo como elemento corruptor da “mo-
cidade” e potencialmente perigoso por ser “naturalmente” embrutecido 
pela condição do cativeiro. Pensamento que persistiria para além da Abo-
lição em relação aos recém-libertos, que deveriam ser preparados para 
“um novo estado”, ou seja, o estado de liberdade, como Gonçalves Dias 
já sugerira três décadas atrás. 

De fato, é possível observar que estas ideias circulavam entre as elites 
nacionais e nortearam as iniciativas particulares nesse campo. Quando 
passou pela Bahia, Dias teve contato com autoridades e cidadãos ilustres. 
Teriam as suas recomendações relativas à educação dos escravos influen-
ciado a decisão de alguns dos representantes das elites locais de quebrar 
a norma oficialmente estabelecida e acolher escravinhas, ao fundarem a 
Casa da Providência? Ou já haveria então uma predisposição das senhoras 
baianas nesse sentido, notada pelo visitante e adotada entre suas propos-
tas para a educação nacional? Não encontramos dados que comprovem 
estas hipóteses.

No entanto, enquanto ampliava o atendimento às órfãs, a Casa da 
Providência parece ter encontrado resistência ao acolhimento de  escravas. 

10 Antonio Gonçalves Dias apud ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil 
(1500-1889): história e legislação. São Paulo: EDUC, 2000. p. 336-375.
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Essa resistência revelava, tal como a legislação sobre o negro e as re-
formas do ensino na Bahia, o “conservadorismo” de parte da sociedade 
baiana com relação à educação de escravos, uma dificuldade natural, se-
gundo o padre Lamant. Propostas de educação, mesmo que pretensamen-
te liberais e progressistas, não deveriam reverter um processo de exclusão 
social engendrado durante séculos e consolidado nas práticas pessoais e 
institucionais. Impunha-se evitar a subversão da ordem. 

As “prosélitas” da Associação das Senhoras da Caridade certamente 
não pretendiam o contrário. O certo é que, ao menos quanto aos motivos 
que tornavam necessária a educação das escravinhas e quanto ao tipo 
de instrução que devia lhes ser ministrada, encontramos concordâncias 
entre as propostas de Gonçalves Dias e as ideias e práticas pedagógicas 
da Casa da Providência. É o que revelam os relatórios do seu diretor, o 
padre Lamant, entre 1856 e 1860, quando informa que foi aumentado o 
número “das Irmãs para trabalharem no empenho de regenerar as escra-
vas jovens, oferecendo-lhes gratuitamente o duplicado ensino do trabalho 
e da religião”.11

Como se pode deduzir das palavras do padre Lamant, ao dever reli-
gioso inspirado na compaixão e na caridade cristã sobrepunha-se o dever 
social de proporcionar uma educação regeneradora e formadora àquela 
classe “degradada”, resgatando-a da ignorância. Assim, sobretudo, o ca-
ráter degenerado que a escravidão “naturalmente” impunha aos cativos 
não teria “uma ação desmoralizadora” sobre a população livre, da mesma 
forma que alertara Gonçalves Dias ao prescrever a educação como remé-
dio e antídoto para essa “enfermidade” social. Tal temor de contaminação 
viciosa pela convivência entre senhores e escravos e os meios para evitá-la 
são acentuados nos relatórios do reverendo Lamant:

[...] pois degradadas as amas de vossos filhos lhes comunicariam o instinto, 
a lição, o exemplo da corrupção e do vício; morigeradas e virtuosas, conser-
varão no seio de vossas famílias o salutar perfume da inocência, inoculando 
com o exemplo as lições de obediência, o temor de Deus, a prática de todas 
as virtudes.12

Através do discurso do padre Lamant percebe-se que, sutilmente, 
se procurava inculcar nas escravas, através da educação, a conformação 

11  Padre Amado José Lamant citado por ALMEIDA, 1999, p. 72-73. 
12  Idem.
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ao estado de dependência e obediência, inerente à escravidão e ao lugar 
social que lhes fosse destinado, garantindo a permanência desses senti-
mentos mesmo após uma eventual conquista da liberdade. Por outro lado, 
estimulava-se a fidelidade e a gratidão das escravas aos seus senhores, na 
expectativa de que tais sentimentos fossem transmitidos à sua descen-
dência. Esta certamente foi uma estratégia largamente utilizada, princi-
palmente pelas senhoras, para manterem em torno de si suas escravas, 
principalmente as domésticas, bem como sua prole, quando alforriadas, e 
mesmo após a Abolição.

A escrava ideal que a Casa da Providência se dispunha a preparar 
deveria ser “morigerada”, ou seja, ter boa educação, ser comedida, mo-
derada. Aliás, “morigerado” será um padrão de comportamento esperado 
não só de escravos e libertos, como também de toda a “classe desprovi-
da”, e uma expressão comum a todos os discursos sobre a educação ade-
quada ao preparo da mão de obra livre, antes e após a Abolição, sempre 
remetendo ao sentido de conformidade e subalternidade. Mas, entre as 
escravas, esse comportamento deveria ser precedido de outro mais im-
portante: o virtuoso, proporcionado pela educação moral e religiosa, que 
garantiria a sua “inocência”, no seio da família senhorial, pela contenção 
dos próprios “instintos” e do “vício”. Será esse benefício moral que o 
reverendo Lamant irá continuar ressaltando nos seus relatórios, ao insistir 
na importância de manter esta função educadora da Casa:

Nem se deve deixar no olvido a aula de trabalho e educação para as escra-
vas. Não é porque em vossas mãos têm elas de tonar-se aptas para todos os 
misteres de uma casa, mas é porque conhecendo mais perfeitamente a sua 
dignidade de Cristãs, [...] terão mais respeito a si mesmas, e conservando com 
maior desvelo o que as faz honradas, por isso mesmo se farão mais úteis nas 
casas a que pertencerem.13

A prudência sacerdotal no uso das expressões não oculta a clareza 
dos seus significados: a importância e a necessidade de controlar as mani-
festações da sexualidade no ambiente familiar, impedindo os excessos es-
timulados e facilitados pela proximidade ou promiscuidade entre escravas 
“depravadas” e “inocentes sinhozinhos”, ou experientes “ioiôs”. Cabia 
lembrar às senhoras da Caridade o seu papel de guardiãs da moralidade 
e integridade do lar, em seu próprio benefício e das suas famílias.  Afinal, 

13  LAMANT apud ALMEIDA, 1999, p. 72. 

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   24 10/12/13   15:19



25

a elas principalmente interessava o cuidado com seus filhos machos na 
“precoce voluptuosidade, a fome de mulher” que, segundo Gilberto 
 Freire, fazia de 

qualquer brasileiro de treze ou quatorze anos um don-juan, precocidade su-
postamente estimulada pelos dengos, agrados e agarros com as negras desde 
a primeira infância, e que para o ‘liberal’ patriarcalismo de então resultava na 
exaltação do menino ‘raparigueiro’, ‘femeeiro’, que não tardasse em empre-
nhar negras, aumentando o rebanho e o capital paternos.14 

Sendo mães cuidadosas e cristãs, deviam, portanto, preservá-los da 
“contaminação” moral, e até mesmo física, no caso das doenças venéreas 
tão comuns naquela época. 

Esse cuidado daquelas mães de família do final do oitocentos obvia-
mente deveria se estender aos seus maridos, conforme a visão senhorial, 
sempre tentados pela lubricidade típica de alguma negrinha, jovem e fo-
gosa, ao alcance das mãos. No entanto, daquelas diligentes senhoras da 
mais alta estirpe baiana, virtuosas, cultas, urbanas e civilizadas, já não se 
esperava o comportamento de outras do passado recente, “[...] analfabe-
tas, algumas; outras fumando como caiporas; cuspindo no chão; e ainda 
outras mandando arrancar dentes de escravas por qualquer desconfiança 
de xumbregação do marido com negras”.15 Como não podiam garantir 
diretamente dos seus consortes a resistência às tentações da carne e, por 
conseguinte, a sua fidelidade, deviam cuidar de obtê-la, indiretamente, por 
meio das suas fiéis e dedicadas escravas, educando-as para se tornarem 
castas e virtuosas. Estas, agradecidas por terem recebido das suas gene-
rosas senhoras as armas morais com as quais defenderiam “com maior 
desvelo o que as faz honradas”, saberiam resistir às investidas de senho-
res que eventualmente insistissem naquelas práticas lascivas, para muitos 
socialmente toleráveis, ainda que para outros moralmente desabonadoras. 
O aprendizado desse sentido de honra e dignidade devia começar cedo e 
nada melhor do que a convivência com o exemplo das próprias “sinha-
zinhas”, partilhando a mesma educação moral e religiosa, embora respei-
tando os limites impostos pelas distâncias dos lugares sociais.

A ampliação e organização do espaço físico da Casa da Providên-
cia na sua fase de crescimento e prestígio, sob a direção da baronesa de 

14  FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 45. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 425.
15  Ibid., p. 399.
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 Jacuípe (1873-1890), indicam os ideais pedagógicos e de organização dos 
espaços sociais através da educação adotados pela instituição, como pre-
tendiam as elites baianas, enfim tão bem representadas nessa associação 
de senhoras caridosas. Nesse período, o pensionato foi reformado e re-
organizado para servir como estabelecimento de ensino e internato para 
meninas “de família” da capital e do interior, visando aumentar a receita 
da instituição. A própria baronesa deu seu aval à qualidade do estabeleci-
mento, fazendo nele internar suas netas e sobrinhas, exemplo que logo foi 
seguido por outras senhoras da sociedade. Sobre essa fase de ampliação 
da Casa e a convivência de tão diferente clientela, que incluía órfãs de-
samparadas e meninas da mais fina sociedade, José Junqueira de Almeida 
comenta:

[...] – o aumento do número das órfãs amparadas, elevando-o para sessenta e 
posteriormente a setenta, propondo para elas o mesmo tratamento das pen-
sionistas, a só discriminação dos dormitórios, sala de refeições e vestuário, que obe-
deceria aos modelos da instituição, e trabalhos da casa a que seriam chamadas, 
como fazendo parte e complemento de sua educação.16

Diante do exposto, fica difícil acreditar na existência de um trata-
mento igualitário das duas classes de educandas. Resta admiti-lo como 
“proposta”, da qual fala o comentarista. Identificados os espaços de dis-
criminação, escapam os que, supõe-se, permitiriam o mesmo tratamento, 
ou seja, a sala de aula e o pátio do recreio. Infelizmente não se localizou 
documentação que informasse o currículo adotado pela instituição e se 
o mesmo era comum a todas as educandas. No entanto, um grande nú-
mero de volumes em francês – gramáticas, compêndios, literatura – foi 
encontrado, indicando o modelo de educação adotado. Será que as órfãs 
e escravas participavam dele? Dificilmente, supomos. 

Porém, mesmo admitindo-se a uniformidade curricular para o apren -
di zado intelectual, moral e espiritual, as marcas da discriminação se faziam 
visíveis. Enquanto as meninas pensionistas se dedicavam às prendas do-
mésticas recomendadas para a sua educação de futuras senhoras, as “am-
paradas” eram exercitadas na prática dos “trabalhos de casa a que seriam 
chamadas”, complementando, assim, a sua educação para o futuro que as 
esperava, de serviçais obedientes, eficientes e disciplinadas. Permanecendo 

16 ALMEIDA, 1999, p. 63. (grifos nossos)
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através do tempo, tais marcas estão registradas em fotografias das primei-
ras décadas republicanas, em espaços de convivência como o “democrá-
tico” pátio do recreio, através do vestuário diferenciado. Belos vestidos, 
contrastando com roupas simples e aventais.

Portanto, para as escravas e suas descendentes, era outro o aprendi-
zado social, mesmo que a convivência diária criasse na maioria das edu-
candas a ideia de proximidade, e forjasse sentimentos de cumplicidade, 
fidelidade e gratidão a serem mantidos no futuro e para além dos mu-
ros. Como já sugerimos, através dessa estratégia as senhoras pretendiam 
que aquelas atitudes se eternizassem, neutralizando os conflitos e inibin-
do nas suas “protegidas” projetos pessoais autônomos ou antagônicos.  
No entanto, tais sentimentos não transitavam em mão única. Logo, tanto 
puderam ser um recurso para neutralizar certos conflitos e inibir projetos 
antagônicos das acolhidas “menos favorecidas”, como lhes serviram de 
instrumentos ou armas na luta para alcançarem seus próprios objetivos, 
como, por exemplo, pretender a continuidade do acesso à educação atra-
vés da sua prole.

No final das duas décadas sob a direção da baronesa de Jacuípe, 
ocorreram o fim da escravidão e a queda da monarquia. Embora sem o 
“patrocínio do trono” e da família imperial, a Associação de Senhoras da 
Caridade não sofreu de imediato um grande abalo com a proclamação da 
República. Isto porque, segundo José Junqueira Ayres de Almeida, “havia 
criado raízes fundas nesse terreno em que a seiva da bondade e da ternura 
jamais se esgota – o coração da mulher baiana”, e a Bahia republicana 
“recebeu no melhor de seus cuidados a obra da Bahia do Império.” 17

Adaptando-se aos novos tempos e à nova forma de governo, a Asso-
ciação ampliou as suas atividades para que correspondessem às exigências 
criadas pelos “avanços do progresso” no país. Apesar do impacto que 
a queda da monarquia possa ter provocado, a Associação das Senhoras 
da Caridade manteve-se ativa e procurou ampliar o alcance da sua ação 
formadora, educando para o trabalho nos moldes do novo regime e do 
seu ideário.

Tanto assim que na primeira década republicana reformou os seus 
estatutos, desligou-se da Província Brasileira das Irmãs de Caridade e 
dos Padres Lazaristas, e passou a ser dirigida por um sacerdote secular, 

17  ALMEIDA, 1999, p. 2. 
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 nomeado pelo Arcebispo Primaz da Bahia, expandindo a sua obra social. 
Nas décadas seguintes ampliou suas atividades assistenciais, fundando a 
Despensa dos Pobres, a Farmácia São Vicente e a Rouparia de Nossa 
Senhora da Penha para distribuição de alimentos, remédios e roupas aos 
pobres e enfermos.

Também as suas atividades de ensino foram reestruturadas. Agora 
que já não havia escravas e ingênuas, a Casa da Providência continuou 
sendo internato para órfãs e externato para meninas pobres, ou seja, para 
a “infância desvalida”, denominação que servia para determinar todos 
esses grupos. Ao internato e ao externato foi anexado “um pensionato 
para educação de meninas cujos pais queiram confiar ao estabelecimento 
sua educação e ensino”. Além disso, foi criada uma escola complementar, 
destinada às pensionistas e órfãs, organizada nos moldes dos institutos 
oficiais e aos mesmos equiparada.

Seguindo as novas tendências do discurso pedagógico, que defendia 
um ensino menos literário e mais voltado para a formação profissional, 
modificou os seus programas e métodos de ensino, bem como substituiu 
antigos compêndios e livros didáticos e mudou o próprio regime do es-
tabelecimento, no intuito de proporcionar “uma educação mais prática e 
utilitária”. Nesse sentido, sua mais importante realização seria a fundação, 
em 1913, da Obra de Proteção às Moças Solteiras e a posterior instala-
ção do Instituto Joana Angélica, abrigo e pousada onde moças pobres 
aprendiam costura, bordado e outras atividades artesanais. Sobre essa es-
cola de ensino profissional, o seu Diretor, Monsenhor Flaviano Pimentel, 
 informava:

É intuito da Associação não fazer dali um asilo de inválidas, mantidas pela ca-
ridade pública, mas uma habitação de moças, vivendo com certo conforto e 
pagando cada qual um mínimo, [...] instituto onde as moças que ali trabalham 
e todas as que dele precisem, com a condição única de terem bom procedi-
mento, venham encontrar abrigo para o descanço (sic) da noite e segurança 
para sua honra, tantas vezes ameaçadas em tantos lugares, onde a exiguidade 
dos seus recursos as obriga a recolher.18

Observa-se que a ação filantrópica não se limitava à concepção 
 assistencialista da caridade que mantém a dependência pela esmola, mas 
estava interessada em promover alguma inserção social através do tra-

18  Monsenhor Flaviano Osório Pimentel apud ALMEIDA, 1999, p. 91-92.
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balho, possibilitando alguma autonomia, embora em uma condição su-
balterna e de acordo com a ordem social vigente. Isto é o que sugere a 
exigência de “bom procedimento”, que certamente não se refere apenas 
ao aspecto moral, apesar da preocupação com a “honra”, esta também 
um fator de instabilidade e conflito. A atuação sobre o comportamento e 
a intervenção nos costumes e nos hábitos das “camadas menos favoreci-
das” visava manter sobre elas um maior controle social.

Em 1924, ao completar 70 anos, a Associação havia educado no in-
ternato da Casa da Providência 1.200 órfãs, e no externato gratuito 5.454 
meninas.19

Enquanto a Casa da Providência vivia seus tempos áureos em meio 
à agitação política e social provocada pela Abolição e pela proclamação 
da República, surgia outra instituição voltada para a educação das “classes 
desfavorecidas”, a Sociedade Treze de Maio, primeira no pós-Abolição 
criada especialmente para a educação dos ex-escravos e seus descenden-
tes. Ambas tinham em comum, além do objetivo ao qual se propunham 
ao serem criadas, resultarem de ações voluntárias de membros das elites 
baianas. Do mesmo modo, ao fim do governo monárquico, ambas se ade-
quaram aos novos tempos republicanos. Entre a Abolição e as primeiras 
décadas da República, conviveram por um breve período, mas enquanto 
a primeira atuou com destaque durante toda a metade do século XIX e 
sobrevive até hoje, ainda que com suas atividades pedagógicas e benefi-
centes reduzidas, a segunda brilhou fugazmente durante apenas alguns 
anos, como pretenderam seus fundadores. Além disso, enquanto a Casa 
da Providência, por muitas décadas, permaneceu uma instituição de ca-
ráter religioso, conduzida predominantemente por mulheres, veremos a 
seguir que a Sociedade Treze de Maio era essencialmente laica e dirigida 
por homens.

Trabalho, instrução e ordem

O 13 de Maio acontecera na véspera. Enquanto os ecos das come-
morações, que na capital da província da Bahia prolongaram-se por mais 
de uma semana, transbordavam nas ruas, a Assembleia Provincial reunia-
se solenemente para receber a notícia oficial do magno Ato da  Sereníssima 

19  ALMEIDA, 1999, p. 97.
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Isabel, Regente Imperial. Confirmada a “redenção absoluta dos escravi-
zados”, como se expressou na ocasião o primeiro secretário, Sr. Antônio 
Bahia, restava aos deputados provinciais – conservadores ou liberais, abo-
licionistas ou não – a aparente unanimidade jubilosa da adesão à festa e ao 
cumprimento inconteste da lei. Porém, as nuvens negras que tingiram de 
temores o crepúsculo dos últimos anos da escravidão não pareciam ter se 
dissipado totalmente no alvorecer da liberdade. Extinta a escravidão, os 
pensamentos divergentes tiveram ocasião de se manifestar para garantir o 
alerta sensato aos que se embriagavam com festivas esperanças.

Denominando-se porta-voz da “minoria conservadora”, o deputado 
Inácio Tosta expôs aos seus pares e ao público que lotava as galerias o seu 
temor com o advir pós-Abolição, passado o entusiasmo da festa:

Mas não está tudo resolvido. É indispensável que a nova Lei seja acompanha-
da de medidas complementares que assegurem o futuro agrícola do país. [...]
Faz-se preciso que a liberdade seja nas mãos do remido a picareta do traba-
lhador honrado e não o punhal do sicário. [...]
Ampare-se a lavoura, instrua-se e eduque-se o remido para que este, longe de ser um 
elemento deletério e subversivo da ordem social, se torne elemento de progresso e 
civilização.
Só assim o Governo fará a felicidade dos senhores de ontem e dos libertos de 
hoje cristãmente irmanados pela Áurea Lei de 13 de maio de 1888.20

O discurso do deputado Tosta reproduzia a visão corrente do es-
cravo embrutecido, mergulhado nas trevas da ignorância e da escravidão. 
Condição que a Abolição, por si só, não superava. Era preciso tutelar 
o recém-liberto, na sua incapacidade de fazer escolhas certas de forma 
autônoma, e conduzi-lo no difícil aprendizado da liberdade, necessário à 
compreensão e aceitação dos seus deveres mesmo com o sacrifício da sua 
vontade. Daí ser imprescindível “instruí-lo e educá-lo”.

Ao pronunciamento do senhor Tosta seguiu-se o do deputado 
Agripino. É significativa a proposta que fez, de que todos assumissem o 
 seguinte:

[...] compromisso de honra de não falarem nem escreverem a palavra escravo 
[e de trabalharem] em benefício de uma outra causa tão simpática [...] quanto 
a redenção dos cativos – a redenção dos ignorantes, para que, cônscios dos 
seus direitos e deveres, possam eles os cidadãos de hoje colaborar conosco 

20  TOSTA, Inácio apud BAHIA. Assembleia Legislativa. Annaes da Assembléa Legislativa Provincial 
da Bahia, 1888. Bahia: Typ. do “Diário da Bahia”, 1889. v. 2. p. 70. (grifos nossos) 
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na grande obra do progresso desta bela província, fadada por Deus para altos 
destinos. (Aplausos prolongados, salvas de palmas dentro e fora do recinto).21

Destacava-se nas falas dos deputados a afirmação categórica da ins-
trução e da educação como meio de garantir a manutenção da ordem, 
sem a qual não haveria progresso. Não bastava estarem os remidos a sal-
vo da escravidão: fazia-se necessário resgatá-los da ignorância, condição 
tida como inerente ao escravo. Considerava-se que aquelas pessoas, su-
bitamente livres, permaneciam incapazes de se autogovernarem, o que 
justificava a autoridade sobre elas. Sugeria-se uma transição, um tempo 
de aprendizagem, o que no fim implicava em uma ampliação do domínio. 
Contudo, embora pela educação e pelo trabalho lhes fosse prometido 
usufruírem a igualdade de direitos e deveres que a lei lhes assegurava, 
essa igualdade era relativizada, definindo as formas de pertencimento do 
ex-escravo à sociedade. 

Naquela sessão festiva da Assembleia Provincial reafirmava-se o es-
tabelecimento de um consenso sobre a presumida assunção de liberdade 
para todos, contanto que condicionada às regras determinadas pelos que 
detinham a autoridade do conhecimento e da experiência “natural” dessa 
liberdade. Estes sim seriam capazes de transmitir tal saber àqueles a quem 
ela estava sendo “concedida”, preparando-os para exercê-la nos limites da 
ordem social vigente. Só dessa maneira poderiam ser transformados em 
agentes do progresso e da civilização então almejados por toda a Nação.

Entretanto, encerrada a festa, os parlamentares não cuidaram efeti-
vamente de implementar medidas que proporcionassem aos “remidos” a 
educação e a instrução que prescreviam com tanta ênfase. O que se cons-
tata é o retorno da discussão sobre os problemas do ensino na província 
ao lugar comum das reclamações contra suas deficiências e à cobrança 
por mais reformas. Os deputados dedicaram-se a requerer abertura de 
mais “cadeiras”, ou seja, escolas, nos distritos que representavam, movi-
dos mais pelos seus interesses políticos eleitoreiros do que pela preocupa-
ção em ampliar e melhorar a qualidade da instrução pública.

Enquanto isso, o presidente da província, Manoel do Nascimento 
Machado Portella, agia com mais discrição. Meses depois, revela essa 
disposição no seu último relatório como presidente. Mantendo um tom 

21  TOSTA, Inácio apud BAHIA, 1889, p. 70-71. 
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 sereno e confiante, como que evitando alarmismos infundados, assim se 
referiu ao 13 de Maio e às medidas que tomou para garantir a tranquili-
dade pública: 

Esta Capital durante muitos dias conservou-se em festas e em expressivas 
aclamações a S. A. Imperial Regente, à Assembléia Geral Legislativa, ao Ga-
binete 10 de Março, e a todos quantos haviam concorrido para o grande 
acontecimento. [...] 
Em nenhuma localidade foi preciso a intervenção direta da autoridade para 
que os ex-escravos entrassem no pleno gozo da liberdade.
Por seu lado os recém-libertos pela Lei não praticaram atos que determi-
nassem a necessidade de intervenção da autoridade, mostrando-se dest’arte 
dignos da condição de cidadãos a que foram chamados.22

Portella estava sendo modesto quanto à festa e omisso quanto aos 
fatos. Não foram assim tão generosamente amplas as provas de nobreza e 
de sentimentos elevados demonstradas por grande parte dos ex-senhores. 
Nem tão de pronto respeitado o direito dos libertos ao pleno gozo da sua 
liberdade.

Manoel do Nascimento Machado Portella era pernambucano e ha-
via sido nomeado para a presidência da província da Bahia em fevereiro 
de 1888, tomando posse em 27 de março. Portanto, foi completamente 
envolvido pelo tenso clima político da mudança de gabinete do Império e 
do desfecho da campanha abolicionista, o fim da escravidão. Sua nomea-
ção teria sido uma iniciativa do barão de Cotegipe, escravocrata e grande 
líder conservador baiano, então presidente do Conselho de Ministros do 
Império, como uma “demonstração de amizade e simpatia”.

Mas Portella não demorou no governo da Bahia. Mal completara um 
ano de mandato, demitiu-se da presidência em 1º de abril de 1889, pas-
sando o cargo ao vice, desembargador Aurélio Espinheira. Neste curto 
período teria preparado “as bases para grandes reformas, como a da ins-
trução pública”. Nas homenagens de despedida, o baiano Araújo Pinho 
o descreveu como “zeloso do bem público” e da “moralidade adminis-
trativa”, razão pela qual teria obtido “a confiança geral” e “o respeito dos 
adversários”.23

22 PORTELLA, Manoel do Nascimento Machado. Relatórios dos Presidentes da Província. Bahia: 
Typ. da “Gazeta da Bahia”, 1889. p. 94, 96. APEB

23 WILDBERG, Arnold. Os presidentes da Província da Bahia, 1824-1889. Salvador: Tip. Beneditina, 
1949. p. 795-803.
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Talvez esse breve perfil explique em parte o modo como ele tratou 
as questões da Abolição. Enquanto na Assembleia o brilhantismo dos 
discursos e a declaração de intenções com relação à educação dos ex-es-
cravos pareciam produzir apenas aplausos ou propostas de medidas bem 
menos democráticas, Portella refletia e tomava providências mais objeti-
vas a esse respeito. Embora procurasse minimizar os problemas advindos 
da Abolição e relativizá-los diante dos temores dos que a ela se opuseram 
predizendo a total desorganização do trabalho e ações violentas dos li-
bertos, Machado Portella não deixava de reconhecer a gravidade desses 
possíveis problemas. Porém insistia que a solução estava na educação dos 
libertos, que os prepararia para sua nova condição e para o trabalho livre. 
Para tanto, apenas três dias após a Abolição, criava a Sociedade Treze de 
Maio, justificando, sob essa ótica, sua iniciativa como governante:

Parecendo-me de máxima conveniência recorrer à ação particular para pro-
mover a instrução dos libertos, defendê-los quando preciso, e dar-lhes co-
locação e trabalho, evitando-se os perigos que da vagabundagem pudessem 
resultar para a ordem pública, convidei crescido número de cidadãos para 
uma reunião em Palácio; e efetuada ela no dia 16 de Maio, expus o fim a que 
me propunha, indicando como meio a organização de uma sociedade sob as 
bases que me pareceram mais convenientes, e mostrando as vantagens que 
para os libertos e a Província adviriam dela.
Aceita unanimemente e com aplausos a ideia, ficou logo fundada a sociedade 
com a denominação Trese de Maio, sendo eleita por aclamação a respectiva 
Diretoria sob a presidência honorária do Exm. Sr. Arcebispo e efetiva de V. 
Ex., que tem sabido dirigi-la como era de esperar de suas luzes e patriotismo, 
e sob a valiosa proteção, competentemente impetrada e graciosamente con-
cedida, de S. A. a Princesa Imperial.24

Todos os presentes à reunião foram considerados sócios fundadores, 
bem como seriam todos aqueles que, no prazo de quatro dias, assinassem 
a ata da mesma ou comunicassem sua adesão a qualquer um dos mem-
bros da direção central. Para tal diretoria, indicou nomes conhecidos e 
respeitados da política, da sociedade e da intelectualidade baiana, alguns 
deles abolicionistas, entre os quais o Dr. Anselmo da Fonseca, os jorna-
listas Pamphilo da Santa Cruz e Lélis Piedade, e o cônego Emílio Lopes 
Freire Lobo. 

Machado Portella procurou garantir o prestígio e a solidez da asso-
ciação dotando-a de representantes das diferentes classes e níveis de 

24  PORTELLA, 1889, p. 96. 
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 influência e de poder político, econômico e religioso local. Foram elei-
tos, como presidente de honra, D. Luiz Antonio dos Santos, arcebis-
po da Bahia, e como presidente, o desembargador Aurélio Espinheira, 
 vice-presidente da província. Também faziam parte da direção: Alexandre 
Herculano, vice-presidente da Assembleia Provincial; Augusto Alvares 
Guimarães, presidente da Câmara Municipal; Francisco de Assis Sousa e 
José da Costa Pinto, diretores da Associação Comercial; Severino Vieira, 
advogado; os artistas Rufino José Mutamba e Pedro Alcantara, além de 
negociantes, industriais, médicos e escritores. Cabe dizer que Portella in-
cluiu na sua empreitada figuras emblemáticas do clero e do mundo laico 
baiano, muitos deles em oposição, como Anselmo da Fonseca em rela-
ção ao clero, e abolicionistas radicais, como Pamphilo da Santa Cruz em 
relação aos ex-senhores de escravos. Da mesma forma, visando garantir 
a continuidade do apoio oficial à Sociedade, providenciou a participa-
ção dos representantes do Estado, a exemplo do desembargador Aurélio 
 Espinheira, que o substituiu na presidência da província.

Desse grupo seleto, uma comissão composta pelo cônego Emílio 
Lobo, José Olympio de Azevedo, Severino Vieira e Luiz Anselmo da Fon-
seca foi designada para formular os estatutos da sociedade, os quais deter-
minavam, entre outros propósitos:

Art. 1º. Fica constituída na província da Bahia a Sociedade Bahiana Trese de 
Maio, com sua séde na capital e filiais nas comarcas, tendo a seguinte divisa – 
Trabalho, Instrução e Ordem.
Art. 2º. A Sociedade tem por fim:
1º. Dar instrução primária e educação moral, religiosa e profissional aos liber-
tos e seus descendentes, de qualquer idade e sexo, auxiliando-os para tal fim 
com os recursos de que puder dispor.
2º. Fornecer-lhes colocação útil entendendo-se com as pessoas que precisa-
rem dos serviços deles, e deixado entre uns e outros plena liberdade para re-
gularem a retribuição do serviço e fazendo intervir, no caso de menor idade, 
a autoridade competente;
3º. Ouvir as queixas e reclamações que se derem de parte a parte e evitar, por 
meio de razoáveis composições, que recorram a demandas judiciárias;
4º. Auxiliar, quanto necessário, a defeza de seus direitos pelo modo que mais 
conveniente for.25

25  ESTATUTOS da Sociedade Baiana Trese de Maio. Bahia: Typ. do “Diario de Notícias”, 1888. 
p. 3-4. 
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Percebe-se que a Sociedade, formalmente, pretendia ir além de ape-
nas promover a instrução dos libertos, os “treze de maio”, como outra 
forma de mantê-los submissos à antiga ordem social. Sua proposta am-
pliava-se ao campo das relações de trabalho, proporcionando aos egres-
sos da escravidão apoio e orientação na sua nova experiência no mercado 
de mão de obra livre, buscando garantir-lhes o emprego, inclusive nos 
projetos de colonização nacional, e instruindo-os devidamente quanto 
aos seus direitos. Colocava-se também como mediadora entre ex-escravos 
e os ex-senhores que quisessem tê-los a seu serviço sob contrato, embo-
ra estimulando uma acomodação às novas regras sem enfrentamentos e 
conflitos. Para tanto, além de desestimular as demandas judiciárias, obri-
gava-se a evitar que os contratos, uma vez celebrados, fossem descumpri-
dos pelos libertos, eventualmente atraídos por melhores propostas que os 
induzissem a abandonar seus novos patrões. 

A Sociedade almejava que sua ação se estendesse por toda a provín-
cia, criando para isso uma filial em cada comarca. No entanto, de acor-
do com seus estatutos, a instituição tinha um caráter provisório: deveria, 
quando julgasse “preenchida sua missão” e entendesse “conveniente dis-
solver-se”, colocar seu patrimônio “[...] à disposição do governo da pro-
víncia com o fim especial de aplicá-lo em benefício da instrução pública.”

Um aspecto importante da iniciativa de Machado Portella foi sua 
opção por encaminhar a questão da instrução dos ex-escravos e ingênuos 
imediatamente após a Abolição através da ação de particulares, e não do 
Estado. Sua disposição sugere que considerava esta iniciativa uma neces-
sidade imediata, embora temporária, a fim de preencher uma lacuna que 
o governo da província não teria condição de executar em tempo hábil. 
Reconhecia, portanto, a crônica deficiência do poder público no atendi-
mento das demandas educacionais, bem como a morosidade e os entraves 
que tornariam impraticável um encaminhamento dessa questão através 
do Executivo e do Legislativo provincial. Usando a sua autoridade e seu 
prestígio em uma iniciativa particular e não de governo, talvez buscasse 
auferir dividendos políticos e pessoais tanto entre os grupos abolicionistas 
e liberais quanto entre os setores escravistas e conservadores, atendendo 
a reivindicações idênticas – proporcionar educação e instrução aos remi-
dos, preparando-os para as novas condições de liberdade e de trabalho –, 
embora motivadas por objetivos diferentes. Ou talvez até mesmo agisse 
movido por convicções próprias alimentadas por ideias liberais, apesar de 
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pertencer ao Partido Conservador. O certo é que, apenas três dias após 
a Abolição, convocou um grupo de destacados cidadãos, membros da 
elite dos diversos segmentos da sociedade baiana, para pôr em prática o 
seu projeto, possivelmente confiante de que esta ação inusitada gerasse a 
curto prazo os melhores resultados.

Apesar dessa iniciativa para a promoção da instrução dos libertos 
e ex-ingênuos ter partido de representantes das elites baianas, podemos 
afirmar que não apenas atendeu aos interesses destas, mas também res-
pondeu a uma demanda feita por aqueles desde antes da Abolição. Nesse 
sentido, libertos e ex-ingênuos buscaram também capitalizar seus dividen-
dos políticos e pessoais, apesar dos obstáculos que tiveram que driblar ou 
enfrentar. Inegavelmente, o número de matriculados confirma que es-
cravos e seus descendentes, agora livres, percebiam a importância de ter 
alguma instrução – ao menos a primária – e tinham vontade de obtê-la. 
Isso sugere que, apesar da interdição da escola pública aos cativos e das 
dificuldades interpostas aos libertos e ingênuos para frequentá-la, muitos 
deles estavam interessados e buscaram meios de aprender não só algum 
ofício, mas ao menos a ler e escrever. 

Dados mais detalhados sobre a escola noturna da Treze de Maio, 
entre setembro e dezembro de 1888, demonstram o amplo leque de ocu-
pações e a variada faixa etária dos que a frequentavam. Segundo o levan-
tamento, as profissões eram: “carapinas, 29; pedreiros, 25; alfaiates, 16; 
marceneiros, 16; criados, 12; cozinheiros, 8; calafates, 3; ganhadores, 2; 
ferreiros, 2; torneiros, 2; padeiro, encadernador, entalhador, 1; diversas 
outras profissões, 9.” Quanto à idade, variava dos 11 aos 59 anos, sendo 
que dos 135 alunos matriculados no período citado, 117 (87%) estavam 
na faixa dos 11 aos 29 anos. A maioria absoluta dos alunos era de brasilei-
ros (131). Havia apenas 2 africanos, que talvez fossem os de maior idade. 
Além dos libertos, tudo indica que a escola recebia homens livres, pois 
havia um aluno português e um “oriental”. Não há indicação do número 
de “ingênuos”, possivelmente a maioria dos que tinham idade entre 11 e 
19 anos.26

Não foi possível confirmar se a Sociedade Treze de Maio instalou 
filiais em outras cidades baianas, como pretendia. No entanto, outras ini-
ciativas para a criação de escolas com o mesmo propósito aconteceram 

26  Jornal de Notícias, Salvador, Bahia 02 mar. 1889, p. 2.
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independentemente da do presidente Machado Portella. A mais notável 
foi do professor Cincinato Franca, que criou uma dessas escolas na cida-
de de Cachoeira, antes mesmo da fundação da Sociedade. Em janeiro de 
1889, a escola do professor Cincinato contava com 60 alunos de diversas 
idades e atividades profissionais. Segundo era noticiado, “a matrícula de 
alunos seria muito maior, o duplo talvez”, se a casa onde funcionava os 
comportasse, o que comprova o interesse dos ex-escravos em buscar ins-
trução para si e seus filhos. Em 1896, Cincinato Franca, então já na capital 
baiana, viria a ser um dos membros da diretoria da Treze de Maio.27

Proclamada a República, a educação deveria se adequar ao paradig-
ma positivista do progresso sob o influxo da ordem. Para tanto era neces-
sária universalizar o ensino, pelo menos no nível primário, o que exigia a 
sua obrigatoriedade e implicava, neste caso, em garanti-lo pela gratuidade. 
Essa foi a orientação dada pelas reformas dos primeiros governos re-
publicanos na Bahia, consolidadas no Regulamento de Sátiro Dias, dire-
tor-geral da Instrução Pública da Bahia, que passou a vigorar a partir de 
janeiro de 1891. Contudo, pouco fez o governo estadual pela instrução 
pública, e as críticas continuaram. Um dos problemas foi a municipaliza-
ção do ensino elementar, o que resultou na supressão de muitas escolas 
por falta de recursos do município para mantê-las. 

Diversas questões surgiram ou foram retomadas no debate repu-
blicano sobre a educação. Uma delas, a necessidade, que já era apontada 
desde o Império, de que a instrução primária e secundária, principalmente 
a voltada para os “desfavorecidos”, deixasse de ser literária e se tornasse 
de fato profissional, em consonância com as necessidades de acompanhar 
o progresso e a modernidade que o novo século impunha. Outra, a laici-
zação, e, consequentemente, a liberdade do ensino.

A Sociedade Treze de Maio sobreviveu à República e procurou se 
adequar aos novos tempos. Em 14 de julho de 1896, novos estatutos 
foram aprovados. Passou a denominar-se Sociedade Educadora Treze 
de Maio e suprimiu do seu lema a palavra “ordem”, mantendo  somente 

27 Cincinato Franca era professor nessa cidade, à época uma das mais populosas da Bahia, de 
grande importância política e econômica no Recôncavo. Lutou a favor da Abolição e segundo 
o líder abolicionista baiano Eduardo Carigé, foi um dos que mais se destacaram, juntamente 
com outro grande líder abolicionista baiano, Cesário Mendes, no Club Carigé, grêmio abolicio-
nista fundado naquela cidade. Diário da Bahia, Salvador, 06/01/1889, p. 2. Este personagem 
ainda é pouco conhecido. Merece um estudo sobre sua vida, pela sua atividade como educa-
dor, político e abolicionista.
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Instrução e Trabalho. Redefinindo o seu campo de atuação, a Sociedade de-
limitava-o com clareza, afirmando que a partir de então destinava-se a 
“fornecer devidamente e a promover a educação moral, cívica e técnica 
dos indivíduos de qualquer sexo e idade ou nacionalidade que disso hajam 
mister; bem como a instrução geral, que os habilite ao exercício de uma 
profissão útil.”28

Em tempos laicos, a educação “religiosa” deveria dar lugar à educa-
ção “cívica”, o que determinava a nova orientação adotada pela Sociedade 
Educadora Treze de Maio para o ensino a ser oferecido. Essa orientação 
se revelava também na escolha dos agraciados com os cargos honorá-
rios da presidência ou vice-presidência, da qual se excluiu o Arcebispo da 
Bahia. Ao mesmo tempo, mantinha-se o objetivo profissionalizante do 
ensino, acentuando-se mais ainda o seu caráter utilitário. 

Na Bahia republicana do fim do século, a Sociedade Treze de Maio 
já não pretendia ser intermediadora entre o liberto e o mercado de tra-
balho, ou sua orientadora nas demandas pelos seus direitos perante o 
patrão, nem garantidora da “ordem”, denunciando-o quando “preferis-
se” viver como “vagabundo” a se submeter a uma atividade produtiva.  
O novo perfil educador da Sociedade fez com que as comissões internas 
que cuidavam dessas questões, as comissões de “trabalho” e de “defesa”, 
fossem transformadas respectivamente em “comissão de redação”, para 
cuidar da revista a ser por ela editada, e em “comissão de justiça e defesa” 
para controle interno, permanecendo e sendo ampliada a “comissão de 
instrução”. Cabia-lhe, a partir de então, promover a educação do cidadão 
para que pudesse por seus meios tornar-se consciente dos seus direitos e 
deveres, e prepará-lo para a livre concorrência no mercado de trabalho.

Quanto ao propósito inicial de ver sua ação estendida ao interior da 
província, por certo não se concretizou, pois não há nos novos estatutos 
nenhuma referência à reorganização das filiais e escolas previstas para 
outras cidades nos primeiros regulamentos. Em 1896, os estatutos res-
tringiram a ação da nova Sociedade Educadora apenas à capital. O tipo e 
a prioridade da educação a ser dada pela Sociedade, e o público ao qual 
pretendia atender, são indicados nos artigos seguintes:

28 ESTATUTOS da Sociedade Educadora Treze de Maio. Bahia: Typ. e Encadernação do  
“Diário da Bahia”, 1896. p. 1. 
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Art. 3º. Para a consecução de tais fins [instrução e trabalho], empregará os 
seguintes meios:
Fundar, na medida de seus recursos, escolas elementares nos distritos de paz 
em que se divide o município, para menores e adultos de ambos os sexos;
Estabelecer oficinas, nas quais se ensinem as artes mecânicas e ofícios aos 
indivíduos do sexo masculino e salas de aprendizado de trabalhos domésticos 
para o sexo feminino;
[...]
Art. 33. Não serão admitidos às oficinas os indivíduos que não saibam ler, 
escrever e contar, ou que não frequentem aula primária que lhes permita o 
desempenho da escola e o da oficina, sem prejuízo em nenhuma das duas.29

Elegendo como prioridade a alfabetização, a ela condicionava o aces-
so ao aprendizado de um ofício. Procurava, portanto, estar de acordo com 
a política de universalização e obrigatoriedade do ensino, e o colocava ao 
alcance do sexo feminino.

Outra mudança, mais sutil, chama a atenção no texto dos novos esta-
tutos da Treze de Maio: observa-se uma forma singular de “apagamento” 
da memória, pois os “libertos e seus descendentes” que estão lá, no texto 
dos primeiros, desaparecem no dos segundos. Como num passe de má-
gica, transformam-se, indeterminadamente, em “indivíduos”. É como se 
parte do passado de gerações pudesse ter desaparecido em menos de duas 
décadas sem deixar sinais das suas marcas sociais. Seria este um indício de 
que o pacto de silêncio sobre a escravidão proposto nos discursos come-
morativos da Abolição, via de regra, foi imposto pelas classes dominan-
tes? Classes dominantes que desejaram apagar a memória da escravidão 
sem abdicar das suas práticas. Ou que estavam prontas a resgatá-la para 
oprimir e discriminar.

No mundo das leis que presumiam igualar a todos, e das práticas que 
as negavam, extinguiam-se classificações que a realidade insistia em man-
ter, pois permaneciam no mundo real os “forros”, “remidos”, “treze de 
maio”, “libertos”, que mesmo quando não eram formalmente assim identi-
ficados, nem por isso perdiam a marca do que haviam sido. Resta constatar 
de que maneira os egressos da escravidão reagiram à dubiedade dessa 
condição. Por certo, tinham muitos motivos para preferirem esquecer um 
passado de escravidão da qual desejaram se libertar a qualquer custo. De 
alguma forma, buscaram ressignificar o seu passado, na construção do 
presente, resgatando elementos da sua cultura e da sua ancestralidade que 

29  ESTATUTOS da Sociedade Educadora Treze de Maio, 1896. p. 2, 9.
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os dignificasse no confronto com novas formas de subalternidade e ex-
clusão. 

Enquanto isso, o Estado pouco fazia pela educação popular além de 
se repetir em sucessivas e ineficazes reformas. Em relação aos egressos 
da escravidão, manteve-se conivente com os interesses das elites domi-
nantes ao diluí-los na massa dos “desvalidos”, dos “menos favorecidos”, 
considerada moldável aos seus propósitos e interesses, revelados no dis-
curso que clamava pela necessidade de formar “cidadãos” moralmente 
irrepreensíveis e trabalhadores “industriosos e morigerados” capazes de 
impulsionar o país rumo ao progresso e à modernidade sob o signo de 
uma ordem sem conflitos.  

O interesse e a busca de instrução e educação pelos escravos, li-
bertos e ingênuos antes da Abolição eram parte das suas estratégias na 
luta por espaços de autonomia e negociação. Após a Abolição, esta busca 
pela educação e instrução era também parte da sua luta pelo pleno gozo 
da liberdade que os resquícios do pensamento escravista insistiam em 
obstaculizar. Uns e outros lutavam pelos seus interesses ou pelos seus 
novos direitos, não só recorrendo às alternativas proporcionadas pelo vo-
luntarismo dos cidadãos simpatizantes da sua causa, ou mesmo àquelas 
apresentadas por setores das elites, que estavam mais interessados em 
mantê-los sob seu controle. Souberam também cobrar a ação do Estado, 
que assumia a responsabilidade pela instrução pública como direito uni-
versal do “povo”, mas se mantinha omisso quanto a disponibilizá-la para 
todos, e mais ainda para tornar “os mais desfavorecidos” cidadãos de fato.

Mantida como definição prévia do lugar social, na prática, a edu-
cação e a instrução nunca estiveram “universalmente” disponíveis para 
aquele contingente de excluídos. Porém, esse “povo”, cedendo ou fingin-
do ceder às injunções do momento, habilmente aprendeu a transitar nos 
espaços deste jogo político perverso, desenvolvendo estratégias para abrir 
pequenas brechas, ampliar espaços e às vezes reverter o jogo a seu favor 
para romper as barreiras das permanências reeditadas. Como por muito 
tempo continuou sendo para as “classes populares”, o “povo” baiano de 
todas as cores, de todos os tons.
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Migrações, itinerários e esperanças de mobilidade 
social no Recôncavo baiano após a Abolição

Walter Fraga 

  

Neste artigo buscaremos rastrear histórias de vida de ex-escravos e 
descendentes que migraram da zona rural para diversas localidades do Re-
côncavo nos anos seguintes à Abolição. A intenção é refletir e avaliar em 
que medida as experiências da escravidão e as expectativas de liberdade 
influenciaram escolhas migratórias e formas de inserção no meio urbano 
de homens e mulheres que viveram a experiência da escravidão.

Refazendo a diversidade de caminhos percorridos, esperamos iden-
tificar, também, as variadas estratégias e arranjos que indivíduos e famílias 
lançaram mão para sobreviver após o fim do cativeiro. Observando as 
mudanças ocorridas nas trajetórias pessoais dos que migraram para outras 
localidades, sobretudo através da adoção de outro sobrenome, do apren-
dizado de uma nova profissão ou do reaproveitamento das experiências 
profissionais e dos laços sociais construídos no tempo do cativeiro, espe-
ramos identificar aspectos importantes das escolhas e percursos pessoais 
e familiares.

Mas migrar ou permanecer nos locais onde nasceram escravos eram 
decisões que dependiam de vários fatores, entre os quais idade, ocupa-
ção, gênero e mesmo de circunstâncias e situações que estavam fora do 
controle das pessoas. Indivíduos que emergiram do cativeiro com a posse 
de alguns bens e direitos tinham uma tendência maior a permanecer nas 
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localidades onde viveram cativos. Evidentemente que, para essas pesso-
as, ficar não significou acomodação às velhas relações, significou novos 
desafios e conflitos na relação com os ex-senhores. Porém, para os que 
emergiram do cativeiro sem nada mais além do que a força dos próprios 
braços, migrar para outras localidades foi um imperativo de  sobrevivência.

Ademais, migrar ou permanecer nas localidades eram escolhas com 
implicações diferenciadas para homens e mulheres. Mulheres com idade 
avançada que precisavam cuidar dos filhos e dos parentes mais idosos 
tinham menos margens de escolhas migratórias. Mas as possibilidades de 
migração para cidades que concentravam fábricas de charutos podiam 
se ampliar para mulheres jovens que aprenderam o ofício de charuteira. 
Mesmo para as famílias que conseguiram o direito de cultivar pequenas 
parcelas de terras, os homens estavam mais livres do que as mulheres para 
migrar sazonalmente em busca de melhores remunerações em localidades 
mais distantes. Além disso, a decisão de migrar tinha outros significados, 
não era apenas norteada pelos imperativos da sobrevivência. Havia senti-
dos políticos na forma como os ex-escravos pretendiam distanciar-se do 
passado de escravidão.

Itinerários

Nos dias imediatos à Abolição, houve intensa movimentação de ho-
mens e mulheres egressos da escravidão do campo para as cidades, ou 
mesmo de uma freguesia rural para outra. Sabemos que, nos meses ime-
diatos à Abolição, libertos de vários engenhos se movimentaram para 
cidades do Recôncavo ou vice-versa para rever parentes ou fixar moradia. 
Em parte, essa movimentação dos libertos era prolongamento das fugas 
que se intensificaram nos últimos anos da década de 1880 como decor-
rência do processo de desmonte das relações escravistas nos engenhos 
e alhures. As fugas se avolumaram nos meses que antecederam a lei de  
13 de maio, verificando-se, inclusive, fugas coletivas.

Com o fim do cativeiro, formalmente deixou de haver restrição ao 
movimento dos ex-escravos e estes não se sentiam mais obrigados a pedir 
“consentimento” aos ex-senhores para sair das localidades onde viveram 
cativos. Assim, os libertos não estavam mais obrigados a permanecer pre-
sos a um lugar por vontade ou decisão de outrem. Na perspectiva dos 
antigos senhores, os abandonos das propriedades foram parte do que 
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rotularam de “desorganização do trabalho” decorrente da lei de 13 de 
maio. Um senhor de engenho baiano observou que os “libertos entregues 
à agradável impressão de liberdade entenderam quase todos que não de-
viam ficar na companhia de seus ex-senhores por parecer-lhes que con-
tinuariam no cativeiro”.1 Ele queria fazer crer que sem os freios morais 
do escravismo os libertos abandonariam as propriedades e recusariam o 
trabalho nos canaviais.

Como em outras partes do Brasil escravista, a imagem de negros 
abandonando propriedades e engrossando as fileiras dos desempregados 
e vadios das cidades fez parte do repertório de temores das elites baianas. 
Na verdade, a imagem do abandono em massa das senzalas era projeção 
de antigos medos senhoriais, algo que se intensificou nas últimas décadas 
do século XIX. Sabemos que após a Abolição esta imagem continuou 
presente, sobretudo porque era preciso convencer as autoridades da ne-
cessidade de indenização pela perda da propriedade escrava.

Aliás, finda a escravidão, os senhores locais se apoiaram nesses ar-
gumentos para reivindicar, dos governos imperial e provincial, medidas 
repressivas à vadiagem e à vagabundagem. Após o primeiro mês de vigên-
cia da Lei Áurea, um proeminente senhor de engenho de Santo Amaro, 
o barão de Vila Viçosa, escreveu longo artigo defendendo urgentes me-
didas para reprimir a insubordinação e a vadiagem que perturbavam os 
trabalhos agrícolas.2 Na sua visão, a vadiagem correspondia tanto à recusa 
ao trabalho nas lavouras de cana quanto ao abandono das propriedades. 
Em julho de 1888, a Associação Comercial da Bahia, instituição que con-
gregava comerciantes e proprietários rurais, em representação enviada à 

1 OLIVEIRA, Miguel Ribeiro de. A indemnização. Bahia: Tip. João Gonçalves Tourinho, 1888. 
p. 35-36. O abandono das propriedades foi um fenômeno que ocorreu em diversas regiões. 
Um descendente de senhores de engenho de Pernambuco rememorava: “Com a abolição, 
os escravos de Tentugal [engenho], como os dos outros engenhos, abandonaram as antigas 
terras dos senhores, dispersando-se pelas aldeias e pequenas cidades mais próximas, e até para 
o Recife. A alforria para as suas mentalidades primitivas era a libertação da enxada e do eito, 
o vadiar sem destino, famintos e bêbados de cachaça. Pouco tempo depois, voltara a maior 
parte, batida pela miséria para a sombra protetora das casas-grandes [...], mas este retorno não 
pôde mais corrigir a desordem econômica da primeira hora da Lei Áurea”. BELLO, José Ma-
ria. Memórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. p. 12. O autor nasceu em 1885 no Engenho 
Tentugal, município de Barreiras, Pernambuco.

2 Biblioteca Pública do Estado da Bahia (doravante BPEBa). Diário da Bahia, 14 ago. 1888. p. 2. 
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princesa Isabel, reivindicou medidas enérgicas para reprimir a suposta 
“vagabundagem dos livres e libertos”.3

Nos meses seguintes à Abolição, autoridades policiais de fregue-
sias açucareiras chegaram a colocar em prática medidas de repressão aos  
ex-escravos que deixavam os engenhos. Em agosto de 1888, ao prender 
um liberto por vadiagem, uma autoridade policial de Santo Amaro reco-
mendou punição rigorosa para que se “coíba aos demais companheiros, 
principalmente agora que a cidade está cheia de libertos que em nada se 
empregam, vivendo apenas da rapinagem”.4

Embora a repressão à vadiagem não tenha se convertido numa solu-
ção viável ao controle da população, as autoridades policiais das cidades 
próximas aos engenhos continuaram a pedir atenção especial à movimen-
tação dos libertos. Em 4 de abril de 1889, em correspondência enviada ao 
presidente da província, o delegado da cidade de Alagoinhas, ao falar das 
dificuldades de policiar uma cidade que se localizava na convergência de 
três ferrovias e onde circulava uma “[...] população estranha e desconhe-
cida”, incluiu, entre as causas de desordens, a presença dos “que entraram 
no gozo da liberdade pela Lei de 13 de Maio” e abandonavam as fazendas 
e engenhos da região. Segundo o delegado, “é grande o número deles, o 
que vindo em busca de trabalho, não encontrando-o, atiram-se a uma vida 
desregrada”. Acusar os libertos de promoverem desordens ou entregar-
se a uma vida supostamente “desregrada” era um argumento forte para 
sensibilizar o governo provincial para a necessidade de aumentar o desta-
camento policial da cidade.5

Mas, para além dos temores das elites e das preocupações repressivas 
das autoridades policiais, é necessário pensar a movimentação geográfica 
do período, a partir dos referenciais dos libertos. Para muitos ex-escravos, 
a migração significou distanciar-se do passado de escravidão. Como ob-
serva Rebecca Scott, a mobilidade em todo o mundo pós-escravista era 

3 Biblioteca da Associação Comercial da Bahia (BACBa). Representação da Comissão de lavoura e 
Comércio da Associação Comercial enviada ao governo imperial, em 11 de julho de 1888. 

4 BACBa, Diário da Bahia, 1º jul. 1888, p. 1; Relatório da Junta Diretora da Associação Comercial 
da Bahia, apresentado na sessão de 15 de fevereiro de 1889, p. 13. Sobre a prisão do liberto, 
ver Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), Polícia, 6506, ofício de Antônio Lourenço 
de Araújo, delegado de Santo Amaro, destinado ao chefe de polícia, em 28 de agosto de 1888.

5 APEB, Delegados, 6221 (1883-1889), correspondência do delegado de Alagoinhas, Anísio Pinto 
Cardoso, para chefe da polícia, em 4 de abril de 1889.
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um componente do que os libertos definiam como liberdade.6 Naqueles 
dias, muitos abandonaram os engenhos em que viviam para rever paren-
tes que residiam em outras propriedades ou retornar para localidades de 
onde haviam sido retirados por interesse dos ex-senhores. Em 1933, ao 
ser indagado por um jornalista sobre sua vida de cativeiro, o ex-escravo 
Argeu contou que, no dia seguinte à Abolição, abandonou o engenho em 
que serviu como cativo e para onde foi transferido como dote de casa-
mento da filha do antigo senhor.7

Muitas vezes, a decisão de migrar relacionava-se ao desejo de reunir 
familiares há muito separados pela escravidão. Em 19 de agosto de 1889, 
o ex-escravo José Pedro Calasans, casado, residente nas matas da Cacho-
eira, termo da comarca de Ilhéus, escreveu ao presidente da província da 
Bahia requisitando passagens para embarcar a família liberta pela lei de  
13 de maio. Na petição enviada ao presidente, José Pedro falou de sua di-
fícil viagem pelos sertões da Bahia e de Sergipe para reencontrar a família. 
Contou ele que em Ilhéus:

[...] possui uma fazendinha de cacau e diversas plantações da pequena lavou-
ra, tendo ido à procura de seus descendentes favorecidos pela áurea lei de  
13 de Maio de 1888 – que se achavam no centro da província de Sergipe acos-
sados pela fome, e reunindo apenas três filhos, uma nora viúva e oito netos 
com os quais – exaustos de forças e de dinheiro, quase às esmolas – teve de 
atravessar os sertões daquela e desta província; felizmente pôde alcançar esta 
capital; porém não podendo atingir o termo de sua jornada como almeja, por 
lhe faltarem absolutamente meios com que pagar as passagens para Ilhéus, 
vem humilde e respeitosamente implorar a V. Ex. a caridade de ordenar à 
Companhia Bahiana, cujo vapor deve seguir viagem amanhã para dar ao su-
plicante e sua família as passagens necessárias, conforme a lista junta, porque 
Exmº Sr., exceto o suplicante, todos eles são foragidos da fome, que em boa 
hora emigraram para escapar àquele horrível  flagelo e vão no seio desta hos-
pitaleira Província entregar-se ao trabalho cotidiano da lavoura, seguindo o 

6 SCOTT, Rebecca J. Exploring the meaning of  freedom: post-emancipation societies in com-
parative perspective. In: SCOTT, Rebecca. et al. The abolition of  slavery and aftermath of  emancipa-
tion in Brazil. Durham: Duke University Press, 1988. p. 11.

7 Ver o periódico Escudo social, 14 de outubro de 1933, p. 2, O drama do cativeiro, entrevista com 
o ex-escravo Argeu, trabalhador no Engenho Medrado.
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exemplo que seu pai e avô há de implantar-lhes – amor ao trabalho e à pura 
e sã moral.8

O presidente da província despachou favoravelmente e, no dia se-
guinte, o liberto embarcou no vapor Visconde Marinho com os nove 
membros da família. Na verdade, para a maioria dos cativos essa história 
de procura e reencontro não teve o mesmo desfecho. Após o fim do 
cativeiro, o governo brasileiro não tomou nenhuma medida para auxiliar 
as famílias a localizarem e trazerem para suas companhias filhas e filhos 
vendidos para outras províncias nas décadas de 1860 e 1870, quando foi 
forte o tráfico interno.

Para muitos o esforço para reencontrar e reunir parentes nem sem-
pre era bem-sucedido. Em 21 de maio de 1888, a liberta Isabel Pereira 
Teles, provavelmente residente na Corte, em correspondência enviada ao 
Ministério da Justiça, pediu a restituição do filho menor, chamado Eu-
gênio, trazido para a cidade do Salvador como criado por um tal doutor 
Afonso de Oliveira Marques Sobrinho, por volta de 1884. O mais dramá-
tico foi que, entre janeiro daquele ano e abril de 1888, o nome de Eugênio 
não foi localizado nos registros de passageiros desembarcados na Bahia.9 

A decisão de migrar poderia esbarrar na resistência dos antigos se-
nhores. Após a Abolição, chegaram às mãos das autoridades da província 
denúncias, muitas delas redigidas por antigos abolicionistas, contra ex-se-
nhores que estavam impondo castigos físicos ou impedindo a saída de li-
bertos das propriedades. Em 25 de agosto de 1888, uma correspondência 
publicada no Diário da Bahia denunciava:

Por diversos meios tem os senhores buscado reaver a autoridade que a lei de 
13 de maio os despojou. Ora requerem das autoridades tutoria dos ingênu-
os, mascarando assim o interesse de manterem sobre eles o perdido poder. 

8 APEB, Companhia de Navegação Bahiana, 5025 (1888-1889), correspondência de José Pedro Ca-
lasans para o presidente da província, em 19 de agosto de 1889. Na lista de familiares vemos 
José Pedro Calasans, os filhos Henrique, Antônio e Florinda; a nora Josefa; os netos José, onze 
anos, Isaias, nove anos, Altino, sete anos, José Antônio, três anos, Joviniana, seis anos, Lúcia, 
treze anos, e mais duas crianças pequenas. No despacho anexo o presidente concede 13 pas-
sagens para José Pedro e sua família no vapor Visconde Marinho que partiria no dia seguinte. 
Como observa SAVILLE, Julie. Grassroots reconstruction: agricultural labor and collective 
action in South Carolina, 1860-1868, Slavery & abolition: a journal of  slave and post-slave studies,  
v. 12, n. 3, 1991. p. 178, a reconstituição da família era a pré-condição para o estabelecimento 
de uma economia doméstica com vistas à independência.

9 APEB, Chefes de polícia, 2987 (1880-1889), correspondência do chefe de polícia para o presiden-
te da província, em 21 de maio de 1888.
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Ora contratam para o trabalho das fazendas os antigos escravos e deixam de 
cumprir seus compromissos, não pagando os salários e quando os espolia-
dos reclamam, em vez de atendê-los ofendem-nos e querem compeli-los ao 
serviço gratuito.10

Pela denúncia anterior, vemos que o controle sobre os “ingênuos” 
foi uma estratégia utilizada pelos senhores para forçar a permanência dos 
pais e mães. Aliás, foi uma forma de controle que se destinava princi-
palmente às mulheres, uma vez que sobre elas recaía o cuidado com os 
filhos e com os parentes mais velhos. Em 16 de agosto de 1888, a ex-es-
crava Eulália denunciou o ex-senhor, dono do Engenho Topá, na vila de 
Maragogipe, de manter sob seu domínio os filhos “ingênuos” Teodora, 
Valentina e Júlio. Contou ela que, na noite de 27 para 28 de julho, foi 
surpreendida por vários indivíduos que cercaram sua casa em terras do 
Engenho Sinunga e levaram os filhos para o Engenho Topá, “onde não 
poderão ter a necessária educação e estão sofrendo as maiores cruelda-
des”. Ela justificou o direito à guarda dos filhos alegando que estava habi-
litada a dar-lhes educação.11 O controle sobre os filhos ingênuos foi uma 
forma de forçar o retorno de Eulália ao engenho.

Houve senhores de engenho que se apoiaram na Lei do Ventre Livre 
para requerer judicialmente a tutela dos menores. Em 8 de outubro de 
1888, Vitória, crioula, mãe de Vitorina, doze anos, de Porcina, dez anos, 
e de Eutrópio, seis anos, denunciou o ex-senhor Marcos Leão Veloso, 
proprietário do Engenho Coité, termo da vila de Inhambupe, de não que-
rer entregar seus filhos e ainda mantê-los no canavial “como se fossem 
escravos, sujeitos a castigos”. A avó dos menores, a africana nagô chama-
da Felicidade, intercedeu pelos netos, mas Veloso se manteve irredutível.  
A denúncia foi escrita pelo abolicionista Eduardo Carigé que acusou o ex-

10 BPEBa, Diário da Bahia, 25 de agosto de 1888, editorial intitulado “Escravidão de Libertos”, 
p. 1. O editorial tinha um tom abolicionista, pois exortava os ex-escravos a reclamarem com a 
Lei em punho, tal qual faziam seus ex-senhores. Denunciou, ainda, que alguns senhores esta-
vam remetendo para as autoridades da capital ex-escravos velhos e “imprestáveis”, pois seus 
antigos donos não se sentiam obrigados a sustentá-los.

11 APEB, Judiciário-assuntos, 2751 (1887-1889), correspondência de Eulália, ex-escrava, para o 
presidente da província, em 16 de agosto de 1888. A rogo dela, escreveu Antônio de Freitas 
Mello, provavelmente parente do ex-senhor. Freitas Mello finalizou a petição evocando os 
princípios abolicionistas do presidente da província ao dizer que, como criador da Sociedade 
13 de Maio e representante da “sereníssima Princesa Imperial Regente que em 13 de maio do 
corrente anno extinguiu a escravidão no solo brasileiro”. No despacho, o presidente ordenou 
ao juiz de órfãos de Maragogipe para providenciar a respeito.
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senhor de desrespeitar a lei de 13 de maio e o direito da ex-escrava Vitória 
de criar e educar os filhos “para serem úteis à Pátria”.12

Antônio Calmon de Brito, juiz de órfãos da vila de Inhambupe, saiu 
em defesa do coronel Marcos Leão Veloso, recorrendo ao surrado argu-
mento do despreparo dos libertos para a vida em liberdade. Em corres-
pondência enviada ao presidente da província, em 19 de novembro de 
1888, ele afirmou que depois da promulgação da lei de 13 de maio foi 
grande o número de libertos que abandonou as fazendas e engenhos. Se-
gundo ele, no engenho de Marcos Veloso, houve deserção em grande es-
cala e muitas mães deixaram para trás os filhos “ingênuos” em “completo 
desamparo” e seguiram para diversos povoados “a fim de se entregarem 
à prostituição”. Vitória foi acusada de tal procedimento. O juiz buscou 
desqualificar moralmente as ex-escravas, rotulando-as de irresponsáveis 
e incapazes de criar os próprios filhos. Ao que parece, o presidente con-
venceu-se da cantilena do juiz, pois em seu despacho deu por encerrado 
o caso. Certamente a disputa não acabou por aí e a briga pela guarda dos 
menores deve ter se arrastado por muito tempo.13

Em 19 de fevereiro de 1889, Adelina, crioula, “ex-escrava”, queixou-
se da perseguição promovida pelo antigo senhor, doutor Porfírio Veloso, 
dono de engenho em Santo Amaro, depois que a mesma decidiu fixar re-
sidência na cidade. Adelina contou que, ainda sob vigência da escravidão, 
ela, o filho Belmiro, crioulo, e mais “alguns parceiros” foram transferidos 
para o Engenho Jacú como dote de casamento da filha do ex-senhor. 
Após a lei de 13 de maio, ela decidiu retirar-se do referido engenho, levan-
do consigo o filho. Na estrada que seguia para Santo Amaro foi surpre-
endida por quatro indivíduos armados que lhe deram pancadas, levaram 
seu filho e os animais em que viajavam. Adelina conseguiu fugir para a 
cidade, mas acusou o ex-senhor de persegui-la. Denunciou, também, que 
o filho achava-se preso no tronco de outra propriedade de Veloso, sofren-
do castigos. Finalizou, pedindo providências para que lhe fosse entregue 

12 APEB, Escravos-assuntos, 2901 (1883-1889), Correspondência de Vitória (a rogo dela escreveu 
o abolicionista Eduardo Carigé) enviada ao presidente da província, em 8 de outubro de 1888.

13 APEB, Juízes, 2416 (1882-1889), correspondência do juiz de Inhambupe, Antônio Calmon de 
Brito, para o presidente da província, em 19 de novembro de 1888.
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o filho e que cessassem as perseguições. No mesmo dia, o chefe de polícia 
ordenou ao juiz de órfãos de Santo Amaro para providenciar a respeito.14

Na verdade, após o fim do cativeiro não houve abandono “em 
 massa” como haviam previsto os senhores baianos. Tudo indica que após 
a onda de fugas do final da década de 1880, a migração de libertos e seus 
descendentes dos engenhos foi se processando gradativamente ao longo 
dos anos que se seguiram à Abolição. Aliás, o incremento da movimenta-
ção geográfica de populações egressas da escravidão ocorreu em outras 
regiões de passado escravista.15 Escrevendo sobre os engenhos pernam-
bucanos na década de 1920, Gilberto Freyre observou que a mobilidade 
dos trabalhadores parecia uma volúpia. À relativa sedentariedade de antes 
da Abolição sucedeu o ciganismo de então. Caldeireiros, metedores de 
cana, trabalhadores de enxada “são agora a gente mais sem raiz deste 
mundo. Vivem rolando dum engenho a outro”. Segundo Freyre, desapa-
receram as relações fixas entre senhores e trabalhadores; entre senhores e 
aderentes; entre senhores, rendeiros e lavradores de partido, enfim, que-
brou-se a “coesão patriarcal” que outrora os estabilizava.16

Na visão de Freyre, esse desenraizamento da população trabalha-
dora dos engenhos era consequência do processo de modernização da 
produção açucareira. O patriarcalismo senhorial que protegia e abrigava 
os libertos sob os telheiros das casas-grandes fora substituído pela impes-
soalidade das relações nas usinas. Para além da  visão nostálgica de Freyre, 
é preciso considerar as motivações dos trabalhadores. Como temos visto, 
a decisão de abandonar os engenhos tinha motivações diversas, incluíam, 
inclusive, distanciamento das antigas relações de dependência, a expecta-
tiva de ascensão social e a reparação de laços afetivos quebrados pela vida 
escrava. Além disso, é preciso pensar as migrações no contexto da diver-
sidade de experiências dos libertos no pós-Abolição. A decisão de migrar 
para outras localidades podia estar relacionada à esperança de alargar pos-
sibilidades de sobrevivência fora dos antigos engenhos ou à oportunidade 
de distanciar-se da autoridade dos antigos senhores.

14 APEB, Processos cíveis, 40/1430/16 (1889). A petição foi redigida por Manoel Antônio da Silva. 
Em 26 de fevereiro, o oficial de justiça notificou a entrega do menor a Adelina.

15 Sobre mobilidade de ex-escravos em cidades de São Paulo, ver NARO, Nancy Priscila Smith. 
Revision and persitence: recent historiography on the transition from slave to free labour in rural 
Brazil. Slavery & abolition: a journal of  slave and post-slave studies, v. 13, n. 2, 1992. p. 77.

16 FREYRE, Gilberto. Região e tradição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1941. p. 113-115.
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Para entender mais sobre as razões e significados da movimenta-
ção dos ex-escravos dos engenhos, recorreremos aos registros de entrada 
e saída de doentes do hospital da Santa Casa de Misericórdia de Santo 
Amaro, entre os anos de 1906 e 1917. Infelizmente, os livros anteriores a 
1906 foram extraviados, mas os que restaram guardam informações va-
liosas sobre pessoas de cor negra ou mestiça nascidas em engenhos do 
Recôncavo internadas naquela instituição. Além da idade, cor, estado civil, 
profissão, os registros informam o local de nascimento e de residência 
dos doentes no momento em que ingressavam no hospital. Com essas 
referências foi possível recompor parte do itinerário de libertos ou des-
cendentes que mudaram de residência ao longo daqueles anos.

Certamente as informações colhidas nos livros de internamento da 
Santa Casa não são suficientes para definir o perfil da população de ex-es-
cravos e descendentes que deixaram os engenhos durante aquele período. 
Entretanto as informações ali contidas podem oferecer indicações im-
portantes sobre as escolhas e alternativas disponíveis aos que saíram das 
localidades em que nasceram. Com esses dados, foi possível saber quais 
direções essas pessoas tomaram depois da Abolição e tecer algumas con-
siderações a respeito das consequências sobre as escolhas migratórias nas 
trajetórias pessoais e familiares.

Entre 1906 e 1917, conseguimos identificar com segurança 228 in-
ternados que nasceram em engenhos e que, no momento em que deram 
entrada no hospital, residiam em outras localidades. Com as informações 
sobre local de nascimento e endereço atualizado daquelas pessoas, mon-
tamos a seguinte tabela:

Tabela 1 – Mobilidade geográfica de pessoas nascidas em engenhos do Recôncavo, 1906-1917

Destinos Quantidade %
Cidades 82 36,0

Outros engenhos 86 37,8

Usinas 29 12,6

Freguesias rurais 31 13,6

Total 228 100

Fonte: Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro  
(ASCMSA), Livros de entrada de doentes no Hospital, 1906-1917.
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Vê-se que a mobilidade das pessoas nascidas em engenhos se dava 
em várias direções, para outros engenhos, usinas, freguesias rurais e ci-
dades. Do total de internados, 64% se movimentaram dentro do mundo 
rural, muitos deles envolvidos na produção açucareira. Os engenhos e 
usinas eram o destino de mais da metade dos internados. Possivelmente 
essa proporção seria maior se incluíssemos os que apenas declararam re-
sidir em outras freguesias rurais.

Os engenhos atraíram 37,8% dos internos que circulavam dentro da 
zona rural. Havia grande circulação de trabalhadores que se empregavam 
apenas durante o período de corte da cana, retornando para suas residên-
cias no final da safra. A condição de trabalhadores temporários nos enge-
nhos ficou bem explícita em alguns registros. Ao dar entrada no hospital, 
em 25 de abril de 1916, Marcolino Pires, “preto”, sessenta e seis anos, 
nascido no Engenho Jacú, informou que trabalhava no Engenho Botelho 
como “jornaleiro”. Em março de 1917, Umbelina de Jesus, “preta”, trinta 
anos, natural do Engenho Fortuna, disse trabalhar como “diarista” no 
Engenho Calolé.17

Cabe observar que nem sempre a mudança para os engenhos signi-
ficava trabalho em canavial. Lavradores de mandioca e fumo, que tinham 
terras arrendadas dentro dos engenhos, frequentemente empregavam tra-
balhadores de enxada no período de colheita. Além disso, trabalhadores 
rurais costumavam se deslocar de um engenho para outro para participar 
de mutirões nas roças de amigos e parentes.

Para alguns trabalhadores de usina foi possível descobrir o passado 
escravo. Em 3 de agosto de 1910, deu entrada no hospital Manoel Brás, 
“preto”, solteiro, nascido no Engenho Velho, trabalhador da usina São 
Carlos. Revendo a lista de escravos do Engenho Velho, pertencente ao 
barão de Pirajá, verificamos que Manoel Brás realmente fez parte da es-
cravaria daquele engenho. Em 1887, ele tinha vinte e três anos, era soltei-
ro, filho da escrava Eufrosina. Um ano antes do fim do cativeiro, toda a 
família de Manoel Brás ainda estava presa à escravidão, pois na lista ainda 
constavam os nomes de sua mãe e mais três irmãs, Eufemia, Agostinha 
e Dana.18

17 ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1913-1918). Marcolino Pires foi internado em 25 de abril 
de 1916; no mesmo livro, ver internamento de Umbelina de Jesus, em 1º de março de 1917. 

18 Ver ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1906-1911), fl. s/n; sobre o passado escravo de Ma-
noel Brás, ver APEB, Inventários, 8/344/4 (1887-1891), fls. 233-234.
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A amostragem revela que 36% das pessoas nascidas em engenhos 
haviam se mudado para as cidades. Como era de se esperar, a maioria dos 
internados residia em Santo Amaro; ainda assim, os dados confirmam a 
importância dos centros urbanos como destino possível dos que saíram 
dos engenhos. Na tabela seguinte listaremos as ocupações dessas pessoas 
nas cidades.

Tabela 2 – Ocupações dos que migraram para as cidades, 1906-1917

Profissões Frequência Profissões Frequência

Lavoura 18 Pedreiro 2

Roceiro 12 Aguadeiro 2

Doméstica 11 Carroceiro 1

Cozinheira 1 Servente 1

Costureira 5 Garimpeiro 1

Engomadeira 1 Ganhadeira 1

Criado 3 Charuteiro 1

Ganhador 2 Salineiro 1

Diarista 5 Forneiro 1

Carreiro 1 Marítimo 1

Marceneiro 4 Sem declaração 3

Total 78

Fonte: ASCMSA, Livros de entrada de doentes no Hospital, 1906-1917.

Na tabela observa-se grande quantidade de trabalhadores urbanos 
ligados às atividades agrícolas; 38,4% declararam trabalhar em lavoura 
ou roça. A proximidade da fronteira agrícola do centro de Santo Amaro 
tornava possível a um trabalhador residir na cidade e andar até o canavial 
de alguma usina ou engenho próximo. Cipriana Maria Pesote, “preta”, 
quarenta e quatro anos, nascida no Engenho Tebaida, declarou “viver de 
roça” e residir na rua do Bonfim, em Santo Amaro.19

19  ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1906-1911), fl. s/n. Antônio Beker da Silva foi internado 
em 29 de maio de 1907, segundo o registro, por causa de sífilis. 
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Alguns internados exerciam nos centros urbanos profissões apren-
didas nos engenhos. Em 16 de março de 1916, compareceu ao hospital 
Próspero dos Santos, “preto”, setenta anos, solteiro, pedreiro, nascido no 
Engenho Mombaça e naquele momento residia na cidade de Santo Ama-
ro. Vendo a lista de escravos daquele engenho, feita em 1880, constatamos 
que Próspero era pedreiro. Ao trocar a vida no engenho pela cidade, o 
ex-escravo aproveitou o ofício aprendido no tempo da escravidão.20 Até 
então muitos ofícios exercidos na zona rural se encaixavam perfeitamente 
às necessidades do mercado urbano. Daí que é equívoco supor que os 
ex-escravos rurais estavam despreparados para a vida nas cidades. Mas 
parece que a maioria teve de aprender novos ofícios ou profissões para 
sobreviver. Manoel Clemente, “preto”, setenta anos, nascido no Engenho 
Tanque, viabilizou a sobrevivência em Santo Amaro tornando-se aguadei-
ro. Já Manoel Cirilo da Hora, mulato, vinte e oito anos, solteiro, nascido 
no Engenho Velho, teve de aprender a profissão de charuteiro.21

As mulheres internadas em sua maioria exerciam profissões domés-
ticas, eram as amas secas, engomadeiras e cozinheiras nos sobrados da ci-
dade. O setor doméstico era o que mais absorvia trabalho feminino saído 
dos engenhos. Henriqueta Maria da Silva, “preta”, sessenta anos, nascida 
no Engenho Brotas, trabalhava como doméstica na cidade de Santo Ama-
ro quando, em outubro de 1906, foi internada para tratar-se de anemia. 
Mas o serviço doméstico não era ocupação exclusiva de mulheres. Em 15 
de outubro de 1916, Dionísio dos Santos, “pardo”, dezesseis anos, nasci-
do bem depois da Abolição, no Engenho São Bento, declarou trabalhar 
como criado em Santo Amaro.22 Pelo menos uma mulher nascida em en-
genho atuava no pequeno comércio ambulante como ganhadeira; tratava-
se de Delfina Ribeiro, “preta”, sessenta e oito anos, nascida no Engenho 

20 Sobre o ex-escravo Próspero dos Santos, ver ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1913-1914), 
fl. s/n; Sobre os escravos do Engenho Mombaça, ver APEB, Inventários, 7/3148/14 (1875-
1895), inventário da proprietária, Ana de Jesus Muniz Viana Bandeira, falecida em 12 de ja-
neiro de 1873. O engenho estava localizado na freguesia do Monte e em 1875 possuía 123 
escravos.

21 ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1911-1918). O internamento de Manoel Clementino é 
datado de 25 de outubro de 1915, segundo consta, para tratar-se de bronquite. Sobre Manoel 
Cirilo da Hora, ver Livro de entrada de doentes (1913-1918), internamento feito em 6 de junho de 
1916.

22 ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1906-1911). A paciente entrou em 21 de fevereiro de 1906. 
Sobre Dionísio dos Santos, ver Livro de entrada de doentes (1913-1918), internamento feito em 15 
de outubro de 1916.
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Pericoara, internada em 16 de fevereiro de 1916.23 Seu isolamento talvez 
reflita a dificuldade das que migraram dos engenhos para encontrar algum 
espaço no competitivo universo das ganhadeiras.

Tal como no campo, a vida na cidade era muito difícil para os que 
emergiram da escravidão e não surpreende que alguns sucumbiram à in-
digência. Em 5 de novembro de 1920, foi internada no hospital Venância 
“de tal”, “mulata”, sessenta e oito anos, solteira, nascida no Engenho 
Pitinga, vivia em Santo Amaro como “esmoler”. Folheando a lista de 
escravos daquele engenho, feita em 1887, pode-se ler o nome de Venân-
cia, então com trinta e seis anos, solteira, filha de Patrícia. A mãe prova-
velmente é a mesma que aparece entre os escravos do Engenho Conde, 
também pertencente ao Barão de Pirajá, em 1871.24

É preciso observar que os dados do hospital dão conta, apenas, dos 
ex-escravos ou descendentes que estavam se movimentando dentro do 
Recôncavo, muitos deles ainda ligados à grande lavoura de cana. Ocorre 
que, nos anos seguintes à Abolição, houve um movimento silencioso de 
libertos em direção às freguesias rurais mais distantes da lavoura de cana, 
especialmente para regiões de fronteira ou do litoral. Possivelmente o flu-
xo de ex-escravos para as terras do sul do estado tenha se intensificado em 
fins do século XIX em função das promessas da cultura cacaueira.25 Além 
da esperança de possuir roça, os salários pagos na lavoura cacaueira eram 
mais atraentes do que os pagos na lavoura de cana. Segundo um estudo 
feito pelo Ministério da Agricultura, em 1912, o valor médio da diária do 
trabalhador agrícola na lavoura cacaueira era de 2$000 réis, enquanto nos 
distritos açucareiros era de 1$500 réis. O mesmo estudo mostrou que, 

23 ASCMSA. A ganhadeira Delfina Ribeiro foi internada em 16 de fevereiro de 1916 para tratar-
se de reumatismo.

24 Sobre a ex-escrava Venância, ver ASCMSA, Livro de entrada de doentes (1918-1921). Internamen-
to feito em 5 de novembro de 1920, segundo o diagnóstico, para tratar-se de “verminoses”; 
no dia 20 de novembro a ex-escrava faleceu. Sobre o passado escravo de Venância, ver APEB, 
Inventários, 3/1206/1675/1 (1869-1887), fls. 112v-114, inventariada pela baronesa de Pirajá; 
ver também Inventários, 8/3444/4 (1887-1891), 2º volume do inventário da baronesa, fl. 227.

25 A presença de trabalhadores afro-brasileiros na lavoura cacaueira é objeto de estudo de 
MAHONY, Mary Ann. Afro-brazilians, land reform, and the question of  social mobility in Southern 
Bahia, 1880-1920. In: KRAY, Hendrik (Ed.). Afro-brazilian culture and politics: Bahia, 1790s to 
1990s. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, c1998. p. 90-116.
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durante a colheita de cacau, era comum o deslocamento de trabalhadores 
rurais de outras regiões para as lavouras daquele produto.26

É provável que muitos povoados litorâneos tenham atraído libertos 
que nasceram nas freguesias rurais do Recôncavo. Estudos futuros sobre 
comunidades que habitam nas proximidades dos mangues da Baía de To-
dos os Santos e do Baixo Sul possivelmente acusarão a entrada de gente 
que desertou dos canaviais após o fim do cativeiro.

Sabemos que, após o fim da escravidão, intensificou-se o movimento 
de retorno à África. Acompanhando o movimento de saída de passageiros 
do Brasil para a África, Kim Butler identificou sensível aumento de saída 
de africanos e crioulos para a cidade africana de Lagos. Duas semanas de-
pois do 13 de maio, 54 passageiros embarcaram com destino àquela cida-
de. No ano seguinte, ainda era grande a saída de africanos e descendentes 
para portos da África.27 Quando a Abolição foi promulgada, a maioria dos 
africanos já havia conseguido a alforria e provavelmente muitos haviam 
decidido viajar depois que filhos e netos foram libertos pela lei de 13 de 
maio. Possivelmente, foi considerando isto que, em 9 de maio de 1888, 
no dia em que os jornais noticiaram a aprovação do projeto de Abolição, 
empresários da cidade anunciaram na imprensa a venda de passagens para 
a Costa da África a bordo da barca nacional Cecília. Um outro anunciante 
prometeu que naquele mês partiria para Lagos o patacho Bonfim.28

Recôncavo em movimento

Infelizmente os censos populacionais de 1872 e 1890 não fornecem 
informações sobre tendências da movimentação das populações negras 
pelo Recôncavo nas duas últimas décadas do século XIX. Sabe-se que, 
nos anos finais daquele século, alguns centros urbanos do Recôncavo 
se destacaram como importantes polos de atração da população livre e  
liberta. Salvador, Santo Amaro, São Félix e Cachoeira se destacavam como 
os principais centros urbanos da região do açúcar. O recenseamento de 
1872 registrou 8.146 habitantes na freguesia urbana de Nossa Senhora do 

26 BRASIL. Diretoria de Inspeção e Fomento Agrícolas. Aspectos da economia rural brasileira. Rio de 
Janeiro, 1922. p. 471-472.

27 BUTLER, Kim D. Freedom given, freedom won: afro-brazilian in Post-emancipation São Paulo and 
Salvador. New Jersey: Rutgers University Press, 1998. p. 143.

28 BPEBa, Diário de Notícias, 9 maio 1888. p. 2.
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Rosário do Porto da Cachoeira; destes, 79,6% eram negros e mestiços. 
Em 1890, aquela população saltou para 12.607 pessoas. Dos residentes no 
centro urbano, 2.542 eram de cor “preta”, ou seja, representavam 20,1% 
da população da cidade. Se acrescermos a estes os caboclos e mestiços, 
veremos que a população não branca chegava a pouco mais de 72% da 
população geral.29

Entre os dois recenseamentos observa-se também incremento po-
pulacional na vizinha povoação de São Félix. Em 1872, residiam na então 
freguesia de Deus Menino de São Félix 2.857 pessoas; destes, 14,5% eram 
de cor “preta”. Em 1890, no ano em que foi elevada à condição de cidade, 
a população de São Félix saltou para 4.358 habitantes; destes, 953 eram 
“pretos”, ou seja, 21,8%. Apenas 36,6% eram de cor branca. Nos primei-
ros anos do século XX, a população deste centro portuário do interior 
continuou crescendo. Cabe ressaltar que tanto Cachoeira como São Fé-
lix comportavam uma população flutuante constituída por trabalhadores 
residentes nas freguesias rurais próximas que se deslocavam diariamente 
para as fábricas de charutos e retornavam ao final do dia.

São Félix e Cachoeira eram centros urbanos que atraíam população 
devido às atividades portuárias, comerciais e, principalmente, pela con-
centração de indústrias fumageiras. Entre 1880 e 1890, as fábricas de cha-
rutos experimentaram conjuntura de crescimento das exportações para o 
mercado europeu. O nível de empregos nessas atividades também seguiu 
num ritmo de crescimento. Vejamos algumas cifras referentes a traba-
lhadores contratados nas maiores fábricas de charutos da região entre o 
final do século XIX e início do XX. A Suerdieck, sediada em Cachoeira, 
em 1916, empregava cerca de 400 operários; em 1921, este número pulou 
para 900. Em 1887, a Costa Ferreira & Penna, sediada em São Félix e com 
filial em Muritiba, empregava 70 trabalhadores; em 1921, este número já 
era de cerca de 1.000 operários. Em 1877, a fábrica Dannemann, fundada 
por dois imigrantes alemães, empregava entre 300 e 400 trabalhadores; 
em 1921, contava com cerca de 1.200 operários.30

29 Sobre os dados populacionais de 1890, ver BRASIL. Ministério da Indústria, Viação e Obras 
Públicas. Recenseamento de 1890 (31 de dezembro). Rio de Janeiro, 1898. p. 10-23. 

30 BRASIL 1922, p. 432-434. Sobre o impacto da indústria fumageira nas economias locais de 
São Félix e Cachoeira, ver WIMBERLY, Fayette Darcell. The african liberto and the bahian lower 
class: social integration in nineteenth-century Bahia, 1870-1900. 1988. Tesis (Ph.D. in History) 
- University of  California at Berkeley, 1988. p. 87-93.
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Além da indústria fumageira, as referidas cidades constituíam im-
portantes pontos de ligação entre Salvador e as localidades mais distantes 
do litoral, genericamente chamadas de sertão. A condição de entreposto 
comercial fortaleceu-se com a construção das estradas de ferro no final 
do século XIX. A circulação de pessoas e mercadorias ampliou o mercado 
de trabalho para ganhadores, carroceiros, tropeiros, saveiristas, canoei-
ros, estivadores e marinheiros, profissões tradicionalmente exercidas por 
negros e mestiços. Nos últimos anos da escravidão, libertos e escravos 
fugidos seguiram para aqueles centros, especialmente atraídos pelas obras 
das estradas de ferro.

Em contraste, a população do Iguape, o maior distrito açucareiro de 
Cachoeira no século XIX, sofreu diminuição de seu contingente popula-
cional. Em 1872, a população de Santiago do Iguape era de 7.159 pessoas; 
destes, 43,5% eram “pretos”. Em 1890, a população do distrito chegou a 
9.741 habitantes; destes, 34,8% eram “pretos” e apenas 10,6% brancos. 
Os negros e mestiços chegavam a quase 90% da população. O impacto 
da crise açucareira parece ter se refletido nas cifras populacionais dos 
anos posteriores. Ao longo das duas primeiras décadas do século XX, a 
freguesia do Iguape sofreria significativo esvaziamento populacional. Em 
1912, um pároco afirmou que a freguesia estava em estado de decadência 
e “sem esperança de futuro”. Segundo sua estimativa, a população da 
freguesia era de 5.000 habitantes. O recenseamento de 1920 acusou 6.487 
pessoas morando no Iguape.31

Tudo indica que, nos últimos anos do século XIX, houve migração 
de populações do interior da província para a cidade do Salvador. Segundo 
o censo de 1872, a população de Salvador era de 129.109 habitantes. Em 
1890, este contingente saltou para 171.412. Pelo censo de 1890, soube-
mos que os “pretos” constituíam 26,9% da população. Juntando este con-
tingente com os mestiços, vê-se que os não brancos representavam 67,4% 

31 Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador (ACMS) Freguesias-limites, caixa 430 (1912). Sobre 
a população do Iguape em 1920, ver BRASIL, 1898, p. 10-23. Tudo indica que Pedro Celestino 
da Silva, (“Notas e impressões sobre o districto de S. Thiago do Iguape”, Anais do Arquivo Pú-
blico do Estado da Bahia, v. XXVI, 1938, p. 403), exagerou ao afirmar que a população do Iguape 
era de 9.114 habitantes. 
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da população.32 Sabemos que, na década de 1880, Salvador foi o destino 
principal de grande número de escravos fugidos do Recôncavo. Parte dos 
que fugiram ou abandonaram os engenhos foram incorporados ao merca-
do de trabalho urbano nas diversas profissões tradicionalmente ocupadas 
pela população livre e liberta. Para saber em que medida a movimentação 
de escravos e libertos vinha afetando a composição dos trabalhadores 
da cidade averiguamos alguns dados sobre dois setores fundamentais do 
trabalho urbano: o trabalho de rua e os serviços domésticos.

Em estudo sobre o serviço de ganho nas ruas de Salvador, entre 
1887 e 1893, o historiador João Reis verificou que dos 1.703 ganhadores 
registrados no Livro de matrícula, 11,6% eram oriundos da região do açú-
car, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Cachoeira e São Francisco do 
Conde. Muitos deles eram ex-escravos. Se adicionarmos os ganhadores 
vindos de outras localidades do Recôncavo que não estavam inseridas na 
área açucareira, esse percentual pode chegar a mais de 17%. Muitos des-
ses trabalhadores de rua abandonaram os canaviais nos últimos anos de 
escravidão ou logo após o 13 de maio.33

Entre os ganhadores matriculados que saíram dos engenhos, alguns 
traziam referências às propriedades de onde vieram ou aos antigos se-
nhores. Manoel João, acaboclado, cinquenta e dois anos, natural de Santo 
Amaro, informou que “foi escravo do falecido Barão de Pirajá”. Manoel 
Panfilo, cor fula, vinte e seis anos, natural da freguesia do Monte, decla-
rou ter sido “cria de Joaquim Alves da Cruz Rios”, senhor de engenho 
em São Francisco do Conde. José Antônio de Oliveira, preto, quarenta 
e seis anos, natural de Santo Amaro, afirmou ter sido “escravo do Barão 
de Alagoinhas”. Alguns se declararam libertos pela lei de 13 de maio. Em 
um canto, na área portuária de Salvador, trabalhavam Manoel Longuinho, 
cor fula, vinte e sete anos, natural de Santo Amaro (ex-escravo do senador 
Junqueira); Anacleto Teixeira Magno de Nazaré, preto; e Julião Maurício 

32 Kátia Mattoso analisa a evolução populacional de Salvador e Recôncavo. MATTOSO, Kátia 
M. de Queirós. Bahia Século XIX: uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1992. p. 91-124. Mario Augusto da Silva Santos analisa processo migratório entre o final do 
século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. SANTOS, Mário Augusto da Silva.  
A república do povo: sobrevivência e tensão, Salvador (1890-1930). Salvador: EDUFBA, 2001. 
p. 15.

33 Sobre os ganhadores na cidade do Salvador, ver REIS, João José. De olho no canto: trabalho 
de rua na Bahia na véspera da abolição, Afro-Ásia, Salvador, n. 24, p. 199-242, 2000. 
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Wanderley, cor fula, nascido na freguesia de Matoim, ex-escravo do barão 
de Cotegipe. Todos se declararam libertos pela lei de 13 de maio.34

Alguns ex-escravos procedentes de freguesias açucareiras se concen-
travam no mesmo canto de trabalho. No canto da rua da Louça trabalha-
vam Ângelo Veríssimo da Purificação e Paulo Narciso das Chagas Viana, 
ambos pretos e vindos da freguesia do Monte, na vila de São Francisco do 
Conde. Para alguns foi possível saber que saíram da mesma propriedade. 
Noutro canto da área portuária trabalhavam José Antero, cor fula, vinte e 
oito anos, e Pedro Celestino, cor cabra, vinte e seis anos, ambos nascidos 
na freguesia do Passé e ex-escravos do mesmo senhor. Pedro Francis-
co de Sousa, dezoito anos, e o irmão Nilo Manoel de Sousa, dezenove 
anos, ambos pretos e nascidos em Paripe, ex-escravos do mesmo senhor, 
não apenas trabalhavam juntos, mas também residiam na mesma rua das 
Laranjeiras. Estas evidências mostram que libertos e livres buscaram re-
constituir na cidade laços afetivos e de amizade tecidos no mundo rural.35

Separando os 58 ganhadores provenientes de freguesias que concen-
travam grandes engenhos (Nossa Senhora do Monte, Socorro, Rio Fun-
do, Bom Jardim, Iguape, Matoim, Paramirim e São Sebastião do Passé), 
verificamos que 17 deles traziam registro de alguma profissão. Entre as 
profissões citadas estavam copeiro, tanoeiro, arrieiro, ferreiro, marcenei-
ro, carpinteiro, roceiro, carapina, sapateiro e cabeleireiro. Provavelmente 
essas profissões foram aprendidas nas localidades de origem e isso pode 
significar que a saída de trabalhadores dos engenhos para as cidades não 
se restringiu apenas aos que labutavam na lavoura.

Os homens e mulheres que abandonaram os engenhos, após a Abo-
lição, enfrentaram uma conjuntura de crescente controle das profissões 
tradicionalmente exercidas por pessoas de cor negra por parte dos pode-
res municipal e provincial. Desde o final do século XIX, especialmente 
com o declínio da escravidão nas cidades, as autoridades baianas vinham 
adotando medidas enérgicas para disciplinar o trabalho e os trabalhadores 
urbanos, a maior parte deles negros e egressos da escravidão. A matrí-
cula dos ganhadores era parte dessa política elaborada pelas autoridades 
 baianas.

34 APEB, Polícia. Livro de Matrícula dos cantos, maço 7116. Sobre os ganhadores mencionados ver 
fls, 2, 29, 48 e 62.

35 APEB, Polícia. Livro de Matrícula dos cantos, maço 7116. Sobre os ganhadores mencionados, ver 
fls. 5, 95 e 144.
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Mas as autoridades baianas estavam, também, atentas a outros seto-
res que concentravam trabalhadores libertos na cidade. Além dos ganha-
dores, foram obrigados à matrícula carroceiros e aguadeiros. Segundo um 
levantamento parcial das matrículas feitas até julho de 1893, trabalhavam 
nas ruas de Salvador 2.452 trabalhadores, sendo 1.721 ganhadores, 473 
carroceiros e 258 aguadeiros. Na ocasião, os jornais anunciaram que a 
matrícula daqueles profissionais finalizaria em 6 de agosto daquele ano 
e quem não fosse matriculado estaria sujeito à multa de 10$000 réis ou 
4 dias de prisão. Os profissionais matriculados ficariam obrigados a usar 
boné e carregar no braço uma chapa com o respectivo número.36

Além dos trabalhadores de rua, as autoridades vinham implemen-
tando medidas de controle das criadas e criados domésticos. Em 30 de 
dezembro de 1886, a câmara de Salvador, respondendo às requisições do 
chefe de polícia e aos “reclamos do público”, elaborou algumas postu-
ras regulando a relação entre amos e criados. A medida pretendia regula-
mentar a locação de serviços domésticos na cidade, estabelecendo regras 
formais na relação entre criados e amos. Os camaristas disseram estar 
legislando sobre matéria “espinhosa”, uma vez que a “classe que se dedica 
ao serviço doméstico” não estava habituada a prescrições.37 Na verdade, 
eram medidas que refletiam a preocupação das autoridades com o rápido 
declínio da escravidão na cidade do Salvador na década de 1880. Era tam-
bém uma resposta do poder municipal às “famílias baianas” não só em 
relação à oferta de trabalho doméstico livre e liberto, mas principalmente 
com a adoção de mecanismos eficazes de controle que substituíssem as 
relações escravistas nos seus lares.

Os camaristas apresentaram 27 posturas, regulando aspectos diver-
sos do serviço doméstico e da relação entre amos e criados. O conteúdo 
das posturas revelava as principais preocupações dos camaristas em es-
tabelecer o controle policial sobre os criados, obrigando-os a cumprir 
contratos e garantir que a oferta do serviço fosse feita dentro dos precei-
tos higienistas de então. A primeira postura determinava que haveria na 
Secretaria da Polícia um livro de registro destinado à inscrição de livres e 
libertos que exercessem as profissões de cozinheiro, copeiro, engomadei-
ra, ama seca ou de leite, lacaio, cocheiro, jardineiro, moço de hotel, casa de 

36 BPEBa, Jornal de Notícias, 24 de jul. 1893, p. 2, “Matrículas”.
37 Arquivo Municipal de Salvador (MAS), Papéis avulsos (1886). As posturas foram apresentadas à 

Assembleia Provincial para apreciação em 30 de dezembro de 1886. 
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pasto e hospedagem, enfim todo serviço doméstico. A postura 3 determi-
nava que não seria inscrito quem sofresse de moléstia contagiosa ou que 
causasse repugnância; aquele que tivesse contra si procedimento criminal; 
menores sem autorização do pai ou pessoa responsável; e a mulher casada 
sem autorização do marido. Portanto, pretendiam os camaristas acionar 
os mecanismos de dominação masculina no controle das criadas. No ato 
da inscrição, o criado receberia uma caderneta fornecida pela câmara e au-
tenticada pela Secretaria de Polícia e folhas em branco destinadas a qual-
quer observação feita pelo delegado ou pelo chefe de polícia. A primeira 
caderneta seria gratuita, mas da segunda em diante o criado deveria pagar 
1$000 réis por cada. O criado ficava obrigado a comparecer uma vez no 
ano para exibir a caderneta.38

Os vereadores legislaram sobre a relação entre amos e criados defi-
nindo direitos e deveres das duas partes. A postura 9 determinava que os 
criados que abandonassem os serviços antes do prazo estipulado em con-
trato seriam multados em 20$000 réis ou 4 dias de prisão. Em compensa-
ção, a postura de número 10 facultava ao criado o direito de abandonar a 
casa do amo por falta pontual de pagamento e maus-tratos (“justas cau-
sas”). Consideravam-se também justas causas de despedida a enfermida-
de, embriaguez, imperícia no serviço, “ofensa e falta de respeito” ao amo 
ou pessoa de sua família.39

A postura 15 determinava que a ama de leite que ocultasse moléstia, 
ou sendo reconhecida incapaz de amamentar criança, incorreria na pena 
de 20$000 réis ou 4 dias de prisão. Além disso, não poderia se recusar ao 
exame médico. Para a ama de leite que abandonasse a criança antes de 
findo o prazo de contrato (ou seja, no período de amamentação) seria 
cobrada a multa de 30$000 réis ou 8 dias de trabalho. Resguardavam-se 
os direitos da ama de leite de recusar o trabalho, entre outras coisas, pela 
falta de pagamento de salário e maus-tratos, e se fosse obrigada a serviço 
que não tivesse ajustado previamente. A amamentação seria determinada 
por médico designado pela câmara ou delegado de polícia e a ama de leite 
seria obrigada a fazê-lo pelo tempo necessário.40

38 AMS, Papéis avulsos (1886). As posturas foram apresentadas à Assembleia Provincial para apre-
ciação em 30 de dezembro de 1886.  

39 AMS, Papéis avulsos (1886). As posturas foram apresentadas à Assembleia Provincial para apre-
ciação em 30 de dezembro de 1886. 

40 AMS, Papéis avulsos (1886). As posturas foram apresentadas à Assembleia Provincial para apre-
ciação em 30 de dezembro de 1886. 

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   63 10/12/13   15:19



64

Em 4 de janeiro de 1887, um ato do presidente da província aprovou 
provisoriamente a implementação das posturas apresentadas pela câmara 
até que a Assembleia se posicionasse a respeito. Uma das consequências 
imediatas da aprovação das posturas da câmara foi a realização da matrí-
cula das criadas domésticas. No Arquivo Público da Bahia, localizamos 
parte do livro de matrículas das criadas que cobrem os anos de 1887 e 
1893. Infelizmente, os registros de 1893 estão incompletos. Obedecendo 
às determinações contidas nas posturas, o livro registrava nome, naturali-
dade, estado civil, idade, profissão, “sinais característicos” e nacionalidade 
do inscrito.41

Antes de analisarmos a procedência das criadas domésticas, vejamos 
outros aspectos relevantes do perfil deste importante contingente de tra-
balhadoras urbanas. Ao todo foram matriculados 791 criados e criadas 
domésticas; destes, 566 mulheres e 225 homens; as mulheres represen-
tavam 71,5% dos profissionais do setor. Destacando apenas os 781 que 
tinham profissão declarada, foi possível compor a seguinte tabela: 

Tabela 3 – Distribuição dos criados e criadas por sexo e profissão

Profissão Mulheres % Homens % Total %
Cozinheira 265 47,6 25 11,1 290 37,1

Criado 77 13,8 58 25,8 135 17,3

Ama seca 64 11,5 -- -- 64 8,2

Ama de leite 20 3,6 -- -- 20 2,6

Engomadeira 69 12,5 -- -- 69 8,8

Costureira 12 2,2 -- -- 12 1,6

Lavadeira 20 3,6 -- -- 20 2,6

Copeira 20 3,6 84 37,3 104 13,3

Serviço doméstico 9 1,6 1 0,4 10 1,3

Jardineiro -- -- 23 10,3 23 2,9

Cocheiro -- -- 15 6,6 15 1,9

Outros serviços -- -- 19 8,5 19 2,4

Total 556 71,5 225 28,5 781 100,0

Fonte: APEB, Livro de matrícula das criadas domésticas (1887-1893).

41  APEB, Livro de Matrículas das criadas domésticas, s/n (1887-1893).
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Um corte de gênero marcava as ocupações das criadas no interior 
dos sobrados. Por motivos óbvios, o serviço de ama de leite era dominado 
exclusivamente por mulheres. Porém, cuidar de crianças, engomar, cos-
turar e lavar eram atribuições reservadas inteiramente às pessoas do sexo 
feminino. Em parte esta exclusividade feminina refletia a preferência dos 
amos e a noção de que tais serviços eram mais apropriados às mulheres. 
Mas a copa e a cozinha das casas e sobrados da cidade eram disputadas 
por trabalhadores de ambos os gêneros, mas a preferência dos amos e 
amas recaía sobre as mulheres. Mas apenas na copa o número de homens 
superava o de mulheres. Os serviços externos à casa – cuidados com o 
jardim, roça e animais – eram inteiramente ocupados por criados do sexo 
masculino.

Assim como no Livro de matrícula dos ganhadores, o escrivão da po-
lícia utilizou vários termos para classificar a cor da pele das empregadas 
domésticas. Por exemplo, as negras eram divididas em preta, crioula e 
fula. As mestiças eram fracionadas em diversas categorias e subcategorias. 
As pardas, por exemplo, eram classificadas em diversos matizes: parda 
clara, parda escura. Os brancos poderiam ser repartidos em “brancos ma-
cilentos” e “quase brancos”. Reclassificando essas variações cromáticas 
em torno de categorias que demarcavam as classificações raciais de então, 
montamos a seguinte tabela.42

Tabela 4 - Distribuição das criadas domésticas por cor

Cor Frequência Percentual
Preta

Parda

Cabra

Cabocla

Branca ou “quase branca”

337

273

101

15

48

43,6

35,3

13,0

1,9

6,2

Total 774 100,0

Fonte: APEB, Livro de matrícula das criadas domésticas (1887-1893).

42 Aqui seguimos o mesmo procedimento classificatório utilizado por João José Reis para definir 
o perfil dos ganhadores. REIS, 2000, p. 234.
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Vemos que o serviço doméstico era um setor predominantemente 
ocupado por pessoas de cor negra ou mestiça, e que estas representa-
vam 93,8% dos que cozinhavam, lavavam e cuidavam das crianças dos 
moradores dos sobrados urbanos. Entre as criadas encontramos apenas 
8 africanas, algo que reflete o declínio da população africana nos servi-
ços urbanos. Mas desde a escravidão o trabalho doméstico empregava 
escravas nascidas no Brasil, algo que refletia a preferência dos senhores e 
senhoras de serem servidos por pessoas conhecedoras dos seus gostos e 
caprichos. Criadas e criados brancos eram rara exceção e seu número po-
deria ser menor se retirássemos os classificados como “quase-brancos”. 
Mas não podemos pensar que esta maioria negra fosse apenas resultado 
da recusa dos brancos pobres em empregar-se nas casas dos brancos ri-
cos. Anúncios de emprego publicados em jornais da época mostram que 
muitos amos e amas manifestaram preferência de serem servidos por pes-
soas de cor negra.

Do total de criadas domésticas, 205, ou seja, 25,9% eram naturais 
de diversas freguesias rurais e urbanas do Recôncavo. Dos centros açuca-
reiros (Santo Amaro, São Francisco, Cachoeira e São Sebastião do Passé) 
vieram 110 criados, ou seja, 13,9% do total de criados e criadas. Entre as 
que vieram daquelas freguesias identificamos algumas que saíram dos en-
genhos. Em 1887, compareceu à Secretaria de Polícia Laurentina Dutra, 
filha de Joana Dutra (já falecida), quarenta e dois anos, solteira, cozinhei-
ra, “alugada” na casa do ex-senhor Luís Rodrigues Dutra, na freguesia 
da Vitória. Laurentina havia sido ex-escrava do Engenho da Cruz e pelo 
visto continuou ligada ao ex-senhor na capital. Daquele engenho migrou, 
também, Simoa Dutra, quarenta anos, filha de Manoel Luís e Simoa, cria-
da, cor cabra, que declarou estar alugada no bairro da Graça.

Duas outras ex-escravas do Engenho da Cruz foram matriculadas 
em 1893: Orminda Pereira, trinta e cinco anos, solteira, filha da nossa 
conhecida Etelvina Dutra, nascida no Iguape, criada, cor parda, alugada 
na casa de Francisco Teixeira de Carvalho desde 1883; Maria Serafina 
Dutra, trinta e cinco anos, solteira, cozinheira, nascida no Iguape, filha da 
ex-escrava Generosa Dutra, alugada na casa de uma família residente no 
Rio Vermelho.43 Sabemos que, nessa época, a mãe de Orminda e o irmão 
Maximiano continuavam morando e trabalhando no Engenho da Cruz. 

43  APEB, Livro de matrícula das criadas domésticas, números de registros 141, 309, 572, 577.
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Portanto, ainda tinha familiares nos locais em que foi escrava e a referên-
cia ao pai e à mãe mostra que, mesmo à distância, tinha ligação com a 
comunidade de origem.

Por certo, os ex-escravos dos engenhos buscaram recompor na cida-
de os laços construídos na época da escravidão. Mais atrás vimos ganha-
dores oriundos de freguesias açucareiras trabalhando no mesmo canto e, 
às vezes, morando na mesma rua. Em 1901, quando foi denunciada pelos 
vizinhos de espancar o neto, Maria Luísa Dutra Bulcão, crioula, lavadeira, 
ex-escrava do Engenho da Cruz, informou que mesmo residindo em ou-
tro endereço ia sempre à casa da filha, Maria do Espírito Santo. Marcas da 
vida difícil de mãe e filha ficaram gravadas nas páginas do processo. Maria 
do Espírito Santo contou que vivia “alugada” como cozinheira e por isso 
não ia dormir em casa diariamente. Disse também que não denunciou a 
mãe à polícia para não vê-la sofrer.44 Provavelmente avaliou que se denun-
ciasse a mãe estaria condenando-a a outro cativeiro.

A inserção dos ex-escravos nas comunidades urbanas era permeada 
de conflitos. Por vezes, em meio aos conflitos, o passado de escravidão 
poderia ser relembrado por algum desafeto. Em 20 de fevereiro de 1892, 
depois de entrarem em várias casas de conhecidos para sambar, rapazes e 
moças residentes em Cachoeira, alguns deles com profissão de ganhador, 
entraram na casa de Manoel Nicolau Delfino, conhecido como Nicolau 
Muniz, jornaleiro, nascido no Engenho Vitória. Depois que o grupo saiu, 
Nicolau e a amásia deram por falta de objetos de uso doméstico e resol-
veram reavê-los. Ao chegar na rua das Flores, Nicolau dirigiu-se a Fuão, 
conhecido por “Crioulo”, e ao ganhador Aprígio, pedindo a devolução 
dos objetos. Houve desentendimento e o grupo partiu para Nicolau sob 
os gritos de “Mata o negro”. “Negro”, aqui, tinha um sentido não ape-
nas racial, mas também indicava a antiga condição de escravo. Por certo, 
o grupo que agrediu Nicolau sabia estar dirigindo-se a um ex-escravo.  
Na verdade essa suspeita confirmou-se depois de verificar a lista de escra-
vos do Engenho Vitória, feita em 1871, e nela se vê o nome de Nicolau, 
crioulo, quarenta anos, “aleijado da mão esquerda”, marinheiro.45

44 Sobre a ex-escrava Maria Luísa Dutra Bulcão, ver APEB, Processo-crime, 215/1/6 (1901),  
fls. 2-10.

45 Arquivo Regional de Cachoeira (ARC), Inventários, Caixa 158 (1871-1900), Egas Moniz Barreto 
de Aragão, fl.12; ver também no mesmo arquivo Lesões corporais (1892-1893), processo contra 
Domingos Ramos Sacramento.
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Segundo Manoel Querino existia em Salvador a curiosa instituição 
dos “recolhedores de tradições”; era constituída de pessoas idosas que sa-
biam dos fatos ocorridos na sociedade. Em cada freguesia, um ou mais in-
divíduos tinham por hábito recolher em cadernos de notas os fatos mais 
importantes dos seus respectivos quarteirões, especialmente assuntos da 
vida pública e particular das pessoas de destaque social. Dava-se uma luta 
entre famílias e cada um punha em relevo a sua “importância social”. Mas, 
quem quisesse saber do “lado fraco” do oponente, bastava procurar o 
“homem do arquivo”. Entre as questões embaraçosas que podiam atingir 
a reputação dos contendores estava o passado de escravidão. Bastava di-
zer: “fulano nasceu em tal tempo, seus pais foram fulano e fulana, sua avó 
escrava e por vezes levou surra”. Ou então: 

[...] fulano, que está hoje figurando como gente, é filho de mulher escrava, 
que fugiu do engenho ainda rapariga nova; veio para aqui, a sorte correu-lhe 
a mil maravilhas, os filhos já estavam bem arranjados quando apareceu o 
senhorio. Houve uma luta tremenda para que tudo ficasse em sigilo, como 
de fato ficou devido a muitos empenhos e considerável soma de dinheiro.46

Na verdade, ex-escravos ou seus descendentes da cidade e do campo 
rechaçaram qualificativos que evocavam a antiga condição escrava, prin-
cipalmente se eram utilizados para depreciar a nova condição de livres. 
Na manhã de 2 de março de 1906, na rua da Preguiça, Maria Secundina 
da Conceição, identificada pelo escrivão da polícia como de “cor preta”, 
vinte e sete anos, engomadeira, sentiu-se insultada ao ser chamada de “ne-
guinha” por um pescador chamado Fábio. Por causa disso, houve áspera 
discussão e Fábio espancou gravemente Maria Secundina.47 Mas a refe-
rência ao passado de escravidão poderia ser feita através de outros meios.  
Na noite de 15 de março de 1891, na cidade de Cachoeira, Laudelino 
Ferreira da Silva foi violentamente agredido depois que ameaçou espan-
car com chicote Pompeu “de tal”, trabalhador da fábrica de charutos 

46 QUERINO, Manuel. A Bahia de outrora. Cidade do Salvador, Bahia: Liv. Progresso, [1946].  
p. 224-225.

47 APEB, Processo-crime, 215/20/4 (1906), fls. 6-11. Fábio Teixeira de Sousa foi preso pelo espan-
camento de Maria Secundina.
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 Dannemann, em São Félix.48 Bater em alguém com chicote era rebaixá-lo 
à condição de escravo e Laudelino pagou caro pela afronta.

Para além dessas diferenças, as fugas de escravos e a migração de li-
bertos após a Abolição haviam colocado em contato pessoas que viveram 
a experiência da escravidão no campo e na cidade. O trabalho conjunto 
de ganhadores no mesmo canto mostrou que trocas de experiências en-
tre libertos de diversas localidades estavam se processando nas ruas de 
Salvador. E, mais que isso, a equiparação de todos na mesma condição 
de cidadãos livres após a lei de 13 de maio havia criado novos padrões de 
relações cotidianas não mais fundadas nas diferenças entre livres, libertos 
e escravos. Talvez por isso os trabalhadores urbanos estivessem testando 
as possibilidades de agirem como classe.49 Não surpreende que entre 1888 
e 1896 ocorreram 31 greves em Salvador e no Recôncavo.50

Por isso, é necessário aprofundar os estudos sobre a projeção das 
experiências da escravidão sobre as lutas operárias na Bahia do pós-Abo-
lição. A forma como os movimentos operários de então manifestaram 
publicamente suas demandas oferece algumas pistas, uma delas o uso rei-
terado de alusões diretas ou metáforas à escravidão. Em 1889, quando se 
pronunciaram contra a demissão de companheiros de trabalho, charu-
teiros da fábrica Dannemann, em São Félix, alegaram que os tempos da 
escravidão haviam passado. Em outubro de 1909, quando protestavam 
contra a decisão da Viação Férrea de aplicar multas, remover trabalha-
dores para outras localidades e não pagar horas extras, operários, maqui-
nistas e foguistas acusaram a empresa de tentar reduzi-los à condição de 
“escravos humilhados”.51

48 ARC, Lesões corporais (1891-1893), Inquérito contra Pompeu “de tal”, fls. 9-11. Na verdade, 
quem ameaçou de dar bofetadas em Pompeu foi Joana “de tal”, moradora na rua do Sabão, 
depois de saber que o mesmo havia insultado a filha com palavras injuriosas. 

49 Esse argumento é desenvolvido por REIS, 2000, p. 239-241.
50 Ver FONTES, José Raimundo. Manifestações operárias na Bahia: o movimento grevista: 1888-

1930. 1982. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1982. p. 56.

51 Ibid., p. 110. O livro de CHALHOUB, Sidney, Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos traba-
lhadores no Rio de Janeiro da belle époque, São Paulo: Brasiliense, 1986, abriu perspectivas inte-
ressantes para pensar as experiências de trabalhadores no pós-Abolição. Ver também SOUZA, 
Robério Santos. Experiências de trabalhadores nos caminhos de ferro da Bahia: trabalho, solidariedade 
e conflitos (1892-1909). 2007. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas, Universidade de Campinas, Campinas, SP, 2007. Especialmente os capítulos 2 e 3 dis-
cutem como as experiências da escravidão se projetaram sobre as lutas dos ferroviários entre 
o final do século XIX e início do XX.
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Nesse aspecto, o passado de escravidão poderia ser evocado como 
parte das experiências de classe. Em 12 de maio de 1902, ao conclamar 
o “povo baiano” a não esquecer a data da “nossa emancipação”, o líder 
operário e ex-abolicionista Ismael Ribeiro, em carta publicada em jornal 
da cidade, pronunciou-se em nome de “meus antepassados”.52

Referências
ANAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, v. XXVI, 1938.

BELLO, José Maria. Memórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.

BRASIL. Diretoria de Inspeção e Fomento Agrícolas. Aspectos da economia rural brasileira. 
Rio de Janeiro, 1922.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Diretoria Geral de 
Estatística. Recenseamento de 1o. de setembro de 1920. Rio de Janeiro, 1928. 

BRASIL. Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Recenseamento de 1890 (31 de 
dezembro). Rio de Janeiro, 1898.

BUTLER, Kim D. Freedom given, freedom won: afro-brazilian in post-emancipation São 
Paulo and Salvador. New Jersey: Rutgers University  Press, 1998.

CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de 
Janeiro da belle époque. São Paulo: Brasiliense, 1986.

FONTES, José Raimundo. Manifestações operárias na Bahia: o movimento grevista: 
1888-1930. 1982. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1982.

FREYRE, Gilberto. Região e tradição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1941.

MAHONY, Mary Ann. Afro-brazilians, land reform, and the question of  social 
mobility in Southern Bahia, 1880-1920. In: KRAY, Hendrik (Ed.). Afro-brazilian culture 
and politics: Bahia, 1790s to 1990s. Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c1998. 

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia século XIX: uma província no Império. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

NARO, Nancy Priscila Smith. Revision and persitence: recent historiography on the 
transition from slave to free labour in rural Brazil. Slavery & Abolition: a journal of  slave 
and post-slave studies, v. 13, n. 2, p. 68-85, 1992.

OLIVEIRA, Miguel Ribeiro de. A indemnização. Bahia: Tip. de João Gonçalves 
Tourinho, 1888.

QUERINO, Manuel Raimundo. A Bahia de outrora. Cidade do Salvador, Bahia: Liv. 
Progresso, [1946].  

52  BPEBa, Jornal de Notícias, 12  maio 1902, p. 1.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   70 10/12/13   15:19



71

REIS, João José. De olho no canto: trabalho de rua na Bahia na véspera da abolição. 
Afro-Ásia, Salvador, n. 24, p. 199-242, 2000. 

SANTOS, Mário Augusto da Silva. A república do povo: sobrevivência e tensão, Salvador 
(1890-1930). Salvador: EDUFBA, 2001. 

SAVILLE, Julie. Grassroots reconstruction: agricultural labor and collective action in 
South Carolina, 1860-1868. Slavery & Abolition: a journal of  slave and post-slave studies,  
v. 12, n. 3, p. 173-182, 1991. 

SCOTT, Rebecca J. Exploring the meaning of  freedom: post-emancipation societies 
in comparative perspective. In: ______. et al. The abolition of  slavery and aftermath of  
emancipation in Brazil. Durham : Duke University Press, 1988. 

SOUZA, Robério Santos. Experiências de trabalhadores nos caminhos de ferro da Bahia: 
trabalho, solidariedade e conflitos (1892-1909). Dissertação (Mestrado) – Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, SP, 2007.

WIMBERL, Fayette Darcell. The african liberto and the bahian lower class: social integration 
in nineteenth-century Bahia, 1870-1900. 1988. Tesis (Ph.D. in History) – University of  
California at Berkeley, 1988.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   71 10/12/13   15:19



políticas, instituições e personagens - miolo.indd   72 10/12/13   15:19



73

A República de 1889: utopia de branco, medo 
de preto1 (A liberdade é negra, a igualdade 

branca e a fraternidade é mestiça)

antônio Sérgio alFredo guiMarãeS

  

A Constituição da República francesa, após a revolução de 1789, 
teve desdobramentos políticos e ideológicos para além da Europa, afe-
tando particularmente as colônias europeias nas Américas e pondo em 
risco o sistema de escravização dos negros africanos ali praticado. O lema 
que acabou sendo incorporado pela República – liberdade, igualdade e 
fraternidade – encerrava em si uma gama de significados díspares para 
escravos, libertos e colonos, mas significava para todos novas aspirações 
de Estado, de direitos, de nação, de solidariedade social e de cidadania.  
Aspirações de liberdade, seja pessoal, seja de independência política, as-
sim como medos, tais como de revoluções escravas, ou de separatismo, 
foram nutridos por diferentes leituras do mesmo ideário republicano.

Neste artigo, discuto a historiografia referente à república no Brasil 
em busca de uma reinterpretação que dê conta do imaginário nacional 
brasileiro que será depois referido como mestiço ou “negro”. Ou seja, 

1 Uma versão deste texto foi apresentada na conferência República e Utopia, organizada em Lis-
boa pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, entre 13 e 15 de outubro de 
2010. Agradeço aos comentários de Ângela Alonso, Brasílio Sallum, Luiz Jackson, Matheus 
Gato de Jesus, Nadya A. Guimarães e Rossana Reis a uma versão anterior, apresentada no 
Seminário temático Sociologia, História e Política do PPGS-USP.
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busco as raízes de uma identidade nacional que tem seu núcleo na mistura 
inter-racial ou na recriação de identidades pós-africanas, opondo-se ao 
modo como o colonizador europeu pensou o Brasil, isto é, como expan-
são de sua cultura e de sua raça para o Novo Mundo. 

Dois movimentos político-sociais são centrais a este empreendimen-
to: o abolicionismo e o republicanismo. Isso significa também que tem-
poralmente estarei me limitando ao período que vai dos anos 1870 até a 
crise da Primeira República em 1930. Minha primeira hipótese é de que 
nesses dois movimentos estão em jogo ideias de liberdade, igualdade ra-
cial e cultura mestiça, valores e sentimentos que marcarão a modernidade 
e a contemporaneidade políticas brasileiras. A segunda hipótese é de que, 
em todo o período considerado, os negros (sejam eles escravos, libertos, 
a massa mestiça ou sua camada média urbana de funcionários, jornalistas, 
profissionais liberais e intelectuais negro-mestiços) moveram-se mais em 
torno da ideia de liberdade e de direitos do indivíduo que da de igualdade 
de direitos e de cidadania, enquanto que a classe média urbana “branca” 
europeizada, assim como as elites agrárias, cujos direitos civis e políticos 
datavam do Império, gravitaram em torno de aspirações de igualdade po-
lítica e social. 

A liberdade, enquanto negação do cativeiro, ou da servidão pessoal, tal 
como expressa na luta pela abolição da escravatura, esgotava para o povo 
o sentido republicano da igualdade enquanto estatuto legal equivalente 
para todos os homens – independente de origem social ou de cor. Isso ex-
plica a intrigante dubiedade, ou mesmo hostilidade, com que a República 
de 1889, que a esse ideário nada acrescenta, foi recebida no Brasil pelos 
meios negros e populares. 

De fato, é hoje quase consensual na historiografia a interpretação 
de que a monarquia brasileira gozava, nos seus estertores, de grande po-
pularidade, sendo mesmo cultuada por parte importante da população 
negra brasileira, entre camponeses ou moradores urbanos, fossem eles 
mestiços, mulatos ou negros. Nos meses que se seguiram à Abolição, a 
legitimidade do trono transformou-se mesmo em veneração à princesa 
Isabel e na defesa de um futuro Terceiro Reinado. Tal apoio ficou evi-
denciado em vários episódios de resistência aos republicanos, tais como 
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as refregas da Guarda Negra no Rio2 e em Salvador3, ou na resistência à 
República em São Luís.4

Os trabalhos pioneiros de Nicolau Sevcenko5, de José Murilo de Car-
valho6, assim como os de Sidney Chalhoub7, ajudaram a desfazer o senso 
comum de que a resistência à República fora produto da ignorância, do 
despreparo cívico e da manipulação da população pobre das cidades por 
políticos monarquistas ou pelo próprio trono. Na verdade, esses trabalhos 
foram mais longe ao interpretarem as rebeliões populares que se seguiram 
à República, tais como a Revolta da Vacina e a Guerra de Canudos, como 
episódios em que o hiato entre o povo e a República mostrou-se evidente.

Vou resenhar rapidamente os principais argumentos e evidências tra-
zidas pela historiografia para os episódios citados, para, em seguida, fazer 
uma síntese sociológica do posicionamento ideológico de alguns setores 
de classe no período compreendido entre 1870 e 1930. Nela desenvolvo 
também as relações entre as aspirações de liberdade e de igualdade, trazidas 
pelo ideal republicano, que podem nos ajudar a compreender as lutas e 
as mobilizações dos negros brasileiros, sejam eles intelectuais ou meros 
ativistas, em todo o período da Primeira República. 

A República, enquanto regime político, deve ser analiticamente dis-
tinguida das repúblicas reais, ou seja, dos períodos históricos em que vi-
geram tais regimes, assim como do ideário republicano, mais próximo 

2 TROCHIM, Michael R. The Brazilian black guard: racial conflict in post-abolition Brazil. The 
Americas, v. 44, n. 3, p. 285-300, Jan. 1998. GOMES, Flavio. Negros e política. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005; Id. No meio das águas turvas: racismo e cidadania no alvorecer da República: 
a Guarda Negra na Corte: 1888-1889. Estudos afro-asiáticos, Rio de Janeiro, Cândido Mendes,  
n. 21, p. 74-95, 1991.

3 ALBUQUERQUE, Wlamyra R. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 140-160.

4 JESUS, Matheus Gato de. Negro, porém republicano: investigações sobre a trajetória intelectual 
de Raul Astolfo Marques (1876-1918). 2010. 130 f. il. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2010.

5 SEVCENKO, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: 
_____ (Org.). História da vida privada no Brasil, 3: República: da Belle Époque à era do rádio. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 7-48; Id. A revolta da vacina: mentes insanas em corpos 
rebeldes. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

6 CARVALHO, José Murilo de. Bestializados ou Bilontras? In:______. Os bestializados: o Rio 
de Janeiro e a República que não foi. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 140-
160; Id. Entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos: a República no Brasil. In: 
______. Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1998. 
p. 83-106. Id. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995.

7 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
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de um processo civilizatório, em que certas formas de solidariedade e de 
integração social e de democracia se estendem historicamente, entre lutas 
sociais, avanços e retrocessos, à totalidade de um Estado. Vianna e Carva-
lho8 tratam da República brasileira neste último sentido, de maneira muito 
próxima à interpretação que desenvolvo aqui. Tal processo civilizatório, 
que Nobert Elias imortalizou em suas análises da França, Inglaterra e 
Alemanha, está presente tanto em repúblicas, como a França, quanto em 
sociedades monárquicas, como nos Impérios brasileiros e na monarquia 
britânica, o que não impede que os fatos e os períodos históricos em que 
a república foi exercida não possam ser avaliados como desgaste daquele 
ideal e retrocesso daquele processo.

Mas a minha tese principal é que naqueles anos de abolicionismo e 
de Primeira República (1889-1929), ganha corpo nos meios negros uma 
forma de sentir-se parte da nação brasileira, cujos valores, ideais e emo-
ções serão institucionalizadas no período seguinte, no Estado Novo e 
na Segunda República (1930-1964), como democracia racial. Se, portanto, 
a longo prazo, a república proclamada em 1889 alarga o horizonte de 
participação democrática das massas negro-mestiças, no curto prazo, a 
República de 1889 buscou conter e reprimir os avanços democráticos 
conquistados na campanha abolicionista.

A Guarda Negra e a resistência popular à República

A Guarda Negra foi criada em setembro de 1888, meses depois da 
Abolição de 13 de maio, por ex-abolicionistas monarquistas com o objeti-
vo explícito de criar “[...] com seu trabalho e patriotismo uma muralha de 
corações unidos em defesa da liberdade de todas as maneiras, especialmen-
te a representada por Isabel”.9 Seus membros eram, em geral, recrutados 
entre ex-escravos e libertos, muitos deles capoeiras, movidos, como está 
claro na citação, pela defesa da liberdade recém-conquistada e pelo temor 
que os republicanos lhes impusessem alguma forma de cerceamento. Go-
mes10 pinta com muita clareza o quadro das desconfianças mútuas entre 
republicanos e fazendeiros, de um lado, e a população liberta, do outro, 

8 VIANNA, L. Werneck; CARVALHO, Maria Alice R. de. República e civilização brasileira. 
Estudos de sociologia, Araraquara, SP, v. 5, n. 8, p. 7-33, 2000.

9 GOMES, 1991, p. 81 
10 Ibid, p. 78.
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os primeiros enxergando na Guarda Negra “a polícia secreta dos demago-
gos”, criada para atacá-los, e os negros e ex-escravos vendo nos “ataques 
ao Império possíveis reversões” da situação legal conquistada no 13 de 
maio. O ataque da Guarda Negra a um comício republicano em 30 de 
dezembro de 1888, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de dezenas 
de manifestantes, em geral negros, marca o ponto de radicalização da ação 
da Guarda, que já atuara em várias outras ocasiões e cidades para desfazer 
manifestações republicanas.11

O temor da reescravização não era totalmente infundado, mero pro-
duto da “ignorância” dos negros, sendo atestado pelos boatos diversos, 
relatados por Gomes12, para o Rio de Janeiro, ou por Albuquerque13, para 
Salvador, que tinham como lastro uma longeva prática de manipulação 
legal das elites fazendeiras. Diz Albuquerque: “Além disso, o medo da 
revogação da ‘lei de ouro’ fazia parte dos pesadelos de uma população 
já habituada a vivenciar situações em que a perda da liberdade podia ser 
apenas uma questão de habilidade jurídica ou força de antigos ou pre-
tensos senhores”.14 Gomes salienta, ademais, que a Guarda representou 
para a elite política e social brasileira o perigo muito real de que setores 
populares e ex-escravos passassem a participar de modo autônomo da 
vida política nacional, temor que nutriam desde o recrudescimento da 
campanha abolicionista.

Por outro lado, a historiografia tem ressaltado que a insatisfação dos 
fazendeiros com o fim da escravidão e a consequente desorganização da 
força de trabalho, num momento em que o mercado de trabalho livre 
ainda não estava minimamente estabilizado, tornou impossível a conti-
nuidade do trono dos Orléans por absoluta falta de apoio das classes 
produtoras. A monarquia encontrava sustentação apenas entre políticos 
e intelectuais da corte, que buscavam preservar suas posições, e entre 
os libertos, o populacho e ex-escravos que defendiam a liberdade recém
-adquirida, desconfiando das intenções reais de seus ex-senhores. Iro-
nicamente, como observou José Murilo de Carvalho, a monarquia ruiu 
quando era mais forte a sua sustentação popular: “Eu diria mesmo que a 

11  ALBUQUERQUE, 2009. 
12  GOMES, 1991, p. 78. 
13  ALBUQUERQUE, op. cit.
14  Ibid., p. 164.
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Monarquia caiu quando atingia seu ponto mais alto de popularidade entre 
esta gente, em parte como consequência da abolição da escravidão”.15

Depois de dissolvida a Guarda Negra, a Primeira República conti-
nuou em sua trajetória autoritária e antipopular, como repisa Carvalho, a 
recriar uma nação a partir de seus ideais iluministas, civilizatórios e positi-
vistas, domesticando à força a plebe urbana e rural, que resistia através de 
revoltas como a da Vacina e a de Canudos. Esta feição de nova conquista, 
agora perpetrada pelos próprios brasileiros contra aqueles que eles não 
reconheciam como o seu povo, mas apenas como uma massa a partir da 
qual se moldava esse povo, foi bem captada por Sevcenko nos seguintes 
termos:

No afã do esforço modernizador, as novas elites se empenhavam em reduzir 
a complexa realidade social brasileira, singularizada pelas mazelas herdadas 
do colonialismo e da escravidão, a ajustamento em conformidade com pa-
drões abstratos de gestão social hauridos de modelos europeus ou norte-a-
mericanos.16

Nenhuma figura tenha talvez melhor encarnado tal afã moderniza-
dor que Ruy Barbosa, conselheiro do Império e republicano tardio, em 
suas investidas contra a Guarda Negra, ou o modo como a imprensa 
nacional, de um modo geral, viu na Guerra de Canudos a resistência de 
uma sub-raça à civilização. Embora o termo “sub-raça” possa parecer 
excessivo, há que lembrar que o sentimento nutrido pelas elites em rela-
ção ao “povo” era de desprezo, como lembra Sevcenko: “[...] desprezo e 
ojeriza em relação ao passado, aos grupos sociais e rituais da cultura que 
evocassem hábitos de um tempo que se julgava para sempre e felizmente 
superado”17. Carvalho nota: “No Rio reformado circulava o mundo belle
-époque fascinado com a Europa, envergonhado do Brasil, em particular 
do Brasil pobre e do Brasil negro”18. Chalhoub lembra o parágrafo infeliz 
de Ruy que marcará toda a historiografia oficial republicana: “Ao mani-
panso grotesco das senzalas, próprio para a gente d’África, sucedia o feiti-
cismo da idolatria áulica, digna de uma nação de libertos inconscientes”.19 

15  CARVALHO, 1987, p. 27.
16  SEVCENKO, 1998, p. 27.
17  Ibid.
18  CARVALHO, op. cit.
19  CHALOUB, 2003, p. 180.
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Esses acontecimentos me levam a pensar uma linha interpretativa 
que se encontra esboçada de modo, às vezes mais, às vezes menos, ex-
plícito na historiografia brasileira contemporânea. Refiro-me à interpre-
tação de que a República, e os ideais republicanos, foram apropriados 
por uma elite de fazendeiros e intelectuais, crescentemente associada aos 
valores da civilização europeia, que fez do positivismo e da ditadura repu-
blicana suas armas ideológicas para moldar uma política de reconstrução 
nacional. Tal reconstrução passava pela reurbanização e sanitização das 
principais capitais provinciais, pelo federalismo político e incentivo da 
imigração de camponeses europeus para substituir a mão de obra negra 
e mestiça.20 Principalmente, tal reconstrução representava um fim à con-
tinuada mobilização social das massas urbanas, que começara nos 1880 
com a campanha abolicionista.

Falta-nos, para dar densidade analítica a tal interpretação, buscar os 
grupos sociais em que se sustentava tal projeto de “conquista”, assim 
como os grupos que a ele se opunham, pois, como sabemos, o resul-
tado de tal embate político e ideológico foi um pouco diferente do que 
almejavam os republicanos positivistas. De modo geral, com o tempo, 
prevaleceu uma certa acomodação entre esses republicanos e os setores 
urbanos que se apropriaram das tradições populares e do caldo cultural e 
ideológico desenvolvido em séculos de política colonial e imperial. 

Grupos sociais e ideologias

A historiografia identifica entre os republicanos, de modo proemi-
nente, a oligarquia cafeeira, principalmente paulista, assentada já em bra-
ços de imigrantes europeus e apenas residualmente em braços escravos, 
mal representada na corte, que vivia ainda sob forte influência das elites 
açucareiras nordestinas, da cafeicultura tradicional fluminense e dos fazen-
deiros de Minas. Esse setor era representado principalmente pelo Partido 
Republicano Paulista. José Murilo de Carvalho, no entanto, oferece uma 
lista muito mais intricada em termos ideológicos e econômicos: “O mo-
vimento republicano era constituído de uma frente ampla de interesses, 
que abrangia escravocratas e abolicionistas, militares e civis,  fazendeiros, 

20  Não quero, com isso, dizer que o projeto de embranquecimento do Brasil não fosse já acalen-
tado pelas elites do Império.
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estudantes, profissionais liberais, pequenos comerciantes.” Em síntese, 
ademais, a motivação que parecia uni-los: a propaganda republicana “ins-
trumentalizava a atuação política de certos setores que lutavam por uma 
ampliação da cidadania.”21

Ou seja, ao lado dos fazendeiros, a República contava ainda com o 
ativismo dos militares mais jovens e de amplos setores das classes mé-
dias urbanas. Importantes intelectuais negros abolicionistas, como José 
do Patrocínio, no Rio de Janeiro, Manoel Querino, em Salvador, Astolfo 
Marques, em São Luís, Luís Gama, em São Paulo, para citar alguns, foram 
republicanos. Foram-no, no entanto, de modo mais radical, pois o que 
estava em jogo para eles era um ideário que unia liberdade e igualdade so-
cial. Esses setores republicanos mais radicais logo sentiram-se frustrados 
com os rumos que tomaram a República militarista e positivista em seus 
primeiros anos. Alguns, como Patrocínio, oscilaram pendularmente entre 
monarquia e república; para eles, o que estava realmente em jogo era o 
espaço de liberdade e igualdade a ser traçado no novo Brasil, viesse ele do 
Terceiro Reinado ou da República.

Havia, enfim, os “republicanos de 14 de maio”, ou seja, os setores 
oligárquicos e escravocratas, para os quais a monarquia deixara de ser 
importante ao abolir a escravidão sem ao menos indenizá-los. Mais ainda, 
a defesa da monarquia era feita, depois da Abolição, por setores negros 
que mobilizavam a plebe, através da Guarda Negra, ou por setores mais 
conservadores em sua ação, mas muito ousados em termos ideológicos, 
como os que pregavam, como André Rebouças, uma extensa reforma 
agrária que assentasse em terras devolutas ou improdutivas a massa de 
recém-libertos. Esses setores negros empurravam toda a classe senhorial 
para o movimento republicano, fazendo-o cada vez mais conservador.

Que almejavam, por seu lado, os setores monarquistas? A resposta 
que encontrei até agora me leva a considerar apenas uma motivação para 
tais setores: o apego conservador a posições sociais duramente conquis-
tadas durante as lutas de independência e de consolidação do Império do 
Brasil.

Já chamei reiteradamente a atenção para os grupos populares e 
negros. Haveria razões mais realistas para o monarquismo das massas? 

21  CARVALHO, 1987, p.48.
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 Reproduzo abaixo um trecho de Hebe Mattos,22 por cuja extensão o leitor 
me desculpará, em que aparecem algumas destas razões: 

É preciso ter em mente a experiência da escravidão para mensurar o significa-
do dos ‘direitos civis’ atribuídos aos cidadãos brasileiros no Império e a todos 
os nascidos no Brasil após a Lei Áurea. Desde 1850, a legislação imperial ten-
deu a transformar o costume em lei, tornando antigos privilégios da comuni-
dade cativa mais enraizada em direitos comuns ao conjunto dos escravizados. 
Foi o Estado Imperial que: assegurou o fim do tráfico; reconheceu para os 
cativos o direito à família, proibindo separar casais e seus filhos; transformou 
em direito a prática do pecúlio e da compra da alforria; proibiu o açoite em 
1886. [...] É também com este significado, com uma formulação precisa de 
sua abrangência e de suas limitações, que o Tempo do Cativeiro e o Tempo da 
Liberdade aparecem nas falas e na tradição familiar dos descendentes diretos 
dos últimos cativos do continente.

Eis, nas palavras de Mattos, composta a partir da reflexão sobre falas 
de ex-escravos do Vale do Paraíba, o significado da liberdade. Essa citação 
nos serve também de ponte para identificar dois outros setores monar-
quistas: os intelectuais mestiços e mulatos, como André Rebouças, que 
encontraram uma posição de destaque no Império, grupo bem estudado 
por Maria Alice Rezende de Carvalho, e os intelectuais conservadores, 
oriundos das camadas dominantes nordestinas em decadência, como Jo-
aquim Nabuco.23 

No meu entender, foi a partir da corrente formada por esses setores 
médios urbanos, particularmente os meios negro-mestiços, e pelos inte-
lectuais conservadores que pensaram um Brasil luso-brasileiro, nutrido 
na interação social das casas-grandes, dos sobrados e das fazendas, que 
se fortaleceu, mais tarde, o ideal de um Brasil mestiço. Tal ideal irá inspi-
rar a geração de escritores e pensadores modernistas, dos quais Gilberto 
Freyre foi certamente o mais proeminente. 

Segundo Maria Alice de Carvalho, a intelectualidade negro-mestiça 
a que me refiro teria tido dificuldade de manter-se próxima aos poderes 
da República, ao contrário da proximidade que gozara na corte imperial, 

22  MATTOS, Hebe. Os combates da memória: escravidão e liberdade nos arquivos orais de 
descendentes de escravos brasileiros. Tempo, Niterói, RJ, v. 3, n. 6, p. 136-137, 1998.

23  CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Intelectuales negros en el Brasil del siglo XIX. In: 
ALTAMIRANO, Carlos; MYERS, Jorge (Org.). Historia de los intelectuales en América Latina. 
Buenos Aires: Katz, 2008. v. 1, p. 312-334; Id. Andre Rebouças e a questão da liberdade. In: 
BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Um enigma chamado Brasil: 29 intérpretes 
e um país. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 46-59

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   81 10/12/13   15:19



82

sendo esta uma das razões para seu monarquismo.24 Ora, pela hipótese 
que estou levantando, ainda que sem a proeminência antiga, autores como 
João do Rio, Lima Barreto, Evaristo de Morais, Manoel Querino, Astulfo 
Marques, Lino Guedes, entre muitos outros anônimos ou quase anôni-
mos, que colaboraram na imprensa diária da capital federal ou das capi-
tais estaduais, acabaram por modular certas ideias, reatualizadas durante 
a crise do final dos anos 1920 e nos anos da Segunda Grande Guerra, 
como a ideia de “democracia racial”, expressão forjada pelos escritores 
modernistas.25

Tal interpretação me foi sugerida por várias fontes. Principalmente, 
ela se encontra esparsa na chamada “imprensa negra”. Em sua dissertação 
de mestrado, por exemplo, Flávio Francisco cita um artigo de Arlindo 
Veiga dos Santos, monarquista e futuro líder da Frente Negra Brasileira, 
em que está escrito, com todas as letras:

[...] Trabalharemos por chamar à consciência, às vezes latente, todos os com-
ponentes da gente de cor do Brasil, porque, sem embargo do que possam 
rosnar os pedantes das suspeitas ciências antropológicas e etnológicas que 
levam certos sábios às conclusões estúpidas contra a identidade nacional bra-
sileira, são os princípios nossos que hão de salvar o Brasil desse caos que os 
‘sábios’ estabeleceram com suas teorias macaqueadoras e de contrabando.26

Até mesmo os limites da democracia política norte-americana, que 
Freyre mais tarde oporá à democracia mais humana e profunda dos luso
-portugueses, é tema de crítica na imprensa negra dos anos 1930. Conti-
nuo utilizando a dissertação de Francisco: “No texto havia a manifestação, 
mais uma vez, de uma oposição entre os ‘Estados Unidos moderno’ e 
os ‘Estados Unidos bárbaro’”. “A terra livre, centro financeiro do mun-
do, que enviava seus missionários aos lugares mais bárbaros, revelava o 
seu lado selvagem com os atos de brutalidade contra a população negra” 

24 CARVALHO, 2008. 
25 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito. Novos 

estudos CEBRAP, São Paulo, n. 61, p. 147-162, nov. 2001; CAMPOS, Maria José. Artur Ramos, 
luz e sombra na antropologia brasileira: uma versão da democracia racial no Brasil nas décadas de 
1930 e 1940. 2002. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2002..

26 FRANCISCO, Flávio Thales Ribeiro. Fronteiras em definição: identidades negras e imagens dos 
Estados Unidos e da África no jornal O Clarim da Alvorada (1924-1932). Dissertação (Mes-
trado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 44. 
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 (Trechos de Preconceitos de raça. O Clarim da Alvorada, São Paulo, 18 de agos-
to de 1930, p. 1).27 Com essa colocação, o autor subentendia uma impor-
tante questão: “afinal, o que vinha a ser a modernidade ou a civilização?”

Thiago Gomes, analisando a peça de teatro de revista Tudo preto, che-
ga a uma sugestão idêntica à minha: 

Vale a pena considerar Tudo preto como um indício da possibilidade de que  
idéias como ‘democracia racial’ ou ‘Brasil mestiço’ não tenham sido 
meramente um produto da mente de alguns intelectuais, dispostos ou não a 
definir uma ideologia de controle social. Tudo preto é um forte indício de que 
esses conceitos tenham sido fruto de uma negociação diária, pois a peça é 
explícita ao conectar o conceito de brasilidade à ‘gente da raça’, além de de-
fender a idéia de que o Brasil teria como vantagem em relação a outros países 
o fato da boa convivência racial.28

Outras ideias centrais para o imaginário de um Brasil mestiço apa-
recem também na imprensa desde a campanha abolicionista. Desenvolvi 
em outro texto os argumentos que nos permitem traçar as pontes entre 
os meios intelectuais negros e a democracia racial.29 Acrescento mais uma 
nota. Enquanto a elite intelectual branca, em seu segmento mais influente, 
atualiza a ideia de embranquecimento, retirando dela o significado de pura 
substituição de raças e culturas, e introduzindo a ideia de que tal em-
branquecimento se daria pela mestiçagem30, entre os intelectuais negros, 
geralmente considerados apenas jornalistas ou subliteratos, germinavam 
os sentimentos e ideias  de pertença à nação brasileira que comporão, 
mais adiante, a “democracia racial”. O acento negro desses sentimentos 
jamais se perderá. Entre os grandes intelectuais negros, Guerreiro Ramos, 
por exemplo, retoma mais tarde a ideia de que, no Brasil, negro é povo e 
constitui, portanto, a nação brasileira, não uma minoria ou um objeto de 
estudo. 

Todas essas são reações normais frente à sanha colonizadora da 
 ditadura republicana de que nos fala Carvalho31, que quis aqui implantar 

27 FRANCISCO, 2010, p. 100.
28 GOMES, Tiago de Melo. Um espelho no palco: identidades sociais e massificação da cultura no 

teatro de revista dos anos 1920. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 2004. p. 312
29 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Intelectuais negros e formas de integração nacional. 

Estudos Avançados, São Paulo, v. 18, n. 50, p. 271-284, 2004.
30 SKIDMORE, Thomas E. Black into white: race and nationality in Brazilian thought. New York: 

Oxford University Press, 1974.
31 CARVALHO, 1987.
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um país europeu e branco. Enfim, estamos diante de uma contradição 
apenas aparente entre monarquistas e conservadores afinados com os se-
tores populares e seus anseios de nacionalidade, por um lado, e republica-
nos revolucionários que procuram domesticar as massas para lhes impor 
um comportamento civilizado, por outro. Para resolvê-la, apelemos mo-
mentaneamente para a ideia de estadania, sugerida por Carvalho:32 uma 
cidadania outorgada pelo Estado em resposta à resistência dos setores 
populares, e negociada aos poucos, levando em consideração os setores 
organizados das classes trabalhadoras urbanas. 

De certo modo, o que parece dar a Maria Alice Resende de Carva-
lho a impressão de que os setores intelectuais negro-mestiços perderam 
importância política na República é a insistência com que a definição da 
cidadania passa a gravitar em torno das lutas operárias e sindicais contra o 
Estado, e a importância dos trabalhadores imigrantes na organização des-
sas lutas. Há também a grande afluência de intelectuais oriundos da imi-
gração europeia da virada do século XIX para o século XX. De um certo 
modo, o imaginário nacional passa a ser tecido pelo eixo anteriormente 
monarquista ou resistente à República, tal como fora aqui implantada, 
formado por intelectuais oriundos de setores populares ou decadentes, 
enquanto a cidadania é negociada pelo eixo republicano de conservadores 
oligárquicos e intelectuais de esquerda, oriundos de setores imigrantes ou 
mesmo de segmentos decadentes da oligarquia cafeeira.

Uma observação derradeira, de cunho metodológico: todos esses 
setores, de certo modo, procuraram se afastar da África e do que ela sig-
nificava de estrangeiro e de barbárie, para frisar o sentimento de nacio-
nalidade brasileira. Silenciei sobre aqueles setores populares que nunca 
deixaram de ter elos emocionais, religiosos e simbólicos com a África. 
Também dessa fonte beberão intelectuais negros e brancos (principal-
mente os antropólogos culturalistas) nos anos 1930. Sem mencionar e 
aprofundar o pensamento desses setores seria difícil explicar o surgimen-
to do mundo afro-brasileiro modernista, nos anos 1930, e, principalmen-
te, o que acontece no presente, quando passa a ser dominante nos meios 
negros o sentimento étnico de pertença à raça negra.

32  CARVALHO, 1987.
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A reprodução de formas de dominação tradicionais

Um mal-entendido pode estar rondando o leitor: como a ênfase na 
revisão crítica dos historiadores recai sobre a alienação entre o povo e 
a Primeira República, pode parecer que eu esteja a sugerir que os mo-
narquistas eram próximos das massas populares e que não tinham, eles 
também, um projeto civilizador para o Brasil. Nada mais distante da rea-
lidade: pensar-se como brancos num país de negros era um traço comum 
às elites brasileiras, fossem elas republicanas ou não. Era, portanto, a clas-
se e a posição social que regiam o comportamento das elites.

Acho, entretanto, que dois outros fatores matizavam tal elitismo. Pri-
meiro, os mestiços, como André Rebouças, eram mais sensíveis à incor-
poração dos negros e ex-escravos à sociedade brasileira, seja pelo acesso 
à educação, seja pelo acesso à propriedade da terra. Talvez isso possa ser 
explicado apenas por proximidade racial, talvez não, e aqui introduzo um 
segundo fator: parte dessas elites intelectuais e políticas já tinha adquirido, 
na campanha abolicionista, um certo conforto com esse povo, de modo 
que sua distância de classe podia mesmo ser maior em relação ao novo 
povo, que se formava com a crescente imigração europeia, do que com o 
povo que eles já lideravam. De certo modo, para ser claro, tais políticos 
retiravam grande parte de sua legitimidade das conquistas da campanha 
abolicionista.

Neste ponto, é preciso introduzir na análise alguns argumentos ma-
crossociológicos. É o que tentarei neste item. 

Revertendo o comentário racista e xenófobo de Ruy Barbosa sobre 
as afinidades entre “a gente d’África” e a casa real brasileira, João Reis 
chamou atenção para o paralelo entre os regimes políticos africanos, em 
que os reis são descendentes divinos, e a monarquia brasileira, também 
unida à Igreja, para sugerir os motivos da legitimidade do trono entre 
escravos e libertos brasileiros na segunda metade do século XIX.33 Esse 
mesmo argumento foi retomado por Schwarcz34 e depois por Jesus35 para 

33 REIS, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 28, p. 14-
39, dez. 1995. 

34 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 15.

35 JESUS, 2010. 

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   85 10/12/13   15:19



86

explicar por que os negros sentiam-se mais próximos da monarquia que 
da República recém-implantada.

Albuquerque, ao se referir a Macaco Beleza, líder das manifestações 
da Guarda Negra contra Silva Jardim, na Bahia, em 1888, reinterpreta tais 
afinidades numa chave política mais importante para meu argumento. Ela 
escreve:

Macaco Beleza parece ter sido um daqueles personagens que tiveram como 
marca a conquista de destaque social a partir da estreita vinculação entre a 
fidelidade à monarquia e o prestígio na comunidade negra. Eles simboliza-
vam uma espécie de pacto entre a população de cor e o poder imperial, no 
qual a valorização de vínculos afetivos e pessoais era reafirmada através de 
concessões e deferências.36

Ao transitar para a esfera das relações de poder, dominação e de 
legitimidade da autoridade legal, posso retraduzir em hipóteses o que se 
altera e o que permanece com a República. 

Trocando temporariamente a elegância da narrativa por algum es-
quematismo, distingo de imediato três planos de relações de poder: a re-
lação entre o governo central e governos provinciais e locais; a relação 
entre governos e cidadãos; e as relações de trabalho e de emprego de mão 
de obra. A nova organização do Estado em termos de república afeta 
desigualmente os três planos.

Na relação entre governo central e locais, introduz-se e prospera, 
ainda que timidamente, um tipo de dominação racional-legal em que o 
domínio das leis, tanto em termos de legiferar quanto em termos de apli-
cá-las, se profissionaliza rapidamente, corroendo a dominação tradicional, 
que medrava sob poder monárquico. O republicanismo da burguesia oli-
gárquica cafeeira emergente, quase toda concentrada em São Paulo, é o 
maior exemplo dessa aspiração e desse projeto. Na relação entre governos 
e cidadãos, as classes médias urbanas, sejam elas negro-mestiças, ou seja, 
de origem recente, ou brancas, isto é, de origem europeia, são o melhor 
exemplo da aspiração por uma legitimidade racional da autoridade, que 
pouco ou nada se concretiza; ao  contrário, será o Estado, seja o governo 
central, seja o judiciário, o agente principal a regular a cidadania, como 
bem teorizou Wanderley Guilherme Santos.37 

36  ALBUQUERQUE, 2009, p. 155.
37  SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. São 

Paulo: Campus, 1979.
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Nas relações de trabalho e no emprego da mão de obra, a aspira-
ção republicana não vai mais além da disseminação do trabalho livre, que 
a Abolição instituíra; a aspiração de liberdade vê-se mesmo ameaçada 
por várias outras formas de trabalho servil, semisservil, e pelos inúme-
ros constrangimentos legais, econômicos, políticos, sociais e culturais ao 
exercício livre da força de trabalho, principalmente no campo. A começar 
pela ausência de um mercado nacional de trabalho. Aqui, ao contrário, a 
República representa o perigo, para a massa de homens recém-libertos, da 
re-escravização, dada a ideologia das camadas sociais que chegam ao po-
der, ou, se não isto, ao menos representa o abandono e a exclusão social. 

Do ponto de vista das relações sociais reais, portanto, a República 
certamente muda o tipo de legitimidade dos governos centrais, mas, à me-
dida que nos referimos ao poder mais local, a legitimidade racional tende 
a ser apenas superficial e artificiosa, deslocada das práticas sociais, ceden-
do espaço a formas tradicionais ou carismáticas de dominação. Mesmo 
nas relações de trabalho urbanas, onde é maior o conflito social, a cons-
trução de uma ordem institucional legal é lenta até os anos 1930, quando a 
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho finalmente formaliza 
este campo de relações. 

No plano político, portanto, a igualdade é branca, enquanto, no ideológico, a fra-
ternidade é mestiça. Como vimos, na virada do século XIX, para nos limitar-
mos ao campo dos grandes intelectuais, a tradição ensaísta e bacharelesca 
tenderá a dar continuidade ao imaginário de hibridismo e tropicalismo 
que vem da independência (ou seja, constituído pelo Brasil imperial); en-
quanto novos intelectuais, ligados ao realismo, ao naturalismo e à ciência 
tenderão a romper com  aquela tradição híbrida para afirmar o transplante 
europeu para os trópicos.

Qual o povo da nova nação, se a grande maioria dos ameríndios, dos 
ex-escravos e dos descendentes miscigenados de negros, índios e bran-
cos viviam na mais completa exclusão dos círculos de poder nacionais?  
Os republicanos mais influenciados pelos intelectuais naturalistas tende-
rão a desenvolver justificativas racistas e a negar a existência de um povo 
brasileiro, afirmando, ao contrário, a necessidade de sua formação a partir 
do incentivo à imigração europeia, defendendo o embranquecimento da 
nação pela substituição paulatina de sua mão de obra. Beatriz Resende 
cita um comentário de Olavo Bilac sobre a Revolta da Vacina que me 
parece lapidar: “[as arruaças...] vieram mostrar que nós ainda não somos 
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um povo. [...] Não há povo onde os analfabetos são maioria”.38 Já os inte-
lectuais e cientistas oriundos de camadas tradicionais, buscando na ciência 
social alternativas teóricas mais condizentes com a história demográfica 
do país, buscam apaziguar as mesmas inquietações em teorias de hibridis-
mo cultural e racial. Para eles, o embranquecimento da nação se daria pela 
via da miscigenação continuada.

Apenas nos dias atuais, depois da redemocratização dos anos 1980, 
é possível para a aspiração republicana mais radical, lastreada nos ideais 
de liberdade, igualdade (racial e social) e fraternidade (solidariedade social), en-
contrar na convergência de diversos setores sociais – intelectuais, camadas 
médias e organizações populares – atores políticos relevantes que possam 
encarná-la e realizá-la.

Abolição, a liberdade dos negros. República, a 
liberdade dos brancos

A fórmula tantas vezes expressa na imprensa republicana paulista 
e reproduzida acima traduz, de modo claro, que brancos e negros in-
terpretavam de modo diverso o significado da liberdade.39 Como vimos, 
para ser preciso, há que acrescentar que por “brancos” se entende a clas-
se média urbana e os fazendeiros, e por “negros”, a população pobre.  
Ou seja, usa-se a metonímia de se referir ao todo por sua parte prin-
cipal. Mas é verdade, como também vimos, que os intelectuais negros, 
mais próximos dos meios populares, foram, primeiro, republicanos mais 
radicais que estenderam o sentido de liberdade para além do anseio de 
autonomia individual das massas, ou do positivismo missionário e civili-
zador dos militares, e, segundo, foram ideologicamente mais próximos do 
sentimento nacional próprio às camadas negro-mestiças. Explico melhor.

Esses intelectuais, geralmente jornalistas, artistas, artesãos e literatos, 
foram também os porta-vozes de um sentimento popular que ia mais 
além da aspiração por respeito, igualdade de tratamento e de oportunida-
des, que medrava nas camadas médias urbanas, majoritariamente brancas, 

38 RESENDE, Beatriz. Lima Barreto e a República. Revista USP, São Paulo, n. 3, p. 89-94, set./
out./nov. 1989. p. 91.

39 Sobre o assunto, ver WOODARD, James P. Of  slaves and citizens: the places of  race in repu-
blican São Paulo, 1880s-1930s. Paper prepared for presentation to the New York City Latin 
American History Workshop, February 2008.
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geralmente de origem imigrante. Essa outra aspiração a que me refiro era 
a de livrar-se do preconceito de cor e do estigma da escravidão, pensando 
a nação brasileira como mestiça. 

A aspiração por igualdade de tratamento e de oportunidades, nes-
ses segmentos urbanos, fundia-se, portanto, com um ideal de fraternidade 
e de solidariedade nacional que pensava os crioulos, pardos e mestiços 
como simplesmente brasileiros. A liberdade recém-conquistada era ao mes-
mo tempo o direito de ser tratado como um igual e reconhecido como 
cidadão. Tal fusão vem da campanha abolicionista e precede até mesmo 
a proclamação da República, demonstrando que os ideais do republica-
nismo francês poderiam, para uma parcela razoável dos brasileiros, ser 
atingidos com a liberdade dos escravos. É o que sugere uma citação de 
Ângela Alonso (2010: 21) do boletim número 8 da Associação Central 
Emancipadora, datado de 1881:

Trazia pela mão o africano Juvêncio; entregou-lhe a carta de liberdade, e deu-lhe 
o abraço de Igualdade e Fraternidade, que o batizava cidadão brasileiro. O auditório 
delirou então de entusiasmo; dos tristes olhos do venerando abolicionista 
Muniz Barreto correram lágrimas da mais inefável alegria.40

Diante da mobilização popular pela abolição, que segundo a mesma 
Alonso foi talvez o primeiro grande movimento social brasileiro, não se 
deve estranhar que a proclamação da República, feita pelos militares po-
sitivistas com o apoio dos fazendeiros, fosse vista com apreensão, não 
como um aprofundamento revolucionário da liberdade, mas como uma 
restauração conservadora da ordem.

O interessante, mas não inesperado, é que serão os grandes intelec-
tuais oriundos das camadas oligárquicas decadentes, tais como Joaquim 
Nabuco e Gilberto Freyre, ou mesmo aqueles provenientes das camadas 
médias urbanas de áreas economicamente estagnadas ou conflitadas por 
questões agrárias, como os regionalistas nordestinos, que pensarão tal sen-
timento enquanto forma nacional sui generis de solidariedade social e de 
igualdade civil, dando-lhe, na conjuntura ideológica da Segunda  Grande 

40 ALONSO, Angela. A teatralização da política: a propaganda abolicionista. Texto digital apresen-
tado no Seminário Temático Sociologia, História e Política, PPGS-USP, setembro de 2010.  
p. 21. (grifos nossos)
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Guerra, o nome de democracia racial41 ou democracia étnica e social.42 Muito in-
teressante, mas também sociologicamente compreensível diante da sanha 
europeizadora dos republicanos, que tal sentimento tenha alimentado, pelo 
menos até os anos 1910, o apoio à monarquia e a resistência à República.

Seria um anacronismo dizer que a democracia racial foi uma invenção 
dos negros, assim como seria pura imputação funcionalista dizer que esta 
foi uma ideologia de dominação. De modo que, para não restar dúvidas 
sobre o que digo, vou frasear de modo mais claro a minha tese. 

Nos primeiros anos republicanos, nos meios negros, entendido aqui 
o âmbito em que circulava o sentimento popular e a sua elaboração inte-
lectual, veiculada por jornalistas e artistas, prevaleceu o ideal de liberdade 
enquanto autonomia pessoal, e o ideal de igualdade não enquanto simples 
estatuto legal, mas de pertença a um grupo nacional em que a cor não 
restringia direitos, tratamento e oportunidades. Ou seja, igualdade e fra-
ternidade estavam fundidos numa só aspiração. Será justamente dessa fu-
são e indistinção presentes no sentimento popular que se apropriarão os 
grandes intelectuais, como Freyre, para pensar um modo de solidariedade 
nacional que, de certo modo, prescinde da garantia pelo Estado dos di-
reitos políticos, sociais e civis dos negros, mestiços e pobres. Segundo tal 
formulação, o Brasil já podia ser considerado uma democracia durante a 
ditadura de Vargas e assim permaneceria durante o regime militar. 

Foi contra essa formulação da democracia racial que Florestan Fer-
nandes43 e os movimentos negros atuais vieram se contrapor. Mas vale 
lembrar que, mesmo para o MNU, a democracia racial ainda podia ser 
uma forma superior de fraternidade nacional, tal como expressa uma pa-
lavra de ordem do manifesto do MNU de novembro de 1978, ou o título 
do documento final do III Congresso Nacional do MNU, realizado em 
Belo Horizonte, em abril de 1982: “[...] por uma verdadeira democracia 
racial!”; isto é, um modo de solidariedade nacional que não subsome à 
luta por garantias do exercício da cidadania dos negros e por seus direitos 
sociais. “POR UMA AUTÊNTICA DEMOCRACIA RACIAL!”.44 

41 RAMOS, Arthur. Guerra e relações de raça. Rio de Janeiro: União Nacional dos Estudantes, 1943.
42 FREYRE, Gilberto. Conferências na Europa. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 

1938.
43 FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 2. ed. São Paulo, Ática, 

1978. 2 v.
44 MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO. 1978-1988, 10 anos de luta contra o racismo. São Paulo: 

Confraria do Livro, 1988. p. 19
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Esperanças de Boaventuras: construções da 
África e africanismos na Bahia (1887-1910)

WlaMyra ribeiro de albuquerque

  

Eu, Esperança de São Boaventura, achando-me em meu perfeito 
juízo, resolvi de minha livre vontade fazer o meu testamento pela 
seguinte forma. Declaro que sou natural da Costa D’África, não 
sabendo minha idade e filiação por que fui uma das victimas 
de horrível crime que se chama escravidão e por muitos annos 
envergonhou este Brazil.1

Em 1906, passados quase vinte anos do fim da escravidão, Esperan-
ça interpretou a imprecisão acerca da sua procedência como parte de uma 
tragédia brasileira. Foi sabendo-se estrangeira no Brasil, cativa em Santo 
Amaro e sem informações sobre a sua filiação na genérica Costa d’África, 
que ela conheceu e compôs imagens do seu lugar de origem. Lembranças 
do cativeiro e Áfricas recriadas delineavam, como num caleidoscópio,  
a avaliação que a africana chamada Esperança, e mais ainda, da Boaventu-
ra, fez de sua condição social.2

1 Esperança de São Boaventura, Série Judiciária, Inventários, 1906/1907, Arquivo Público Mu-
nicipal de Santo Amaro (doravante APMSA).

2 Esperança de São Boaventura, Série Judiciária, Inventários, 1906/1907, APMSA. Oliveira dis-
cute as construções dos nomes de nação no tráfico de escravos para a Bahia, considerando 
que tais denominações orientaram as relações entre os africanos na diáspora, assim como as 
transações comerciais entre Brasil e África. OLIVEIRA, Maria Inês Cortês. Quem eram os 
“negros da Guiné”? a origem dos africanos na Bahia. Afro-Ásia, Salvador, n. 19-20, p. 37-74, 
1997. 
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Bem, a tragédia da escravidão não impossibilitou os africanos de co-
nhecerem ou adotarem signos de pertencimento que, se não eram tão 
precisos em termos geográficos, garantiam vínculos mais firmes com a 
África e com os seus, dispersos nos dois lados do Atlântico. Francisca 
Sallé lançou mão de dois importantes recursos identitários em 1879.  Disse 
ser natural da Costa d’África e ex-escrava do inglês Nicre, de quem com-
prou sua alforria. Usando o mesmo artifício de mencionar procedência e/
ou o antigo proprietário, Constança Teixeira distribuiu os seus bens entre 
africanos de nação “gallinha”. Francisca e Constança não estavam inau-
gurando nenhuma novidade ao reconhecerem a si mesmas e aos outros a 
partir destas referências, entretanto se pensarmos que estavam tratando 
das três últimas décadas do século XIX, quando havia cessado o grande 
tráfico e a escravidão definhava a olhos vistos, vale analisar os sentidos de 
denominar-se jejê, galinha, nagô e, até mesmo, africano.

Os africanos formavam um grupo cada vez mais reduzido em Sal-
vador naquela época. Nas contas de Nina Rodrigues, em 1896 eles eram 
cerca de dois mil. Via-se “verdadeira extinção a passo rápido da colônia 
africana”, disse ele.3 Entretanto, a condição de estrangeiros estava longe 
da extinção. Estes estrangeiros sabiam bem que o fato de terem nascido 
na África, mesmo tendo sido trazidos ainda bem pequenos, fazia muita 
diferença dentro da intricada malha de hierarquias sociais na qual assen-
tava-se a sociedade pós-escravista. Benvindo da Fonseca Galvão estava 
ciente desta condição ao esclarecer em seu testamento que possuía duas 
casas registradas em nome dos seus filhos “em razão da proibição das 
leis provinciais que se opunha aos africanos adquirirem bens de raiz”.4 
“Africano” era um adjetivo que realçava a condição de ex-cativo em um 
país que inventou engenhosas maneiras de conceder alforrias e distinguir 

3 RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 7. ed. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasí-
lia, 1988; BACELAR, Jeferson. A hierarquia das raças: negros e brancos em Salvador. Rio de 
 Janeiro: Pallas, 2001.

4 Oliveira comentou que a proibição foi decorrente das sanções impostas aos africanos após a 
Revolta dos Malês, em 1835. A autora encontrou apenas três testadores neste impedimento, o 
que a levou a concluir que a lei havia caído em desuso; contudo, acho importante uma análise 
dos desdobramentos da lei em comparação aos pedidos de naturalização dos africanos. OLI-
VEIRA, Maria Inês Cortês. O liberto: seu mundo e os outros, Salvador, 1790-1890. São Paulo: 
Corrupio, 1988.
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socialmente os libertos africanos e seus descendentes a partir da cor da 
pele, da procedência, das conquistas pessoais e posições de prestígio.5 

O debate historiográfico sobre as continuidades possíveis e rompi-
mentos gestados pelos africanos nas Américas tem sido pontuado por um 
vocabulário que inclui conceitos como crioulização, africanização, transna-
cionalismo e diáspora negra. Os termos/conceitos em circulação revelam 
não apenas um intenso debate em torno dos caminhos metodológicos e 
teóricos, como também sugere que interrogações sejam postas em antigas 
certezas: a ideia de que na Bahia preservou-se uma legítima cultura africa-
na é uma delas. Foi esta certeza que moveu importantes estudiosos como 
Nina Rodrigues, Edison Carneiro, Ruth Landes e Arthur Ramos, dentre 
outros, a investigar e registrar o que lhes parecesse genuinamente africa-
no, essencialmente autêntico: os africanismos. 

O empenho deles, indiscutivelmente, foi fundamental para o que 
conhecemos hoje da trajetória negra brasileira. Mas, é preciso pôr inter-
rogações, transformar em problemas as conclusões que fundamentaram 
(e, de certo modo, ainda fundamentam) as abordagens sobre os desdo-
bramentos da escravidão na Bahia. A intenção de capturar reminiscências, 
influências e sobrevivências patrocinou estudos de um amplo repertório 
das manifestações e crenças da população negra, mas pouco contribui 
para pensarmos as dinâmicas que marcaram os lugares sociais da África, 
dos africanos e seus descendentes nos últimos anos do século XIX.

Sem dúvida, tão plural quanto as Áfricas que aportaram na Bahia 
eram aquelas inventadas no cotidiano de escravos, libertos e livres. Re-
criações que ganhavam nitidez no modo como foram infinitamente refei-
tas as distinções étnico/raciais, as formas de enfrentamento das relações 
escravistas, os vínculos de afetividade, as crenças religiosas, mas também 
num extenso leque de contos, mitos e celebrações públicas moldado por 
inventivas memórias da África.

O propósito deste texto é discutir as versões da África apresentadas 
nos desfiles carnavalescos dos primeiros anos do pós-Abolição na Bahia. 
Tais performances eram textos legíveis e legitimados por aqueles que es-
tavam nas margens, e analisá-los é uma tentativa de abordar, a partir de tal 
ótica, o desmonte da sociedade escravista na Bahia e os arranjos culturais 

5 Cunha e Oliveira discutem as diversas restrições sociais impostas aos africanos libertos como 
medidas de controle. CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros estrangeiros: os escravos libertos e 
sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985; OLIVEIRA, 1988.
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e políticos dos afrodescendentes em construção no período. Tenho como 
ponto de partida a ideia de que memórias da África então construídas e 
confrontadas foram relevantes nas reelaborações identitárias e na redefi-
nição de arranjos socioculturais no mundo de livres e libertos. A proposta 
é de nos deixarmos guiar pela indignação de Esperança da Boaventura 
com as consequências do exílio forçoso dos africanos no Brasil, assim 
como pelo seu autorreconhecimento enquanto alguém que fazia parte de 
uma comunidade dispersa em muitos territórios geográficos e simbólicos.

Embaixada africana: quando um rei etíope veio à 
Bahia

“É devido à macacada que todos vós me ledes, vereis este anno ne-
gros e diabos, diabos e negros, negros diabos, diabos negros, pois que 
todos os clubes vêm do inferno ou da África.” Era o que dizia um grupo 
de “foliões bem vestidos” na madrugada de terça-feira no carnaval de 
1900.6 Pelo menos em relação a muitos clubes da época, parte desta con-
clusão tinha algum cabimento. Em 1908, o clube Diabos em Folia parecia 
se incluir na categoria de “diabos negros” ao anunciar que era formado 
por “12 africanos originários da Guiné”.7 O número de clubes, troças e 
máscaras que faziam alguma menção à África no carnaval era muito maior 
do que os de arlequins e pierrôs.8 Os Congos da África, Nagôs em Folia, 
Chegados da África, Filhos D’África, Lembranças da África, Guerreiros 
da África... eram as atrações mais comuns na festa de momo entre 1895 
e 1910. “Fantasiar-se de africano” era o jeito mais divertido da população 
de cor participar da festa.9

6 Correio de Notícias, 28 fev. 1900.
7 A Bahia, 23 fev. 1908.
8 Cunha analisa que, no Rio de Janeiro, “quase exclusivo dos cordões eram, no entanto, títulos 

que remetiam a etnias e origens africanas”. CUNHA, Maria Clementina P. Ecos da folia: uma 
história social do carnaval carioca entre 1880-1920. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

9 Digo “população de cor” visto a hipótese razoável de que estes grupos eram majoritariamente 
formados por afrodescendentes. Robert Conrad indica que entre 1886-1887 foram matricu-
lados apenas 1.001 escravos sexagenários. E, segundo João José Reis, se em 1857 os africanos 
representavam 100% dos ganhadores escravos e libertos de Salvador, em 1887, dos trabalha-
dores reunidos em cantos, 49% eram africanos, sendo que 74% tinham mais de 60 anos. Ver 
CONRAD, Robert. The destruction of  Brazilian slavery, 1850- 1888. Berkeley: University of  
California Press, [1972]. p. 283-285 e REIS, João José. A greve negra em 1857 na Bahia. Revista 
USP, São Paulo, n. 18, p. 8-29, jun./jul./ago. 1993; REIS, João José. De olho no canto: trabalho 
de rua na Bahia na véspera da Abolição, Afro-Ásia, Salvador, n. 24, p. 199-242, 2000. 
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Certamente, quando eles assim se definiam na festa exibiam uma 
forma de pertencimento diferenciada daquela explicitada por Esperança 
da Boaventura em seu testamento. Ela, ao se reconhecer africana, mar-
cava o seu lugar de expatriada e vítima da escravidão com o peso da 
proximidade da morte; já os foliões enfatizavam e subvertiam o lugar de 
marginalidade que lhes cabia na sociedade do período, ao passo que atua-
lizavam os vínculos que os mantinham como comunidade.

As Áfricas imaginadas, que ganhavam forma na cena carnavalesca, 
suscitavam interpretações e reações diferenciadas. De modo generaliza-
do, os batuques e as máscaras avulsas eram os principais alvos de críticas 
por parte da imprensa, e eram mais ostensivamente coibidos pela polícia.  
A imprensa e a polícia, em certa medida, viam com bons olhos os grupos 
de afrodescendentes “fantasiados” de africanos; já em relação às troças e 
batuques a perambular pelas ruas sem qualquer disfarce, sem nenhuma 
fantasia, não havia tolerância, ainda que clubes e batucadas fossem igual-
mente identificados às cerimônias da religião afro-brasileira que se ouvia 
por toda cidade, as mal faladas algazarras da gente de cor. Para a polícia, 
era a possibilidade de controle que fazia a diferença.

A justificativa da imprensa para a proibição aos batuques era a inade-
quação deles à estética carnavalesca, mas o que ficava à mostra era o medo 
dos ajuntamentos de negros a tocar pandeiros, beber e circular livremente 
pela cidade. Já não havia senhores a lançar mão de sanções e castigos, e a 
polícia, sempre sob suspeição, estava longe de ser eficiente na demarcação 
de limites.10 Os batuques, tidos como perigosos, difíceis de serem contro-
lados, eram africanismos – como costumava qualificar a imprensa – a pôr 
em risco a ordem e o sossego. Peter Fry, analisando as distinções entre os 
grandes clubes e os batuques, concluiu que os primeiros eram os “negros 
de alma branca”, já os outros “[...] parecem simbolizar o negro que está 
mais preocupado com os valores brancos da classe dominante, ou para os 
quais esses valores não fazem sentido”.11 Já Kim Butler distinguiu o clu-
be que utilizava “[...] o carnaval para promover a acomodação racial nos 
mesmos moldes que os clubes brancos” – Embaixada Africana –, daquele 

10  Sobre as preocupações e tentativas de controle da população pobre na Bahia no século XIX, 
ver FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, moleques e vadios no Século XIX. São Paulo: Hucitec; Sal-
vador: EDUFBA, 1996.

11  FRY, Peter et al. Negros e brancos no carnaval da Velha República. In: REIS, João José (Org.). Escra-
vidão e invenção da liberdade: estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1998. 
p. 232-263.
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que o utilizava para “contestar contra a perseguição às suas tradições reli-
giosas” – Pândegos da África. Na sua conclusão, ambos os clubes foram 
alternativas de integração social, que tinham na cultura a sua expressão.12 

Prefiro apostar aqui noutra perspectiva de análise da participação 
destes clubes na farra momesca. Proponho que não capturemos a pre-
sença deles na rua apenas a partir da lógica do seu ajuste – ou não – ao 
modelo carnavalesco de inspiração francesa. Desta forma, movo a minha 
curiosidade da assimilação/resistência para as mensagens cifradas que, 
oportunamente, eram traduzidas no interior da própria comunidade afro-
descendente. É por esse viés que procuro pensar como o passado africa-
no estava compondo a experiência dos que herdaram estigmas e desafios 
escravistas na condição de liberdade.

É inegável que a assimilação subversiva do carnaval que estes clubes 
empreenderam foi um empecilho aos devaneios racistas em circulação 
na época e, portanto, representaram uma barreira aos esquemas hierár-
quicos herdados da escravidão. Contudo, o foco na polarização entre os 
que embranqueciam e os que se mantinham retintos, além de supor uma 
funcional articulação cultural negra contra ou a favor das idealizações 
brancas, deixa de lado o que me parece mais interessante: os ajustes e 
tensões internas nos quais a população de cor estava envolvida naqueles 
dias de incerteza. Ainda que eles parecessem adaptados aos olhos das “eli-
tes”, uma inevitável inquietação se corporizava nas atualizações da África.  
É dela que quero tratar.

No mais, não se pode dizer que os grandes clubes de temáticas 
africanas, Embaixada Africana e Pândegos d’África, desfrutassem de 
unanimidade. Os periódicos oscilavam entre criticá-los, ressaltando a im-
por tância de extinguir-se toda expressão de “africanismos”, ou elogiá-los 
pela integração “civilizada” aos festejos de momo. Entretanto, era incon-
testável a popularidade destes clubes. Eles atraíam o grande público ao 
recém-criado carnaval do fim do século XIX, na sua cruzada contra o 
entrudo. Ironicamente, era o carnaval afro-baiano que garantia o sucesso 
do carnaval afrancesado.

Quando o Correio de Notícias comentou os preparativos para o car-
naval de 1897, deteve-se num longo e “espirituoso” manifesto enviado 

12 BUTLER, Kim D. Freedoms given, freedoms won: afro-brazilian post-abolition São Paulo and Sal-
vador. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1998. 
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pela Embaixada Africana. O texto, segundo o jornal, era uma nota de 
“pândega e verdadeira troça carnavalesca”, pois a embaixada reclamava 
o ressarcimento dos “[...] prejuízos para o reino da Zululândia [território 
da África do Sul] na ocasião do levantamento dos malês”. A Embaixada 
dizia-se representante de uma patriótica colônia africana, e justificava seu 
manifesto com o argumento de “não haver razão de justiça” para o açoi-
tamento de africanos em praça pública por ocasião da Revolta dos Malês. 
Para exigir do governo local uma astronômica indenização em jardas de 
algodão riscado, a Embaixada organizaria um préstito tendo como arautos 
dois feiticeiros a prevenir contra o micróbio da febre amarela, seguidos de 
uma banda de música formada pela “colônia africana da cidade” vestida à 
moda algeriana e abissínia. A cavalaria seria composta por guerreiros reais 
cafrer-zulus. O embaixador Manikus, acompanhado dos seus secretários 
Chaca e Muzilla, conclamava toda colônia a acompanhar a comitiva ao 
som de marimbas e instrumentos de sopro trazidos do centro da África 
pelo maestro Abédé.13

O manifesto da Embaixada Africana foi muito espirituoso por tra-
tar com ambígua jocosidade um episódio que tanto havia inquietado a 
sociedade brasileira em 1835.14 Tornando risível o que já havia sido trági-
co, dava-se por encerrado o temor às rebeliões dos africanos. Por outro 
lado, o fato de a revolta de 1835 ter sido tematizada só reafirmava a sua 
importância na memória social de uma época na qual a comunidade malê 
ainda contava com adeptos empenhados em guardar e manter segredos 
litúrgicos, como um africano que em seu testamento identificou-se da se-
guinte forma: “Eu, Antonio dos Santos Lima, como mulsumano (sic) que 
sou e em qual religião, nasci criei-me e conservo-me esperando morrer 
deliberei fazer meu testamento... Sou natural de Lagos, Costa D’África”, e 
solteiro, “segundo as leis do Brazil”. Ainda declarava: “[...] é do meu gosto 
que após a morte o meu corpo fosse envolvido de acordo com meu rito”.  
O seu enterro deveria ser revestido de toda modéstia como foi sua vida, 
mas cabia ao seu testamenteiro e sobrinho cumprir o que estava regis-
trado em testamento e “mais ainda o que lhe recomendei em segredo”.15

13 Correio de Notícias, 27 jan. 1897.
14 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês. São Paulo: Brasiliense, 

1986.
15 Sessão Judiciária, Testamentos, 1900-1910, APEBA.
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Nas suas pesquisas, Nina Rodrigues avaliou que nos fins do século 
XIX “[...] pelo menos um bom terço dos velhos africanos sobreviventes 
na Bahia é muçulmi ou malê, e mantém o culto perfeitamente organiza-
do”. Não era difícil, segundo ele, encontrar sacerdotes haussás e nagôs 
muçulmanos residindo e exercendo a sua fé no Pelourinho, Taboão e Car-
mo com reservas, ainda numa atitude de protesto ou medo às punições 
impostas em 1835. Ao entrevistar um nagô, então principal autoridade do 
culto na Bahia, Nina Rodrigues avaliou que havia nele um medo do “[...] 
ridículo, do desprezo ou mesmo das violências da população crioula, que 
os confunde com os negros do candomblé ou feiticeiros”.16 Tal temor 
não era tão infundado se lembrarmos da comitiva idealizada pela Embai-
xada Africana para reivindicar a indenização pelos mortos na Revolta dos 
Malês: havia dois feiticeiros de Bungueira como arautos e caberia a um 
“poderoso desmancha feitiço” fechar o préstito. Parece que as reservas do 
culto, e mesmo o fortalecimento do candomblé enquanto a “autêntica” 
religião negra, concorriam para um certo desprestígio do Islã. O próprio 
Nina Rodrigues concluiu que:

[...] o maometismo não fez prosélitos entre os negros crioulos e mestiços.  
Se ainda não desapareceu de todo, circunscrito como está aos últimos africa-
nos, o islamismo na Bahia se extinguirá com eles. É que o islamismo como o 
cristianismo são credos impostos aos negros, hoje ainda muito superiores à 
capacidade religiosa deles [...].17 

Nina lamentava a extinção de uma herança africana decorrente de 
um alto grau de desenvolvimento civilizatório. A Revolta dos Malês foi, 
para ele, uma insurreição religiosa, e não “[...] um brutal levante de senza-
las, uma simples insubordinação de escravos, mas um empreendimento de 
homens de certo valor. Admirável a coragem, a nobre lealdade com que 
se portaram os mais influentes.”18 A admiração dele pelos africanos adep-
tos do islamismo fica evidente, e mais adiante discutirei esta  predileção. 

16 RODRIGUES, 1988, p. 61. Já Manuel Querino se referiu aos malês como um grupo de va-
lores morais rígidos e ritos muito distinto dos demais grupos africanos. QUERINO, Manuel. 
Costumes africanos no Brasil. 2. ed. Recife: Massangana, 1988. p. 66-72. Sobre a trajetória de 
Manoel Querino e suas interpretações das teorias raciais, ver: GLEDHILL, Sabrina. Manoel 
Querino e a luta contra o racismo científico. In: Nascimento, Jaime e Gama, Hugo (Org.). 
Personalidades negras: trajetórias e estratégias políticas. Salvador: Quarteto, 2012. p. 19-51.

17 RODRIGUES, op. cit., p. 60-61.
18 Ibid., p. 57.
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Por ora, vale notar que se não havia entre os negros baianos “capacida-
de” para compreender os ensinamentos do Islã, por certo havia aqueles 
a avaliar se a revolta seria um episódio capaz de mobilizar festivamente 
adeptos de outros cultos.

A Embaixada Africana começou a aparecer na imprensa em 1895, 
sempre referida pela sua habilidade para atrair uma compacta massa po-
pular, atenta, seduzida pela exibição de instrumentos e danças africanas. 
O tom de pilhéria dos embaixadores enchia as páginas dos jornais locais, 
sempre elogiosos da sua criatividade. No manifesto de 1897, enfatizou-
se que “[...] para provar que o papelório não é privilégio desta terra das 
palmeiras, um possante animal carregará o archivo africano, onde virão 
todos os documentos concernentes à missão que tem a cumprir a em-
baixada na Bahia”.19 Se a oralidade estruturou política e culturalmente 
as sociedades africanas, a informação sobre o “papelório” que teria atra-
vessado o Atlântico poderia ser um reforço do absurdo, do carnavalesco 
daquela comitiva. Por outro lado, a inabilidade da polícia para decifrar a 
escrita árabe em 1835 – “os papéis malês” – ainda era motivo de zomba-
ria em 1897. Afinal, achincalhar a burocracia, o “papelório”, dos poderes 
públicos parecia render alguma diversão.

Depois de uma grande expectativa propalada pelos jornais em tor-
no do desfile daquele ano, o destaque da Embaixada Africana não foi 
o levante malê. A África então trazida à cena carnavalesca tinha como 
personagem principal uma caricatura do rei etíope Menelik. Referido em 
um panfleto distribuído pelo clube como o “vitorioso negus dos negus”, 
Menelik regularmente ocupava as páginas dos jornais locais. O Correio 
de Notícias de março de 1900 publicou uma longa matéria ironizando o 
governo dele. O periódico o apresentava como um déspota africano ex-
cêntrico, que planejava visitar Paris. Tomando como informante o alemão 
Cleveland Moffet, o jornal tecia comentários divertidos sobre os meios 
pelos quais Menelik exercia o poder na África. Contou-se que fazia parte 
da sua rotina rondas diárias com a intenção de flagrar a população em 
qualquer pequeno delito, e que a cada domingo promovia-se um farto 
jantar real ao ar livre, no qual todos os generais do governo, proibidos de 
olharem para o soberano enquanto ele comia, se posicionavam na mesa 

19  Correio de Notícias, 27 jan. 1897.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   101 10/12/13   15:19



102

de modo a garantir que o rei também não fosse visto pela plateia  popular.20 
O exótico, risível, bizarro era assim associado à imagem do poderoso 
soberano africano que no desfile de 1897 ressuscitava com honras festivas 
os mortos na revolta de 1835. Fazendo jus à caricatura imponente e negra 
de Menelik no carnaval de 1897, o “seu trono era bem alto e ao abojo de 
um grande chapéo de sol”.21

Não era bem esta imagem que os italianos derrotados em Adwa, 
território da Abyssinia, em 1896, tinham do rei Menelik II (note que é 
apenas um ano antes do desfile da Embaixada Africana com a sua repre-
sentação). Na opinião de Harold G. Marcus, Menelik se firmou como o 
principal obstáculo aos propósitos imperialistas europeus na África, e ao 
mesmo tempo investiu na expansão das fronteiras do seu próprio impé-
rio com muita habilidade diplomática e perspicácia, tendo governado a 
Etiópia até 1913.22

A vitória etíope sobre os italianos não foi apenas bélica, já que ad-
mitir a derrota para homens de “raça inferior” significava pôr em risco 
sólidas convicções imperialistas e raciais então mediadoras das relações 
entre os “ocidentais” e o resto do mundo. Buscando preservá-las, os eu-
ropeus passaram a descrever os etíopes como brancos, atribuindo a eles 
qualidades e características dos grandes impérios do ocidente. Na litera-
tura europeia, Menelik podia ser representado como um herói romântico 
ou um grande estadista, como na comparação de Skinner entre Menelik e 
Bismarck, para ele dois brilhantes estadistas de igual inteligência.23

Confrontando os europeus, o rei assegurou o domínio sobre o seu 
território e ameaçou as certezas de superioridade branca e europeia, mas 
nada podia fazer em relação às manipulações de sua imagem. Como diria 
Mary Louise Pratt, tratava-se de um empreendimento de anticonquista, 
na medida em que os europeus naturalizavam as diferenças e estabeleciam 
semelhanças culturais a partir de seus objetivos expansionistas, elaboran-
do e divulgando convenientes representações do outro flagrado pelas 

20 Correio de Notícias, 8 mar. 1900.
21 Correio de Notícias, 27 fev. 1897.
22 MARCUS, Harold G. The life and time of  Menelick II: Ethiopia 1844-1913. Oxford: Clarendon 

Press, 1975. p. 2
23 Ibid., p. 215
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lentes de viajantes, literatos, diplomatas e jornalistas.24 Vale aqui lembrar 
do alemão que, passando-se por isento observador, deu a conhecer aos 
leitores do Correio de Notícias as suas impressões sobre Menelik como um 
ridículo déspota. A ambiguidade que pairava acerca de Menelik fica ainda 
mais realçada se atentarmos para a existência de um jornal mensal “noti-
cioso, literário e crítico dedicado aos homens de cor” que tinha seu nome 
como título. No primeiro número esclareceu-se a homenagem do seguin-
te modo: “Fundou-se então este jornal o qual buscou adquirir um nome 
que, não deveria, mas era, esquecido dos homens de cor, é esse nome o 
de Menelick II, o grande rei da raça preta [...]”.25

O Menelik foi fundado em São Paulo, no ano de 1915, portanto 
dois anos depois da morte do soberano etíope e em meio à atmosfera 
de denúncias e reivindicações da imprensa negra na capital paulista. Sem 
dúvida um contexto bem distinto da sociedade baiana do final do XIX, 
constatação que não esvazia a importância de pensarmos sobre os parale-
lismos e distinções destas apropriações da figura de Menelik. Por enquan-
to, três questões: qual o lugar da representação de Menelik veiculada pela 
imprensa baiana? A partir de quais referências ele era trazido às ruas pela 
Embaixada Africana? Quais as possibilidades de leitura da África suscita-
das pela representação do poderoso rei etíope?

Edison Carneiro informou que a Embaixada Africana teria sido fun-
dada por Marcos Carpinteiro, um axogum – aquele encarregado do sacri-
fício ritual dos animais a serem ofertados aos deuses afro-brasileiros –, 
um importante cargo hierárquico, de um terreiro de candomblé situado 
no Engenho Velho.26 Como vários autores já ressaltaram, os vínculos en-
tre terreiros de candomblé e agremiações carnavalescas da população de 
cor sempre foram muito fortes.27 Aqui a importância destes vínculos está 
no trânsito de concepções e perspectivas traçadas dentro da comunidade 
afrodescendente depois de extinta a escravidão. Naquela conjuntura, mais 
do que espaços de preservação de tradições, os terreiros de candomblé 
foram territórios de criação e redefinição de símbolos, a partir de uma 

24  Pratt aborda os empreendimentos colonialistas europeus no século XVIII. Na sua pesquisa a 
autora apreende os relatos de viagem, diários e compêndios de história. PRATT, Mary Louise. 
Os olhos do Império: relatos de viagem e transculturação. Bauru SP: EDUSC, 1999.

25  O Menelik, 17 out. 1915.
26  CARNEIRO, Edison. Folguedos tradicionais. Rio de Janeiro: Conquista, 1974. p. 122
27  FELIX, Anísio. Bahia, carnaval. Salvador: [s.n.], 1993.
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seleção de informações sobre a África e os africanos no Brasil.28 Longe 
de preservarem-se sobrevivências, nas casas de cultos adequavam-se/se-
lecionavam-se referências. Sendo axogum e carnavalesco, Marcos Carpin-
teiro, possivelmente, contribuiu para a exibição desta África fragmentada 
e inclusiva na qual cabia da Revolta dos Malês ao rei Menelik. Tratava-se 
de uma África traçada a partir da experiência dos africanos no cativeiro, 
mas que a transcendia carnavalescamente e na qual passado e presen-
te se confundiam na extravagância dos reinos e na lealdade da “colônia 
 africana”.

Na busca por mais informações sobre os integrantes da Embaixada 
Africana, recorri aos seus testamentos e inventários. Deste modo, localizar 
Saturnino Gomes, conselheiro em concorrida disputa entre um sobrinho 
e dois filhos ilegítimos pela herança deste próspero comerciante de mate-
riais de construção, me permitiu conhecer um pouco da sua condição so-
cial. Sendo proprietário de uma casa denominada “o 23”, provavelmente 
uma homenagem às lutas pela independência na Bahia, Saturnino Gomes 
ocupava, desde os últimos anos do século XIX, um terreno na avenida 
mais importante da cidade: a Sete de Setembro. As suas propriedades 
estavam todas localizadas nos distritos centrais de São Pedro e Vitória.

Nas primeiras décadas do século XX, época de agitadas reformas 
urbanas, o comerciante conseguiu acumular muitos bens. Entre eles, um 
piano alemão avaliado em três contos de réis, além de certos luxos, como 
uma vitrola, 64 discos, uma mobília de sala com 23 peças e uma “novíssi-
ma” máquina de escrever. Preocupado em não ser prejudicado na partilha 
dos bens e manter a casa comercial em funcionamento, o sobrinho de 
Saturnino Gomes fez questão de inserir no inventário uma minuciosa lista 
de contas a serem pagas. Segundo a prestação de contas do sobrinho/
inventariante, o comerciante fizera grandes negócios no Rio de Janeiro, 
contraindo débitos que ainda não tinham sido liquidados devido às vul-
tosas somas envolvidas. As idas e voltas para a capital federal podem ter 
contribuído para o empenho do comerciante na farra momesca, visto que 
naquela cidade os investimentos no carnaval já não eram desprezíveis.29 

28 Para Kim Butler o candomblé caracterizou-se no período como espaço de construção de 
uma consciência afrodescendente de valorização e preservação da cultura africana. BUTLER, 
1998, p. 191. Há uma excelente discussão sobre esta questão em DANTAS, Beatriz Gois. Vovó 
Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

29 Existe uma vasta bibliografia que aborda os investimentos no carnaval carioca. O título mais 
recente é o importante texto de Maria Clementina P. Cunha, publicado em 2001. 
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Também compunham a diretoria outros nada afortunados, a exem-
plo de Esterico da Conceição, artista, registrado no inventário dos seus 
parcos bens como pardo, e Quintiliano Macário, também pardo e artista, 
que além de funcionário público era proprietário de uma rocinha com 
casa de morada às margens do rio Camurujipe, no Candeal Pequeno. Am-
bos eram moradores do distrito de Brotas. Este englobava áreas mais dis-
tantes do centro comercial da cidade, local de antigos engenhos, e ainda 
era ocupado por pequenas roças e sítios para a criação de porcos e aves. 
Ainda que os poucos e derradeiros africanos estivessem dispersos por 
toda a cidade nos últimos anos do século XIX, o distrito de Brotas reunia 
uma boa parte deles. Gente como Cornélio de Pedroso, proprietário de 
um pequeno sítio num lugar chamado Pomar e vizinho de vários outros 
africanos.30

A recorrente e imprecisa categoria de “artista” não ajuda muito a 
descobrir do que eles se ocupavam especificamente. Podiam ser artistas 
os pedreiros, marceneiros, sapateiros, ferreiros, e tanto outros artífices. 
É provável que eles fossem os encarregados de conceber e construir os 
carros alegóricos. É comum encontrarmos homens de cor nestas funções 
na documentação do período. Em geral estavam instalados em pequenas 
tendas e oficinas espalhadas pelas ruas centrais da cidade, ou reunidos 
nos cantos de trabalhadores ainda existentes.31 Assim organizados, a via-
bilidade do ofício estava garantida, pois facilitava o contato com quem 
precisasse de seus serviços.

João José Reis considera a possibilidade de os cantos refletirem, no 
fim do XIX, a configuração de “[...] uma identidade nagô na Bahia de 
então, a qual se manifestava através de rituais religiosos, inclusive, talvez 
de rituais feitos nos âmbitos dos cantos.”32 Não é possível afirmar que os 
componentes da Embaixada integrassem algum dos cantos, mas também 
não é absurdo imaginar que eles circulassem nestes espaços buscando 
quem se interessasse por seus préstimos. Construíam-se, assim, zonas de 

30 APEBA, Sessão Judiciária, Testamentos e Inventários. Nina Rodrigues ao tratar dos negros 
bantus informou que “moram alguns negros austrais em pequenas roças nas vizinhanças da 
cidade, em Brotas, no Cabula”. RODRIGUES, 1988, 114. Para uma interessante discussão 
sobre as formas de moradias dos africanos no Rio de Janeiro, ver SOARES, Carlos Eugênio 
Líbano. A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850). Campinas, SP: Ed 
da UNICAMP, 2001.

31 REIS, 1993, 2000.
32 Id., 2000, p. 223.
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circulação das imagens da África – terreiros, cantos, distritos periféricos –,  
que exibidas no carnaval ganhavam formas, polifonias e sentidos. Era 
nestas zonas que a “colônia africana” na Bahia era alegoricamente cons-
tituída.

No carnaval de 1898, o clube enviou à redação do Correio de Notícias 
um telegrama assinado por Manikus, informando a chegada de um vapor 
com a Embaixada e convocando a “colônia africana” para receber aos 
“seus ilustres representantes no caes de São João”.33 O telegrama seguia 
informando que, para reiterar o “apreço” dos africanos da cidade aos seus 
patrícios recém-chegados, “mandaram fabricar na França um lindo carro 
de madrepérola para transportá-los”. A piada devia ser óbvia: recepcionar 
um soberano africano com sofisticação francesa. Produtos e costumes 
franceses eram as grandes aspirações das elites locais e cujo contrapon-
to às pretensões de afrancesamento estava justamente nos indesejáveis 
“africanismos” tão evidentes na capital baiana. E, como ficou célebre 
nos discursos dos viajantes, era no cais onde se podia ver estivadores, 
vendedoras com seus balaios e bandejas, carregadores de toda espécie 
de carga, moleques em pequenas compras... gente de cor a exibir trajes, 
vocabulário e comportamentos nada “civilizados”.34 Assim, carnavaliza-
va-se a África pondo-a em contraste com as idealizações culturais cons-
truídas a partir das sociedades europeias, especialmente a francesa. Mais 
do que isso: a França e os baianos afrancesados.

Em novas configurações geográficas, a África mitificada de Menelik 
fazia fronteira com muitos lugares nas ruas da Bahia. O clube Expedi-
ção ao Transvaal foi considerado, em 1900, um dos mais frequentados 
e animados. O tema: a guerra dos bôers, que aconteceu na África do Sul 
entre 1899 e 1902. Foi em Transvaal onde se concentrou a população 
bôer ou afrikâner, e também onde se descobriu, em 1886, valiosas jazidas 
de ouro. Na avaliação do historiador Godfrey N. Uzoigwe, aquela foi a 
última grande empreitada inglesa em território africano, encerrada com a 

33  Correio de Notícias, 18 fev. 1898.
34  Esta tem sido uma discussão recorrente na historiografia baiana, só para citar alguns títu-

los: FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres 
pobres e cultura popular em Salvador, 1890-1937. Afro-Ásia, Salvador, n. 21-22, p. 239-256, 
1998-1999; e SOARES, Cecília Moreira. A negra na rua, outros conflitos. In: SARDENBERG, 
Cecília Maria Bacellar; VANIN, Iole M.; ARAS, Lina Brandão de. Fazendo gênero na historiografia 
baiana. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 
Mulher, 2001. (Bahianas; 6) 
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assinatura do Tratado de Vereeniging que, de certo modo, só reiterava a 
sua supremacia na África do Sul.35 A Expedição distribuiu um manifesto 
de Sua Majestade, o Poder, ironizando a investida inglesa:

Eloquência é o canhão, a bala é o verbo. [...] Os papa-bifes da África, em 
nome de uma fantasmagoria, a que denominam liberdade, não cessam de 
abater e dizimar as levas de Johns [...] Deante desta afirmação aflitiva vendo 
começar a enfraquecer o hercúleo pulso da invicta Albion, decide pôr-me à 
frente da Grande Expedição ao Transvaal que ahi vedes. Nesta expedição 
não notareis distinção de povos. Reuni elementos de pontos os mais variados. 
Todos são admitidos em minhas fileiras: Hindus, Beduínos, Zulus, selvagens, 
bárbaros e civilisados. E ainda irei buscar gente a todas as terras, a todas as 
partes, a todos os cantos, no Mississipe, no Peru, na Arábia.36 

Nesta espécie de manifesto pacifista, os carnavalescos mostraram-se 
bem informados acerca das disputas políticas na África do Sul, e divulga-
vam uma leitura da farra carnavalesca enquanto momento de convivência 
entre diferentes. Convivência, na verdade, nada pacífica, principalmente 
nos primeiros anos do século XX, quando a polícia assume cada vez mais 
o papel de regulador das formas de ocupação do espaço da rua. Em 1906, 
por exemplo, foram proibidos pelo chefe da segurança pública, João San-
tos, “[...] as africanizações pelos grupos representando usos e costumes 
da Costa d’África”.37 Recurso, em parte, mal sucedido, se observarmos 
que naquele mesmo ano e nos seguintes a Abyssínia de Menelik conti-
nuou a ser tema de grupos como a Tribu dos Inocentes, a declarar em 
seu panfleto que levaria para o carnaval não os “tistanados naturaes”, mas 

[...] os temidos gênios que imperam na África, rica e cobiçada pela força de 
sua magia, fazendo pasmo às demais partes da orbe que presentemente tre-
mem entregues, como vós, às loucuras imponderáveis desta festa sem par.38 

Era a vitória de Menelik que continuava a ser ressignificada deste ou-
tro lado do Atlântico. As guerras que envolviam a partilha da África eram 
rapidamente noticiadas aqui. Não me parece coincidência que os conflitos 
nos quais a vitória dos europeus foi mais difícil – no caso dos bôers – ou 

35 UZOIGWE, Godfrey N. Partilha européia e conquista da África. In: BOAHEN, A. Adu 
(Coord.). A África sob dominação colonial, 1880-1935. São Paulo: Ática, 1991, p. 43 a 67. (História 
geral da África, v. 7) 

36 A Bahia, 26 fev. 1900.
37 A Bahia, 16 fev. 1906.
38 A Bahia, 20 fev. 1906.
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impossível – na questão etíope – fossem os que mais frequentemente 
eram ritualizados nas ruas da cidade. Mas a proibição do chefe de segu-
rança foi eficiente se notarmos que o clube Filhos da África conseguiu 
licença do delegado Madureira de Pinho para participar do carnaval, com 
a condição de obedecer à postura.39 Resta imaginar como os Filhos da 
África saíram às ruas sem africanizar-se. Talvez, dentro da lógica racista 
policial, houvesse africanismos mais aceitáveis do que aqueles de que o 
clube se utilizou.

Podemos agora pensar sobre a admiração de Nina Rodrigues à Em-
baixada Africana. Para ele, havia ali “[...] a idéia dominante dos negros 
mais inteligentes, ou melhor adaptados, a celebração de uma sobrevivên-
cia, de uma tradição.”40 Ao contrário dos jornalistas da época, empenhados 
em acabar com os temíveis batuques, o estudioso das práticas africanas 
na Bahia estava mais atento às variações da África trazidas às ruas. Cabe 
lembrar da sua admiração pelos malês para entender o seu ponto de vista. 
Mergulhado em suas ideias racialistas, Nina Rodrigues via na mítica África 
apresentada pela Embaixada Africana uma redenção da barbárie. Como 
os europeus surpreendidos com o poderio dos etíopes, ele reconhecia a 
superioridade de certos povos africanos, e concluiu ser preciso distinguir 

[...] entre os verdadeiros negros e os povos camitas que, mais ou menos pretos, 
são todavia um simples ramo da raça branca e cuja alta capacidade de civi-
lização se atestava excelentemente na antiga cultura do Egito, da Abissínia 
[Etiópia] e etc.41

A performance da Embaixada Africana constituiu-se mesmo num tex-
to polifônico. Se havia, por parte da grande imprensa, tentativas de ridi-
cularizar Menelik, Nina Rodrigues a via como o reconhecimento do valor 
de certos africanos, pertencentes a um ramo secundário da raça branca.  
Não há como duvidar de que a propaganda pró-embranquecimento de 
Menelik também cruzou o Atlântico e aportou nas aspirações racialis-
tas de Nina Rodrigues, ainda que os propósitos do médico maranhense 
fossem diferentes daqueles dos viajantes ingleses. Na sua opinião, clubes 
como os Pândegos d’África expressavam uma imagem inadequada das 

39 Infelizmente não consegui descrições do desfile deste clube.
40 RODRIGUES, 1988, p. 180.
41 Ibid., p. 269. (grifos nossos)
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sociedades africanas, já a Embaixada Africana tinha o seu “[...] motivo 
e personagens tomados aos povos cultos da África, egípcios, abissínios, 
etc.” É hora de abordar por que os Pândegos d’África eram o principal 
contraponto à África baiana desejada por Nina Rodrigues.

Pândegos d’África: a África “inculta” dos nagôs

O Correio de Notícias, comentando o carnaval de 1897, assinalou que 
o clube Pândegos d’África havia atraído às ruas “o povo e especialmente 
os africanos; mas africanos de lei acompanhavam-nos entre festa”.42 A Bahia 
o definiu como um grupo perfeitamente caracterizado, a soar instrumen-
tos prediletos e canções africanas.43 A ênfase na africanidade do clube e 
do público, para Manuel Querino, em 1897, se explicava pelos elementos 
“mouros”, os instrumentos da charanga que seriam os mesmos utiliza-
dos no “fetichismo”, e, principalmente, pelo acompanhamento “[...] das 
africanas [que] tomadas de verdadeiro entusiasmo, cantavam, dançavam e 
tocavam durante todo o trajeto, numa alegria indescritível.”44

Os comentários de Nina Rodrigues sobre o Pândegos d’África 
tiveram como objeto o desfile do clube em 1899, do qual constava três 
carros alegóricos: o primeiro com o rei Labossi, à margem do Zambeze, 
em companhia de seus ministros – Auá, Oman e Abató; o segundo, com 
dois figurões influentes da corte – Barborim e Rodá; o último represen-
tando a cabana do feiticeiro Pai Ojô e sua mulher com o caboré do feitiço, 
a dar sorte a tudo e a todos. Além dos carros, ainda havia a charanga afri-
cana que “vinha a pé com seus instrumentos estridentes e impossíveis”.

Sob o olhar de Nina Rodrigues, o desfile dos Pândegos d’África 
transformou-se num “candomblé colossal” pela “compacta multidão de 
negros e mestiços cantando cantigas africanas, sapateando as suas danças 
e vitoriando os seus ídolos ou santos que lhes eram mostrados do carro 
do feitiço”. Uma “vingança dos negros fetichistas”, alvo de tenazes inves-
tidas policiais no período, a impor com instrumentos e “canções da terra 
natal” o culto jejê-iorubano na celebração carnavalesca. Uma exibição da 

42  Correio de Notícias, 25 fev. 1897.
43  A Bahia, 4 mar. 1897. 
44  QUERINO, 1988. p. 62-63.
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“África inculta que veio escravizada para o Brasil”.45 Quero lembrar que 
o médico maranhense publicou, entre 1896 e 1897, uma série de artigos 
sobre “as práticas mágicas” dos negros baianos, que compuseram, em 
1900, o livro O animismo fetichista.46

Em suas avaliações sobre o carnaval, Nina Rodrigues não perdeu 
a oportunidade de mais uma vez ressaltar a predominância sudanesa na 
Bahia, ao afirmar que foi a África dos iorubanos, jejês e minas que sobre-
viveu entre a população crioula. Teriam sido eles, e não os angolas, que 
tomaram da África banto os motivos e ideias dos clubes carnavalescos. 
No desfile dos Pândegos, a informação mais precisa foi o rio Zambeze, 
uma importante entrada para o interior da África oriental no período das 
investidas colonialistas. Infelizmente, ainda não encontrei notícias sobre 
o rei Labossi, mas é possível que ele tenha sido um personagem ficcional, 
útil na encenação de um reino africano, cujo rei cercado de ministros, 
referendado pelo poder de um feiticeiro, detinha o poder de modo so-
berano. Era esta África tão mítica quanto visível numa cidade onde os 
batuques perturbavam o sono e os planos das elites.

Nas informações de Edison Carneiro, o Pândegos d’África foi 
fundado por Bibiano Cupim, o vice-presidente do conselho diretório do 
clube em 1900.47 Bibiano Cupim tinha um vasto currículo: foi açougueiro, 
banqueiro de jogo do bicho, carpinteiro (como o axogum que fundou a 
Embaixada Africana), prior da Ordem Terceira do Rosário e membro 
da Sociedade Protetora dos Desvalidos.48 Tendo se declarado mestre de 
obras em 1933, ele herdou de sua família certo patrimônio. Foram três 
casas à rua Luís Gama, no distrito de Sant’Anna, e outras duas no distrito 
de Santo Antônio, sendo uma na Rua da Matança, no Barbalho, onde 
deveria funcionar o seu açougue e o já rentável negócio do jogo do bi-
cho.49 Com trânsito por tantos ambientes, Bibiano Cupim me parece um 
personagem importante na cena político-cultural da época. Estendendo 
a sua influência por tantos espaços e ao mesmo tempo constituindo o 
seu lugar social a partir deles, ele sintetizava algumas formas de inserção 

45 RODRIGUES, 1988, p. 180.
46 RODRIGUES, Nina. O animismo fetichista dos negros baianos. 5. ed. São Paulo: Civilização Brasi-

leira, 1935.
47 CARNEIRO, 1974, p. 123.
48 BUTLER, 1998, p. 139.
49 Sessão Judiciária, Inventários e Testamentos, 1933, APEBA.
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e leituras do mundo de um homem de cor no pós-Abolição. Da banca 
de bicho à Ordem Terceira do Rosário, muitas compreensões acerca das 
mudanças provindas da Abolição e da República estavam sendo filtradas 
pela população de cor.

Também havia na diretoria do clube outros senhores de alguns bens. 
Um deles era o preto Silvério Antônio de Carvalho, artista e dono de duas 
casas, seis casinhas e um terreno na rua Nova do Queimado, em San-
to Antônio.50 O outro, Juvenal Luiz Souto, era proprietário de uma casa 
térrea à rua do Alvo, em Nazaré, um sobrado no distrito de Sant’Anna, 
onde guardava uma mobília austríaca e um piano alemão, e um terreno 
na Estrada das Boiadas. Este mestre em carpintaria tinha sob suas ordens 
vários trabalhadores manuais executando obras em diversos prédios pú-
blicos, como delegacias de polícia e no Superior Tribunal de Justiça. A sua 
situação assemelhava-se à de um empreiteiro ou mesmo capitão de canto. 
Juvenal Souto também ocupou uma vaga na Escola de Aprendizes Artí-
fices, onde pode ter conhecido Manuel Querino que, em 1900, presidia 
os Pândegos d’África.51 Este, sem dúvida, foi um dos mais importantes 
integrantes do clube.

Manuel Querino era um personagem curioso na Bahia da época. 
Nascido mulato em Santo Amaro, foi tutelado por um professor, ocupou 
um cargo público de menor importância na Secretaria de Agricultura e 
fundou o Liceu de Artes e Ofícios. Envolvido nas grandes questões de 
seu tempo, foi abolicionista e republicano, usando de uma ironia que não 
isentou de críticas os hábitos “requintados” da época.52 A Manuel Queri-
no comumente é atribuída a pecha de imprevidente nas palavras e atitu-
des; um colecionador de desafetos.53 Mas, sobre ele também já foi dito que 

[...] muita coisa que havia passado despercebida ao próprio Nina Rodrigues 
não escapou ao olhar investigador do modesto professor negro, que nos des-
vãos ignorados do candomblé do Gantois, ou diretamente em sua residência 
no Matatu Grande, se rodeava de velhos africanos, pais e mães de santo.54 

50 Sessão Judiciária, Inventários e Testamentos, 1928, APEBA.
51 Sessão Judiciária, Inventários e Testamentos, 1921, APEBA.
52 É preciso investigar com mais cuidado as filiações partidárias de Manuel Querino, em A Bahia 

de outrora o autor se refere ao Império e à corte com uma evidente nostalgia. 
53 QUERINO, 1988, p. 2.
54 Ibid., p. 14.
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Em O colono preto como fator da civilização brasileira, ele afirma que o 
escravo africano era trabalhador, econômico e previdente, qualidades que 
os descendentes nem sempre conservavam.55 A sua admiração pelos afri-
canos é transparente em todos os seus textos.

Do mesmo modo que Bibiano Cupim, Manuel Querino também fez 
parte da Sociedade Protetora dos Desvalidos, uma associação fundada em 
1832 pelo africano livre e ganhador Manoel Victor Serra. Inicialmente de-
nominada Irmandade de Nossa Senhora da Sociedade Amparo dos Des-
validos, previa, entre as suas finalidades, associar “homens de cor preta” 
e contribuir para a compra da alforria dos que ainda fossem cativos. Para 
o antropólogo Júlio Braga, a sociedade era uma importante agência de 
prestígio e auxílio mútuo, principalmente logo após a Abolição, quando 
o número de recém-ingressos ultrapassou o de antigos sócios. Manuel 
Querino teve alguns problemas na instituição. Uma vez demitido do qua-
dro de sócios, entre 1892 e 1894 ele tentou ser readmitido, só o tendo 
conseguido depois de muitos acordos com os membros do conselho.56  
A fama de colecionador de desafetos parecia ter sentido, já que a exclusão 
de sócios era um expediente muito incomum.

Manuel Querino e Bibiano Cupim também foram associados do 
Centro Operário. Portanto, a presença de ambos à frente dos Pândegos 
d’África de modo algum era acidental. Ainda em 1900, na mesma nota 
distribuída aos jornais informando sobre o resultado da eleição para di-
rigentes do clube, eles diziam que esperavam não serem taboqueados 
no carnaval seguinte.57 “Taboquear, lograr, enganar”, era esta a queixa, 
cuja atitude dos dirigentes foi a de tornar público o seu desagravo com 
os logros cometidos. Infelizmente, os Pândegos d’África não tornaram 
público o modo pelo qual foram enganados, mas é possível que os “afri-
canos de lei”, com seus “fetichismos”, tenham desagradado os que eram 
mais críticos a tais exibições.

Por certo, as relações entre os organizadores do carnaval e o clube 
nem sempre eram tão harmoniosas, haja vista as insistentes proibições a 
tudo que pudesse ser caracterizado como africanismo; mas, como cos-

55 QUERINO, Manuel. O colono preto como fator da civilização brasileira. Salvador: Imprensa Oficial, 
1918. p. 35.

56 BRAGA, Júlio. Santana. Sociedade Protetora dos Desvalidos: uma irmandade de cor. Salvador: Ia-
namá, 1987.

57 A Coisa, 8 abr. 1900.
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tuma ser de praxe, eram restrições que sempre dependiam de imprecisas 
avaliações da polícia. As ordens do chefe de polícia Domingos Guimarães, 
em agosto de 1885, ilustram muito bem esta atitude. Ele recomendou aos 
subdelegados que não consentissem candomblés em seus distritos, pois 
estavam cassadas todas as licenças para tal divertimento. Misteriosamen-
te, no dia seguinte expediu uma circular informando que o Rio Verme-
lho estava excluído da restrição.58 O que o chefe de polícia nomeava por 
“candomblé” e os motivos da exceção ao distrito do Rio Vermelho não 
são conhecidos, mas o fato demonstra que as regras já eram como são: 
sempre ao sabor do ânimo das autoridades.

Artista e pesquisador de costumes dos africanos e seus descenden-
tes, Manoel Querino ocupava um lugar na fronteira entre o intelectual e 
o “colecionador de impressões”, que, segundo a elite acadêmica, não uti-
lizava os padrões de cientificidade em vigor. Mais tarde, a sua “ambígua” 
posição foi definida pelo termo “folclorista”. Uma designação capaz de 
garantir respeitabilidade a alguém que, sendo 

[...] autodidata, trabalhando com independência metodológica, sem ligações 
diretas com as tradições da escola baiana, deixou-se resvalar em falhas e 
senões que, de certo modo, tiram de alguns dos seus trabalhos o exato sabor 
científico

como assinalou Arthur Ramos ao prefaciar, em 1938, Costumes Africanos no 
Brasil.59 Edison Carneiro disse que as supostas falhas e senões de Manoel 
Querino foram equívocos levados a sério pelo próprio Arthur Ramos.

Um desses equívocos relacionava-se ao comentário de Manoel Que-
rino ao desfile dos Pândegos d’África de 1897. Ele viu ali “a reprodução 
exata” de uma festa com máscaras que acontecia em Lagos. Edison Car-
neiro foi contundente em sua crítica a Arthur Ramos por ter ele concluí-
do, sob influência de Manoel Querino, que “os festejos cíclicos da Costa 
dos Escravos parecem ter sido a influência principal no carnaval negro na 
Bahia”.60 A forma como Carneiro expôs a sua crítica é muito interessante. 
Ele inocentou Querino: “[...] um bom observador da vida dos negros na 
Bahia, mas alguém [que] não tinha boa informação acerca dos costumes 

58  Correspondências expedidas aos subdelegados, maço 5869, Série Polícia, APEBA.
59  QUERINO, 1988, p. 18.
60  CARNEIRO, 1974, p. 121.
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originais da África”; mas não poupou Ramos, “que tendo qualificações de 
cientista”, havia acreditado em tal paralelo.61 A imagem de mero colecio-
nador de informações eximiu Manoel Querino da responsabilidade que 
cabia ao cientista Arthur Ramos.

Mas, deixando de lado o discurso científico da época, vale pensar 
aqui sobre a continuidade entre a tradição nagô e os Pândegos d’África 
que tanto irritou Edison Carneiro. A continuidade entre Lagos e Bahia, 
não só vista, como pretendida por Manoel Querino, presidente do clube, 
deixa à mostra uma leitura da ascendência da Bahia na genérica, mas in-
clusiva, nação nagô. Era como ligação estrita entre a Bahia e a tradição 
nagô que ele enxergava o clube, do qual ele próprio talvez já fizesse parte.62 

Como assinalou A Bahia naquele ano de 1897, os Pândegos estavam 
“perfeitamente caracterizados”, numa demonstração de que o empenho 
na “reprodução exata” da festa de Lagos teve algum sucesso. Tratava-se 
da representação de uma corte de negros fantasiados de nobres a reeditar 
crenças “africanas”. Crítico, mas generoso, Nina Rodrigues ainda comen-
tou que, “da parte dos diretores” do clube, podia haver “a intenção de re-
viver tradições”, mas “[...] o seu sucesso popular está em constituírem eles 
verdadeiras festas africanas”.63 Infelizmente, não sei se entre os diretores 
já estava Manuel Querino, mas Bibiano Cupim certamente sim. A posição 
de Nina Rodrigues ao reconhecer o esforço da diretoria, e lamentar o can-
domblé que eles publicamente promoviam, conta sobre os seus dilemas 
frente à herança africana na Bahia. A visibilidade desta descendência num 
disfarce tão revelador trazia à cena carnavalesca uma África mitificada, 
mas muito possível de ser encontrada nos desvãos do Gantois, por onde 
andava tanto Manuel Querino quanto Nina Rodrigues e Edison Carneiro, 
numa procura pelas sobrevivências da(s) África(s) na Bahia. O que explica 
tanto as críticas quanto as adesões ao desfile dos Pândegos.

J. Lorand Matory discutiu a construção da nação iorubá no Atlânti-
co e centra a sua abordagem nas casas “nagôs” de candomblé no Brasil. 
Numa crítica ao essencialismo cultural que orientou, e ainda tem orien-
tado, as pesquisas sobre a religiosidade afro-brasileira, o autor identificou 
Nina Rodrigues e seus seguidores como articuladores da comprovação 

61 CARNEIRO, 1974, p. 121.
62 Não consegui localizar a composição da diretoria do clube antes de 1900, portanto, não sei 

quando Manuel Querino passou a integrá-la.
63 RODRIGUES, 1988, p. 100.
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científica da africanidade do candomblé, e mais ainda da pureza racial e 
cultural dos nagôs. O autor informa que os terreiros de candomblé da 
Bahia foram ambientes propícios para a reificação da suposta superiorida-
de e unidade cultural dos povos iorubás. Nas “tradicionais” casas de can-
domblé, informantes como Martiniano Bonfim não só traziam notícias 
de Lagos, mas também reiteravam a continuidade entre a Bahia e o povo 
iorubano.64 Para J. Lorand Matory, a importância atribuída à preservação 
de uma cultura ancestral africana construía aqui a nação dos nagôs, garan-
tindo-lhes autenticidade. Neste sentido, a cultura lida como nagô na Bahia 
foi o resultado de uma construção transatlântica, em que a circulação 
entre Lagos e Bahia foi condição imprescindível.65 

Extinto o tráfico, a África na Bahia não podia mais ser refeita através 
da chegada de contínuas levas de africanos. Mas, a sua recriação estava em 
curso em diversos territórios simbólicos nos quais um variado repertório 
de tradições estaria disponível. Penso que o clube Nagôs em Folia, por 
exemplo, trazia para a rua uma interpretação sobre como se podia ser 
nagô na Bahia. Certamente uma interpretação filtrada por experiências 
da escravidão, estórias sobre o mundo africano e por “nacionalidades” 
em construção. Pequenos “afoxés”, como Lordes Ideais, organizado pelo 
dogueiro e ogã do Bate Folha, José do Gudé, provavelmente trazia a pú-
blico a África que se construía nos seus espaços de inserção.66 Conflitos, 
assimilações e intercâmbios culturais foram e, continuam sendo, infinitos 
dentro da comunidade afrodescendente. É por conta deste movimento 
que a presença dos Pândegos d’África e da Embaixada Africana não me 
parece uma atitude antagônica, mas dialógica.

Não há notícias sobre possíveis viagens de Manuel Querino a Lagos. 
É bem razoável que a semelhança por ele estabelecida tenha mesmo lhe 
ocorrido após relatos de africanos ou de comerciantes habituados a fazer a 
rota Bahia – Lagos. Aliás, esta foi a conclusão de Edison Carneiro.  Afinal, 

64 Ruth Landes fez várias referências à influência de Martiniano sobre pesquisadores importan-
tes como Nina Rodrigues e Edison Carneiro. LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. São Paulo: 
Civilização Brasileira, 1967.

65 MATORY, James Lorand. The english professors of  Brazil: on the diasporic roots of  the 
Yoruba nation. Comparative Studies in the Society and History, Cambridge, v. 41, n. 1, p. 72-103, 
1999. Os títulos seguintes são fundamentais neste debate: CUNHA, 1985 e ARAÚJO, Ubi-
ratan Castro de. 1846: um ano na rota Brasil-Lagos: negócios, negociantes e outros parceiros. 
Afro-Ásia, Salvador, n. 21-22, p. 83-110, 1998-1999.

66 CARNEIRO, 1974, p. 121-123.
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coube aos comerciantes, primeiramente de escravos, e depois de dendê, 
fumo e produtos religiosos, fazer circular notícias e reinventar a África 
que se fazia em Lagos, um grande centro de negócios da Costa.67 Nos úl-
timos anos do século XIX, período de franca expansão do poderio inglês, 
Lagos era uma encruzilhada cultural, onde afro-cubanos, afro-brasileiros, 
africanos das mais diversas procedências e ingleses se encontravam. J. Lo-
rand Matory informa que, em 1889, uma em cada sete pessoas residentes 
em Lagos havia morado no Brasil ou em Cuba, e se considerarmos a aflu-
ência de pessoas do interior do continente e de outros países em busca 
de bons negócios, podemos imaginar como a partir de Lagos a África se 
espalhava pelo mundo navegável.68 Tamanha presença estrangeira conti-
nuamente impactava as leituras acerca do que era a África e os vínculos 
entre as populações da diáspora. Suponho que para muitos comerciantes 
afrodescendentes que não se afastavam da Costa, África e Lagos fossem 
sinônimos, numa redefinição territorial e cultural da terra dos ancestrais. 
O que me leva a considerar que, na Bahia da época, dizer-se nagô fosse, 
no pós-Abolição, o modo mais explícito de dizer-se africano.69

Numa infeliz viagem do patacho Aliança, em 1899, para a Cos-
ta d’África, os passageiros foram acometidos por febres fatais, tendo 
que regressar à Bahia. Os 60 africanos que pretendiam ser repatriados 
enfrentaram mais uma vez os dissabores da travessia do Atlântico, trazendo 
de volta mercadorias que deveriam ser entregues aos comerciantes “bra-
sileiros” lá estabelecidos.70 Assim que aportou na baía, após o malogro da 
viagem e dos negócios, vários comerciantes reclamaram a posse de seus 
bens. Entre eles estava a africana Júlia Maria da Conceição, negociante, 
com comércio estabelecido na freguesia do Passo.71 Pertenciam a ela 125 
barris de fumo em rolo. Júlia devia ser bem informada, mesmo depois que 
cessou o tráfico, acerca da vida em Lagos, dos conflitos na África e das 
possibilidades de negócio.

A África ainda chegava à Bahia pelo porto. Neste ponto, pareciam 
concordar a Embaixada Africana e os Pândegos d’África. A questão 
era saber se ela deveria vir na comitiva do rei Menelik ou em meio a 

67 CUNHA, 1985.
68 MATORY, 1999, p. 84.
69 RODRIGUES, 1988, p. 98.
70 Ibid.
71 Sessão Judiciária, Inventários e Testamentos, 1908, APEBA.
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 mercadorias semelhantes às do comerciante africano José Fortunato da 
Cunha, que em 1889 trouxe, entre outras coisas, “[...] três tabaques, sendo 
um sem coro, uma caixinha de pinho com quinhentos e tantos obis, uma 
galinha da costa, além de 60 panos da costa”.72 Passado o tempo das revol-
tas, abolida a escravidão, a rota Bahia-África ainda ameaçava.

O medo de que a Bahia continuasse a “africanizar-se” no pós-Aboli-
ção punha em pânico grande parte da imprensa, que alentou a esperança 
de que os seus temores fossem amenizados com o fim do tráfico e a 
deportação dos que não fossem nacionais. Sob o título de África Master, 
A Bahia publicou em 1899 os comentários de um “chistoso” e anônimo 
poeta sobre um sermão proferido em língua nagô por um missionário 
africano na Igreja da Sé. Traduzindo o culto para seus leitores, o autor 
conta que o ato foi um apelo em favor dos que viviam “[...] como maca-
cos nas florestas, nos buracos sem ar, sem luz, sem razão”. Na sua tradu-
ção dos versos então proferidos pelo missionário, dizia-se:

Vamos, unamo-nos todos, nagôs e brancos da terra, neste paiz tudo fede, 
neste paiz tudo berra. Abaixo a tola vaidade, um pouco de piedade! Venha da 
choça ou da sala, para os míseros irmãos. Caia a esmola das mãos, a voz do 
sangue é quem fala.

Na conclusão o autor alertava que o discurso do missionário era inó-
cuo, porque “na terra do vatapá não há mais quem entenda esse verso”.73 
De novo, temos aqui um chiste, uma piada com sentidos dúbios: o poeta 
poderia estar se referindo a uma ausência de piedade para com a “mísera” 
África que sobrevivia dos dois lados do oceano, assim como ao gradual 
desaparecimento dos que pudessem plenamente entender o discurso em 
nagô. Como já vimos, as duas leituras eram correntes no período e tinham 
em comum uma forte dose de racismo.

Portanto, os discursos racialistas e a extinção dos africanos na Bahia 
não inquietaram apenas Nina Rodrigues e Manuel Querino. Autores anô-
nimos e outros mais famosos, como Xavier Marques, interpretaram a seu 
modo as mudanças daí decorrentes.74 Enquanto comentavam o fim do 

72 Sessão Judiciária, Inventários e Testamentos, 1889, APEBA.
73 A Bahia, Africa Master, 1899
74 Sobre Xavier Marques, ver, dentre outros, Marcelo Souza Oliveira, Um confronto literário: aboli-

ção e cidadania negra na ficção baiana da Primeira República. Revista Crítica Histórica, Maceió, Ano I,  
Nº 1, Junho/2010, pp. 148-171.
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êxodo africano para o Brasil, os autores releram a própria escravidão, 
a tirar as suas conclusões sobre os desdobramentos da Abolição e da 
afrodescendência. Os africanos ainda se faziam presentes, fosse por uma 
certa nostalgia evidente em autores como Xavier Marques, fosse por um 
ansiado alívio pelo fim da “colônia africana” no Brasil.

Imagino que africanos como Cecília Adolfo, passados anos da Abo-
lição, ainda incomodavam quando declaravam ser católicos, enquanto di-
ziam prestar “[...] culto à religião africana, e por esta razão peço que o 
meu enterro obedeça às praxes do rito africano.”75 É sobre este tipo de 
nostalgia e incômodo que fala Xavier Marques no seu romance O Feiticeiro, 
e é por esta razão que resolvi discuti-lo aqui. 

Os velhos africanos e seus malefícios

A multidão de negros que se aglomeravam nas ruas em dias de 
Momo foi relida por Xavier Marques em O Feiticeiro. No romance, uma 
“moça de família” – Eulália – angustia-se por ter recorrido aos “maléfi-
cos rituais” do candomblé para resolver seus problemas sentimentais. Em 
meio a suas crises de consciência e fé ela se dá conta da aproximação do 
carnaval, o que tornava ainda mais densa a presença do velho feiticeiro 
incumbido de intermediar a sua questão com os “temíveis” “ídolos do 
santuário africano.” Nas palavras do autor: “[...] a ironia desse carnaval 
acintoso golpeava-lhe a alma”.76 Na sua imaginação, 

ganhava forma uma charanga selvagem [na qual]; figurantes velhos, trôpe-
gos, medonhos, obedeciam aos movimentos de um grande penacho multicor, 
sacudido pela mão de agigantado africano, cuja boca disforme sorria, num 
arreganho canino, com a dentadura branquejante sobre o arredondado de 
uma carapuça vermelha... Negros e negras avançavam numa dança fantástica 
macabra, a rebramir como feras.77

Aqui, o texto de Xavier Marques prima pelo pavoroso. O recurso 
de ter relegado à sofrida protagonista a tarefa de contar ao leitor as suas 
impressões sobre a participação negra no carnaval permitiu ao autor con-
trapor o que lhe parecia ser dois universos culturais distintos, mas rela-

75 Cecília Adolfo, Sessão Judiciária, Testamentos e Inventários, 1908, APEBA.
76 MARQUES, Xavier. O Feiticeiro. 3. ed. São Paulo: GRD, 1975. p. 123-124.
77 Ibid., p. 123.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   118 10/12/13   15:19



119

cionais, numa sociedade onde tanto uma frágil mocinha mergulhada em 
conflitos morais quanto um assombroso africano com seu riso canino 
eram personagens possíveis. O Feiticeiro foi escrito em 1890, quando os 
jornais locais davam ampla cobertura à ação policial nos candomblés, e 
ambientado em 1870, período em que a conquista da alforria era um ex-
pediente cada vez mais comum. É evidente a intenção do autor em salien-
tar que o mundo dos africanos e de seus descendentes envolvia as vidas 
de pessoas que tinham valores, hábitos e aspirações muito distintas das 
vivenciadas por aqueles.

Ao ler O Feiticeiro, nota-se a ênfase na diferenciação dos grupos so-
ciais que se encontravam e se distinguiam publicamente. Eram ocasiões 
específicas, a exemplo de um passeio da família de um bem-sucedido 
comerciante do Mercado de Santa Bárbara pelo sítio do Matatu: eles se 
depararam com uma oferenda de adeptos do candomblé ao pé de uma 
árvore. Diante do assombro da família com tal achado, o comerciante 
passa a questionar por que tantas ressalvas à fé dos negros, já que os ca-
tólicos também tinham suas crenças, jejuns, retiros e procissões. Noutra 
situação, era o pano da Costa que adornava a mesa da sala de visitas do 
comerciante que surpreendia os personagens; noutra, era a folia de reis 
com o colorido e animação dos ranchos dos negros. A sociedade branca 
desenhada por Xavier Marques definia-se pela ambiguidade. Sem isentar-
se da crítica à presença dos africanos ao acentuar o incômodo dos batu-
cagês na madrugada e da multidão de pretos nas ruas, restava sempre um 
tom de sedução pela mística religiosa, presteza e artimanhas da gente de 
cor da cidade.

Os personagens estão imersos em questões das quais se ocupavam 
os intelectuais da época. É a estória de um próspero comerciante que, 
clandestinamente, ocupa o cargo de ogã em um terreiro; de uma moça de 
cor, costureira, que tenta camuflar as suas origens africanas e tem sensa-
ções “estranhas” quando ouve o som dos tambores; ou de um escriturário 
ansioso por benesses do Estado, uma viúva católica temerosa dos malefí-
cios africanos, um jovem advogado republicano, um prestigiado comen-
dador que divide a cama com sua criada negra e, é claro, um feiticeiro 
africano – tio Elesbão.

O tio Elesbão criado por Xavier Marques não se diferencia muito 
dos líderes religiosos descritos por Nina Rodrigues, Manoel Querino e 
Edison Carneiro. Trata-se de um velho altivo, sempre cercado por um 
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 dedicado séquito, e hábil em estabelecer vínculos com pessoas de privile-
giada situação social. Xavier Marques deixa entrever em seu texto a mes-
ma nostalgia experimentada por Nina Rodrigues em relação à progressiva 
e inevitável extinção dos africanos na Bahia, sem deixar de lado o “estado 
selvagem” então atribuído aos velhos e “medonhos” africanos. Quando 
um dos personagens, o comerciante e ogã Paulo Boto, assiste a uma festa 
no terreiro de Elesbão, o ritual o faz pensar que “o mistério da cabala, os 
gestos do ritual, a beleza do culto não se pronunciavam tanto nas mestiças 
pardas, quanto nas puras africanas e nas suas filhas de pele azevichada”.78 
Na leitura de Xavier Marques, era o africano que melhor encarnava tanto 
o bizarro capaz de aterrorizar moças de família quanto a beleza dos ter-
reiros de candomblé.

Nas suas alianças políticas, o africano Elesbão é apresentado como 
um monarquista “muito contente com o governo e o imperador”, pois 
tinha assegurado que a polícia não iria mais incomodá-lo.79 Diante dos 
debates em torno da questão republicana a posição do africano era clara: 
temia o novo governo e as mudanças. Ao contar sobre uma festa de reis 
no bairro da Lapinha, o autor se deteve num rancho com crioulas vesti-
das com saias brancas a dar vivas a Pedro, imperador do Brasil. Tradição, 
servilidade e conservação de padrões foram adjetivos atribuídos ao velho 
Elesbão e sua gente. Em meio às transformações políticas e culturais do 
período, o africano representava o que estava em vias de ser superado. 
O episódio da sua morte ilustra bem esta questão. O cortejo fúnebre de 
Elesbão levou para as ruas:

Negros africanos, cambaios, patudos, encartuchados em velhos redingotes; 
negras minas, gêges, nagôs e crioulas, umas de trufa branca, outras de cara-
pinha ao sol, com largos panos de chita e panos da Costa, listrados de azul, 
pelos ombros abaixo, moviam-se com um bando de urubus em direitura às 
Portas do Carmo.80

Enquanto via passar o “andar banzeiro da negraria”, a outrora ator-
mentada moça branca que usufruiu os poderes daquele feiticeiro mostra-
va-se feliz e indiferente a tamanho espetáculo. O feiticeiro morreu, não a 
incomodava mais. Superadas as dificuldades, cessava a presença do afri-

78 MARQUES, 1975, p. 29.
79 Ibid., p. 202.
80 Ibid., p. 247.
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cano. A sua ausência só parecia ser sentida pela costureira tão empenhada 
em dissimular a sua ascendência. Apenas para ela e os aguadeiros reunidos 
em torno do chafariz a morte do africano parecia representar uma perda.

A nebulosa e decrescente presença dos africanos não mudava apenas 
a vida da protagonista: na visão de Xavier Marques toda uma nova situa-
ção social se insinuava. No seu texto, ao mesmo tempo em que paira uma 
certa nostalgia pelo fim dos africanos, sobressai um otimismo pelas mu-
danças decorrentes do fim da escravidão na sociedade baiana. Por certo, 
as expectativas acerca de uma sociedade onde a escravidão não existisse 
não eram exclusivas dos intelectuais. Sem negligenciar o caráter progres-
sivo da Abolição no Brasil, a completa extinção desta instituição em 1888 
não passou despercebida à população de cor, fosse ela livre, liberta, cativa 
e/ou proprietária de escravos. As representações da África, as reações à 
decrescente presença dos africanos, as definições acerca das prerrogativas 
do trabalho livre, as formas de repressão ao repertório cultural afro-bra-
sileiro compunham todo um complexo quadro de referências a partir do 
qual a numerosa população de cor construía lugares sociais e autorrepre-
sentações.

Em 1876, vários homens se envolveram em uma confusão num sam-
ba no distrito de Pirajá. Tudo começou quando Cosme Ramos pediu um 
copo de cachaça ao dono da casa, Manoel Libório dos Santos, recebendo 
em troca uma “porção de petróleo”. A atitude do dono da casa foi vista 
por dois outros homens que tocavam pandeiro. Um deles mostrou-se in-
dignado e disse para Manoel Libório o seguinte: “Isso não é coisa que se 
faça a um cidadão brasileiro”. O comentário resultou em grande tumulto 
e um homicídio. Entre os envolvidos estava um português, operário em 
uma olaria, dois roceiros e um servente – todos pardos ou mulatos, mo-
radores da freguesia, exceto o português. Na maioria dos depoimentos a 
fala do sambista apareceu como o início da confusão, obviamente estimu-
lada pela cachaça que temperava a farra. O argumento utilizado para mar-
car a impropriedade da atitude do dono da casa é, no mínimo, curioso.81 

Não pretendo aqui especular sobre o que viria a ser cidadania para 
um grupo de trabalhadores/sambistas na década de 70 do século XIX. 
Mas é inegável que pertencimento e identidade eram questões que esta-
vam em jogo naquela roda de samba. Eram as mesmas que sustentavam 

81  A Bahia, 8 mar. 1899.
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a participação controversa dos clubes africanizados no carnaval, e davam 
coerência ao texto de Xavier Marques. Em meio à falência do escravismo 
e construção de uma sociedade tão excludente e hierárquica, a população 
de cor poderia estar buscando livrar-se de marcas escravistas, mas este 
era um exercício que envolvia a atualização de memórias da África e da 
escravidão.82 

A condição de estrangeiros de alguns dos sobreviventes da trágica 
diáspora africana, a exemplo de Esperança da Boaventura; a participação 
dos clubes africanizados; a queixa quanto ao tratamento que cabia a um 
brasileiro, para mim fazem parte de um mesmo contínuo deslocamen-
to entre África(s)/Brasil e escravidão/liberdade. E este, como sugere Ira 
Berlin, trata-se de um movimento nem sempre na mesma direção.83
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Manuel Querino: operários e negros 
diante da desilusão republicana

Sabrina gledhill

  

Jornalista militante antes e depois da proclamação da República, Ma-
nuel Raimundo Querino criou e comandou dois jornais para defender a 
causa dos operários, A província (1887-1888) e O trabalho (1892), denun-
ciando a corrupção como a maior causa dos abusos sofridos pela classe 
operária – para ele, sinônimo de “classe oprimida”.1 Identificando-se com 
o trabalhador e artesão, e demonstrando uma “inclinação em direção ao 
socialismo”2, Querino se preocupava com os direitos da classe operária 
ainda em tempos de escravidão, quando a população livre e assalariada 
estava em franca minoria. Naquela época o mercado de trabalho era con-
trolado por arrematantes de obras que monopolizavam as construções 
e ditavam os salários. A Liga Operária Baiana foi formada em 1875 para 
garantir salários dignos aos trabalhadores. Segundo seu amigo e biógrafo 
José Teixeira Barros: 

[...] ninguém se empenhou tanto pelo levantamento das artes, na Bahia, como 
Manuel Querino e nenhum outro artista propugnou, com tamanha veemên-
cia, a união da classe operária de modo que viesse a constituir uma força, 
uma vontade, um poderoso elemento de ação, no seio da coletividade. O seu 

1 BURNS, E. Bradford. Manuel Querino’s interpretation of  the African Contribution to Brazil. 
The Journal of  Negro History, v. LIX, n. 1, p. 80, 1974.

2 Ibid.
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maior ideal era arredar o artista da tutela da política, que tudo avassala, torná
-lo independente e autônomo.3 

A Liga foi extinta e descaracterizada devido à interferência de po-
líticos que, “[...] valendo-se do prestígio do poder e das promessas de 
efêmeras vantagens tiveram a sagacidade de abolir a nobre ambição do 
artista”.4 Quinze anos depois, o Partido Operário se organizou em 1890, 
comandado por um diretório presidido por Gonçalo José Pereira Espi-
nheira, com o lema: “Com ordem, firmeza e trabalho, chegaremos ao 
termo de nossas aspirações”. A diretoria do partido tinha nove membros, 
entre eles, Manuel Querino.5 

Na vida política do Segundo Império, Querino demonstrou lealdade 
a seu tutor, o Bel. Manuel Correia Garcia, e seu “padrinho”, o Conse-
lheiro Manuel Pinto de Souza Dantas, em engajar-se às causas do Partido 
Liberal – o republicanismo e o abolicionismo. Segundo Pereira6: 

Da aproximação que procurou ter com o seu padrinho, Cons. Manuel Pinto 
de Souza Dantas, alguma coisa de útil conseguiu e se fez político liberal, de 
idéias livres, pelo que foi um dos que assinaram o manifesto republicano de 
1870, com Virgílio Damásio, Lellis Piedade, Spinola de Athayde e outros do 
órgão quinzenal da Sociedade Libertadora Sete de Setembro, da qual eram 
redatores Frederico Marinho e Augusto Guimarães, ambos advogados e jor-
nalistas nesta capital (1871-1874).

Embora não tenha chegado à eminência dos líderes da campanha 
abolicionista, entre eles Ruy Barbosa e José do Patrocínio, Querino in-
gressou na Sociedade Libertadora Baiana e escreveu artigos publicados na 
Gazeta da Tarde, tentando sensibilizar o público sobre as injustiças da es-
cravidão. Além de ser uma causa do Partido Liberal, para Querino, como 
afrodescendente,7 o abolicionismo também era uma causa muito pessoal:

3 QUERINO, Manuel. A Bahia de outrora. 3. ed. Salvador: Progresso, 1946. p. 6
4 Ibid.
5 CALMON, Jorge. Manuel Querino, o jornalista e o político. Salvador: Centro de Estudos Afro-O-

rientais, UFBA, 1980.
6 PEREIRA, Gonçalo Athayde de. Prof. Manuel Querino: sua vida e suas obras. Bahia, Imprensa 

Oficial do Estado, 1932. p. 5
7 Querino sempre se autoidentificou como “mulato” ou “mestiço”, pelo menos na sua obra, 

mas foi caracterizado como “preto” ou “negro” pelos comentaristas de suas obras e outros, 
inclusive Arthur Ramos e Edison Carneiro. Mais recentemente, voltou a ser caracterizado 
como um “jornalista mulato”. ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. O jogo da dissimulação: 
abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 39.
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Foi estudando o caráter do preto que despertou para a defesa, para a luta 
em prol dos infelizes irmãos. Os aspectos do eito, as atitudes senhoris, seus 
processos incompatíveis com a dignidade humana, todo esse amontoado de 
fatos e de razões que justificam a jornada abolicionista, influíram sobremodo 
no seu espírito, desde os primeiros passos da juventude. Não lhe parecia justo 
condenar a quem amava a liberdade. Um povo de tais sentimentos era merecedor 
de melhor trato. Quantas vezes lhe ouvi largas considerações, em palestra 
íntima, sobre a grandeza moral do preto, do africano, que, escravo, molestado 
e sem direitos, encarava o cumprimento do dever fanaticamente.8

Querino trabalhou lado a lado com Frederico Marinho de Araújo e 
Eduardo Carigé, entre outros. Diferente de muitos de seus correligioná-
rios, o abolicionista militante acreditava que a desigualdade entre negros 
e brancos devia-se apenas à falta de oportunidades para os primeiros. 
Em A raça africana, dá o exemplo dos religiosos negros observados por 
Padre Vieira na Ilha de Cabo Verde no século XVII: “Há aqui clérigos e 
cônegos tão negros como o azeviche, mas tão compostos, tão autoriza-
dos, tão doutos, tão grandes músicos, tão discretos e bem morigerados 
que fazem invejas aos que lá vemos nas nossas catedrais”.9 E arremata o 
argumento assim: “Do exposto devemos concluir que, somente a falta de 
instrução destruiu o valor do africano”10. Portanto, defendia a Abolição segui-
da da preparação dos ex-escravos para o mundo do trabalho assalariado, 
porque, baseando-se na sua própria experiência, estava convicto que o ser 
humano não podia evoluir sem a educação. (Neste sentido, pode ser com-
parado com Booker T. Washington, de quem era fervoroso admirador”11). 
Infelizmente, para seu tremendo desgosto, isso não se concretizou.

Nos Estados Unidos, os escravos emancipados em 1865, após a 
Guerra da Secessão, enfrentaram muitos obstáculos à conquista da cidada-
nia plena, entre linchamentos, exclusão política e o sistema de segregação 
chamado “Jim Crow”, mas várias instituições de ensino, principalmen-
te escolas normais e institutos profissionalizantes, foram criadas para os 

8 VIANA, Antonio. Manoel Querino (conferência). Revista do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, Salvador, n. 54, p. 305-316, 1928. p. 311.

9 QUERINO, Manuel. Costumes africanos no Brasil. Prefácio e notas de Arthur Ramos. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1938. p. 23.

10 Ibid.
11 Na apresentação de A raça africana, Querino indaga: “Quem desconhecerá, por ventura, o 

prestígio do grande cidadão americano Booker [T.] Washington, o educador emérito, o orador 
consumado, o sábio, o mais genuíno representante da raça negra na União Americana?”. Ibid., 
p. 22. 
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 libertos por brancos paternalistas e filantrópicos, como o Coronel Samuel 
C. Armstrong, fundador do Instituto Hampton, cujo aluno mais eminen-
te foi o próprio Booker T. Washington, ex-escravo e futuro fundador e 
reitor do Instituto Tuskegee.

Em seu livro As artes na Bahia, Querino elogia as iniciativas culturais 
do Império e vai além – até a abertura dos portos em 1808.12 Observa que 
o Liceu de Artes e a Escola de Belas Artes foram criados na província da 
Bahia durante aquela época, uma vez que: “No tempo do império, honra 
é confessar, os presidentes da Província não se desdenhavam de proteger 
e animar a cultura artística”, sublinhando que o Liceu e a Escola de Belas 
Artes “eram contemplados também como instrumentos de educação do 
povo, de quem se respeitavam os intuitos nobres”.13 Referindo-se especi-
ficamente à educação profissionalizante, informa que os arsenais de mari-
nha e de guerra produziram 

operários distintos, de cujas aptidões deram sobejas provas, por ocasião da 
guerra com o Paraguai, quando o governo geral os removeu para o Rio de 
Janeiro a fim de trabalharem nas construções navais, sem nos referirmos às 
obras aqui executadas.14 

O advento do “regime republicano” reverteu esse quadro, segundo 
Querino. Os artistas e artesões ficaram sem encomendas, os professores 
sem remuneração:

[...] um professor de escultura e outro de pintura da Escola de Belas Artes, 
retiraram-se para a Europa, abandonando o ensino, com pesar, por falta de 
pagamento. Se um governador bem intencionado favorece as artes, outro 
retira-lhe o favor.15

Mas sua crítica mais severa recai sobre o fechamento dos arsenais. 
Devido a essa medida: 

[...] os menores aprendizes, os futuros operários, foram abandonados à prá-
tica do vício; longe de ser uma medida econômica, tornou-se uma sórdida 
conveniência especuladora de uns tantos laboriosos e diligentes, aos quais foram 

12 QUERINO, Manuel. As artes na Bahia. 2. ed. Bahia: Officinas do “Diário da Bahia”, 1913.  
p. 26  

13 Ibid.
14 Ibid., p. 27.
15 Ibid., p. 28.
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entregues todo o trabalho do exército e armada, para que a firma comercial 
do Rio de Janeiro, ‘Lage & Companhia’, explorasse, com a ganância da época, 
o que deveria ser distribuído por muitos e por preço módico. É por esse pro-
cesso que a perversidade se ostenta e zomba dos infelizes heróis do trabalho, 
entregando ao abandono verdadeiras vocações artísticas.16

Renunciando à política

Segundo Schwarcz, na apresentação de uma coletânea dos contos 
de Lima Barreto, outro jornalista afrodescendente que viveu o sonho e a 
desilusão da Primeira República, uma época que a historiadora caracteriza 
como “particularmente candente”:

[...] se é fato que o novo regime introduzia promessas, até então inexistentes, 
de promoção e inclusão social, a realidade logo se mostrou adversa. Afinal, se 
a escravidão acabara de ser abolida, o trabalho livre ainda não ganhara uma 
forma mais definida ou um enquadramento salarial [...]. Criava-se, assim, uma 
espécie de interregno, caracterizado pela falta de regras claras, mas também 
por excesso de arranjos de ordem pessoal [...]. Não se cumpriram, pois, as 
promessas de incorporação da população negra e escrava, assim como não 
se regulamentavam publicamente os contratos de trabalho e serviços. Ao 
contrário, reforçavam-se as relações clientelísticas, expandiam-se os laços de 
compadrio.17

Mais do que nunca, a classe operária precisava se unir e se defen-
der. Querino candidatou-se a deputado federal pelo Partido Operário em 
1890 e foi eleito delegado da classe no Congresso Operário Brasileiro, 
no Rio de Janeiro. No entanto, esta “[...] agremiação partidária composta 
somente de trabalhadores, funcionando disciplinadamente”, despertou 
novamente os temores da elite, principalmente os patrões e industriais. 
Intimidado, Gonçalo Espinheira anunciou que o movimento “não cogita-
va a política” e o partido foi rebatizado como Centro Operário da Bahia. 
Segundo Jorge Calmon:18 “Adepto da aproximação dos trabalhadores, in-
centivador do ensino profissional, Manuel Querino há de ter aprovado 
calorosamente esta solução. Fora a menos pior”.

16 QUERINO, 1913, p. 29.
17 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Introdução. In:______. Contos completos de Lima Barreto. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 18-19.
18 CALMON, Jorge. O vereador Manuel Querino. Salvador: Câmara Municipal de Salvador, 1995.  

p. 29
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Sua campanha jornalística e a capacidade de liderança demonstrada 
na frente do Partido Operário valeram-lhe a nomeação de membro ou 
“Intendente” do Conselho Municipal, a primeira legislatura municipal da 
cidade do Salvador, em 1890 ou 1891. Segundo Calmon: “[...] terá sido 
nomeado, entre 1890 e 1891, para suceder a um dos ‘Intendentes’ inicial-
mente escolhidos pelo Governador do Estado[...]”.19 Pereira observa que:

[...] a classe fez justiça à sua obra elegendo-o membro da Câmara Municipal, 
onde não desmereceu da confiança dos seus amigos e do eleitorado que o ele-
geu. Ali foi ele contrário às leis de exceções, às reformas injustas, desconten-
tando aos senhores da situação, mas ao mesmo tempo ganhando as simpatias 
daqueles que seriam prejudicados por tais reformas, que apenas serviriam 
para acomodar a amigos e protegidos da situação dominante. Nessa mesma 
ocasião, formou um bloco com outros e por uma indicação fez voltarem aos 
seus cargos vários funcionários dispensados por uma reforma injusta; e isso 
custou-lhe a não reeleição, retirando-se satisfeito para sua obscuridade [...].20

Voltou a ser Conselheiro Municipal em 1897 como primeiro suplente 
convocado, “[...] substituindo Dr. Deocleciano Ramos, que renunciara ao 
mandato”.21 Perdeu a eleição para suprir a vaga deixada pela renúncia, mas 
permaneceu no Conselho até 26 de dezembro de 1899. No mesmo ano, 
renunciou à política devido às represálias dos “poderosos da ocasião”.22

Querino também foi funcionário público, exercendo vários cargos 
na Diretoria de Obras Públicas e depois na Secretaria de Agricultura, 
onde era “[...] reconhecido como um dos mais distintos funcionários pe-
las suas habilitações técnicas e pelos seus predicados morais”.23 Segundo 
Arthur Ramos, no prefácio a Costumes africanos no Brasil, 

Manuel Querino foi bem o símbolo deste tipo de funcionário médio, traba-
lhador e cumpridor de seus deveres, mas sem as regalias desta coisa incrível 
que no Brasil foi batizada com o nome de pistolão. Dito simplesmente, Manuel 
Querino foi um funcionário sem pistolão.24

Depois de deixar a vida política e ser reformado administrativamen-
te de seu cargo na Secretaria de Agricultura em 1916, Manuel Querino 

19 CALMON, 1995, p. 30.
20 PEREIRA, 1932, p. 11
21 CALMON, op. cit.
22 Ibid.
23 QUERINO, 1946, p. 9.
24 Id., 1938, p. 11.
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 retirou-se para sua casa em Matatu Grande e ao porto seguro do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), a “Casa da Bahia”, para dedi-
car-se aos trabalhos intelectuais já iniciados e pelos quais é mais lembra-
do: uma série de pesquisas que são de fundamental importância para a 
história das artes plásticas no Brasil, a historiografia brasileira em geral e 
a formação da identidade negra neste país. Foi um dos únicos intelectuais 
de sua época, e provavelmente o primeiro intelectual afro-brasileiro, a 
reconhecer e divulgar a contribuição africana à civilização brasileira, teve 
um papel fundamental no resgate e documentação das contribuições dos 
africanos e seus descendentes ao desenvolvimento do Brasil e preservou 
um considerável montante de informações sobre as artes, artistas e arte-
sões da Bahia. Igualmente, forneceu abundantes dados sobre os costu-
mes, cultura e religião dos africanos e seus descendentes. 

Mas não deixou de lado sua militância política. Mesmo quando se 
debruçava sobre as artes na Bahia, não media palavras quando criticava o 
governo que tanto se empenhara para instalar: 

Não admira [...] que a Bahia, por maioria de razão, esteja desprovida do ele-
mento artístico, por desprezo de seus governantes, os quais, acastelados na 
tão falada e não praticada economia dos dinheiros públicos, abandonaram a cultura 
das artes, ao tempo em que estes têm sido vertiginosamente desbaratados, 
nestes poucos anos de existência republicana, onde vivemos a tatear nas tre-
vas, esquecidos de que ‘não se pode estar dentro da civilização e fora da arte’.

No regime republicano, divorciado o poder público do elemento popular, 
tem refletido nas artes o lamentável choque do desprezo. Como que assisti-
mos a espetáculo desdenhoso em que o mando desordenado das conveniên-
cias pessoais desalojou o acendrado patriotismo de outras eras.25 

Querino observa que o único país que “nunca deixou de ter escul-
tores distintos” foi justamente a França.26 Talvez visse na “liberté, égalité, 
fraternité” o ambiente mais propício para o florescimento da arte.

Vida e obra

Nascido na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo 
baiano, provavelmente a 28 de julho de 1851, Manuel Raimundo Querino 

25  QUERINO, 1913, p. 24.
26  Ibid.
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teria sido filho do carpinteiro José Joaquim dos Santos Querino e Luzia 
da Rocha Pita, ambos negros livres que teriam falecido durante a epide-
mia de cólera que flagelou a região em 1855.27 Uma cidade relativamente 
populosa e o maior centro de produção de açúcar da Bahia, Santo Amaro 
ficou quase despovoada. Estima-se que, ao todo, 25 mil vidas foram cei-
fadas na província inteira.28

Levado à capital, o menino foi entregue a um tutor, o Bacharel Ma-
nuel Correia Garcia, pelo Juiz dos Órfãos – possivelmente seu futuro 
padrinho político, o Conselheiro Dantas, que exerceu este cargo em Santo 
Amaro e Salvador antes de tornar-se o chefe do Partido Liberal e Primei-
ro Ministro do Brasil, entre outros cargos eminentes.

Antonio Viana, num discurso proferido na ocasião da inclusão de 
um retrato de Querino na galeria de honra do Instituto Geográfico e His-
tórico da Bahia, em 1928 (hoje desaparecido), descreve Manuel Correia 
Garcia como “[...] um espírito elucidado, educado na Europa, cultor das 
letras e amante das coisas do ensino”.29 Professor aposentado, político, 
jornalista e advogado, foi deputado pelo Partido Liberal, praticava o es-
piritismo e era Doutor em Filosofia pela Universidade de Tubinga, na 
Alemanha. Enviado pelo governo da província para graduar-se na Escola 
Normal de Paris, junto com o futuro diretor da Escola Normal da Bahia, 
João Alves Portela, voltou habilitado para organizar uma escola para pro-
fessores e todo o sistema de ensino primário na província, em 1842. Pas-
sou a lecionar Aritmética, Desenho Linear e Caligrafia na Escola Normal, 
mas foi dispensado de sua cadeira em 8 de junho de 1847.30 Também foi 
o principal fundador do antigo Instituto Histórico da Bahia, em 1855 ou 
1856.31 

27 O primeiro biógrafo de Querino que cita o nome de seu pai foi Jorge Calmon, em seu opús-
culo intitulado Manuel Querino, o jornalista e o político, publicado pelo Centro de Estudos Afro-O-
rientais da Universidade Federal da Bahia, em 1980. Na certidão de óbito de Querino, consta 
que ele foi “[..] filho ‘ilegítimo de Maria Adalgisa’”, o que levanta questionamentos sobre a 
identidade de seus pais biológicos.

28 TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10. ed. Salvador: Edufba, 2001. p. 273. 
29 VIANA, 1928, p. 306.
30 NUNES, Antonieta d’Aguiar. As leis orçamentárias provinciais baianas (1835-1889) como 

instrumento de política educacional. Gestão em Ação, Salvador, v. 8, n. 3, p. 239-240, set./dez. 
2005.

31 CALMON, 1980; WANTUIL, Zeus. Teles de Menezes: pré-história do espiritismo no Brasil. 
In: ______ (Org.). Grandes espíritas do Brasil. [1969]. Disponível em: <http://estudosespiri-
tas-milsoliva.blogspot.com.br/2012/05/teles-de-menezespre-historia-do.html>. Acesso em:  
31 ago. 2006.
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Correia Garcia “Procurou encaminhar o tutelado nos trabalhos 
mentais e conseguiu incutir-lhe a paixão do estudo, o amor aos livros que 
havia de acompanhá-lo até o túmulo”. Mesmo assim, o único futuro que 
previa para o jovem era nos trabalhos manuais, como operário e artesão, 
portanto: “Deu-lhe também um meio prático de viver, mandando-lhe en-
sinar a arte de pintar”.32 Entretanto, as aspirações geradas no ambiente de 
cultura e aplicação aos estudos em que viveu no lar do Bacharel levaram 
Querino muito além: seguiria o exemplo de seu tutor não somente no ma-
gistério, mas também na política e na pesquisa histórica e antropológica. 

A Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai decla-
rou guerra contra o Paraguai em 1865. Em 1868, já um “homem feito”, 
com 16 ou 17 anos, Querino resolveu tentar a sorte em Pernambuco e 
viajou para lá em companhia de um sobrinho de Manuel Correia Garcia. 
Pode ser que tenha deixado a Bahia com a intenção de evitar o alistamen-
to forçado que descreve no capítulo de A Bahia de outr’ora, intitulado O 
 recrutamento, por causa do qual “as ruas ficavam desertas e os trovadores 
mudos”.33 Mais tarde, Querino seguiu para o Piauí. Mas os ventos bélicos 
que assopravam na época o levaram para o sul. Foi recrutado nos sertões 
do Piauí e enviado para treinamento no Rio. Segundo Viana, “Começou, 
para o jovem artista baiano, a primeira fase de sua vida pública”.34 Depois, 
teria seguido à frente da guerra como milhares de outros recrutas e volun-
tários da pátria, muitos dos quais morreram ou voltaram nas tristes levas 
de “inválidos, mutilados”.35 Felizmente, sua inteligência e cultura, e o fato 
de ser letrado – uma qualificação rara numa época em que em torno de 
85% da população livre era analfabeta –, mudaram seu destino. Ficou no 
Rio de Janeiro para trabalhar na escrita de seu batalhão e foi promovido 
a cabo de esquadra em março de 1870. Quando a guerra terminou no 
mesmo ano, foi desmobilizado em outubro, graças à influência de seu 
padrinho, o Conselheiro Dantas.36

32 VIANA, 1928, p. 306.
33 QUERINO, 1946, p. 184.
34 VIANA, op. cit., p. 306.
35 QUERINO, op. cit., p. 182.
36 No capítulo Operários políticos de As artes na Bahia, Querino descreve o Conselheiro Dantas 

assim: “[...] espírito fadado para a política, maneiroso e feliz, sabia perfeitamente empolgar a 
opinião nas lutas da tribuna e da imprensa; possuía a vertiginosa embriaguez da fama ruidosa 
e brilhante dos agitadores”. QUERINO, 1913, p. 159.
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Leal observa que sua estadia na capital pode ter influenciado Queri-
no politicamente, uma vez que lá “[...] certamente teve acesso às ideias li-
bertárias importadas da Europa, à experiência americana e às conturbadas 
querelas estabelecidas no parlamento do império brasileiro”.37 Foi justa-
mente em 1870 que o Partido Republicano foi criado no Rio de Janeiro.38

De volta à Bahia em 1871, Querino dedicou-se ao trabalho e aos 
estudos. Cursou o francês e a “língua vernácula” no Colégio 25 de Março. 
Depois foi aluno fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia (inau-
gurado em 1872), trabalhando como artesão de dia e estudando humani-
dades à noite. Fez exames em francês e português no Liceu, recebendo 
“aprovação distinta” na primeira disciplina e aprovação plena em portu-
guês.39 Quando seu professor e mentor, o artista plástico espanhol Miguel 
Navarro y Cañizares, deixou o Liceu e criou a Escola de Belas Artes em 
1877, Querino o seguiu, sendo contratado como pintor durante a fase de 
construção e tornando-se aluno fundador desta instituição.40 Diplomou-se 
em 1882 no curso de desenhista e, no mesmo ano, foi nomeado membro 
do júri da exposição da EBA. Querendo completar o curso, matriculou-se 
na aula de arquitetura. Foi aprovado com distinção no segundo ano, mas 
não chegou a se formar. Segundo Antonio Viana: “[...] não foi diploma-
do em virtude de não ter sido lecionada uma das cadeiras do 3o ano”.41  
A seguinte observação mostra que Querino estava ciente da posição so-
cial que perdera quando abandonou o sonho de ser “doutor”, e a maneira 
com que interpreta a ânsia de subir socialmente pode ser observada na 
sua própria trajetória: 

Os costumes sociais, desviando as vocações da mocidade pela cegueira de um 
diploma, asfixiaram, por sua vez, o gosto da arte, tornando-a cada vez mais 
incompatível com a indústria, que lhe provocou a decadência, no que têm 
grande responsabilidade os próprios artistas, pela vaidade de só quererem ter 
filhos doutores, como si (sic) houvesse classe privilegiada para notabilizar o 
indivíduo.42 

37 LEAL, Maria das Graças de Andrade. Manuel Querino entre letras e lutas: Bahia: 1851-1923. São 
Paulo: Annablume, 2010. p. 213.

38 Ibid.
39 VIANA, 1928, p. 307.
40 SILVA, Viviane Rummler da. Miguel Navaro y Cañizares e a Academia de Belas Artes da 

Bahia: relações históricas e obras. Revista Ohun, v. 2, n. 2, p. 219-261, out. 2005. p. 233.
41 VIANA, op. cit., p. 307.
42 QUERINO, 1913, p. 23.
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Ou seja, “quem desdenha quer comprar”. De outro lado, essa sua po-
sição poderia explicar por que se contentou com a licenciatura. Licenciado 
como professor de desenho, lecionou no Colégio de Órfãos de São Joa-
quim e no Liceu – sendo nomeado lente de desenho geométrico em 1885 
e agraciado com o diploma de sócio benemérito pela assembleia geral.

Como decorador, designer e artista plástico, produziu obras que rece-
beram menção honrosa e medalhas de prata da EBA, além de medalhas 
de bronze, prata e ouro nos concursos do Liceu. Em 1883, concorreu 
a um “Plano de Casas escolares, adaptadas ao clima do Brasil” com um 
projeto acompanhado de um memorial explicativo.43

Como autor e pesquisador, seria difícil exagerar a importância da 
contribuição de Manuel Querino à valorização da imagem do negro no 
Brasil. Na sua época, era uma voz solitária. Um negro que conquistou um 
lugar no meio da elite branca, tentou utilizar sua posição para divulgar 
uma mensagem que poucas pessoas de sua cor podiam ou estavam dis-
postas a proferir. Segundo Burns, 

Seus estudos tinham dois objetivos. Por um lado, Querino queria mostrar a 
seus irmãos de cor a contribuição fundamental que deram ao Brasil; e por 
outro ele desejava lembrar aos brasileiros de origem européia da dívida que 
tinham, e têm, com a África e com os afro-brasileiros.44 

Burns observa que a mentalidade típica da época é refletida na obra 
de historiadores como Rocha Pombo e João Ribeiro: “Num texto de 493 
páginas, Rocha Pombo fala diretamente do negro em apenas 17, principal-
mente com relação ao tráfico de escravos e o movimento abolicionista”.45

Segundo Bernardino J. de Souza, secretário perpétuo do IGHB, refe-
rindo-se a Manuel Querino e Nina Rodrigues em 1928: “[F]oram eles, até 
agora na Bahia, os dois maiores estudiosos da raça africana”.46 Certamen-
te uma das maiores contribuições de Querino à historiografia brasileira 
foi sua insistência para que a História Nacional levasse em consideração 

43 QUERINO, Manuel. Artistas baianos. 2.  ed. Bahia: Officinas da Empresa “A Bahia”, 1911.  
p. 147-148.

44 BURNS, 1974, p. 82.
45 Ibid.
46 Bernardino também observa (numa carta escrita em 1932, dirigida a Gonçalo Athayde de 

Pereira e publicada na sua biografia de Querino, como apêndice): “Recebo constantemente 
do Rio, de S. Paulo e de outros Estados do Brasil, pedidos de informação a respeito dos seus 
trabalhos”. PEREIRA, 1932, p. 34.
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suas raízes africanas e a presença e influência dos africanos. O Brasil, ele 
enfatizava, era o resultado da fusão entre portugueses, índios e africanos, 
mas a contribuição dos africanos estava sendo menosprezada. Ele ratifi-
cou estas contribuições em seu livreto O colono preto como fator da civilização 
brasileira.47 Por exemplo, Querino determinou o afro-brasileiro como per-
sonagem principal na defesa do Brasil e na manutenção da integridade 
nacional. Segundo Viana, esse trabalho foi escrito “propositalmente para 
o Congresso de Doutos qual foi o 5o de Geografia, reunido nesta Cidade 
a 7 de setembro de 1916” e “logrou interessar aquela ilustre assembléia 
que lhe deu aprovação honrosa, mandando-o figurar entre os notáveis do 
certame”.48

Ao voltar sua atenção para a História, Querino esperava reequilibrar 
a ênfase tradicional da experiência europeia no Brasil. Nenhum afro-bra-
sileiro havia até então dado sua perspectiva da História do Brasil. Querino 
surgiu como um dos primeiros brasileiros, e possivelmente o primeiro 
afrodescendente, a detalhar, analisar e fazer justiça às contribuições afri-
canas ao seu país. Virou a mesa e utilizou o darwinismo social para seus 
próprios fins: acreditando que a raça africana fosse “não evoluída” por 
causa da escravidão e da consequente falta de oportunidades49, ele viu no 
seu próprio exemplo e no de outros eminentes baianos negros cujas vidas 
registrou, que, quando o negro é respeitado e devidamente instruído, sua 
evolução social e econômica é garantida. Apresentou suas conclusões em 
meio a um clima de opinião que era, na melhor das hipóteses, indiferente, 
e na pior, genocida – prevendo o desaparecimento da raça negra num 
processo de “genocídio passivo”, devido ao pessimismo sobre os resul-
tados da miscigenação entre negros e brancos.50 Desmentiu o racialismo 
científico de Gobineau e Spencer, disseminado no Brasil por Nina Rodri-
gues, Sílvio Romero e outros.  

47 QUERINO, Manuel. O colono preto como fator da civilização brasileira. Bahia: Imprensa Official do 
Estado, 1918. 

48 VIANA, 1928, p. 312.
49 QUERINO, 1938, p. 22.
50 Segundo Skidmore, num discurso no Primeiro Congresso Universal de Raça, em Londres, 

realizado em 1911, João Batista de Lacerda previu que os mestiços desapareceriam do Bra-
sil “no decorrer de mais de um século [...]. Isto vai coincidir com a extinção da raça negra em nosso 
meio”. SKIDMORE, Thomas E. Uma história do Brasil. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
p. 112-113. Para uma análise detalhada da ideologia de branqueamento no início da Primeira 
República, ver SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento 
brasileiro. São Paulo: Paz e Terra, 1976. p. 81-94.
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Segundo Viana51, 

Nos célebres candomblés do Gantois, que tanta fama granjeavam até bem 
poucos anos, pela assistência de prol, naquele cenáculo de práticas à feição 
africana, por exemplo, encontrou Querino pouso para muitas horas, bastante 
para fixar os seus flagrantes. 

Além de estudar os terreiros de candomblé, Querino também ajuda-
va a defendê-los. Chamou a atenção dos oficiais municipais às persegui-
ções aos praticantes das religiões afro-baianas. Uma vez que a sociedade 
rotulava essas religiões como “bárbaras e pagãs”, a polícia frequentemen-
te aparecia nos terreiros durante as cerimônias, destruindo e confiscando 
propriedades e ferindo os participantes. Querino ia aos jornais para de-
nunciar essas agressões.52 Em Costumes africanos no Brasil, Querino declara: 

Incontestavelmente, o feiticismo africano exerceu notória influência em nos-
sos costumes; e nos daremos por bem pago se o reduzido material que reu-
nimos puder contribuir para o estudo da psicose [sic] nacional no indivíduo 
e na sociedade. E, aproveitando o ensejo, deixamos aqui consignado o nosso protesto 
contra o modo desdenhoso e injusto por que se procura deprimir o africano, acoimando-o 
constantemente de boçal e rude, como qualidade congênita e não simples condição circuns-
tancial, comum, aliás, a todas as raças não evoluídas.53

Como Arthur Ramos observou: “Nota-se como, já no seu tempo, 
Manuel Querino se insurgira contra o preconceito de inferioridade antro-
pológica do Negro, atribuindo o seu atraso a contingências socioculturais, 
e não a inferioridade de raça”.54

Foi Membro Fundador e depois Honorário do IGHB, em cuja re-
vista publicou vários artigos55, e membro da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos, uma associação criada em 1832 pelo africano livre e ganha-
dor Manoel Victor Serra para construir um fundo inicialmente dirigido à 
compra de alforria de seus irmãos escravizados e, principalmente após a 
Abolição, para a proteção dos inválidos e idosos – uma versão pioneira 

51 VIANA, 1928, p. 311.
52 BURNS, 1974, p. 83.
53 QUERINO, 1938, p. 22. (grifos nossos)
54 Ibid.
55 NASCIMENTO, Jaime; GAMA, Hugo (Org.). Manuel Querino: seus artigos na revista do Ins-

tituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador: IGHB, 2009. 

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   137 10/12/13   15:19



138

dos atuais fundos de previdência privada.56 Segundo Butler, as relações 
entre Querino e esta sociedade nem sempre se baseavam na “bondade 
fraterna”.57 Depois de sair da sociedade (não sabemos em que ano e as 
fontes discordam sobre as circunstâncias – se foi demitido ou pediu para 
sair), Querino solicitara sua reintegração em 1892. Este pedido foi rejei-
tado por uma votação de cinco contra um. Querino recusou-se a aceitar 
esta decisão, mas uma segunda votação teve o mesmo resultado.58 Final-
mente foi reintegrado “na qualidade de sócio” em 22 de agosto 1894.59 
Segundo Braga: 

Parece ter havido uma troca recíproca de prestígio. A Sociedade, poucos anos 
depois de lhe ter negado sua readmissão, iria recebê-lo e, mais do que isto, 
faria a concessão de nomeá-lo escriturário por solicitação dele próprio, quan-
do o normal seria a eleição. Tratava-se, agora, de um professor, o primeiro a 
ingressar na Sociedade e que mais tarde seria reverenciado com a entroniza-
ção de seu retrato na sala das sessões e com a instalação de um grêmio lítero-
cultural-recreativo que traz seu nome.60

Já em 1896, Querino solicitou uma pensão de invalidez da Socie-
dade, mas a Mesa resolveu suspender os pagamentos quando constatou 
que o “inválido” foi visto em procissões, casamentos e passeios, compro-
vando seu perfeito estado de saúde. Entretanto, um dos diretores alertou 
que Querino poderia utilizar sua influência no governo para suspender o 
subsídio da sociedade. Seja qual for o motivo, este subsídio realmente foi 
suspenso. Alguns anos depois, quando Querino – já com 74 anos – solici-
tou uma pensão de aposentadoria, seu pedido foi negado.61

Apesar dos altos e baixos do relacionamento entre o sócio e a So-
ciedade, refletidos nas fontes documentais, a Sociedade participou das 

56 BRAGA, Júlio Santana. Sociedade Protetora dos Desvalidos: uma irmandade de cor. Salvador: Iana-
má, 1987.

57 BUTLER, Kim D. Freedoms given, freedoms won: Afro-Brazilians in post-abolition São Paulo and 
Salvador. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2000. p. 164.

58 Na análise de Kim Butler, o caso do embate entre Querino e a Sociedade Protetora dos 
Desvalidos levanta questões interessantes sobre a liderança e estratégias políticas na comuni-
dade afro-brasileira. De acordo com a pesquisadora norte-americana, Querino estaria numa 
excelente posição política e social para prestar apoio à Sociedade – além de ser pesquisador e 
político, era um dos poucos brasileiros a se qualificar como eleitor. Mesmo assim, por motivos 
políticos ou pessoais, a Sociedade não procurou beneficiar-se de sua influência. Ibid., p.165.

59 BRAGA, op. cit. p. 57.
60 Ibid., p. 58.
61 BUTLER, op. cit., p. 165.
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comemorações dos 100 anos do nascimento de Querino, em 1951, como 
veremos mais adiante. Até 2009, manteve uma sala com seu nome, mas o 
grêmio continua. Um retrato de Querino ainda pode ser visto na sala de 
sessões dessa instituição.

Manuel Querino casou-se duas vezes e teve quatro filhos. Faleceu 
a 14 de fevereiro de 1923, em sua casa em Matatu Grande, distrito de 
Brotas, deixando Laura Querino, sua esposa em segundas núpcias, e ape-
nas dois filhos: o músico Paulo Querino e Maria Anatildes Querino. Foi 
sepultado no Cemitério Quinta dos Lázaros, mas hoje seus restos mortais 
jazem na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador. 
De acordo com Viana, 

O Centro Operário celebrou exéquias públicas no 30o dia do passamento 
do chorado artista, cabendo-me a tarefa de dizer, no momento, sobre a sua 
vida e seu desejo, incumbência que também me fora deferida pelo Instituto 
Geográfico e Histórico [...].62 

Apesar de seu prestígio e influência, morreu pobre. 
Publicou, entre outros títulos: Artistas baianos (1906); As artes na Bahia 

(1909); Bailes pastoris (1914); A raça africana e os seus costumes na Bahia (1916); 
A Bahia de outr’ora (1916) e O colono preto como fator da civilização brasileira 
(1918).63 Também produziu dois livros didáticos: Desenho linear das classes 
elementares e Elementos de desenho geométrico, além de diversos artigos publi-
cados na revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Lançou 
segundas edições revistas e ampliadas de dois livros de sua autoria – Ar-
tistas baianos64 (em 1911) e A Bahia de outr’ora (em 1922).65 Essa última 
publicação, editada no ano anterior à sua morte, anuncia outros títulos 
em preparação: Um século de artes na Bahia, As modinhas bahianas, Bailes pas-
toris – com música, e O Dia 2 de Julho de 1823. Apenas o último trabalho foi 
publicado em forma inacabada na revista do IGHB.66 A arte culinária na 

62 VIANA, 1928, p. 309.
63 As datas referem-se aos anos em que as primeiras edições foram lançadas.
64 QUERINO, 1911. 
65 QUERINO, Manuel. A Bahia de outr’ora: vultos e factos populares. 2. ed. aumentada. Bahia: 

Livraria Econômica, 1922.
66 Foi publicado na Revista do IGHB, n. 48, 1923, com o título Notícia histórica sobre o 2 de Julho de 

1823 e sua comemoração na Bahia. Esse artigo termina com a seguinte observação: “O Professor 
Manuel Querino, esforçado investigador das coisas antigas da Bahia não chegou a terminar 
este trabalho. A morte o surpreendeu, inclemente e traiçoeira”. NASCIMENTO; GAMA, 
2009, p. 81.
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Bahia, seu estudo pioneiro da cozinha baiana, foi lançado em 1928, graças 
aos esforços de J. Teixeira Barros67, e o livro ilustrado Costumes africanos no 
Brasil, organizado por Arthur Ramos, reúne vários trabalhos de sua auto-
ria, inclusive essa obra póstuma.68 Nas palavras de seu confrade e amigo 
Antonio Viana, Manuel Querino “[D]edicou-se de corpo e d’alma aos 
estudos tradicionalistas, revivendo com uma exatidão inexcedível e irrefu-
tável, tipos e hábitos, coisas e idéias que estavam  condenadas a perpétuo 
olvido”. Igualmente, “Foi um devotado à causa democrática”.69

“Republicanista puro”

Referindo-se a Cruz e Souza e Lima Barreto, Bosi observa que:

[...] netos de escravos e filhos de forros apadrinhados, receberam educação 
refinada, de cunho europeu, que lhes deu esperanças de realização profissio-
nal e acatamento nos meios liberais da recém-criada República. Mas as bar-
reiras já começavam a levantar-se: com a perda dos protetores ambos caíram 
em ambientes estreitos, sem horizontes”.70 

Cruz e Souza teria sublimado seu ressentimento em poesias como 
Dor negra e Emparedado, e Barreto exposto seu sentimento “nu e cru” na 
ficção, começando com o romance Recordações do escrivão Isaías Caminha, 
cujo protagonista é um rapaz que só descobre que é “negro” quando sai 
do interior e procura o sucesso na grande cidade. Guardando as devidas 
proporções – afinal, Querino teve uma educação refinada, de cunho euro-
peu, graças aos seus próprios esforços como aluno fundador da Escola de 
Belas Artes, e também ficou sem “pistolão”, como Ramos observou71 –, 
pode-se dizer que o ex-jornalista e ex-vereador baiano dedicou-se à pes-
quisa e defesa do negro e das artes pelo mesmo motivo. Como observa 
Frederico Edelweiss: “Quantas vezes deve ter ouvido a frase feita e ainda 

67 Segundo Viana, “Não pode fazer o mesmo quanto às ‘Toadas’ por não lhe terem sido entre-
gues os originais, que se acham sob a guarda do filho de Querino”. VIANA, 1928, p. 309.

68 QUERINO, 1938.
69 VIANA, 1928, p. 308
70 BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 186-187.
71 QUERINO, op. cit., p. 11. Segundo Pereira, Querino: “Não soubera agradar aos políticos e 

por isso pagara caro sua ousadia e sua independência”. PEREIRA, 1932, p. 13.
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corriqueira: ‘este negro não se enxerga’. As reivindicações a favor dos ir-
mãos de raça haviam de trazer-lhe simpatia e desafetos; mais desafetos”.72 

Querino é muito mais conhecido pelo rumo que seguiu nas últimas 
décadas de sua vida – seus trabalhos, alguns dos quais pioneiros, nas áreas 
da cultura e contribuição do negro à civilização brasileira, da História da 
Arte e dos costumes e culinária da Bahia – do que pelas suas militâncias 
como republicano, abolicionista, líder operário e político. Mas esse aspec-
to de sua trajetória não foi esquecido. As instituições que participaram 
das comemorações do centenário do nascimento de Querino incluíram 
“as entidades culturais da Bahia” – o IGHB, a Academia de Letras e a Co-
missão Bahiana de Folclore –, mas também outras “de outro caráter, no-
tadamente proletárias”– a Sociedade Protetora dos Desvalidos e o Centro 
Operário da Bahia.73 Durante as comemorações, numa palestra realizada 
na Casa da Bahia, no dia 28 de julho de 1951, o confrade Antonio Viana

[...] apresentou [...] aspectos inéditos da vida e da obra de Manuel Querino, 
focalizando-o sempre como denodado amigo e defensor de sua gente, servi-
dor honesto das artes, da história e das letras. O conferencista relatou vários 
episódios da vida do homenageado para demonstrar o interesse e a perti-
nência com que procurara elevar o nível do operariado para sua completa 
independência.74

Segundo Lopez e Mota, os “republicanistas ‘puros’ [...] defendiam 
uma mudança de regime que, a exemplo da França, tivesse como resul-
tado maior participação da população na vida política nacional”.75 Como 
“republicanista puro” e militante, Manuel Querino ficou profundamente 
desiludido com o desfecho desse movimento em dois níveis. No nível 
“macro”, a Primeira República fortaleceu o poder das oligarquias nacio-
nais, manteve o “modelo de exclusão política e sociocultural” do Império 
numa República “sem cidadania democrática”, desprezou as artes76 e nada 
fez para integrar os escravos libertos em 1888 ao mercado de trabalho 

72 QUERINO, 1946, p. 1-2.
73 Conforme jornal A Tarde, de 28 jul. 1951, p. 13: Centenário de Manoel Querino, As homenagens da 

Bahia.
74 Publicado no jornal A Tarde, de 29 jul. 1951, sob o título: Encerradas as comemorações do centenário 

de Manuel Querino. 
75 LOPEZ, Adriana; MOTA, Carlos Guilherme. História do Brasil: uma Interpretação. 2. ed. São 

Paulo: Ed. Senac, 2008. p. 52.
76 QUERINO, 1913, p. 24.
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livre. Ao contrário, deu continuidade ao projeto de “branqueamento” ini-
ciado durante o Império, incentivando a imigração de mão de obra euro-
peia77.  No nível “micro”, Querino enfrentou e sofreu a ira da oligarquia 
baiana, sendo obrigado a deixar a vida política e o serviço público.
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O roseiral e os espinhos: J. J. Seabra e a crise 
da sua supremacia política na Bahia

JoaCi de S. Cunha 

  

Figura ímpar na história baiana, J. J. Seabra não encontra parelha 
senão noutro gigante da política brasileira, Ruy Barbosa. Esses homens 
dividiriam, mais em conflito que em aliança, a liderança da representação 
baiana no Congresso Nacional durante a maior parte da República Velha. 
Por várias razões, Ruy teve seu nome perpetuado na memória nacional. 
Seabra, ao contrário, é cada vez menos conhecido, inclusive no seu pró-
prio estado.

Numa perspectiva crítica, este texto discute o processo de ascensão 
e declínio de J. J. Seabra na Bahia, focalizando desde sua passagem por 
dois ministérios até a chamada Revolta Sertaneja, em 1919-20. Durante 
este episódio, coronéis liderados por Horácio de Matos, e seus jagunços, 
iniciaram uma marcha a Salvador tentando impedir o reconhecimento 
oficial da segunda eleição de Seabra ao governo estadual. Esta narrativa 
tem como eixo condutor o movimento de “aproximação – afastamento” 
das classes dominantes baianas em relação às medidas adotadas por Se-
abra (e seu sucessor), bem como suas opções políticas na esfera federal. 
 Nesse enfoque, também as condições de sobrevivência do povo baiano 
são analiticamente valorizadas. Afinal, constituíram o caldo de cultura 
para o florescimento da oposição que, mais tarde, substituirá Seabra no 
comando do estado. 
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A historiografia tem supervalorizado os efeitos deletérios da  Guerra 
Mundial sobre a economia e as finanças do estado, como causas do 
 enfraquecimento político do seabrismo.1 Assim, o crescimento da opo-
sição é visto, sobretudo, como decorrência desse conflito. Completa essa 
explicação a inabilidade do governador Antônio Moniz, sucessor e afilha-
do político de Seabra, melindrando as relações com os coronéis sertane-
jos e as facções do partido governista. 

Sem negar a contribuição desses aspectos, todavia é necessária uma 
compreensão mais ampla do seabrismo a partir do seu programa político
-administrativo. Isso requer, além do entendimento de suas bases (alian-
ças políticas, corporativas e financeiras), também um exame das respostas 
dos grupos e classes sociais locais às suas iniciativas. Nesse sentido, a 
formação da oposição é entendida a partir das contradições do projeto 
executado, e não das disputas partidárias em si. São os desacordos e in-
coerências relativas às opções e prioridades dos governos desse período 
que, no limite, levam às seguidas rupturas na sua base social e, por con-
seguinte, à sua deslegitimação política. No extremo, Ruy Barbosa e seus 
aliados, após transitarem da oposição ao apoio, radicalizarão a resistência 
ao seabrismo até apostarem na insurreição sertaneja, buscando uma inter-
venção federal que os levasse ao poder. 

Cultivando um jardim

Seabra, quando chegou ao governo baiano, depois de uma eleição 
condicionada pela intervenção federal e pelo bombardeio de Salvador 
(janeiro de 1912), já havia conquistado o apoio da maioria da burguesia 
agromercantil e bancária local. Nomes como o atacadista Amado Bahia, o 
industrial Bernardo Catarino, o banqueiro F. M. Góes Calmon, o dono de 
usinas e comerciante Raimundo Magalhães, o exportador Emil Wildber-
ger, o empresário Fernando Kock mantinham vínculos com seu governo, 

1 Especialmente, PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias, 1889-1934: a Bahia na Primeira Repú-
blica brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 127-130; e SAMPAIO, Consuelo 
Novais. Partidos políticos da Bahia na Primeira República: uma política de acomodação. 2. ed. Sal-
vador: Edufba, 1999. p. 135-137. Outros autores, porém, veem na Guerra fator de progresso 
comercial. É o caso de AZEVEDO, Thales; LINS, E. Q. Vieira. História do Banco da Bahia, 
1858-1958. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1969. p. 199. WILDBERGER, Arnold. Notícia his-
tórica de Wildberger & Cia, 1828-1942. Bahia: Tipografia Beneditina, 1942. p. 45, reconhece as 
dificuldades da Guerra, mas enfatiza suas vantagens, e comenta o final do conflito afirmando 
que “não há bem que sempre dure”.
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ou antes, com seu grupo político. Todos eles, em 1911, além de outros 
importantes 106 nomes, incluindo pessoas jurídicas, manifestaram apoio 
a Júlio Brandão, candidato de Seabra e do grupo Guinle à Intendência 
da capital.2 Entre 1909 e 1912, seu prestígio e popularidade são reconhe-
cidos amplamente. Enfim, seu mando político possuía forte respaldo e, 
sobretudo, estava pleno de motivações materiais e até afetivas. Em um 
termo, estava pleno de legitimação social.3 Pouco importavam os ques-
tionamentos relativos à ilegalidade ou violência dos métodos usados para 
sua chegada ao poder.

Seabra havia conquistado essa legitimação no curso de uma trajetória 
marcada por poucos vínculos com os principais chefes da política esta-
dual. Seguramente, sua passagem por dois ministérios diferentes, entre 
1902 e 1912, abriu as portas necessárias para que se credenciasse como 
influente líder na Bahia. Em ambas as oportunidades sua nomeação não 
agradou ao governo estadual. Na presidência do paulista Rodrigues Alves 
(1902-1906), o Ministério da Justiça e Negócios Interiores lhe chegou 
às mãos por solicitação do ex-presidente Campos Sales, a quem serviu 
como líder na Câmara dos Deputados. A resistência do então governador 
Severino Vieira não bastou para que desistisse do cargo, e sua inclusão 
no ministério contribuiu para que a Bahia se voltasse para a oposição ao 
poder federal. 

Nesta pasta, Seabra estreitaria relações com diversos grupos sociais, 
sobretudo na Bahia e no Rio de Janeiro. De latifundiários a grandes cons-
trutores, vários segmentos discutiriam com ele seus interesses. Na capital 
federal, por suas mãos passaram os contratos de construção da Biblioteca 
Nacional, Palácio da Justiça e, em especial, o conjunto de obras urbanís-
ticas que remodelaram o centro do Rio de Janeiro. Na Bahia, contratou a 
reconstrução da Faculdade de Medicina (destruída por incêndio) e ainda 
renegociou a construção do porto de Salvador. Suas atribuições de mi-
nistro incluíam também a concessão de patentes da Guarda Nacional, 

2 Diário de Notícias, 29 de agosto de 1911. “Eleição Municipal. Dr. Júlio Viveiros Brandão”. 
Brandão chegara a Salvador há seis anos trazido por Guilherme Guinle para trabalhar em suas 
empresas de bondes. Em 1911, ele era diretor e sócio minoritário da Cia. Linhas Circular.

3 “Legitimação” é aqui entendida como o respaldo social efetivo a um mando político motivado 
por apelos materiais e/ou afetivos. Legitimação não se confunde com a “crença na legalidade” 
(sistêmica). HABERMANS, Jürgen. A crise de legitimação do capitalismo tardio. Rio de Janeiro: 
Tempo brasileiro, 1980. p. 129.
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função que lhe renderia preciosos aliados, especialmente entre grandes 
proprietários rurais. 

Depois de um período sem mandato, Seabra seria eleito deputado 
federal em 1908, após reconciliar-se com o governador José Marcelino. 
Um ano depois, contudo, voltaria à oposição estadual ao apoiar a candi-
datura do Mal. Hermes da Fonseca contra Ruy Barbosa, lançado pelo Mo-
vimento Civilista com apoio dos governos da Bahia e de São Paulo. Em 
Salvador, a vitória do marechal sobre o candidato civilista apontava para 
o fortalecimento político de Seabra e da oposição. No governo que nasce 
dessas eleições, Seabra assumiria o Ministério da Viação e Obras Públicas 
(1910-1912) de onde consolidaria sua influência na Bahia.4

Para tanto, muito contribuíram algumas de suas iniciativas e obras à 
frente desta pasta. Duas delas, em especial, estreitariam os laços entre o 
ministro e as classes dominantes locais. A primeira foi a revisão do decre-
to e do contrato de arrendamento das ferrovias federais na Bahia. Por esta 
iniciativa, novas linhas deveriam ser construídas e outras racionalizadas 
pela concessionária (Chemins de Fer d’Este Brésilien). A segunda inovava o 
contrato do porto de Salvador, firmado com a Societé de Construction du Port 
de Bahia, ambas vinculadas ao Crédit Mobilier Français e à Caisse Commerciale 
et Industrielle de Paris. Há muito esperadas, finalmente as obras do porto 
foram à frente. À mesma época, a construção de alguns ramais ferrovi-
ários teve início. A Bahia, assim, entrou numa fase de expectativas e de 
crescimento dos negócios. 

Depois da iniciativa federal na Cidade Baixa e estimulado por inves-
tidores, o Conselho Municipal pôs em discussão um projeto de reforma 
para o Distrito da Sé. Propunham-se, então, diversas demolições para 
abrir grandes e largas avenidas e, também, espaço para novas e modernas 
construções, num movimento inspirado nas reformas do Rio de Janeiro. 
Por essa época, o grupo político do ministro Seabra se fortalece com 
importantes adesões, em especial dos irmãos Francisco Góes, Antônio e 
Miguel Calmon, egressos do Civilismo.

4 O autor deste ensaio analisa esse processo pelo viés dos interesses materiais em CUNHA, 
Joaci de Sousa. O fazer político da Bahia na República Velha, 1906-1930. 2011. 321 f. Tese (Douto-
rado) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2011. Um bom estudo comparativo das trajetórias políticas de Seabra e Ruy Barbosa pode ser 
visto em SARMENTO, Sílvia Noronha. A raposa e a águia: J. J. Seabra e Ruy Barbosa na política 
baiana da Primeira República. 2009. 143 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.
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Nesse contexto, Góis Calmon e outros comerciantes organizam com 
Guinle & Cia, de quem já eram sócios nas empresas de bondes, uma 
nova companhia (Melhoramentos), com o fim de explorar obras públicas 
e construção de imóveis. Na mesma direção, representantes do capital 
francês, que além do porto e das ferrovias controlavam a maior parte da 
dívida externa baiana, criam um banco para financiar negócios imobili-
ários e obras públicas em Salvador. Enfim, movimentava-se uma cadeia 
de negócios privados que tinha nos projetos públicos, capitaneados pelo 
ministro baiano, um de seus centros dinâmicos e aglutinadores.

Por sua vez, as afinidades e simpatias entre Seabra e Guinle & Cia 
vinham desde sua primeira passagem pelo governo federal. Na pasta da 
Justiça e Negócios Interiores ele foi responsável pela fiscalização, con-
trole e funcionamento da infraestrutura portuária, setor em que o grupo 
fluminense mantinha, desde antes da República, importante concessão 
em Santos (SP), por onde era exportado quase todo café do país. Sobre 
essa relação, Ruy Barbosa acusaria Seabra de excessiva “liberalidade”, afir-
mando ser “uma legenda, e mais nada, a sua austeridade administrativa”.5  
As críticas de Ruy, todavia, poderiam ser dirigidas para além das docas de 
Santos. As relações entre Seabra e o grupo Guinle durante sua passagem 
pela pasta da viação e, sobretudo, nos três primeiros anos do seu governo 
na Bahia, em muito extrapolariam os limites da generosidade.

Em 1912, o projeto de governo de Seabra tinha como coluna princi-
pal a relação com Guinle & Cia, talvez a maior corporação privada nacio-
nal à essa época. Algumas de suas ações favoreceriam, claramente, a esse 
grupo. Nessa linha, por exemplo, o processo de desapropriação da ame-
ricana-canadense The Bahia Light and Power Co., em 1913, pela Intendência 
da capital, consolidaria o monopólio do grupo na distribuição de energia 
em Salvador e Recôncavo. Os vínculos estabelecidos entre o governo Se-
abra e o grupo fluminense levariam à nomeação de Eduardo Guinle e 
seus irmãos como procuradores da Intendência e do Estado para a con-
tratação de empréstimos externos. Com os recursos por eles captados, os 
entes públicos baianos investiram nas reformas de Salvador realizadas, 
basicamente, pela própria Companhia de Melhoramentos, contratada em 
regime jurídico especial. Isso significa que as condições pactuadas entre as 

5 BARBOSA, Rui. Caim: fragmentos de uma visão. Diário de Notícias, Salvador, 2 fev. 1912. 
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partes eram desconhecidas da opinião pública, e escapavam à fiscalização 
dos poderes Legislativo e Judiciário estaduais. 

Essas relações ficaram insustentáveis quando os irmãos Guinle se 
desentenderam a respeito do valor do empréstimo externo a ser repassado 
aos cofres municipais e, por isso, afastaram Eduardo Guinle do controle 
corporativo. Na sequência, a Associação Comercial também questionaria 
o contrato de fundação do Banco Hipotecário com o mesmo Eduardo 
Guinle, desta vez em nome pessoal, e não de Guinle & Cia. Entre 1913 e 
1914, esses fatos tomaram ares de escândalos com repercussão nacional. 
A partir deles, observa-se um lento, mas persistente, processo de afasta-
mento da burguesia baiana em relação ao bloco de poder seabrista. 

Antes de vir a público a informação do desvio de parte do emprésti-
mo externo de Salvador, essas relações perigosas tinham gerado a primei-
ra baixa no bloco dominante, a do jornalista Simões Filho. A princípio, 
os problemas identificados pelo editor de A Tarde eram atribuídos ao 
secretário de estado, Arlindo Fragoso, e não propriamente ao governador, 
o padrinho político do jovem jornalista.

O primeiro espinho: Simões Filho

Ao final de 1912, as relações entre Simões Filho, ex-oficial de ga-
binete de Seabra (no Ministério da Viação e Obras Públicas), e Arlindo 
Fragoso, secretário-geral do governo baiano (1912-1916), fugiram com-
pletamente ao controle.6 Simões Filho, que acabava de criar o seu pró-
prio jornal, era o primeiro secretário da Comissão Executiva do partido 
governista. Isso, contudo, não o impediu de atacar publicamente o mais 
próximo e dileto auxiliar de Seabra, reforçando as suspeitas e denúncias 
da oposição, especialmente a comandada por Severino Vieira. 

Os motivos das críticas e insinuações de A Tarde eram os questio-
nados contratos para a construção da Av. Sete e de criação do Banco 
Hipotecário de Crédito Agrícola. Para o jornalista havia indícios de favo-
recimento à Companhia de Melhoramentos (Av. Sete) e a Eduardo Guinle 
(Hipotecário). No final de 1912, Arlindo Fragoso tomou as reportagens e 
editoriais como ofensas à sua honra. Este episódio foi  providencialmente 

6 Gazeta do Povo, 20 e 24 de dezembro de 1912, e 13 de janeiro de 1911. Simões Filho, de chefe 
de gabinete do Ministério de Viação e Obras Públicas, foi elevado pelo ministro Seabra a ad-
ministrador dos Correios e Telégrafos na Bahia. 
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contido pela ação de aliados comuns. O secretário-geral do estado re-
cuou, evitando, ao máximo, responder às acusações pela imprensa. Sua 
única reação nesse meio foi publicar, simultaneamente, uma pequena nota 
no Jornal de Notícias e na Gazeta do Povo, considerando o caso como uma 
“investida que a paixão pode armar”, um “julgamento do ódio”. Em sua 
discreta resposta, intitulada Ao público, Fragoso diz ainda:

A minha posição de secretário do estado impõe-me o dever de exigir, contra 
a calúnia, a prova de seus aleives. Os Drs. Francisco de Góes Calmon (sic), 
Eduardo Espínola e Guilherme Moniz, como meus advogados, pedirão nos 
tribunais ao Sr. Simões Filho as provas de suas afirmações. Não podia ir até 
aí, o resultado da intervenção dos meus amigos Aloísio de Carvalho e o co-
ronel João Lopez de Carvalho.7

Este último, um dos amigos a evitar transtornos, era o presidente da 
Comissão Executiva do partido oficialista e também diretor da Compa-
nhia de Melhoramentos (ao lado de Guilherme Guinle, presidente). Por-
tanto, diretamente envolvido nas denúncias “que a paixão pode armar”. 
O mesmo ocorria com um de seus procuradores (Góis Calmon), sócio 
minoritário e diretor da companhia beneficiada. Era fim de ano, talvez o 
clima de Natal e os “conselhos amigos” tenham demovido o secretário do 
intento de cobrar as provas ao “caluniador”.

Desse modo, a saída de Simões Filho do bloco de poder seabrista 
dar-se-ia poucos dias depois, no contexto da expulsão do senador Luiz 
Viana do partido governista. Todavia, a causa da cisão do jornalista estava 
dada desde antes, ao que parece por motivos distintos dos alegados pelo 
senador para deixar a situação. Em várias entrevistas concedidas na Bahia 
e no Rio de Janeiro, Luiz Viana não mencionou os vínculos de Seabra 
com o grupo Guinle ou as ações do secretário de estado entre as causas 
do seu cisma. Enfim, os contratos das obras e do Banco Hipotecário, que 
tanto pundonor trouxe ao jornalista, não haviam incomodado ao político 
a ponto de merecer menção entre as causas de sua dissidência.  

Seguramente, Simões Filho seria a baixa que mais danos causariam 
à situação no médio prazo. No entanto, para o governo e para a impren-
sa, naquele contexto, a saída do fundador de A Tarde foi diluída na cisão 

7 Gazeta do Povo, 24 dez. 1912. Tal processo não foi localizado no APEB, onde há vários outros 
envolvendo Simões Filho. Também a biografia escrita por MORAES, Walfrido. Simões Filho: o 
jornalismo de combate e o tribuno das multidões. Salvador: W. Moraes, 1997, não faz qualquer 
referência ao episódio.
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maior comandada por Luiz Viana. Como ele foi o primeiro (depois de 
anunciada aquela expulsão) a pedir desligamento do Partido Conserva-
dor, de fato pareceu tratar-se do mesmo processo de ruptura.8 Observe-
se, inclusive, que os parlamentares baianos que seguiriam o senador na 
oposição só tomariam suas decisões semanas depois. Embora, na sequên-
cia dos fatos, Simões Filho também se associe a Luiz Viana, não é correto 
atribuir seu desligamento das hostes seabristas à dissidência do senador. 

Mais provável, porém, é que a exclusão de Luiz Viana tenha forne-
cido a oportunidade que Simões Filho aguardava para pôr fim ao des-
conforto de sua presença no partido governante local, que rumava para 
a oposição ao poder federal em razão das articulações sucessórias em 
curso. Certamente o jornalista buscava reposicionar-se politicamente para 
preservar o estratégico posto de chefe dos Correios e Telégrafos, o que 
de fato conseguiu.9 A partir de então, A Tarde será uma das principais 
vozes da oposição, que contará também com o Diário de Notícias.10 Essa 
imprensa, além de fonte de permanente fiscalização dos atos do bloco do-
minante, foi importante voz para o processo dissidente que retirou cerca 
de um terço dos deputados federais baianos da influência do governador. 

Avalanche sobre o roseiral: a dissidência de  
Luiz Viana

Durante o processo de desentendimento com Luiz Viana, Seabra 
parece ter calculado mal o tamanho do prejuízo político que causaria a 
expulsão do senador. A princípio, o discurso do seu grupo negava ter ha-
vido sequer uma cisão ou uma dissidência. Em sua avaliação, a “divergên-
cia de um, qualquer que tenha sido o motivo, não determina, em política, 
nenhum cisma, se o divergente, isolado do seu partido, não o pode divi-
dir”. Seria, no máximo, um “renegado”. Chefe de “seita” sem aderentes. 

8 Gazeta do Povo, 6 jan. 1913. Até aqui, a historiografia via os dois fatos como consequência di-
reta um do outro. Para Sampaio, Simões Filho se recusou a participar da reunião do PRC “que 
excluiria Luiz Viana e, gradativamente, foi assumindo atitude de revanche”. SAMPAIO, 1999, 
p. 117.

9 Em 1915, Simões Filho mantinha-se no cargo e era aliado dos adversários de Seabra. A Gazeta 
do Povo, 7 fev. 1915.

10 Este jornal apoiava Seabra desde 1910, mas ao denunciar os contratos do Hipotecário, das 
reformas urbanas, da Light, e o desvio do empréstimo municipal, tornar-se-ia um dos pilares 
da oposição.  
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Sem dimensionar corretamente os efeitos dessa exclusão, o jornal 
do governo avaliava que o regime das brigas intestinas, tão “contrário aos 
interesses baianos [...], não será mais uma vez a força perturbadora, o po-
der nocivo da desordem, a influir no governo e contra o bem do Estado”. 
 Porém, estava visível que seria justamente essa a primeira consequência, 
pois implicava romper com Hermes da Fonseca. Neste momento, o pre-
sidente da República apoiava o chefe do Partido Conservador, Pinheiro 
Machado, para sucedê-lo na chefia do Executivo federal. Como Luiz Via-
na agia conforme a diretiva deste, marcar posição naquele instante não 
poderia ser mais inconveniente, posto que implicava colocar a Bahia na 
contramão da “política dos estados”, abrindo as portas à ingerência exter-
na, dentre outros efeitos.11

As consequências estavam evidentes, inclusive porque o “porta-voz” 
seabrista menciona a disputa feita por Minas, Rio Grande do Sul e outros 
estados junto à União por favores e investimentos em seus territórios. 
Assim, os governantes tinham consciência que uma dissidência em suas 
fileiras resultaria no enfraquecimento da Bahia na peleja pelos recursos 
federais necessários ao seu desenvolvimento, inclusive para os projetos 
federais recém-iniciados pelo Ministério da Viação. 

Todavia, Seabra preferiu o risco mencionado à opção de conviver 
com aliados preocupados em partilhar o poder e a direção dos assuntos 
do estado. Em relação aos recursos que se poderia obter da União, parece 
crer na alternativa de substituí-los pelo crédito externo para realizar os 
melhoramentos previstos em seu programa de governo.12 De certa forma, 
a expulsão de Luiz Viana pressupõe a temerária aposta de que a renova-
ção político-econômica da Bahia poderia vir de uma alavancagem do seu 
Tesouro junto ao capital estrangeiro. Essa perspectiva, considerada factí-
vel até o final de 1913, pode ter sido a razão do pouco caso de Seabra em 
relação ao governo federal, atraindo um rompimento que estava implícito 
na expulsão do senador. Em tal aposta, a unidade da bancada estadual no 
Congresso Nacional poderia ser rompida.

11 Gazeta do Povo, 10 jan. 1913. A atuação de P. Machado junto às bancadas do Norte, dividindo e 
enfraquecendo-as, é narrada por SOUZA, M. do Carmo C. de. O processo político-partidário 
na República Velha. In: DIAS, Manuel Nunes; MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Brasil em 
perspectiva. São Paulo: Difel, 1969. p. 306-309. 

12 Gazeta do Povo, 10 jan. 1913. Editorial: Paz e trabalho é o caminho: Seabra o segue.  
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Quando, pessoalmente, Seabra expôs sua visão sobre a exclusão de 
Luiz Viana, foi preciso indicar entrevista do senador anunciando o fracas-
so do empréstimo externo à Bahia como o motivo para expulsá-lo do par-
tido.13 Considerava esse anúncio uma agressão ao crédito e ao interesse do 
Estado, quando a negociação comandada por Eduardo Guinle ainda esta-
va em andamento. Dias depois, acrescentou outros motivos. Inicialmen-
te, Viana estaria tentando esvaziar sua liderança junto à bancada federal, 
reunindo-a para escolher o líder sem sua prévia audiência; segundo, no 
Senado, não o teria defendido de acusações injustas feitas por adversários. 
Além disso, nas articulações da sucessão presidencial, Luiz Viana se dei-
xaria levar por Pinheiro Machado. Em sua opinião, todos esses elementos 
teriam como pano de fundo a futura disputa pelo poder na Bahia.14

Luiz Viana contesta as alegações do governador. Para ele a indicação 
do líder teria sido uma urgência para assegurar o reconhecimento de to-
dos os deputados situacionistas no Congresso.15 Efetivamente, Pinheiro 
Machado buscava respaldar sua candidatura, e aproveitou-se desta situa-
ção para dividir a representação baiana, já que o governador Seabra havia 
lhe negado apoio. Foi dele a sugestão do deputado Joaquim Pires, com 
quem mantinha boas relações, para líder da bancada.16 Ao romper com 
Seabra, Luiz Viana filia-se ao exército do general gaúcho. Em seguida, 
forma-se uma significativa facção dissidente na Bahia, onde ingressam os 
deputados federais Pedro Mariani, José Eduardo Freire de Carvalho Fi-
lho, Joaquim Pires, Carlos Leitão, Deraldo Dias, Felinto Sampaio e Rafael 
Pinheiro, além de quatro deputados e dois senadores estaduais.17 Crescia 
a oposição ao seabrismo, até então composta apenas pelos seguidores de 
Severino Vieira e José Marcelino.

13 Para Pang, citando fontes diplomáticas dos EUA, a cisão entre Seabra e Luiz Viana se deu 
“devido a um empréstimo externo para o estado”. Já Sampaio considera a ruptura entre eles 
um “conflito de influências pessoais”. PANG, 1978, p. 116; SAMPAIO, 1999, p. 118.

14 Diário de Notícias, 20 jan. 1913, reproduz entrevista de J. J. Seabra ao Imparcial (RJ), de dois dias 
antes. 

15 Diário de Notícias, 23 jan. 1913, republicando entrevista de Luiz Viana ao Imparcial (RJ).  
16 SAMPAIO, op. cit. p. 128.
17 Diário de Notícias, 30 jan. 1914, e SAMPAIO, 1999, p. 117. Dentre os fiéis a Seabra, merecem 

destaque Otávio Mangabeira e Júlio Brandão. 
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Efeitos da avalanche

No período em que rompeu com Luiz Viana, Seabra buscava elevar 
o contrato de empréstimo externo que negociava com banqueiros fran-
ceses e ingleses para quatro milhões de libras. Contudo, esta cifra limitou-
se a um milhão, o total de antecipações já recebidas. Para isso, além da 
crise financeira internacional que antecedeu a Guerra Mundial, parece ter 
contribuído um veto informal do Ministro da Fazenda. Por esse caminho, 
as prioridades administrativas do governador nem contariam com quanto 
bastasse de capital estrangeiro para sua realização, nem com os favores fede-
rais. O fato é que as pretensões de Pinheiro Machado levaram o chefe do 
Executivo baiano a cair na armadilha da sucessão presidencial, incompa-
tibilizando-o com um aliado precioso, o presidente Hermes da Fonseca.18

Seabra sentiria o amargo de suas opções, como registrou, “até com 
perigo da própria vida”. Passaria por “incessante combate” de onde an-
tes contava com apoio decisivo. Procurou amenizar essas consequências 
indicando para líder da bancada baiana na Câmara Federal o filho do pre-
sidente Hermes, o deputado Mário Hermes. De todo modo, a manobra 
não surtiu o efeito esperado. Segundo o próprio governador, esse foi o 
período de maior perseguição ao seu mandato. 

Concretamente, o incessante combate federal consistiu de várias reta-
liações, principalmente do ministro da Fazenda, que perseguiu o “em-
préstimo popular” estadual emitido para amenizar a penúria do Tesouro. 
A União, mesmo diante das calamidades (chuvas e inundações de 1914), 
deixou de enviar auxílio e sequer respondia aos telegramas do governa-
dor. As mensagens telegráficas de Seabra passaram a sofrer censura ou 
violação, conforme sua conclusão, autorizado pelo ministério responsável 
pelos Correios e Telégrafos.19

Ao governador, a censura; aos seus aliados, exoneração dos cargos 
de chefia nos órgãos federais ou, se simples funcionários, a exclusão do 
emprego. Foram decretadas “demissões em massa”, queixava-se Seabra, 

18 Cf. CARONE, Edgard. Evolução política (1889-1930). In:______. A República Velha. Rio 
de Janeiro: Difel, 1977. p. 307. P. Machado surge como preferido do Catete em 1912, mas o 
lançamento público de sua candidatura só ocorre em fevereiro de 1913.

19 MENSAGEM apresentada à Assembleia Geral Legislativa do Estado da Bahia pelo gov. Dr. 
J. J. Seabra. Bahia: Imprensa Oficial, de 1915. p. 33-34. (Documento disponível em: < http://
www.crl.edu/content.asp> Center for Research Libraries. Brazilian Government Document Digitiza-
tion Project (adiante citado como disponível no site do CRL). Acesso em 30 ago. 2008
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em alguns casos de pessoas com longos anos de serviços, que só tinham 
“a grave culpa da estima”. É longa a lista de perseguições que, segun-
do ele, foram impostas à Bahia nos dois últimos anos do governo Her-
mes. Os serviços federais nada mais mereceram (não se concluiu a obra 
do Aprendizado Agrícola, fechou-se a Escola Agrícola de São Bento).  
E, principalmente, não se realizou a encampação e resgate da Estrada de 
Ferro Centro-Oeste (53 km), com grande prejuízo ao estado.

A União suspendeu formalmente, em outubro de 1914, as obras de 
ampliação das ferrovias baianas, em tese como medida de economia em 
virtude da guerra, embora a maioria delas já estivesse congelada desde 
1913. Essa paralisação traria prejuízos decorrentes do abandono dos ser-
viços já realizados, além de indenizações pagas à concessionária francesa. 
O ramal da Central da Bahia, de Sítio Novo (Iaçu) a Jacobina, passando 
por Itaberaba e Mundo Novo, estava com os trabalhos há muito paralisa-
dos. Entretanto, a ligação com a cidade de Bonfim (Vila Nova da Rainha) 
andava razoavelmente, e seria a mais prejudicada. Ao contrário dos esta-
dos do Sul, o desenvolvimento das linhas baianas, mais uma vez, ficaria 
adiado.20

Em desagravo ao ministro da Fazenda, Seabra diz não estranhar que 
se ouvisse nos meios políticos ser ele o responsável por ter “embaraçado, 
em Londres, o empréstimo” que a Bahia buscava realizar, e de ter dificul-
tado até os “auxílios que o presidente fizera saber seriam dados ao Esta-
do”, após as inundações de 1914.  Para ele, as perseguições chegaram aos 
militares de alta patente. Ironicamente, dois anos depois do bombardeio 
de Salvador (1912), Seabra estava desfalcado do apoio militar que lhe foi 
tão essencial para chegar ao poder político.21 Sofria na pele as implicações 
de violar a regra de ouro do pacto coronelista, estimulando a oposição ao 
governo federal.

Esse rol de retaliações decorria, claramente, de suas opções políticas 
inconvenientes. Lembra o cenário de 1909, quando a Bahia se opôs à 
candidatura do próprio Hermes da Fonseca, lançando a alternativa “ci-
vilista”. Não havia inovação. A prática de retaliação era a mesma, e o 
precário discernimento dos dirigentes baianos parecia ter se agravado. 
Afinal, ao lançamento do primeiro nome à sucessão, que sempre atraía 

20 Diário de Noticias, edições de 3 outubro, 15 dez. 1914, e 13 ago. 1915. 
21 MENSAGEM..., 1915, p. 9.
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resistências diversas entre os estados mais fortes (para ao final ser substi-
tuído por um candidato de “consenso”), o governador baiano se indispôs 
com a maioria do partido governista e com o chefe do Executivo. De fato, 
Seabra ignorou o que podia ser considerada a essência do jogo político 
nacional, a “política dos estados”. O líder baiano fechou os olhos para a 
regra básica do velho pacto republicano, inaugurado desde Campos Sales. 
O governador deveria estar afinado com o presidente se quisesse contar 
com favores da União, e jamais estimular focos de oposição ao governo 
federal.22 Seabra, diferentemente de Araújo Pinho, seu antecessor, conhe-
cia amiúde os mecanismos da República. Em 1912, os canhões federais já 
haviam cobrado à Bahia o preço pela ruptura desse pacto (após a Campa-
nha Civilista, em 1910). E  Seabra não desconhecia o fato de que sua elei-
ção só fora possível devido às pretensões de Ruy Barbosa e à ingenuidade 
de Araújo Pinho em apoiá-las. Esperar-se-ia dele, portanto, movimentos 
mais diligentes no tabuleiro nacional.23 Nesse xadrez, o apoio presidencial 
era uma peça fundamental a ser protegida. O governo baiano, porém, não 
só abriu mão dela, como, depois de negociado o candidato oficial (o que 
equivalia escolher o presidente), persistiu em manter no ar um balão de 
ensaio eleitoral inflado, apenas, por alguns dissidentes de outros estados.

Fertilizando o roseiral: Ruy Barbosa

Tendo Minas Gerais, São Paulo e o próprio presidente Hermes da 
Fonseca acordado a indicação do então vice-presidente, Wenceslau Braz, 
chegava ao fim a candidatura de Pinheiro Machado. Pernambuco e Rio de 
Janeiro logo anuíram. Enquanto isso, o deputado Barbosa Lima voltou a 
indicar a candidatura de Ruy Barbosa (janeiro de 1913), logo abraçada por 
Seabra. Na sequência, seus partidários promoveram a segunda Convenção 
Nacional Civilista (julho) e fundaram o efêmero Partido Liberal. Todavia, 
Ruy Barbosa recebeu respaldo governamental apenas da Bahia, além das 
diminutas oposições paulista, mineira e rio-grandense. Mesmo assim, Se-
abra apoiou sua candidatura, com o ardor de um “ruísta”  autêntico até 

22 Cf. LESSA, R.  A invenção republicana: Campos Sales, as bases e a decadência da Primeira Repú-
blica brasileira. Rio de Janeiro: Iuperj, 1988. SOUZA, 1969, p. 182-187; CARONE, Edgard. 
Instituições e classes sociais. 3. ed. Rio de Janeiro: Difel, 1975. p. 305-308.

23 Ibid, p. 307. 
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as eleições de março de 1914.24 Com praticamente todos os governadores 
sustentando a chapa oficial, o chefe do Executivo baiano preferiu reeditar 
isoladamente a Campanha Civilista, a qual ele tanto se opôs quatro anos 
antes. Mesmo a desistência de Ruy Barbosa, retirando-se publicamente da 
disputa (31.12.1913), não bastou para demover Seabra de seu civilismo 
tardio. Assim, embora não candidato, Ruy seria o vencedor das eleições 
na Bahia.

Todavia, essa aparente incoerência escondia ao menos dois objetivos 
relacionados à política baiana. O primeiro, não necessariamente o mais 
importante, buscava evitar reabrir as feridas do bombardeio de Salvador, 
então remexidas com o crescimento de denúncias contra seu governo.  
O Caim25 que, na verve “ruísta”, não teria titubeado em derramar o sangue 
dos irmãos para herdar o poder estadual, tentava com esse gesto superar a 
“atmosfera de malsinações e ódios” em que voltava a ser envolvido pelos 
adversários. Estes, até bem pouco, em parte estavam influenciados pelo 
próprio Ruy Barbosa.26 Além disso, naquele momento, tais “malsinações” 
eram vivificadas com acusações de malversação do dinheiro público em 
contratos com Eduardo Guinle e a Companhia de Melhoramentos. Logo, 
uma aproximação política com Ruy Barbosa poderia dificultar o cresci-
mento da oposição.

Nesta perspectiva, o jornal governista defendia o aval à candidatura 
do senador e jurista como uma atitude digna, acima de ressentimentos 
pessoais, uma demonstração de que, além de qualquer interesse, “há a 
zelar e a manter, fora das tramoias e conchavos, as tradições da Bahia”. 
Justificado o apoio, vinham os elogios. Esse era o candidato da Bahia, 
candidato do povo brasileiro. O maior de todos na tribuna parlamentar, 
no fórum, na imprensa:

Não sabemos o que admirar mais no maior dos brasileiros, se o seu excep-
cional talento, se a sua rara grandeza, se o denodo, se o civismo incomparável 
com que se bate e com que se destaca, no nosso meio e na nossa época, como 
o apóstolo de todas as causas santas da liberdade.27

24 Sobre a sucessão de Hermes da Fonseca, SOUZA, 1969, p. 209-212; e CARONE, 1977,  
p. 306-309.

25 Apelido dado a Seabra.
26 BARBOSA, 1912. Neste artigo, Seabra é responsabilizado pelo bombardeio de Salvador de 

10.01.1912. 
27 Gazeta do Povo, 5 dez. 1913.
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O segundo objetivo de Seabra consistia em estabelecer uma base 
de representação dos interesses estaduais no Congresso Nacional, o que 
estaria assegurado pela capacidade e competência parlamentar habituais 
de Ruy Barbosa, reforçadas pela oportuna declaração de apoio ao novo 
presidente da República.28 Esta era uma necessidade premente, sobretudo 
depois da dissidência de Luiz Viana. Desde então, toda a representação 
estadual no Senado Federal era composta por adversários do governador, 
já que os outros mandatos pertenciam a José Marcelino e Luiz Viana.

Por outro lado, o perdão a Caim não foi gratuito. Ruy Barbosa foi 
reconduzido ao Senado Federal, em janeiro de 1915, em candidatura pa-
trocinada pelo governador Seabra. Ao jurista, a concórdia também ren-
deu duas cadeiras de deputado ocupadas por dois dos seus filhos. Uma 
federal, para Alfredo Ruy, a outra estadual, para João Ruy.

Nessa aproximação, portanto, Seabra viu vantagens políticas impor-
tantes para a estabilidade de seu mando no estado,  mas ao custo de trazer 
para suas fileiras um futuro rival. Por sua vez, Ruy Barbosa possivelmente 
tinha como objetivo a renovação de seu mandato. A confluência de interes-
ses permitiria um intervalo de paz relativa entre dois dos mais importantes 
nomes da política baiana em todo século XX. Esta paz, o enfraquecimento 
político de Pinheiro Machado e o seu posterior assassinato, imobilizariam 
a oposição estadual por algum tempo. Assim, em relação a Ruy Barbosa e à 
política nacional, a atitude do governador pode ser apreendida em termos 
de uma necessária recomposição de sua legitimidade enfraquecida.

Porém, a escolha de Antônio Moniz para governador do estado a 
contragosto do jurista baiano, que queria um aliado seu no palácio Rio 
Branco, além da eleição de Seabra para o Senado Federal, esquentaria 
a política baiana outra vez. Ruy Barbosa, que por longos anos exercia a 
função de articulador político da Bahia no Senado, aos poucos foi distan-
ciando-se da situação governista estadual. Inevitavelmente, essas persona-
lidades fariam seu acerto de contas. Em setembro de 1917, Ruy criticou 
acidamente o governo de Antônio Moniz. Seabra reagiria negando-lhe 
autoridade para “falar em nome da Bahia”. Desde então, o verbo mais 
cortante da política republicana colocou-se a serviço da oposição. 

28 Em maio de 1915, ocorreria o reconhecimento dos novos deputados no Congresso, para o 
que Seabra contou com os serviços de Ruy Barbosa e tratou de declarar apoio “ao patriótico, 
honrado e ilustre Dr. Wenceslau Braz”. Assim, 18 dos 22 deputados seabristas e ruístas foram 
reconhecidos. Das oposições, apenas 4. Gazeta do Povo, 18 maio 1915.  
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Clima e solo: facilidades por cima e deslegitimação 
por baixo

A fácil eleição de Antônio Moniz permitiu a Seabra superdimensio-
nar sua força, apesar dos descontentamentos que iam amadurecendo à 
sua volta. Decerto, o controle do Legislativo e sua hábil manipulação da 
política coronelista nos municípios pareciam-lhes indicadores suficientes 
da preservação de sua supremacia. Além disso, no plano federal, o go-
verno do mineiro Wenceslau Braz ratificava as regras da “política dos 
estados”, enfraquecida com várias intervenções durante o quadriênio de 
Hermes da Fonseca. Nesse momento, Seabra declara apoio ao governo 
federal, procurando, embora tardiamente, reinserir-se no círculo do Cate-
te. Assumia, então, o compromisso dos governadores no federalismo de 
Campos Sales, isto é, apoiar, e não estimular, focos de oposição ao poder 
nacional. De todo modo, sua dominação estadual por cima não correspon-
dia mais a um mando legitimado socialmente por baixo. Ou, pelo menos, 
as coisas caminhavam rapidamente nessa direção.  

Os descontentamentos não se limitavam à “águia de Haia”. O bloco 
oposicionista se fortalecia também pela adesão dos membros da família 
Calmon. Já na eleição para deputado federal, de janeiro de 1915, Antônio 
Calmon compôs, por indicação de Luiz Viana, a chapa unitária da oposi-
ção. Essa defecção é sintomática, porque os irmãos Calmon compunham 
o bloco de poder seabrista desde 1910 e integravam a base corporativa 
inicial do governo, como acionistas da Companhia de Melhoramentos e 
da Cia. Linha Circular (bondes, elevador e planos inclinados).29 Além dis-
so, política na família Calmon era considerada uma “extensão de seus in-
teresses”, de modo que sua mudança de lado deve ser interpretada como 
sintoma de inversão de expectativas materiais em relação ao projeto de 
Seabra.30 Ainda mais que, no contexto dessas eleições, não havia apoio fe-
deral nem empréstimo externo, mas um Tesouro sobrecarregado e obras 

29 Diário de Notícias, 9 jan. 1915. Fernando de Castro Rebelo Kock (deputado estadual pelo  
1º Distrito) também migrou para a oposição nessa oportunidade. Castro Rebelo, assim como 
Góis Calmon, era sócio do grupo Guinle na Bahia.  

30 Sobre a relação entre interesses materiais e políticos nesta família, ver CALMON, Pedro. Mi-
guel Calmon: uma grande vida. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro; Fundação Nacional 
Pró-Memória, 1982. p. 67. Para o autor, e membro da família, quando ficou claro que  Seabra 
“seria senhor da província, os irmãos Antônio e Góis Calmon se inclinaram por ele. Que faria 
Miguel?”  
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paralisadas. Por certo, esta percepção estendia-se a outros segmentos da 
burguesia financeira e agromercantil. 

Nesse sentido, em 1913, a Associação Comercial da Bahia havia re-
pudiado os privilégios concedidos a  Eduardo Guinle para organizar e 
dirigir o Banco Hipotecário.31 A partir de então, progressivamente, a clas-
se dominante baiana, de sustentáculo da ascensão de  Seabra,  passaria a 
figurar entre as bases da oposição ao seu governo. Numa terra de ban-
queiros, a escolha de um capitalista carioca para dirigir a projetada agência 
de fomento à agricultura, indústria e comércio estaduais pode não ter sido 
suficiente para minar as boas relações da burguesia local com o governo. 
Todavia, a posterior entrega, de “mão beijada”, do pré-existente Banco da 
Lavoura para Eduardo Guinle não podia ser aceita impunemente.32 Afinal, 
com esse mesmo grupo, Seabra já havia se chamuscado nos escândalos da 
Light e do empréstimo externo municipal de 1912. Além disso, o prome-
tido apoio financeiro às atividades produtivas baianas não foi viabilizado, 
já que o capital social do novo banco (90 milhões de francos) viria da 
frustrada tentativa de ampliação do empréstimo externo estadual de 1913. 

Partindo desses fatos, pode-se explicar por que o presidente da 
 Associação Comercial, Alfredo Cabussú, passou a integrar a direção do 
Partido Republicano Conservador, reorganizado por Luiz Viana, em opo-
sição ao projeto seabrista.33 E mais, torna-se compreensível o inusitado 
da contribuição financeira da burguesia urbana à insurreição armada dos 
coronéis contra Seabra, em 1919-20. 

De fato, enquanto Seabra governava com a oposição partidária en-
fraquecida, criava condições para o renascimento robustecido dos adver-
sários, fornecendo-lhes aliados de peso. O próximo a seguir esse caminho 
foi o, até então, fiel deputado Otávio Mangabeira. Até 1915, Mangabeira 
foi o principal nome de Seabra na Câmara Federal e, antes da escolha 
definitiva do candidato a governador (agosto de 1915), chegou a ser con-
siderado o mais capacitado para a chefia do Executivo baiano. Contudo, 
seu nome não foi sequer cogitado. Mesmo lhe desagradando a escolha do 

31 Relatório da Associação Comercial da Bahia, lido e aprovado em Assembleia Ordinária, de 28 
de fevereiro de 1914 (exercício de 1913). PANG, 1978, p. 129.

32 ROCHA, Geraldo. Nacionalismo político e econômico. Rio de Janeiro: Officina de A Nota, 1937. 
p. 333. Trata-se do Banco da Lavoura, com capital de 4 mil contos, formado por um imposto 
sobre o cacau. Guinle teria reembolsado ao Tesouro apenas 300 contos em apólices, mas 
revendeu o banco por quatro mil contos aos franceses.

33 A participação de Cabussú na direção do PRC, em 1913, é citada em SAMPAIO, 1999, p. 125.
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sucessor, Mangabeira manteve-se ao lado de Seabra sem contestar-lhe a 
autoridade.34 Durante o desgastado mandato de Antônio Moniz, e depois 
de ter aliados seus perseguidos, em 1919, Mangabeira aceitou a convoca-
ção da oposição para ingressar na campanha presidencial ao lado de Ruy 
Barbosa e contra o candidato apoiado por Seabra.

Mesmo a morte de empedernidos adversários, como José Marcelino, 
Severino Vieira e Araújo Pinho, falecidos em 1917, não impediria o cres-
cimento da oposição. Novos nomes, inclusive aqueles que no passado re-
cente foram considerados “diabretes do seabrismo”, passariam ao outro 
lado.35 Simões Filho e Otávio Mangabeira (os diabretes principais), ao lado 
dos irmãos Calmon e Ruy Barbosa, todos ex-aliados recentes, formariam 
uma avalanche oposicionista à espera de mudanças na conjuntura para 
avançar sobre o enfraquecido bloco dominante. 

Esse movimento, em conclusão, não se formou em função do per-
sonalismo ou perfil autoritário de J. J. Seabra ou devido à incapacidade de 
Antônio Moniz. A decadência política do seabrismo também não seria 
obra dos adversários tradicionais ou da nova oposição (Lemos Brito, Au-
relino Leal, João Mangabeira e outros). Seria plantada por mãos próprias, 
política e administrativamente, desde os primeiros anos do seu governo, 
em terreno amanhado pelos projetos e opções do seu bloco de poder e 
por suas alianças corporativas. 

Nessa perspectiva, um ponto importante da reprovação à Seabra está 
no fato de ter priorizado investimentos improdutivos na aplicação dos 
recursos estaduais. Suas inversões na reforma da capital não redundavam 
em ampliação das fontes de riqueza, ou em modificações nas condições 
de vida da população. O efeito positivo dessas obras sobre a construção 
civil e o emprego foi minimizado por constantes interrupções e dificulda-
des de pagamentos, expondo a desconexão entre a realidade do Tesouro 
e as prioridades adotadas. 

Essa contradição programática era reforçada pelas opções políticas 
do governador. Em decorrência delas, os investimentos produtivos anun-
ciados pela União até 1912 não tiveram avanços após Seabra romper com 

34 Segundo o parcial ARAGÃO, Antônio Ferrão Moniz de. A Bahia e seus governadores na República. 
Bahia: Imprensa Official, 1923. p. 528-9, as divergências entre Seabra e Otávio Mangabeira 
teriam começado em 1915, quando Campos França e Raul Alves não foram reconhecidos no 
Congresso. 

35 Em 1910, esses jovens, mais Antônio Moniz e seu primo Moniz Sodré, de forma irônica, eram 
assim chamados pelos adversários de Seabra. A Bahia, 3 set. 1909. 
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o governo federal. Depois, quando tardiamente volta a figurar na base de 
apoio do governo federal, essa situação não mais mudará. As dificulda-
des impostas pela Guerra Mundial tornariam os recursos da União e os 
financiamentos externos mais escassos. Assim, os governos seabristas em 
muito pouco dotariam o Estado de políticas públicas que amenizassem 
suas mazelas sociais ou melhorassem sua infraestrutura material. 

Abandono do roseiral: crise de hegemonia do 
seabrismo

O dia a dia popular durante a era seabrista em Salvador continuava 
transcorrendo sem fornecimento regular de água potável, escoamento de 
resíduos domésticos, além de constantes faltas de energia elétrica e trans-
portes públicos. Nesse período, a ausência de saneamento básico e água 
potável foram causas constantes de doenças que, amplamente, assolaram 
a população na capital e no interior do estado.

Por seu turno, o sistema de saúde também não foi objeto de uma 
política pública sistemática. Durante as constantes epidemias de natureza 
infectocontagiosa, o governo ampliava provisoriamente a pequena rede 
hospitalar, comissionando médicos e improvisando enfermarias para os 
infortunados. A atenção a doenças não contagiosas era serviço entregue 
à iniciativa privada, embora subsidiada com recursos públicos. Na área 
de saúde imperava a concepção do estado mínimo, para o qual nenhum 
hospital permanente de urgência ou emergência se fazia necessário.36

Os baianos de fato conviveram, inclusive, com elevadas taxas de 
mortalidade. Os dados coligidos na tabela abaixo demonstram uma eleva-
ção dessas taxas para todo período seabrista, reduzindo a pó a caracteri-
zação feita pelos aliados de Seabra no Congresso Nacional e na imprensa. 

36 Durante a gripe espanhola, foi montada uma enfermaria no Hospital de Monte Serrat. Em 
1919, ano de varíola, improvisaram-se outras na ladeira do Baluarte e S. Lázaro, que depois 
foram fechadas e os funcionários demitidos. MENSAGEM à Assembleia Geral Legislativa 
apresentada pelo Dr. Antônio F. Moniz de A. Bahia: Imprensa Official do Estado, 1920. Dis-
ponível em: <http://www.crl.edu/content.asp>. Acesso em: 21 ago. 2008; e Diário de Notícias, 
5 dez. 1918. Ver também. UZEDA, Jorge. A morte vigiada: a cidade de Salvador e a prática da 
medicina urbana, 1890-1930. 1992. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1992. p. 119.
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Tabela 1 - Evolução demográfica e coeficientes de mortes, Salvador (1908-1919)

Pop. 
estima-
da pelo 
governo

Pop.  
estimada 
(p/ autor) 
com base 
no Censo 
de 1920 
(1,88%/ 

ano)  

Nº  
total de 
mortes

Coeficiente geral 
de mortes (CGM)  
por mil habitantes

Mortes 
por  

doenças 
infecto-

contagio-
sas

Mortes  
infectocon-

tagiosas 
em  

relação
ao total 

Corrigido* Oficial

1908 265.000 236.856 5.754 24,29 22,71 1.967** 34,18%

1909 286.000 240.736 5.830 24,21 20,38 2.030 34,81%

1910 286.000 244.616 6.151 25,14 21,5 2.318 37,68%

1911 292.000 248.496 5.259 21,16 18,01 1.426 27,11%

1912 300.000 252.376 5.202 20,61 17,34 1.422 27,33%

1913 310.000 256.256 5.675 22,14 18,3 1.624 28,61%

1914 310.000 260.136 6.101 23,45 19,69 1.725 28,26%

1915 314.000 264.016 5.169 19,57 16,46 1.455 28,14%

1916 314.000 267.896 4.873 18,25 15,51 1.403  28,79%

1917 320.000 271.776 4.947 18,2 15,45 1.369 27,67%

1918 320.000 275.656 5.996 21,75 18,73 2.142 35,72%

1919 320.000 279.536 8.946 32,00 27,95 4.627 51,72%

1920 320.000 283.416 6.330 22,33 19,78 2.216 35,00%

Fontes: Mensagem apresentada à Assembleia Geral do Estado 
em 1926 pelo governador F. M. de Araújo Góes. 

Nota: (*) Dados corrigidos pelo autor, cf. O uso dos coeficientes, índices e razões dos 
indicadores de mortalidade. Disponível em: <http://www.ee.usp.br/graduacao/

ens435/modulo4/modulo4i.html>. Acesso em: 17 ago. 2010. 
Coeficiente de Mortalidade Geral CMG mede o risco de morte por todas as causas em uma população de 
um dado local e período. CMG = n.º de óbitos em dado local e período x 1000 em relação à população. 

Já durante o primeiro mandato de Seabra não se comprova a tese 
defendida pelo deputado Arlindo Fragoso, segundo a qual as medidas de 
reforma do Serviço de Higiene tinham sido eficazes.37 Afinal, no seu pri-
meiro ano, o total de registros de óbitos manteve-se no patamar entre 
1400 e 1500 casos, o mesmo do último ano do governo Araújo Pinho,  
a quem acusavam de nada ter feito em matéria sanitária. Contudo, nos dois 

37 SEABRA, José Joaquim. Pela Bahia: defesa ao seu nome, honra e crédito. Bahia: Imprensa 
Official da Bahia, 1918. p. 138-142. Discursos proferidos no Senado da República pelo Dr. J. J. 
Seabra e na Câmera dos Deputados Federais pelos Drs. Arlindo Fragoso, Moniz Sodré e Raul 
Alves. 
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anos seguintes ao governo Seabra, o número de óbitos voltou a se elevar 
(acima de 1600 registros), para então retornar ao padrão inicial em 1916.  

No governo do seabrista Antônio Moniz (1916-1920), registrou-se 
uma tendência inicial de queda no número total de mortes por doenças 
transmissíveis, mas que foi logo revertida. Uma razão para a retomada 
desse crescimento foi a desmobilização parcial dos serviços de vigilância 
sanitária ocorrida em 1916, conforme informou o próprio governador.38 
As primeiras consequências desse ato vieram com o crescimento dos ca-
sos de peste bubônica. Em 1918, o total de mortes voltou a assustar, 
inclusive reapareceu a febre amarela, que há dois anos e meio não se regis-
trava em território baiano. No entanto, para o deputado federal Arlindo 
Fragoso, ex-secretário geral do estado, a situação sanitária de Salvador era 
confortável. A cidade, para este fiel escudeiro de Seabra, desfrutaria do 
menor índice de mortalidade entre as capitais do país.39

No entanto, a situação só se agravaria em 1918, quando a gripe espa-
nhola infectou cerca de 40% da população da capital, ou 110 mil pessoas, 
num período de apenas 65 dias. O governo, manipulando os números, 
registrou apenas 338 mortes pela gripe, numa média diária de 5,2 óbi-
tos.40 Comparativamente, em São Paulo, as mortes durante essa epidemia 
levaram a uma média de 178,6 enterramentos por dia, conquanto esse 
número no ano anterior (1917) fora apenas 27. A partir disso estima-se 
que a influenza foi responsável pela morte de aproximadamente 1% de 
toda a população paulistana em 1918, calculada em 523.196 habitantes.41 

38 Nota do governador Antônio Moniz lida pelo deputado federal Arlindo Fragoso durante 
discurso na Câmara Federal, em 07 de junho de 1918. SEABRA, 1918, p. 148; e Diário de No-
tícias, 2 dez. 1918. O governador havia dispensado os agentes do serviço especial contra febre 
amarela para cortar despesas “desnecessárias”. 

39 Discurso pronunciado por A. Fragoso na sessão de 11.06.1918 da Câmara dos Deputados. 
SEABRA, 1918, p. 140. Fragoso respondia às críticas do senador Ruy Barbosa, que anunciava 
no Senado mortes causadas pela febre amarela. Sua avaliação indicava o IGM de 15,51 verifi-
cado em 1917, o menor da série para Salvador entre as capitais brasileiras. Porém, ele utilizou 
para comparação apenas as cidades de São Paulo (17,47) e de Curitiba (16,45).

40 SOUZA, Cristiane M. Cruz de. A gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos 
de epidemia. Tese (Doutorado em História das Ciências) – FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2007. p. 
192 et seq. A autora aponta inúmeras falhas de registro, que permitem concluir não ser factível 
o número oficial de óbitos causados pela espanhola, mas não sugere outro.

41 Sobre a epidemia em São Paulo, ver BERTOLLI FILHO, Cláudio. A gripe espanhola em São 
Paulo, 1918. São Paulo: Paz e Terra, 2003. p. 36-46. DAMACENA NETO, Leandro Carvalho. 
A gripe espanhola de 1918 na cidade de São Paulo: notas sobre o “Cotidiano Epidêmico” na 
“Metrópole do Café”. Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 29, p. 1-6, 
2008. Disponível em: <http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/
edicao29/materia02/>. Acesso em: 6 set. 1910.
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Na Bahia, apesar do pequeno número oficial de baixas, faltaram caixões 
e coveiros para os funerais, sendo usadas valas comuns para enterrar os 
corpos, prática também registrada em São Paulo. 

O pior, porém, ocorreu no ano seguinte, quando a varíola revisitou a 
Bahia, registrando a mais devastadora epidemia dessa doença na história 
local, com 4.612 casos e um total de 2.804 mortes atestadas. Em 1919, de 
fato, a situação ficou crítica.42 O coeficiente de mortalidade geral foi eleva-
do para 32,22 (ou 27,95, conforme o governo) por 1000 habitantes. Esse 
índice colocava a Bahia em situação semelhante à das sociedades anterio-
res à Revolução Industrial. Conforme Phyllis Deane, a taxa de mortalida-
de nas sociedades pré-industriais europeias do século XVIII é estimada 
entre 30 e 40 por mil habitantes.43 A proximidade desses números com a 
realidade baiana das primeiras décadas do século XX, apesar da diferença 
de cerca de cento e cinquenta anos, permite imaginar as condições de vida 
da maioria dos habitantes de Salvador.

Nesse período, esses surtos e mortes tinham grande repercussão po-
lítica, e eram exploradas pela oposição nos jornais e no Congresso Nacio-
nal. Tal importância não decorria propriamente de razões humanitárias, 
visto que outras enfermidades ainda mais letais, porém menos visíveis e 
pouco afeitas aos circuitos mercantis, não despertavam o mesmo inte-
resse entre os dissidentes e oposicionistas em geral. Essa repercussão era 
potencializada pelas ameaças econômicas que representavam essas molés-
tias para as atividades portuárias num estado dependente das exportações 
agrícolas. 44

42 O número de casos foi informado pelo Secretário de Interior, Gonçalo Moniz, citado na men-
sagem do governador J. J. Seabra à Assembleia Legislativa da Bahia, 1921, p. 420. Disponível 
em: <www.crl.edu/content.asp->. Acesso em: 20 jun. 2008.

43 Para Deane, na Inglaterra os surtos epidêmicos, antes devastadores, tenderam a diminuir após 
1750. Até então, a mortalidade era estimada entre 30 e 40 por mil habitantes. As razões re-
lacionam-se a melhoras nas condições de vida, habitação, limpeza de ruase e uma “obscura 
revolução ecológica entre os roedores”. Os ratos pretos e suas pulgas, que preferiam “as habi-
tações humanas”, desapareceram, sendo substituídos por “ratos castanhos chegados pelo mar, 
em 1728”. Os roedores estrangeiros teriam “livrado a Europa Ocidental” da Peste. DEANE, 
Phyllis. A Revolução Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 33, 41-42. Todavia, Eric 
Hobsbawm registra a retomada das doenças infectocontagiosas entre 1818 e 1850, inclusive 
da Peste, devido ao crescimento das cidades sem planejamento ou supervisão, com limitados 
serviços de limpeza, precário fornecimento de água e escoamento sanitário, enfim, por conta 
das péssimas condições de habitação da classe trabalhadora. HOBSBAWM, Eric. A era das 
revoluções, 1789-1848. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 224.

44 A Tarde, 24 maio 1918. A febre amarela era a mais sensível, porque afetava perigosamente os 
estrangeiros.
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Não resta dúvida que esta situação tinha um preço político e moral 
a ser pago pelo partido governante.45 Em alguns momentos, essa fatura 
assumia o formato de greves e protestos reprimidos pelo estado. Em ou-
tros, de maneira mais cruel, esse custo estava simbolizado no sofrimento 
popular e no definhamento imposto por doenças reiteradas. De modo 
silencioso, tudo isso contribuía para corroer o apoio popular ao bloco 
dominante e Seabra sentiria o peso dessa conjuntura. 

Por outro lado, a parcela da população empregada convivia com 
crescente defasagem salarial em relação ao “custo de vida”. A especulação 
monopolista e o desabastecimento interno provocado pelo incremento 
das exportações de alimentos de consumo popular eram os principais 
motivos da carestia. Na verdade, desde 1910 o Índice Geral de Preços 
(IGP) dos gêneros de consumo geral apresentou tendência à constante 
elevação, somente interrompido em duas oportunidades (em 1913-14 e 
1920-21). O primeiro repique nos preços da alimentação ocorreu entre 
1910 e 1913, levando a mobilizações, comícios, manifestos e protestos 
de rua. 

Em 1913, as reivindicações apresentadas ao governador J. J. Seabra 
revelavam, além de preocupações com os alimentos, revolta contra os 
custos dos transportes e aluguéis, dois dos principais problemas da capi-
tal.46 O segundo e mais brusco movimento de alta ocorreu no quinquênio 
1915-1920, com aumento da ordem de 108% no IGP. Esse período regis-
tra o mais importante movimento contra a carestia em Salvador (1917), 
além da Greve Geral operária dois anos depois.

A partir de julho de 1917, observam-se ações de protesto mais radi-
cais contra a carestia, e críticas ao governo. Não raro, comícios e caminha-
das desencadeavam choques com a polícia. Em agosto desse ano, a prisão 
e ferimento a bala de um militante acendeu o rastilho da revolta. Os con-
flitos se generalizaram no centro da cidade. Houve tiros, feridos graves e 
mortes, levando à intervenção do exército. O movimento havia deixado 
de lado o caráter bem comportado de 1913 e adotado uma perspectiva 

45 Na oposição, em 1910, Seabra foi decisivo para a derrota eleitoral de Ruy Barbosa em Sal-
vador. Nove anos depois, com  Seabra no poder, Ruy venceria seu candidato com incrível 
facilidade.

46 SANTOS, Mário Augusto da Silva. República do povo: sobrevivência e tensão: Salvador (1890-
1930). Salvador: Edufba, 2001. p. 154. A Comissão popular era então liderada pelo seabrista 
Cosme de Farias. As reivindicações ao governo cobravam moradias proletárias e criticavam as 
demolições de casas populares em curso no centro.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   167 10/12/13   15:19



168

mais inclinada à ação direta, distinta do padrão institucional anterior.47 
Por certo, essas mobilizações contribuíram para minar o consentimento das 
classes trabalhadoras em relação ao bloco dominante e ajudaram a formar 
o ambiente político que robusteceu a oposição.48

Como se observa, o domínio seabrista também significou sérios in-
fortúnios aos trabalhadores. Carestia crescente e constantes epidemias 
contribuíram para minar a adesão política desses setores ao bloco gover-
nante. Isso já era perceptível durante as mobilizações de 1917.  Neste mo-
mento, militantes populares foram responsáveis por críticas nominais aos 
especuladores e governantes, embora se observasse a presença de aliados 
do governo, como o Major Cosme de Farias, de líderes do Centro Ope-
rário e de estivadores nessas manifestações.49 Todavia, a ação dos radicais 
e, principalmente, da oposição civilista foi mais efetiva, colocando-se à 
frente da mobilização popular e realizando denúncias parlamentares na 
capital da República. No conjunto, essas manifestações influenciaram a 
dinâmica social e teriam impactos políticos nos anos seguintes.

De fato, o terreno tornar-se-ia mais fértil para a oposição. O ano 
de 1918 começou com a greve dos professores municipais em protesto 
contra atrasos de mais de dois anos no pagamento de seus salários.50 Esta 
greve só foi encerrada em setembro, cerca de 40 dias antes de a gripe es-
panhola espalhar pânico em todo estado. Desde maio, porém, Ruy Barbo-
sa reproduzia no Senado as denúncias da oposição, enfatizando a situação 
da educação. Segundo ele, Salvador também se encontrava em estado las-
timável, sem água, esgoto, luz, coleta de lixo, além das escolas fechadas.51 
O asfalto das avenidas abertas por J. J. Seabra escondia aos olhos ingênuos 
a miséria e a imundície reinantes.

47 SANTOS, 2001, p. 164-174. O aumento do IGP foi calculado pelo autor a partir de dados 
apresentados por Santos à página 92.

48 O “consentimento” (consenso) é um dos polos da hegemonia do grupo dirigente. Coexiste 
em equilíbrio dinâmico com o polo da “dominação” (coerção); ambos são mecanismos de 
poder do bloco dirigente. Gramsci a isso chamou “hegemonia revestida de coerção”. Cf. 
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 1980. p. 149.

49 Quanto aos estivadores, na correspondência dos irmãos João e Otávio Mangabeira há referên-
cia à participação de coletivos seus em manifestações do bloco seabrista que deixam patente a 
influência política de Seabra sobre essa categoria (CM-FPC, OM 2195, 1919.03.00). 

50 LUZ, José Augusto Ramos da. Um olhar sobre a educação na Bahia: a salvação pelo ensino pri-
mário (1924-1928). 2009. 273 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. p. 43-61.

51 Diário da Bahia, edições de 6 e 81 out. 1918.
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Cresciam a insatisfação e os protestos, indicando a perda progressiva 
do consentimento popular pelo bloco dominante. Nesse momento, o go-
vernador proibiu manifestações de rua sem prévia autorização da polícia.  
O polo da coerção continuaria recrudescendo. Ainda em maio, a oposição 
acusou o governo baiano de empastelar o jornal A Hora, que contou com 
a solidariedade do oposicionista Diário da Bahia, onde aquele periódico 
passou a ser impresso. Durante o cerco da polícia à sede do Diário, um 
funcionário dos telégrafos foi morto a tiros. Na confusão, o chofer de Si-
mões Filho levou quatro facadas. Era o ingrediente que faltava à oposição. 
Aos discursos de Ruy Barbosa no Senado, Seabra responderia desrespon-
sabilizando o governador Antônio Moniz pelo que a oposição conside-
rava atentados à liberdade de imprensa e à vida dos adversários. Todavia, 
os fatos falavam por si, e as repetidas acusações de Ruy abrangiam outras 
graves questões administrativas.  

Assim, por várias vezes, Seabra seria obrigado a voltar à tribuna para 
socorrer o governo da Bahia. Em sua oratória, os problemas seriam exa-
gerados por Ruy Barbosa, e os desmandos que agora afligiam a cidade 
seriam de responsabilidade do ex-intendente Júlio Brandão, já rompido 
com seu partido. Enfim, do mandato desse administrador resultariam as 
dificuldades, inclusive a falta de pagamento dos professores da capital. 

Desse modo, de peça chave do projeto seabrista, Júlio Brandão 
 passava, convenientemente, à causa dos problemas baianos. Esquecia-se 
que sua eleição resultara da aliança com o grupo Guinle, e não, propria-
mente, do comércio em geral, que então apoiava o prestimoso ministro 
da Viação. Seabra menciona o “empréstimo municipal de 1,6 milhão de 
libras”, mas omite que essa operação destinou-se às reformas da capital, 
símbolo do seu governo, e que fora intermediada pelo procurador Eduar-
do Guinle, nomeado para o mesmo fim também pelo Estado.52

Aproveitando-se dessas contradições, ainda em 1918, as oposições 
se unificariam em torno de Ruy Barbosa. Para isso contribuiria a proxi-
midade das eleições presidenciais (abril de 1919) e da sucessão estadual 
(meses depois). Daí em diante, com o agravamento dos conflitos sociais, a 
disputa eleitoral adquirirá crescente relevância. Nesta perspectiva, quando 

52 SEABRA, 1918, p. 21-25, 77-78. A presença da polícia no prédio do Diário de Notícia seria para 
restabelecer uma “ligeira perturbação da ordem pública”. Atribuía a eleição de J. Brandão a 
“elementos do comércio da Bahia”. Dentre “os descalabros estavam a desapropriação de The 
Bahia Light & Power”, que valia “seis ou sete mil contos por vinte e dois mil contos”.
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estoura a greve geral operária, em junho de 1919, ao bloco seabrista não 
restou opção senão apoiar os grevistas. Do contrário, a tentativa da opo-
sição em instrumentalizá-la contra o governo teria sido exitosa. 

Durante a greve geral, o patronato pagaria por ter rompido com o 
governo nas eleições presidenciais. Durante as jornadas de junho de 1919, 
o movimento operário não seria reprimido, mas favorecido pelas forças 
oficiais. Antônio Moniz claramente operou a favor da greve e contra os 
patrões da Associação Comercial da Bahia e do Centro Industrial do Al-
godão, que tinham apoiado Ruy Barbosa. Não havia, contudo, qualquer 
consistência nessa aliança episódica com os grevistas (dois meses depois, 
a polícia militar reprimiria uma nova greve têxtil).53 Ocorre que, para o 
governo, não apoiar a luta pela jornada de oito horas de trabalho, aumen-
to salarial e outras justas reivindicações significaria facilitar a manipulação 
dessas bandeiras pela oposição num período de acirrada disputa. De todo 
modo, na eleição ao governo do estado (29 de dezembro), Antônio Mo-
niz e Seabra sofreriam as consequências dessa opção.

Ensaio de guerra civil arrasa o jardim 

Na véspera da disputa eleitoral ocorreria uma nova mobilização gre-
vista de servidores, motorneiros (condutores de bondes) e estivadores. 
Desta vez, sem maior contestação, tais movimentos foram noticiados 
como contrários ao governo. Enfim, mesmo entre os setores operários 
observavam-se marcas da deslegitimação política do bloco seabrista. Ade-
mais, esses segmentos ainda se debatiam com a prolongada elevação dos 
preços e, como visto, vivenciavam uma mortífera epidemia de varíola. 
Enfim, o quadro social não era animador para os governantes.

Além disso, J. J. Seabra enfrentaria suas primeiras disputas contando 
com uma oposição política estruturada do interior à capital da República. 
Era necessário se ater, então, às relações dos adversários locais com o 
poder federal dirigido, nesse período, por um presidente de fora do eixo 
Minas – São Paulo. A morte do paulista Rodrigues Alves, que fora eleito 
para o quatriênio de 1918-1922, permitiu que Delfim Moreira, o vice-pre-
sidente, assumisse interinamente para realizar novas eleições. Desta vez, 

53 SANTOS, 2001. p. 136. CASTELLUCCI, Aldrin Amstrong Silva. Industriais e operários baianos 
numa conjuntura de crise (1914-1921). Salvador, FIEB, 2004. p. 260.
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sem consenso entre paulistas e mineiros, Epitácio Pessoa foi a solução 
conciliatória encontrada.54 Além de São Paulo e Minas, o candidato parai-
bano foi apoiado pelo Rio G. do Sul, Pernambuco e também pela Bahia, 
o que revalidava para este estado a “política dos governadores” nos pró-
ximos anos. Derrotado na Convenção Governista (25 de fevereiro), Ruy 
Barbosa teve seu nome lançado como candidato de oposição às eleições, 
com apoio de Nilo Peçanha (governador do Rio de Janeiro) e dos dissi-
dentes de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Naturalmente, os governistas sairiam vencedores. Em Salvador, to-
davia, Epitácio foi derrotado por Ruy, apesar do apoio oficial de Antônio 
Moniz e Seabra. Sem dúvida, uma proeza para uma eleição da República 
Velha, decidida durante a feitura das atas eleitorais pelo partido gover-
nista, ou durante o reconhecimento legislativo dos eleitos. De qualquer 
modo, esse resultado confirmava a deslegitimação do bloco seabrista jun-
to ao eleitorado da capital. Em geral, industriais e comerciantes apoiaram 
a candidatura oposicionista, que também encontrou guarida nos setores 
sociais intermediários e operários. As forças antisseabristas foram res-
paldadas até por órgãos repressivos, evitando a coação de eleitores e a 
fraude.55

Nas eleições para governador, poucos meses depois, a vitória de Sea-
bra seria contestada por todos os meios. Sua posse só foi possível devido 
à solidariedade do presidente Epitácio Pessoa. Afinal, a oposição baiana, 
agora respaldada pela burguesia bancária e agromercantil, chegou a mobi-
lizar militarmente os mais importantes coronéis do estado para impedir a 
continuidade de seu domínio.56

Os civilistas, inclusive Ruy Barbosa, empurrados pelo descontenta-
mento social e pela ruptura da classe dominante com o governo, trope-
çaram para fora do caminho institucional. Derrotar o seabrismo pelas 
armas dos coronéis e uma idealizada intervenção federal passaram a ser 

54 Mesmo apoiando o candidato oficial, a Bahia não foi contemplada no ministério. SP, MG e RS 
ocuparam sete pastas. Cf. PANG, 1978, p. 138, e CARONE, 1977, p. 332-333. 

55 PANG, op cit., p. 137; SAMPAIO, 1999, p, 142. O chefe de polícia, Álvaro Cova, mais tarde 
seria acusado de simpatizante da candidatura de Ruy Barbosa e de, por isso, ter facilitado o 
trabalho da oposição. No estado, Epitácio Pessoa não obteve dois terços dos votos.

56 O partido oposicionista contava previamente com os coronéis Anfilófio Castelo Branco e 
José Nogueira (São Francisco), além dos tradicionais opositores de Seabra no Recôncavo (J. 
W. Araújo Pinho e Antônio da Costa Pinto) e em Ilhéus (Domingos Adami de Sá e Paulo 
Lavigne Catalão), nada de extraordinário. O potencial de aliados revelar-se-ia bem mais amplo 
nas Lavras Diamantinas. PANG, op. cit., p. 143.
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as metas da oposição. Para tanto, supunha um afrouxamento na “política 
dos estados” e o distanciamento, ou até inimizade, de Epitácio Pessoa 
em relação a Seabra.57 No plano real, contava de fato com o descrédito 
de Antônio Moniz. Inábil e imprudente, o governador enviava tropas aos 
sertões em apoio a seus aliados políticos, intrometendo-se nos conflitos 
entre coronéis rivais, algo que seu antecessor havia aprendido a evitar.58

A ampla deslegitimação governista junto às classes sociais levou a 
oposição a acreditar na possibilidade de que uma conflagração dos sertões 
forçaria a União a anular as eleições estaduais e indicar um nome de con-
ciliação, a ser consagrado em novo pleito. Decerto, a intervenção federal 
era, nos marcos da República Velha, a única via de acesso ao poder para 
a oposição. Para obtê-la, os dissidentes baianos contavam com o agrava-
mento da crise sociopolítica e, sobretudo, com a adesão dos coronéis à 
ideia de marcharem com seus exércitos privados em direção a Salvador.

A elaboração do plano para produzir uma intervenção federal na 
Bahia foi facilitada quando surgiu nas Lavras Diamantinas uma nova con-
tenda entre os familiares do Cel. Horácio de Matos e os chefes locais vin-
culados ao governo.59 Entre junho e julho de 1919, o governador enviou 
a polícia militar em socorro às milícias de seus correligionários Militão 
Coelho, César Sá e Manoel Fabrício, acossados pelas tropas dos Matos. 
Mais uma vez, como Seabra quatro anos antes, Antônio Moniz foi obri-
gado a negociar um acordo fazendo concessões à família Matos. Em ano 
eleitoral, isso estimularia coronéis insatisfeitos a novas rebeliões.60

57 Leal registra a crença da inimizade de Epitácio Pessoa para com Seabra; Tavares faz afirmação 
semelhante. LEAL, Hamilton. Aurelino Leal, sua vida, sua obra, sua época. Rio de Janeiro: [s.n.], 
1968. p. 353-357; TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. Salvador: Edufba, 2001.  
p. 341.

58 Em 1918, a polícia atuou ao lado de coronéis do PRD no vale são-franciscano, paralisando o 
comércio e quase colocando o vale inteiro contra o governo. Em Remanso, o Cel. Anfilófio 
Castelo Branco aderiu à revolta, já apoiada por Franklin Lins. Em 1919, A. Moniz retaliou o 
Cel. João Duque (Carinhanha), por ter apoiado Ruy Barbosa. Por fim, rompeu o acordo de paz 
firmado por Seabra com Horácio de Matos, em 1915. PANG, 1978, p. 131 e 138.

59 SAMPAIO, 1999, p. 135-142. A paz armada entre eles fora interrompida depois da trégua de 
1915. A retomada dessa luta foi um ataque de jagunços do Cel. Militão à fazenda da matriarca 
dos Matos. Cf. PANG, op. cit., p. 134-145. Seguiram-se então sucessivas batalhas. 

60 Horácio obteve a mudança da sede municipal de Barra do Mendes, da fortaleza de Militão para 
seu enclave pessoal, Jordão. Horácio tornou-se uma lenda. Suas façanhas e coragem corriam 
os sertões em versos de trovadores e cordelistas PANG, op. cit., 139-194. Os candidatos não 
seriam os personagens de maior relevo nessas eleições. No proscênio estariam os sertanejos.
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Sem perceber, o governador propiciava um braço armado à oposi-
ção. Diante disso, a estratégia da oposição passou a ser sublevar a Bahia e 
evitar o reconhecimento de Seabra pelo Poder Legislativo estadual. A luta 
dos coronéis e seus exércitos seria a tática prioritária de combate político 
dos civilistas. Os chefes excluídos das benesses oficiais nos seus municí-
pios desencadeariam um ensaio de guerra civil sob a bandeira e os ideais 
de Ruy Barbosa, que participava ativamente da campanha estadual. E o 
próprio Ruy, criticando a ação federal para assegurar a posse de Seabra, 
justificaria o levante armado como a reação natural contra o “ladroísmo 
eleitoral, couraça do ladroísmo administrativo; o uso legítimo da autode-
fesa pelo povo contra o governo de uma quadrilha de ratos do Tesouro”.61

Dos adversários egressos do seabrismo, nesta eleição, Otávio Man-
gabeira era o mais novo na seara oposicionista. Isso não o impediu que, 
com seu irmão, João Mangabeira, e ao lado de Simões Filho, Pedro Lago e 
Ruy Barbosa, se envolvesse com ardor na “luta revolucionária” dos serta-
nejos. À frente da oposição também se encontravam o presidente da As-
sociação Comercial, Rodolfo Martins, e o secretário da entidade, Homero 
Pires. As “classes conservadoras” participavam ativamente dessa disputa, 
inclusive haviam indicado o candidato da oposição, Paulo Fontes.62

Dentre as ações desses líderes percebe-se a orientação política e 
apoio financeiro para o levante. De fato, o fornecimento de armas, mu-
nição e dinheiro aos coronéis, a julgar pelo que escreve João Mangabeira 
a Otávio, envolvia valores de não pequena monta, permitindo supor ser 
efetiva a contribuição pecuniária dos grandes comerciantes à empreitada 
bélica nos sertões.63 A contribuição financeira da burguesia agromercantil 
no levante, conforme João Mangabeira, numa de suas cartas ao irmão, era 
intermediada pelo próprio candidato Fontes.64

61 BARBOSA, Rui. O artigo 6º da Constituição. Intervenção na Bahia, 1920.  Rio de Janeiro: MEC; 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1975. (Obras Completas de Rui Barbosa, v. 47, 1920, t. II).

62 SANTOS, Mário Augusto da Silva. Comércio português na Bahia, 1870-1930. [S.l.: s.n., 1977?]. 
Centenário de Manoel Joaquim de Carvalho & Cia. Ltda. Salvador, 1877-1977. p. 129.

63 Marcionílio de Souza escreveu a João Mangabeira declarando-lhe estar “pronto para a luta até 
com o Exército, precisando apenas de mais recursos para uma campanha tão pesada”, e lhe 
pede “50 contos e 100.000 cartuchos”.  João Mangabeira também informou ao irmão estar ar-
ranjando cinco contos para o front no nordeste do estado. Cf. Fund. Pedro Calmon – Centro 
de Memória. Acervo Otávio Mangabeira (Série Correspondência), OM 2194 – 1920.03.08; e 
OM 2196 - 20.03.1920.

64 Além dos pedidos para a região de Maracás, informa: “hoje à noite vamos ter uma reunião 
na casa do [Paulo] Fontes, e amanhã este irá aos homens do comércio” (Idem, OM 2194 – 
1920.03.08).

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   173 10/12/13   15:19



174

O que publicamente a oposição não confessava, portanto revela-se 
explícito na correspondência pessoal dos irmãos Mangabeira. De todo 
modo, esse envolvimento direto dos civilistas e da classe dominante lo-
cal com a luta armada era evidente para o governo e seus jornais. Tan-
to assim, que Antônio Moniz, ao solicitar a intervenção federal, irá usar 
justamente esse argumento como uma das razões do seu requerimento à 
presidência da República.65

De fato, a oposição fez avançar a guerrilha tão logo foi declarado 
o triunfo de Seabra pela Junta Apuradora estadual. Neste momento, eis 
que uma versão pré-maoísta do “cerco da cidade pelo campo” foi solene-
mente anunciada por Horácio de Matos, diretamente, ao presidente. Em 
telegrama a Epitácio Pessoa, numa retórica que lembra Ruy Barbosa, de-
nuncia o que considera um “governo despótico”, que acredita na “eficácia 
do crime contra os mais sagrados princípios da boa moral política”. Esta 
seria a causa da “jornada reivindicatória que levantou o povo sertanejo”. 
Inspirado, o coronel comunica ao presidente o que seria a decisão desse 
povo, já em execução: “marchar para a capital, procurando socorrer tan-
tos irmãos, vítimas dessas mesmas injustiças que nos envergonham em 
face do país”. Para atalhar o confronto que se anunciava inevitável, pede 
ao presidente que encontre uma “fórmula única” para assegurar a “paz e 
a tranquilidade pública” na Bahia.66

Neste estágio de deslocamento do seabrismo em relação às classes 
dominantes e aos setores populares baianos, só a intervenção da União 
poderia assegurar mais um mandato para Seabra. Nesse sentido, a ação 
federal repeliria, via negociação, a marcha dos sertanejos em direção a 
Salvador e, com isso, o plano oposicionista. Vencida essa batalha, resul-
tado que deve ser atribuído nessa conjuntura à “política dos estados”, o 
ex-poderoso Seabra se dedicaria a reconstruir suas relações políticas com 
a burguesia da terra e recuperar a legitimidade perdida no curso do seu 
domínio. Ou, para manter a metáfora do título, replantar seu roseiral. Para 
tanto, ele afastaria o perigo da insubordinação proletária deportando o 
principal líder operário, Agripino Nazaré. E, principalmente, executaria 

65 Telegrama do gov. A. Moniz ao Presid. E. Pessoa, 17 de fevereiro de 1919, in MENSAGEM..., 1920, 
p. 62-101.

66 MORAES, W. Jagunços e heróis: a civilização do diamante nas lavras da Bahia. 4. ed. Salvador:-
IPAC, 1991. p. 81-83. Ruy Barbosa também foi comunicado da Marcha por Horácio de Matos, 
numa saudação quase messiânica que o considera a “Fé que nos leva à Salvação”.    
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o primeiro amplo programa de privatização do patrimônio público na 
Bahia, numa ação de engenharia política que envolveu os principais mem-
bros da burguesia urbana e os coronéis do sertão. Este saboroso tema, 
contudo, extrapola os limites deste texto.
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Sangue no Cais do Porto: pai e filho na luta contra 
a União dos Operários Estivadores na Bahia

Maria CeCília VelaSCo e Cruz 

  

Semioculto entre os diversos assuntos da terceira página do Jornal de 
Noticias1 de 13 de abril de 1912 há um convite singelo para certa reunião 
operária na Rua do Pilar, no 8, sede da filial soteropolitana da Associação 
dos Marinheiros e Remadores do Rio de Janeiro. Assinado por uma “co-
missão encarregada” formada por Theophilo Marcelino Pereira, Argeu 
José dos Santos, Liberato Ferreira da Silva e José Marinho, o convite é 
endereçado aos trabalhadores de estiva “subscritos com suas joias para 
a sucursal da União Operária dos Estivadores”. Na pauta, um assunto 
específico. A discussão de como receber os delegados sindicais cariocas 
que chegariam daí a dois dias pelo vapor Olinda para instalar e dirigir tal 
sucursal. É deste modo, aparentemente corriqueiro, que tem início uma 
cadeia explosiva de fatos nada triviais. Ocorrências que acabam chegando 
às manchetes dos jornais e que irão alterar para sempre o modus vivendi dos 
trabalhadores de estiva do porto de Salvador.

Os ventos da mudança logo começam a soprar. Numa prática usual 
de algumas organizações operárias da época, os recém-chegados José Jo-
aquim Alves e Antenor Pereira de Azevedo têm o cuidado de ir à redação 
dos jornais acompanhados por operários baianos a fim de cumprimentar 

1 Os títulos originais dos jornais da época não possuíam acentos em sua grafia: Jornal de Noticias, 
Diario de Noticias, Diario da Bahia.
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os editores, dizer-lhes a quê vêm, e angariar apoios. A esse respeito, o 
Jornal de Notícias é um tanto lacônico. Diz apenas que “[...] os referidos 
cidadãos trouxeram-nos as suas visitas, pedindo-nos que os auxiliássemos 
na realização da ideia que os encaminhou à Bahia”.2 Já o Diario da Bahia 
agrega mais elementos à sua notícia, pois também informa que os dele-
gados sindicais chegam com uma proposta bem definida: “[...] organizar 
com os estivadores da Bahia uma filial nos moldes da matriz”. O significado 
exato deste projeto não parece ter sido compreendido, mas os delegados 
fazem boa figura. Segundo o Diario, “os fins da sociedade”, que forma no 
Rio “uma poderosa e respeitada associação”, “são os mais dignos”: “[...] 
além do espírito de associação que ela mantém, da defesa dos associa-
dos”, a União exerce a beneficência, 

[...] promove a regeneração dos companheiros transviados; aconselha-lhes o 
abandono dos vícios; prega-lhes o respeito à ordem; incita-os à constituição 
da família; enfim, trabalha para constituir de cada trabalhador um homem 
digno e útil à sua pátria.3 

Apesar da diferença de ênfase e conteúdo, ambos os jornais agra-
decem a delicadeza da visita, encerrando suas colunas com os melhores 
votos pela prosperidade da nova associação.

Após essas manifestações iniciais de acolhimento, as notícias desa-
parecem completamente. No dia 1 de maio a sucursal é instalada em sede 
própria, sem alarde, numa sessão solene que a imprensa não se preocu-
pa em divulgar. No entanto, assim que os operários deixam o plano das 
palavras e começam a materializar suas intenções em ações, os sinais de 
comoção afloram provocados pelo seguinte anúncio, transcrito tal como 
foi publicado por um jornal: 

Bahia, 4 de maio de 1912

Ilmo Snr.

Levamos ao vosso conhecimento que Por Deliberação da Smbleia Jeral que 
Fica Soprimido os Embarques Fora da Praça Deodoro da Fonçeca, a Sim 

2 Jornal de Noticias, 16 abr. 1912, p. 2.
3 Diario da Bahia, 24 abr. 1912, p. 2. (Ênfases da autora). Para saber sobre a fundação da União 

dos Operários Estivadores do Rio de Janeiro, seus objetivos e primeiras lutas, ver: CRUZ, 
Maria Cecília Velasco e. Solidariedade x rivalidade: a formação do sindicalismo estivador bra-
sileiro. História, São Leopoldo, v. 6, n. 6, p. 29-62, 2002.
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como Sahir do caes Botes que não Tenham Cuatro Remos, e maes que nos 
Purões Faram Completo o numero de peçoal que é 8 homes e 4 nas Arva-
rengas e 4 no Comvez Ficando sujeito a ser Aumentado cuando o trabalho 
neçeçitar, a Sim Como o Pagamento serae Diario – o aos sabbado das 3 a 6 
horas da tarde. 

Sede Social, Rua Pelar 22, O delegado.4 (sic) 

Impossível saber se o texto foi escrito deste modo, ou se os erros 
nele expostos já traduzem uma hostilidade maldosa do jornalista. As pa-
lavras “smbleia”, “serae”, “purões” e “Pelar”, em vez de “assembleia”, 
“será”, “porões” e “Pilar”, parecem querer grafar os sons de Portugal, o 
que faz sentido, já que o delegado José Joaquim Alves é português. Mas 
estas alusões não combinam com os termos “homes” e “arvarengas”, 
imitativos de sonoridades próprias do falar brasileiro não escolarizado, o 
que também faz sentido, dado o grau de analfabetismo dos negros e par-
dos que compõem a mão de obra estivadora local. Comunhão de enga-
nos? Má fé? Difícil dizer. De qualquer forma, e a despeito das incorreções 
serem genuínas ou não, a mensagem do anúncio é clara. Os operários 
estão fazendo exatamente o que disseram que fariam, ou seja, estão cons-
truindo uma filial nos moldes da matriz.

Para que esta afirmativa possa ser compreendida, é preciso levar em 
consideração dois aspectos cruciais relativos à casa matriz. Em primeiro 
lugar, o fato de ter sido concebida como uma organização closed shop.5  
Da União dos Estivadores do Rio de Janeiro pode fazer parte um número 
ilimitado de membros de qualquer nacionalidade e cor, porém, segundo 
o primeiro registro em cartório dos seus estatutos, “a condição indispen-
sável para qualquer pessoa ser reconhecida como trabalhador de estiva” é 
“a matrícula da associação”. É por isso que a sociedade impõe a si mesma 
a obrigação de empregar “todos os meios a seu alcance a fim de que os 
associados tenham sempre a preferência nos embarques”, embora com a 
ressalva de não garantir o trabalho à coletividade inteira.6 

4 Jornal de Noticias, 8 maio 1912, p. 3.
5 A expressão closed shop qualifica sindicatos que procuram converter a ocupação de seus mem-

bros e, portanto, o seu trabalho em uma reserva de mercado dos seus associados. Entre estiva-
dores, que raramente têm relações de emprego fixas, é comum a busca deste objetivo não só 
no Brasil, como em vários outros países.

6 Arquivo Nacional. Estatutos da União dos Operários Estivadores. 1º Ofício de Registro 
de Títulos e Documentos, Livro 1 do Registro de Sociedades Civis. Registro feito a. 5 de agosto  
de 1904.
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O segundo aspecto é o fato da luta pela imposição da closed shop ter 
nascido junto com a busca pela gestão autônoma da força de trabalho. 
Como grande parte das organizações sindicais coevas, a União tem como 
fim “proteger e defender seus associados”, bem como “trabalhar pelo 
alevantamento moral, intelectual e material da classe”.  Contudo, de acor-
do com sua lei, tais objetivos implicam não só “resolver as questões entre 
operários e patrões”, como também “regulamentar as condições de traba-
lho” e “fiscalizar o serviço [...] por meio de representantes de sua inteira 
confiança”.7 É por esta razão que um fiscal geral integra a diretoria da as-
sociação desde setembro de 1903, data em que a organização surge na ca-
pital da República, e que, na mesma assembleia na qual os sócios aprovam 
a versão inicial dos seus estatutos, os estivadores decidem nomear “dez 
fiscais para velar pelo bom andamento do trabalho”. Pela proposta votada 
em plenário, todo fiscal deve portar “um documento com o carimbo da 
sociedade, para provar junto aos companheiros a sua dignidade e respeito, 
e ser respeitado e não consentir que cometam infâmia”.8

Controlar a “parede”9, impedir que ela fosse aberta a qualquer um, 
ditar normas de conduta e enquadrar os próprios trabalhadores às regras 
aprovadas pelo conselho diretor e assembleias gerais são questões que os 
estivadores consideram essenciais para construir um ambiente no qual to-
dos possam “cumprir com os seus deveres, um por todos, todos por um”, 
e assim conquistar “liberdade e respeito”.10 As determinações do anúncio 
acima citado têm a ver com esta prática já consolidada de regulamen-
tação do processo de trabalho, desenvolvida na estiva carioca de modo 
conjugado à luta mais “clássica” por aumentos de salário e melhoria das 
condições de vida. 

7 Estatutos da União. 
8 Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva de Minérios do Rio de Janeiro. União 

dos Operários Estivadores. Livro de Atas das Assembleias e Reuniões do Conselho Deliberativo de 1903 a 
1905. Manuscrito. 2a Assembleia Geral Extraordinária, 23 de setembro de 1903. 

9 Termo do jargão portuário que designa tanto o sistema de contratação da mão de obra, como 
o local onde os operários são recrutados e os grupos de trabalho são formados. Por este 
sistema, todas as pessoas que desejam trabalhar reúnem-se em horas convencionais na “pare-
de”, onde, então, um determinado número de indivíduos é escolhido pelos encarregados ou 
contramestres das firmas agenciadoras de mão de obra, na proporção exigida pelo volume de 
carga a estivar ou arrumar.

10 Fala de Bento José Machado, primeiro presidente da União dos Operários Estivadores do Rio 
de Janeiro, em assembleia geral extraordinária de 26 de setembro de 1903. Livro de Atas.
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A diminuição dos pontos de embarque concentra a “parede” e fa-
cilita o seu controle; botes de quatro remos, em vez de dois, distribuem 
melhor os esforços; “ternos”11 de dezesseis homens, e não de número 
inferior, reduzem a taxa de exploração da força de trabalho e aumentam 
a oferta de emprego; dias de pagamento predeterminados dificultam a 
ocorrência de abusos. A casa matriz enfrentara todas essas questões, já 
tendo imposto importantes conquistas ao patronato. O “terno” de dezes-
seis homens, por exemplo, é parte das determinações dos regulamentos 
de trabalho negociados com o Centro dos Empreiteiros de Estiva do Rio 
de Janeiro em 1905 e 1908, o mesmo acontecendo com a obrigação patro-
nal de rebocar os operários até os navios ancorados ao largo e empregar 
exclusivamente os estivadores associados à União. 

Ora, os contatos formais e informais entre os trabalhadores de estiva 
das duas cidades são frequentes e contínuos. Instalado a 1 de novembro 
de 1904, na Rua do Taboão, “com a presença de grande número de esti-
vadores e demais pessoas do serviço marítimo desta capital”12, o Centro 
Defensor dos Trabalhadores do Mar na Bahia logo se põe em conexão 
com o Rio. Segundo os registros da matriz, a 19 de janeiro de 1905 é lido 
para a assembleia geral um ofício do Centro “comunicando-nos a sua 
fundação”. A ata ainda informa que “alguns companheiros falaram sobre 
o assunto”, o que denota conhecimento de causa.13 Já em 1906 é a vez do 
Rio. A União envia uma delegação ao sul e ao norte do país, em viagem de 
propaganda. Os laços políticos surgem, assim, não só porque as notícias 
viajam nos navios e os estivadores convivem sempre com marinheiros em 
trânsito, mas, sobretudo, porque estes elos são ativamente buscados pelos 
próprios trabalhadores. Que as reivindicações do anúncio apareçam em 
Salvador não deve, portanto, surpreender. Surpreendentes são, talvez, a 
celeridade e a intensidade com que os patrões reagem à organização dos 
seus subordinados.      

No mesmo dia em que as deliberações da assembleia operária são 
anunciadas pela imprensa, um numeroso grupo de trabalhadores vai ao 
Diario da Bahia pedir que se chame a atenção da polícia “para as  ameaças 

11 “Terno” é o termo que designa os grupos de trabalho empregados na estiva. Às vezes também 
é usado para nomear as turmas operárias que carregam ou arrumam carga nos armazéns do 
cais do porto.

12 Diario de Noticias, 2 nov. 1904, p. 1. 
13 Ata da Assembleia Geral Ordinária de 19 de janeiro de 1905. Livro de Atas. 

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   183 10/12/13   15:19



184

que estão sofrendo os incorporadores da sucursal aqui, por parte de ele-
mentos estranhos à classe, mas a soldadas de terceiros que a querem ver 
enfraquecida”.14 Com efeito, os operários não parecem estar fantasiando 
problemas inexistentes. No dia seguinte, uma comissão de agentes das 
companhias de navegação reúne-se com o governador do estado, J. J. Se-
abra, e o chefe de polícia, Álvaro Cova, para lhes comunicar, segundo 
palavras da Gazeta do Povo, 

[...] o fato altamente revoltante de se acharem nesta capital, vindos da cidade 
de Santos, três indivíduos, com o intuito perverso de fomentar a greve dos 
estivadores, alvarengueiros, e mais trabalhadores do mar, [...] tendo já se ma-
nifestado alguma animosidade por parte dos mais crédulos e incautos.15

A divulgação desse encontro provoca a resposta imediata dos mili-
tantes operários, na forma de uma carta aberta assinada pelo presidente 
da filial e publicada no Diario da Bahia. Dirigindo-se especialmente a Se-
abra, José Joaquim Alves começa lembrando ao governador que por ele 
ter morado muito tempo no Rio conhece bem a União, “sociedade que se 
tem mantido sempre dentro da ordem, da lei, acatando as autoridades, e 
que já logrou a ventura de materializar o seu prestígio, concorrendo para 
a eleição de um deputado federal”. Após este introito de sentido ambiva-
lente, Alves faz um rápido resumo da notícia veiculada pela imprensa, e 
prossegue esclarecendo: 

Na cidade da Bahia não estão três indivíduos vindos de Santos; está o signatário 
destas linhas, português de nascimento, brasileiro pelo direito político do país 
[...] em uso dos direitos de cidadão brasileiro, de operário, de homem livre e 
de obscuro associado da União, para o efeito de organizar nesta capital [...] 
uma sucursal da referida sociedade, que já conta para mais de dois mil socie-
tários, tendo já inscrito neste território cerca de trezentos.
Não sou um agitador que fomenta greves ou reclamações injustas. [...]
Esses receios de terceiros [...] são explicáveis como vãs conjecturas dos que 
nos julgam pela bitola comum àqueles trabalhadores que só fazem questão 
de salário. Supõem talvez que os estivadores da Bahia querem mais dinheiro 
pelo trabalho.
Enganam-se. Não é tão subalterno e mesquinho o nosso ideal. Queremos, sim, ordem 
no serviço, organização regular e humanitária [...]

14  Diario da Bahia, 9 maio 1912, p. 2.
15  Gazeta do Povo, 9 maio 1912.
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Varram os Srs. agentes do seu espírito todos os temores. E as autoridades 
do Estado podem descansar sobre os nossos intuitos de ordem, moderação 
e acatamento.16 

Com tal missiva, que pode ter sido retocada por Carlos Ribeiro, re-
dator-chefe do Diario e advogado da sucursal, mas que não esconde o or-
gulho de classe de operários acostumados ao autogoverno, Alves procura 
atingir vários objetivos de uma só vez. Sublinhar a grandeza da União e 
seu potencial estratégico para as forças políticas locais; plantar a filial e a 
sua pessoa num sólido terreno de direitos, marcando a legitimidade de 
suas ações; referir-se ao projeto da closed shop, apontando que seus fins 
são mais amplos e mais nobres do que a mera luta por melhores salários; 
desfazer intrigas patronais, acalmar as autoridades e desarmar os espíritos. 
Como num jogo de xadrez, faz um movimento bem calculado, mas sua 
estratégia não muda significativamente o curso difícil e equilibrado da 
disputa.

No domingo, 12 de maio, Adão da Conceição Costa, “antigo mestre 
de estiva”, e seu filho, João de Adão, “também encarregado do trabalho 
de estiva”, procuram o chefe de polícia e lhe dizem que os estivadores es-
tão “em parede, ameaçadoramente, recusando-se a prosseguir na descarga 
do vapor King Arthur, que se acha encalhado no porto”. Agrupados no 
Caminho Novo do Taboão, a fala dos operários tem outro sentido: não 
querem “[...] fazer greve, e sim receber os seus salários diariamente, em 
vez de no fim de cada contrato de vapor, conforme o de praxe”. Com a 
presença mediadora de Cova, há uma acomodação dos interesses diver-
gentes. As partes decidem que “doravante” o pagamento será efetuado 
no dia seguinte ao da descarga, e de dois em dois dias quando a descarga 
não terminar em um dia.17 Esta negociação domingueira é, no entanto, um 
intervalo excepcional numa escalada de conflitos que se encadeiam com 
certa rapidez.

22 de maio: o estivador Paulino Alves Nogueira apreende, à noite, 
diversas mercadorias “em poder de João de tal, vulgo Adão”, furtadas de 
bordo de um vapor encalhado na costa de Mar Grande, e as deposita na 
sucursal, comunicando o fato à polícia do porto.18 28 de maio: João de 

16  Diario da Bahia, 10 maio 1912, p.1 (Ênfases da autora).
17  Diario de Noticias, 14 maio 1912, p. 2.
18  Diario da Bahia, Notas Policiais, 24 e 29 maio, 1912, p. 2 e 1, respectivamente.
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Adão requer termo de segurança contra José Joaquim Alves, Theophilo 
de tal, Argemiro, vulgo “Galo Inglês”, e Epiphanio Espadinha, no qual 
acusa estes estivadores de terem tentado contra a sua vida no dia 24 de 
maio, quando, ainda no mar, voltava de bordo do vapor Alladim, acom-
panhado de um terno de doze homens.19 12 de junho: João de Adão diz-
se “ameaçado de vida” pelo delegado da filial dos estivadores e solicita 
garantias da polícia para embarcar com seu pessoal no Cais das Amarras.  
Na manhã seguinte, o embarque é feito na presença de forças de infanta-
ria e cavalaria, alguns policiais seguindo ainda no próprio saveiro para im-
pedir desentendimentos no mar.20 13 de junho: representantes da União 
dos Operários Estivadores e da União dos Foguistas denunciam, pela im-
prensa, que o agente distrital do Pilar tem obrigado “com ostentação de 
forças e armas embaladas” o embarque de operários para navios de duas 
companhias cujos representantes não querem atender às novas condições 
do serviço.21 20 de junho: cerca de duzentos trabalhadores de estiva agri-
dem-se à tarde no Cais Miguel Calmon com tiros, pedradas, cacetadas e 
navalhadas, até a chegada da polícia. Como saldo do confronto, vários 
feridos, entre os quais o mestre de estiva José Faustino da Silva, pardo,  
64 anos, casado, natural da Ilha de Cabo Verde; seu filho Henrique da Sil-
va, estivador, negro, 18 anos, solteiro, baiano; Jacob Júlio do Nascimento, 
também estivador, de cor ignorada, vinte e cinco anos, casado, brasileiro; 
e ainda outra briga noturna, quiçá um desdobramento da anterior, inicia-
da com troca de insultos entre trabalhadores de estiva no Cais do Ouro, 
terminada com grandes tropelias num botequim das cercanias, e da qual 
sai ferido José Coelho dos Santos, associado à filial, alvarengueiro, negro, 
21 anos, solteiro, brasileiro.22   

Por esta simples enumeração dos fatos, é possível entrever que a essa 
altura um clima de enfrentamento acirrado contamina a vida cotidiana no 
porto, dividindo a força de trabalho estivadora em dois grupos opostos e 
mutuamente hostis: o favorável e o contrário à organização da sucursal. 

19 PINHO, Péricles Madureira de. Conflitos coletivos de trabalho no Porto da Bahia em 1912. 
Forum: revista do Instituto da Ordem dos Advogados da Bahia, v. XIII, ano V, n. 4, p. 19-27, 
maio/jun. 1940. Pinho transcreve a petição feita pelo advogado de João de Adão ao Delegado 
do Porto.

20 Diario de Noticias, 13 jun. 1912, p. 2.
21 Diario da Bahia, 14 jun. 1912, p. 1. 
22 Jornal de Noticias, 21 jun.1912, p. 2; Diario de Noticias, 14 jun. 1912, p. 1.
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O conflito sangrento de vinte de junho, motivo pelo qual Faustino morre 
três semanas depois, é provocado por esta cisão. Acontece na “parede”, 
quando o mestre “Cabo Verde” decide embarcar pessoal não sindicali-
zado sem esperar o reforço militar pedido às autoridades de terra e mar, 
e porque ele e sua gente enfrentam no braço um grande agrupamento 
de membros da União decidido a impedir qualquer embarque naquelas 
condições. 

A generalização da violência provoca, é claro, um engajamento re-
pressivo maior. No dia seguinte, forças de cavalaria revistam todos os 
operários que chegam para a assembleia geral da sociedade, prendendo 
dois sócios rebeldes que protestam contra o tratamento humilhante. Sem 
mais delongas, vinte trabalhadores apresentam-se à subdelegacia da Con-
ceição da Praia e declaram ter tomado parte no confronto da véspera. 
Logo em seguida, outros, e mais outros, chegando a cento e cinquenta 
o número de estivadores assim presos e enviados à Casa de Correção.23  
O mesmo acontece com José Joaquim Alves, Antenor Pereira de Azeve-
do, e Theophilo Marcelino Pereira, respectivamente delegado-presidente, 
secretário e fiscal geral da sucursal, quando vão espontaneamente à sub-
delegacia para defender os companheiros. Apesar de acompanhados pelo 
advogado da sociedade, são injuriados, detidos para auto de perguntas, e 
depois mandados a pé pelas ruas, amarrados de braços abertos, estendi-
dos de um selim a outro da montaria dos soldados que os escoltam até a 
prisão.24

Esses procedimentos que desrespeitam trabalhadores como no tem-
po da escravidão e a eles negam o direito de associação só contribuem 
para aumentar as tensões. Os mestres de estiva Marcellino Gaspar e João 
de Adão pedem garantias de vida, e têm suas casas vigiadas durante a 
noite inteira. Dia claro, espalham-se pela cidade boatos de que José Al-
ves e Antenor de Azevedo seriam deportados incontinenti, o que acaba 
não ocorrendo pela pronta ação do Dr. Carlos Ribeiro. No dia 2 de ju-
lho, o contramestre de estiva de João de Adão, Manuel Alfredo de Jesus, 
que já por duas vezes fora desarmado pela polícia, é gravemente ferido 
num embate com sócios da União na Baixa dos Sapateiros, multiplican-
do as suspeições mais ainda. Nos dias seguintes, patrulhas postadas nas 

23  Jornal de Noticias, 21 jun. 1912, p. 2; Diario de Noticias, 22 jun. 1912, p. 3.
24  Diario da Bahia, 22 jun. 1912, p. 2.
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 Ladeiras do Taboão e Caminho Novo revistam, ao cair da tarde, não só os 
estivadores, como também “todos os ganhadores, carroceiros e indivídu-
os duvidosos”. Um grande número de pistolas, revólveres, facas, facões, 
navalhas e canivetes é, então, apreendido.25

Em razão desta presença continuada de autoridades armadas na re-
gião portuária, disputas da magnitude do confronto causador da morte de 
“Cabo Verde” não tornam a acontecer. Volta e meia, no entanto, em várias 
partes da cidade, explodem conflitos pontuais, pois a luta em prol da closed 
shop e a resistência a ela parecem tomar agora a forma disseminada de uma 
guerrilha. No cais, fortemente entrincheirado na “parede” pela sua posi-
ção de empreiteiro, João e seus contramestres dão seguimento à política 
de boicotar os membros da filial, e de só embarcar, navegar e desembarcar 
protegidos pelas forças da ordem. Fora do cais e em pontos que escapam 
à vigilância da polícia, os boicotados, cada vez mais exasperados pela falta 
de trabalho, atacam seus desafetos ou são por eles atacados. Alguns desses 
embates chegam às páginas dos jornais, em relatos lacônicos e imprecisos, 
mas que servem para dar uma ideia do estado de coisas.

Na noite de 25 de julho, mais de oito estivadores, entre os quais 
um carroceiro conhecido por “Mané Cabecinha”, perseguem, da Bai-
xa dos Sapateiros até o Arco, primeiro distrito de Santo Antônio, “seu 
companheiro Felippe Nery de Lisboa, armados e em atitude agressiva”.26  
Às sete horas da manhã do dia 30, no Cais da Guardamoria da Diretoria 
de Renda, vários estivadores se engalfinham, ferindo Amancio José da 
Silva com um tiro no joelho.27 No início de setembro, o noticiário policial 
informa que o trabalhador de estiva Tibúrcio José dos Santos, residente 
no Engenho Velho, está sendo perseguido pela polícia de Brotas por ter 
dado queixa contra um tal Reynaldo, marinheiro que invadira a sua casa.28 
“Na madrugada da segunda-feira do Rio Vermelho”, talvez a caminho 
das festas de Iemanjá, o estivador Manoel Bolo David é barbaramente 
espancado na Baixa da Fonte Nova por “um bando de indivíduos que em 
seguida fugiu”. Bolo David é associado à sucursal, e desde o grande con-
flito de junho vivia arredio por estar sendo responsabilizado pela morte 

25 Diario de Noticias, Jornal de Noticias, Diario da Bahia, Gazeta do Povo, jun. e jul. 1912, vários dias.
26 Diario de Noticias, 26 jul. 1912, p. 2.
27 Diario de Noticias, 30 jul. 1912, p. 1.
28 Diario de Noticias, 2 set. 1912.
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de José Faustino. Em consequência dos graves ferimentos sofridos, David 
falece em sua casa no dia 10 de fevereiro, sendo enterrado às custas da 
União. Sobre tal espancamento nada mais é dito na reportagem, além da 
afirmativa críptica de que “a polícia tomou conhecimento de mais este 
fato”.29

É que o ano de 1913 chega ameaçador, com a disputa ainda indefini-
da, porém começando a pender para o lado patronal. No final de janeiro, 
José da Rocha Soutello, presidente da União dos Operários Estivadores 
do Rio de Janeiro, vem à Bahia com o objetivo de promover um acordo 
entre as partes litigantes. Nada consegue. No início de fevereiro, Luiz de 
Oliveira, primeiro secretário da casa matriz, escreve a João de Adão no 
mesmo sentido. Em vão. Devido ao estado conflagrado do porto, José 
Joaquim Alves é chamado de volta ao Rio e substituído na presidência da 
filial por Joviniano Vieira Ramos, operário tido como mais eficaz na pro-
paganda ideológica. Mas o mar da Bahia não estava para peixe.

Com o funcionamento provisório do novo cais modernizado, desde 
março, e depois da sua inauguração definitiva, a 13 de maio, a situação 
piora para os operários sindicalizados, porque o superintendente da Com-
panhia Cessionária das Docas da Bahia, Joaquim Rodrigues Gamboa, es-
colhe exatamente o filho de Adão da Conceição Costa para chefiar os 
serviços de estivagem afetos à companhia. O tão proclamado “passo mais 
agigantado do progresso baiano”30 tem, por conseguinte, o efeito imedia-
to de dilatar o poder do mestre escolhido, já que põe sob seu controle a 
carga e descarga de todos os vapores nacionais de cabotagem, agora obri-
gados por lei a atracar e utilizar os armazéns da Cessionária. Com isso, 
torna-se ainda mais evidente que a luta antissindical no porto de Salvador 
tem um ponto central de convergência e de irradiação – o jovem mestre 
e empreiteiro de estiva negro, João de Adão. As luzes vermelhas se acen-
dem, e daí por diante quase todas as tentativas de agressão ou confrontos 
noticiados pela imprensa passam a envolver de algum modo a sua pessoa.

Às 10 horas da noite de 10 de abril, quatro estivadores esperam 
João de Adão na Praça Castro Alves e o atacam, não tendo ocorrido 
nada de grave porque a polícia civil chega a tempo de prender e desarmar  

29 Diario de Noticias, 10 fev. 1913, p. 1.
30 Jornal Moderno, 12 maio 1913, p. 2. Matéria sobre as cerimônias de inauguração das obras do 

porto.
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“os homens brigadores”.31 Quatro dias depois, de acordo com o Diario de 
Noticias, um numeroso grupo de estivadores sócios da União vai “agre-
dir” João de Adão em seu escritório, à tarde. Chamado ao local, Álvaro 
Cova intima alguns trabalhadores a depor, entre os quais o presidente da 
sucursal, mas ao acompanhá-los à chefatura de polícia, é comunicado de 
que “vários estivadores aguardavam [...] a passagem de João na Rua Silva 
Jardim, a fim de matá-lo”. Segundo a reportagem, as forças de infantaria e 
cavalaria mobilizadas para “pôr a correr todo indivíduo que supusesse es-
tivador e prender quem estivesse armado” entram em conflito, perseguem 
e prendem o indivíduo Aguido Eleoterio do Nascimento, que, de pistola 
em punho, contra-ataca e fere um policial. Neste “charivari” ocorrido na 
Baixa dos Sapateiros é detido também Elpídio Cruz, “este, estivador per-
tencente à Sociedade”, por estar armado “com um facão marca Jacaré”.32 
No final da tarde de sábado, 31 de maio, grupos de sócios da filial, “que 
se formavam disfarçadamente”, cercam o escritório de João de Adão. 
 Porém, uma vez mais, nada acontece devido à intervenção policial.33

Os meses de junho e julho transcorrem numa agonia continuada, 
com outras escaramuças e agressões multiplicando os ressentimentos sem 
decidirem a partida. Os fatos do dia 14 de agosto acontecem com a ra-
pidez de um relâmpago, mas têm resultados inteiramente diversos. Eram 
cerca de nove horas da manhã quando João da Conceição Costa sai de 
uma casa vizinha e toma o rumo do seu escritório, andando sem demons-
trar preocupações pela Rua Silva Jardim até quase a entrada do elevador 
do Taboão. Ao voltar com a intenção de descer a ladeira do Caminho 
Novo, acompanhado agora de “Zacharias Preto”, é, no entanto, subita-
mente atacado em frente ao Armazém Bola Verde. Alguns homens atiram 
à queima-roupa em várias partes do seu corpo, e lhe roubam a vida sem 
lhe dar chance de reagir. É o xeque-mate que inverte e encerra aquele jogo 
mortal. Com a queda do rei, a disputa sangrenta termina, e a União dos 
Operários Estivadores começa a trilhar o caminho da sua consolidação 
na Bahia. 

31 Jornal Moderno, 11 abr. 1913, p. 2. Segundo esta reportagem, o mestre estivador atacado chama-
va-se João Gastão.  A comparação com o Diario de Noticias mostra, no entanto, que se tratava 
de João de Adão, e que os agressores eram seis, e não quatro. Ver:, Diario de Noticias, 11 e 16 
de abril de 1913, p. 5 e 3, respectivamente. 

32 Diario de Noticias, 16 abr. 1913, p. 3. 
33 Diario de Noticias, 3 jun. 1913, p. 2.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   190 10/12/13   15:19



191

Importa dizer, contudo, que esta última tragédia, de uma longa série 
de outras, bem como a deposição das armas que a ela se segue, não apa-
ziguam os espíritos. Pelo contrário. O que se vê é a substituição da guerra 
por uma cruzada de vinganças. Quase todos os órgãos da imprensa afir-
mam que na noite anterior ao crime os sócios da União já haviam tentado 
matar João durante um tiroteio ocorrido na ladeira do Caminho Novo, 
com exceção do Jornal Moderno, que relata igualmente o conflito noturno 
do dia 13, porém, evasivo, diz saber apenas “tratar-se de uma contenda 
entre dois estivadores”. Quase todos os jornais apontam também Agui-
do Eleoterio do Nascimento, vulgo “Guido”, Manoel Pio de Santana, 
vulgo “Pio Grande”, e Joaquim Lopes da Silva, vulgo “Joaquim Pernam-
buco” ou “Joaquim Sete Mortes”, como responsáveis pelo homicídio 
 cometido.34 O Jornal Moderno é de novo a voz divergente. No grupo acu-
sado pelo assassinato reconhece unicamente a pessoa de Pedro Germano 
dos Santos, vulgo “Nozinho da Cocheira”, que afirma ser “subalterno do 
estivador morto”.35 Capturar estes quatro homens, fazê-los pagar amar-
gamente pela morte do seu filho, criminalizar as ações da União passam 
a ser verdadeiras obsessões para Adão da Conceição Costa. Os motos 
principais que orientam suas ações. Em uma frente de combate ele trava, 
então, uma aguerrida batalha discursiva pela memória dos conflitos e pelo 
seu significado.

É verdade que desde a fundação da sucursal o velho ex-empreiteiro 
de estiva vinha utilizando a imprensa para difundir sua ideia de que a 
formação do sindicato traz para a Bahia o terror anarquista. Agora, no 
entanto, ele intensifica esta estratégia. Passa a visitar sistematicamente as 
sedes dos jornais a fim de acusar os dirigentes da Sociedade, elevando  
o tom das censuras a Álvaro Cova, numa ação de todo convergente com 
o conservadorismo e os alvos mirados pelas gazetas de oposição a Seabra. 
Assim, se em 1912, no início das brigas, ainda existia espaço para a emer-
gência da fala operária, principalmente no Correio da Bahia, em 1913, e em 
especial após “O Crime do Caminho Novo”, o quadro é bem diferente. 
A questão se constrange na voz burguesa, com um padrão cada vez mais 
generalizado de divulgação de notícias.

34 Jornal de Noticias, Diario de Noticias, 14 ago. 1913, p. 8 e 1, respectivamente. Aguido Eleoterio 
(ou Eleuterio) do Nascimento também é chamado de Aguido Cyriaco Eleoterio, nome regis-
trado, por exemplo, em livro do Conselho Prisional.

35 Jornal Moderno, 14 ago. 1913, p. 3.
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As ações e os objetivos da União e a resposta patronal à chegada 
do sindicato ao mundo da estiva soteropolitana desaparecem do notici-
ário, submergidas por uma abordagem maniqueísta dos conflitos. João 
de Adão é sempre elogiado. É um homem “trabalhador, dotado de pro-
fundos conhecimentos linguísticos e bastante relacionado nesta capital”. 
“Antes de abraçar a vida laboriosa”, “o estimado” “major” João fizera “os 
seus estudos de humanidades [...] sempre benquisto pelos seus colegas e 
mestres”.36 É por isso que “o digno moço” e seus liderados são as eternas 
vítimas – trabalhadores “pais de família” que não constrangem, não ata-
cam e não revidam. Os espancamentos e as mortes dos seus adversários 
não têm autores conhecidos. São continuamente atribuídos a indivíduos 
sem rosto e sem nome. Os sócios da filial são os eternos agressores, sem-
pre identificados, nomeados, acusados e vituperados. São “desordeiros”, 
“facínoras”, “sicários”, “sanguissedentos”, “promotores de motins”.  
As reuniões sindicais são “meetings sediciosos” e a União dos Operários 
Estivadores é um “ajuntamento ilícito”, organização dirigida por delin-
quentes. “Querem que todos os indivíduos façam parte da sociedade” e 
quem não se sujeitar “será riscado de entre os vivos”. “Fazem sorteio e os 
que saem sorteados vão matar o rebelde”.37 Essa visão distorcida dos ope-
rários e das práticas do sindicalismo closed shop, plantada nas redações pelo 
“respeitável capitão Adão” em visitas recomeçadas já no dia seguinte ao 
enterro do filho, cruza-se de modo perfeito com a imagem negativa que a 
imprensa de oposição procura construir a respeito do governo de J. J. Se-
abra e sua polícia. Uma polícia “que não policia e não cuida da existência 
dessas casas de anarquia”, e que por isso “é uma inutilidade imprestável 
como os fermentos do lixo”.38  

36 Diario de Noticias, 14 ago. 1913, p. 8.
37 O Correio, 17 ago. 1913, p. 2.
38 O Correio, 17 ago. 1913, p. 2. Nesta matéria os jornalistas dizem textualmente que a sua fonte é 

o pai da vítima. “O Sr. Adão Costa [...] contou-nos detalhadamente todas as incúrias da polícia 
dorminhoca e criminosa que consente de braços cruzados em todas as barbaridades que se 
praticam em pleno coração da capital. A Sociedade União dos Estivadores é dirigida por um 
bando de homens perversos e egoístas que para suas exigências têm cometido crimes os mais 
horríveis possíveis.” E por aí vai.  Este é apenas um exemplo. Declarações do mesmo teor são 
feitas por outros jornais.  
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Tais críticas virulentas à atuação de Álvaro Cova, que assumem como 
verdade as acusações do ressentido pai,39 estão ligadas ao posicionamento 
das forças políticas locais contrárias ao Executivo estadual e ao governo 
federal, refletindo sua desaprovação ao propalado apoio político da União 
dos Operários Estivadores do Rio de Janeiro a Hermes da Fonseca e a Pi-
nheiro Machado, mas também se referem à segunda frente de combate de 
Adão – a perseguição e captura dos assassinos do seu filho. São inúmeras 
as indicações de que ele e sua gente envolvem-se com esta questão.

Segundo o A Tarde, a rápida prisão de “Pio Grande” e “Guido” cau-
sa grande surpresa à população soteropolitana, “habituada a ver impunes 
os autores dos muitos crimes que temos assistido.” Este desfecho bem su-
cedido das buscas pelos acusados é atribuído à iniciativa do pai da  vítima, 
pois 

[...] o paradeiro dos criminosos foi descoberto por Faustino Pereira de Lima 
e Saturnino de tal, conhecidos por ‘Satú de Brotas’ e aquele por ‘Bahia’, em 
diligências organizadas e realizadas por iniciativa e expensas particulares.40 

Até que ponto Adão financia o processo investigativo não se pode 
saber, mas a participação de indivíduos do seu séquito na captura dos 
fugitivos é real. “Pio Grande” e “Guido” escondem-se num casebre situ-
ado em Bem-Te-Vi, lugar ermo, lá pelos lados de Brotas. São localizados 
48 horas após o crime pelo Capitão Joaquim Aphrodisio de Araújo e seu 
pessoal, com a ajuda dos irmãos Saturnino e Chico Monteiro, que os de-
nunciam e vão com a tropa fazer o reconhecimento dos fugitivos, já que 
trabalhavam com João e conheciam bem os acusados.41

Aphrodisio dirige esta ação a pedido de Álvaro Cova, sem que se 
tenha comprovado a interferência de Adão, mas no caso de “Nozinho 
da Cocheira” e “Joaquim Sete Mortes” os fatos são outros. Orientado 
por uma denúncia, é ele quem apresenta os seus subordinados Saturni-
no Monteiro (“Satú”), Faustino de Lima (“Bahia”) e José Santo Amaro 
(“José Possidônio”) ao chefe de polícia, e banca as viagens investigati-

39 Entrevistado por um diário, ele teria declarado, por exemplo: “esses estivadores vieram do Rio 
com intentos anárquicos e perversos de eliminar fulano, ou sicrano que não quisesse se sujeitar 
às normas da sua sociedade. [...] as autoridades mais nos perseguem do que aos anarquizado-
res. Ouvi dizer que agora o escolhido para ser morto é o próprio Dr. Gamboa”. Jornal Moderno, 
16 ago. 1913, p. 2.

40 A Tarde, 18 ago. 1913, p. 3.
41 Jornal Moderno, 16 e 20 ago. 1913, p. 2 e 1, respectivamente; Jornal de Noticias, 20 ago. 1913, p. 2.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   193 10/12/13   15:19



194

vas destes homens pelos sertões do Recôncavo, numa perseguição que 
dura quase dois meses. “Nozinho” é capturado no final de setembro nos 
 arredores rurais de Santo Amaro; já “Sete Mortes” consegue escapar, não 
sendo encontrado jamais.42   

Na cidade, enquanto os sertões são vasculhados pelos emissários de 
Adão, há uma atmosfera de forte apreensão. A União pede e obtém pro-
teção policial para a sua sede, o que motiva uma enxurrada de censuras 
a Cova por parte daqueles que veem na sociedade operária um antro de 
facínoras a ser destroçado. Dias depois do homicídio, Joviniano Ramos, 
presidente da sucursal, em comissão com outros companheiros, declara 
publicamente não ter qualquer responsabilidade naquele ato impensado, 
lamentado e reprovado pela diretoria da associação. Não consegue con-
vencer ninguém.43  

O inquérito policial transcorre num contexto de revanche e de clara 
interferência do privado no público. Deste modo, embora os depoimentos 
agreguem fatos que alteram a leitura feita do crime, nada do que é dito pelos 
acusados interfere no que acontece depois. São descartadas as declarações 
de que João de Adão vivia cercado de capangas; de que o mestre de estiva 
perseguia ferozmente certos operários; de que “Guido” era um guarda-cos-
tas de João que havia mudado de lado; de que na véspera do crime, à noite, 
jagunços de João tinham agredido no Caminho Novo um companheiro de 
“Pio” e “Guido”, que por isso estavam prevenidos na manhã do dia 14; de 
que o encontro com a vítima fora casual; de que “Guido” atirara com a pis-
tola tomada do capanga “Possidônio” durante o conflito da noite anterior; 
e de que ninguém induzira os depoentes à prática do crime. Com efeito, 
nenhuma destas afirmações é investigada. Oferecida e aceita a denúncia, 
o sumário de culpa é feito com a participação do advogado de Adão da 
Conceição Costa sem que os réus capturados tivessem qualquer assistência 
jurídica. Além do mais, várias testemunhas, como Ângelo Zacharias da Luz, 
apontado como capanga do morto, e o Dr. Gamboa, superintendente da 
Companhia Docas da Bahia, são indicadas pelo pai da vítima com o obje-
tivo evidente de incriminar Joviniano Ramos. Com tais encaminhamentos, 

42 O próprio Adão declara ao público que preparou diligências com gente que lhe era dedicada 
até descobrir o rumo dos criminosos. Em outubro seus comandados ainda se dizem dispostos 
a continuar a perseguição, a depender das ordens de Adão. Diario de Noticias, 30 set. 1913, p. 5; 
Jornal Moderno, 28 ago. 1, 29 e 30 set., 2 e 8 out. 1913, p. 1, 2, 1,1 e 1, respectivamente.

43 Gazeta de Notícias, 18 ago. 1913, p. 1; Gazeta do Povo e O Estado, 19 ago. 1913, p. 2 e 1, respecti-
vamente; Diario de Noticias, 20 ago. 1913, p. 5. 
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os autos acabam sendo montados para culpabilizar as ações da Sociedade, e 
a peça de acusação da Promotoria torna-se um espelho dos pontos de vista 
patronais. 

Pelo assassinato são indiciados “Guido”, “Pio Grande”, “Joaquim 
Pernambuco”, “Nozinho da Cocheira” e, como mandante, o delegado 
sindical Joviniano Vieira Ramos.  Para todos é pedida a pena máxima pre-
vista para homicídios, com os agravantes de premeditação, surpresa, em-
boscada, paga ou promessa de recompensa, ajuste e dor física aumentada 
por atos de crueldade.44 Como se não bastasse o rigor do pedido, a partir 
do final de agosto, e em 1914, com a aproximação da data do julgamento, 
é empreendida uma forte campanha difamatória contra os acusados e 
contra a imagem da União, campanha durante a qual se completa a redu-
ção de um processo complexo a uma situação estática, descontextualizada 
e singular.

O delito a ser julgado é, neste sentido, mostrado como ato exemplar 
de uma “sociedade de celerados organizada para assassinar o digno moço 
João de Adão”. Afirma-se que Joviniano “veio exclusivamente do Rio 
de Janeiro para mandar matar João Costa” e “com a empreitada de suprimir 
também” o superintendente das Docas da Bahia. Espalham-se boatos de 
que o chefe de polícia era “sócio benemérito da União”, e de que ele “em 
pessoa telefon[ara] para a sucursal mandando Joviniano Ramos fugir”. 
Divulgam-se documentos acusatórios anexados nos autos e se repetem 
exortações para que o júri “desafronta[sse] a sociedade desse bárbaro e 
terrível crime”.45 Os jornais reproduzem repetitivamente as opiniões de 
Adão, e o acolhem em suas mensagens apaixonadas, carregadas de apelos 
à piedade e ataques ad hominem. Dirigindo-se aos “Srs. Juízes de fato de 
minha terra”, ele assim escreve por ocasião do primeiro aniversário do 
crime: 

A dor me esmaga pelo desaparecimento bárbaro do meu filho inocente, or-
deiro e trabalhador que era; espero que em vós encontrará o alívio, na puni-
ção severa dos responsáveis por esse ato de selvageria.
Sois pais e tendes família, sabereis ser justos. [...] Eu vos suplico, apelo para as 
vossas consciências de cidadãos e pais de família, saibais punir estes sanguis-

44 Não foi possível encontrar ainda os autos deste processo. Essas e outras informações sobre o 
caso baseiam-se numa pesquisa detalhada dos jornais.

45 Vários jornais, meses de setembro e outubro de 1913. (Ênfases da autora).
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sedentos que entre nós vivem levando o luto, a desolação ao lar de um pobre 
pai, um pobre irmão, uma pobre mãe ou mulher [...] 
Confio no Tribunal da minha terra e espero Justiça!46

E na véspera do julgamento, ele estampa nos jornais locais os retra-
tos de “Nozinho”, “Pio Grande” e “Guido”, legendados com o escrito 
dos cinquenta mil réis supostamente recebidos pela prática do crime, con-
trastados com o de João, legendado com a frase “A Vítima”, e acompa-
nhados do seguinte recado aos leitores:

Eis no alto desta coluna, as três feras comparsas de mais duas fugitivas, ‘Sete 
Mortes’ e Joviniano Ramos, delegado dos estivadores assassinos da Bahia [...]
Olhai-os bem: são estas hienas que ainda com as mãos tintas de sangue vão 
ser julgadas [...] Olhai bem para estes bandidos que friamente, sem motivo, 
em plena luz do dia matam um pobre moço simplesmente porque soube 
captar simpatias dos negociantes nacionais e estrangeiros pela sua dedicação 
ao trabalho. [...]
Malditos! Feras! Querem ser livres! Mas não o serão, espero em Deus, no Tri-
bunal e nos juízes de fato da minha terra que saberão resistir às insinuações 
pérfidas dos que protegem os criminosos, castigando severamente [...] estas 
feras que só têm sido perniciosas ao meio em que vivem os homens de bem. 
Justiça! Justiça!47 

Essas mensagens são difíceis de resistir, porque jogam com noções 
do senso comum e com valores caros ao conservadorismo da população 
familista e religiosa da cidade de São Salvador. O bom filho trabalhador; 
a família como o signo do homem de bem; a dor paterna e materna; a 
punição do crime que alivia e descansa a alma da vítima; a justiça de Deus; 
o sucesso econômico que atrai a inveja do delinquente; o assassino como 
a hiena que se alimenta de restos abandonados. Homem de posses e bem 
relacionado, Adão inunda os jornais com a sua dor e a sua ira. Todas as 
suas ações, todos os seus passos são divulgados. Até nos convites para as 
missas e o memento pela morte do filho ele faz acusações e cruza ima-
gens religiosas com outras de amor e ódio.48 

Compreende-se, assim, o clima de pressão que envolve o Tribunal 
do Júri, quando este se reúne para decidir o destino dos réus. Bernadino 
Madureira de Pinho analisa o crime corajosamente como um ato da luta 

46 Jornal Moderno, 14 ago. 1914, p. 3.
47 Jornal Moderno, 3 out. 1914, p. 2; A Tarde, 3 out. 1914, p. 5.
48 A Tarde, Jornal de Noticias, Diario de Noticias, Gazeta do Povo, dias 12 e 13 set. 1913. O fato se 

repete nos convites para a missa de um ano da morte do filho.
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de classes. Começa lembrando a campanha feita contra os operários, e 
afirma que se está diante “do eterno problema do capital e do trabalho”. 
Vários companheiros dos réus foram mortos por João de Adão e seus li-
derados “e nada sofreram os autores dos delitos”. E explica: os membros 
da sociedade, acuados, “careciam de se libertar daquele algoz, e pratica-
ram um crime para evitar que fossem assassinados os seus companheiros”.  
Em outras palavras, Madureira de Pinho afirma que “os réus cometeram o 
delito, escudados em um direito legítimo que o Código consagra no pará-
grafo 1o do artigo 32, e requisitos do artigo 33”. Eles agiram no “estado de 
necessidade” amparado pela lei, quando decreta que “não são criminosos 
os que cometeram o crime para evitar mal maior”.49 Mostra que a prova 
testemunhal composta com declarações de amigos e capangas da vítima é 
improcedente, e entrega cinco certidões comprovadoras de assassinatos de 
membros da União cujos autores ficaram impunes. Termina dizendo que 
não solicita piedade, porque seus constituintes têm direito à justiça. Recebe 
aplausos prolongados, porém não muda a direção do vento. 

Predomina a posição do Promotor, que exige vingança; evoca Eucli-
des da Cunha, “fazendo eloquente paralelo” entre “os tipos criminosos 
que se apresentavam à barra daquele tribunal” e os “delinquentes admira-
velmente descritos” nas páginas dos Sertões; analisa os traços fisionômicos 
dos acusados segundo a “moderna antropologia criminal”, manifestando 
preconceitos de classe racializados, pois a cor e os traços do “digno moço” 
assassinado não divergem daqueles dos seus assassinos, e sobre João nada 
diz; lamenta a revogação da pena de morte no Brasil republicano, castigo 
adequado aos monstros que acusava; pede a maior condenação prevista 
em Lei; e conclui afirmando que “se os jurados absolvessem os réus seria 
a sua desonra, a sua cobardia”.50 

Como quase todos podiam prever, neste julgamento e em um segun-
do posterior, os assassinos do filho de Adão da Conceição Costa são con-
denados com a pena máxima de trinta anos de prisão celular,  encerrados 

49 As prescrições legais referidas são as seguintes. Código Penal, Artigo 32. Não serão também 
criminosos, § 1o.  Os que praticaram o crime para evitar mal maior; Artigo 33. Para que o 
crime seja justificado no caso do § 1o do artigo precedente, deverão intervir a favor do delin-
quente os seguintes requisitos: 1o – Certeza do mal que se propôs evitar, 2o – Falta absoluta 
de outro meio menos prejudicial, 3o – Probabilidade da eficácia do que se empregou. Ver Có-
digo Penal. Decreto n. 847, 11-10-1890. Senado Federal, Subsecretaria de Informações, versão 
digitalizada do texto original.   

50 Para relatos dos julgamentos, ver Jornal Moderno, Jornal de Noticias, Diario de Noticias, Correio da 
Bahia, A Tarde, O Estado, 5 e 6 out. 1914; 29 e 30 jul. 1915.
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na Penitenciária do Estado e lá abandonados pela imprensa. Com isso, 
para muitos daqueles que vivenciaram esses fatos, cristaliza-se certa ver-
são da história. A história de um homicídio singular, “O Crime do Cami-
nho Novo”, mesclada à história de uma instituição bandida, a sucursal da 
União dos Operários Estivadores do Rio de Janeiro na Bahia.

***
Sob um determinado ângulo, tanto a virulência do conflito que en-

sanguenta o cais do porto na tarde de 20 de junho de 1912 quanto o forte 
sentimento de fraternidade visto nos episódios que logo a ele se seguem 
exprimem certa dialética da rivalidade e da solidariedade, expressa numa 
cultura operária que vê na violência uma forma de honra viril. São famo-
sas as histórias dos valentões, as brigas e as clivagens internas que povoam 
o imaginário da estiva, bem como os casos de solidariedades que cruzam 
os mares e irmanam trabalhadores de diferentes portos e países. Tal dialé-
tica enraíza-se em lógicas de ação contraditórias, geradas por situações 
estruturais essencialmente distintas, mas sempre localmente diferencia-
das. A “parede”, na qual os estivadores são competidores fragilizados por 
estarem nas mãos daquele que no cais escolhe quem irá trabalhar; e o 
processo de trabalho, no qual a centralidade estratégica do empreiteiro da 
mão de obra ou do seu contramestre se desfaz, e os estivadores ganham 
força e poder, devido ao trabalho grupal, interdependente, pouco hierar-
quizado, cooperativo e relativamente autônomo realizado no convés e 
nos porões dos navios.

Este é, entretanto, apenas um ponto de partida possível para se aden-
trar nesta seara ensombreada que é a história dos trabalhadores de es-
tiva do porto de Salvador. Na realidade, quase nada se sabe sobre seus 
personagens, suas relações sociais e suas instituições. Pouco se conhece 
também a respeito das pequenas circunstâncias ou dos grandes eventos 
que compõem este processo histórico. É instigante descobrir, por isso, 
que algumas destas sombras iluminam-se, enquanto outras parecem tor-
nar-se ainda mais densas quando comparamos os elementos reunidos 
nas versões jornalísticas coevas aos confrontos de 1912 e 1913 com ou-
tros materiais históricos da época e com a narrativa do estivador baiano 
 Heliogábalo Pinto Coelho, tal como é apresentada no opúsculo O histórico 
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da Estiva: um relato de 1912 até os dias atuais.51 Mostrar este entrelace de luzes 
e sombras é o que se quer agora. Antes, porém, é preciso dizer algumas 
palavras sobre a natureza da narrativa que o opúsculo contém. 

Segundo o seu autor, a assembleia geral e os diretores do Sindicato 
dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de Minérios de Salvador 
e Simões Filho, “acostumados a ouvir ‘eu vou fazer a história da estiva’ 
e nunca acontecer”, autorizaram a redação do trabalho, pois “não de-
sejavam ficar alheios, nem privar mais ainda a classe de conhecer o seu 
grande passado”. Publicada com verba sindical, a “biografia da estiva” é 
entregue à classe como um presente e um incentivo aos estivadores dos 
outros estados “para que juntos façamos a história da Estiva do Brasil”.52 
O empreendimento é, por conseguinte, a materialização de uma aspiração 
dos operários escreverem eles mesmos a sua história, o que, em tese, pode 
produzir a emergência de uma memória coletiva subterrânea, incomum 
e valiosa. 

O opúsculo tem, além do mais, objetivos políticos claros – ser uma 
arma na luta operária contra a Instrução 87 da OIT, de 1948, que pluraliza 
os sindicatos de uma mesma categoria e nunca fora aprovada pelo Brasil, 
embora pairasse sempre no ar o risco de o ser. Redigido em 1985, O Histó-
rico quer ajudar a classe a “se cuidar”, a “se prevenir com garra e decisão” 
para impedir que o Congresso acatasse as prescrições daquela Instrução, 
acabando com o monopólio do Sindicato dos Estivadores sobre a sindi-
calização e sobre o trabalho de estiva. O Histórico seria uma arma política 
porque, para o autor, a memória histórica é uma âncora que estabiliza o 
barco e uma plataforma a partir da qual se pode encarar o futuro com os 
pés solidamente plantados num chão de resistências. Como ele mesmo 
diz: “quem não conhece o passado, não sabe nada do presente, nem pre-
serva o futuro”.53 Assim, “tomar conhecimento das lutas travadas ao lon-
go do tempo” é praticamente um dever. Citando suas próprias palavras:

Homenagear e querer bem aos mártires, heróis, seguidores e abnegados, 
aqueles que direta ou indiretamente sacrificaram seu futuro e suas vidas 
para legarem à família estivadora dias venturosos e muitas vezes alegres.  

51 COELHO, Heliogábalo Pinto. O histórico da Estiva: um relato de 1912 até os dias atuais. Sal-
vador: Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de Minérios de Salvador e 
Simões Filho, 1986.

52 Ibid., p.1-2.
53 Ibid, 1986, p. 35.
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O  religioso convicto, ao levantar, deitar, ingerir (comer) agradece ao criador. 
O trabalhador de estiva, por vários motivos, a cada taça ou copo erguido, por 
vitória ou satisfação, poderia por dever de causa e ofício agradecer, dentro do 
plano de sua convicção de religião, seita ou filosofia, o muito que muitos lhe 
fizeram. Já que não lhes fora permitido alisar o banco da ciência, lhes fora 
‘dado’ o direito de aplicar a suprema inteligência, sabedoria, e a lição sindica-
lista, que o convívio nos dá, e os ensinamentos dos homens que vamos citar 
nomes neste compêndio, pois o mínimo que podemos louvar a esses bravos 
companheiros é a lembrança.54

Talvez, por isso, sua narrativa se abra com a citação de cem nomes 
memoráveis. Cem nomes que são um corpo coletivo simbólico – são um 
terço da assembleia que funda a Sociedade em 1912 –, mas que são igual-
mente cem nomes de indivíduos concretos e distintos. Heróis preserva-
dos num quadro composto em honra aos fundadores da União, sobre os 
quais quase nada mais se conhece além dos nomes e dos rostos imortali-
zados nos retratos. Homens bravos que devem ser rememorados, daí sua 
evocação seca, como num ritual. 

Pois bem. Em todo o opúsculo, a única evidência da utilização de 
uma fonte escrita é exatamente esta enumeração.55 Na obra não há qual-
quer outro traço do uso de documentos escritos, nem mesmo das atas 
sindicais. É que para o autor, assim como para a maioria dos seus compa-
nheiros, as razões do presente estão perdidas num passado, cujo acesso só 
os idosos podem ter. Imerso num universo de oralidades, Coelho busca o 
saber daqueles que vivenciaram ou testemunharam os eventos que procu-
ra desvendar. As conversas balizam o seu caminho, como ele mesmo indi-
ca, ao dizer num texto escrito à guisa de prefácio: “[...] foram decorridos 
anos a procura de informantes, muitos se prontificaram, porém, poucos 
sabiam”; ao interromper logo sua exposição para esclarecer: “parte do 
subsídio para alcançarmos o passado é de Argemiro (Olho de Pombo), 
Argemiro Manoel do Nascimento, pai de Raimundo Nascimento”; e ao 
se deter depois, diversas vezes ainda, para reafirmar o já dito: “o grande 

54 COELHO, 1986, p. 4. Para facilitar a leitura, e como não vou analisar aqui os sinais de orali-
dade do opúsculo, adotarei nas citações o procedimento de corrigir a pontuação e grafar do 
modo usual as palavras escritas em letra maiúscula pelo autor. 

55 Embora Coelho não cite a sua fonte, o mais provável é que ela tenha sido o quadro honorífico, 
que contém os cem nomes citados, com apenas três omissões, a serem discutidas em outra 
oportunidade. Emoldurado e envidraçado, o quadro está hoje na Associação dos Aposentados 
do Sindicato dos Estivadores, salvo, num dia de mudança, do turbilhão destrutivo que os anos 
recentes trouxeram à instituição. 
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manancial de subsídios veio de Argemiro Manoel do Nascimento (Olho 
de Pombo), ele que veio para o porto em 1910, trazido pelo padrasto”, 
ele “que tinha a cabeça cheia de histórias, casos e causos do porto, nota-
damente da estiva”, e que por isso foi o seu grande narrador.56   

Não é de admirar, assim, que sua narrativa tenha não só as marcas da 
escrita de alguém que vai buscar nas lembranças dos mais velhos os acon-
tecimentos do passado longínquo, como as de um indivíduo que confia 
na própria memória para relatar os episódios que ele próprio presenciou.57  
O opúsculo desdobra-se como se o autor mirasse a construção de um 
“espaço de experiências” que sintetize os fatos exemplares, a bravura de 
alguns e a malandragem de outros, o protagonismo e os atores significa-
tivos da estiva soteropolitana, de modo a fornecer orientação e sabedoria 
aos trabalhadores que pela leitura dele venham a participar.58 Demonstra, 
assim, uma concepção “clássica”, pré-moderna da história – a história 
como um palco onde um conjunto aberto, porém cuidadosamente esco-
lhido, de cenários e ações ensina o homem a enfrentar a vida.59 Mas não é 
só isso. O texto desenvolve-se também como se este “espaço de experiên-
cias” fosse transmitido a um público de viva voz. O histórico da Estiva não é 
uma exposição linear. Não possui uma intriga que torne interdependentes 
as sequências e os episódios narrados, e que dê um sentido global à obra. 
Não é costurado por uma linha de argumentação clara, nem possui um 
fecho narrativo. É o oposto. Evolve pela agregação caótica de unidades 
textuais separadas, que mais parecem blocos de lembrança arrumados 
por uma memória desordenada. Revela, por essa razão, vários sinais im-
portantes de oralidade, como já demonstrado em outro lugar.60 É, por 

56 COELHO, 1986, p. 1, 5 e 12.
57 Referimo-nos, é claro, a trechos da obra que dizem respeito aos períodos mais recentes da 

história do sindicato.
58 Usamos a noção “espaço de experiência” no sentido que lhe dá Koselleck, ao definir a experi-

ência como o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser 
lembrados. Cf. KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos 
históricos. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Contraponto, 2006. Em especial, capítulo 14.

59 Ibid., em especial, capítulo 2.  
60 Para uma análise das evidências de oralidade presentes no texto de Heliogábalo Coelho do 

princípio ao fim, assim como para uma apresentação mais global e detalhada da sua narrativa 
sobre a fundação da sucursal da União dos Operários Estivadores na Bahia, ver. CRUZ, Maria 
Cecília Velasco e. A morte de João de Adão: realidade e fantasia na memória operária de um 
crime. In: NEGRO, Antônio Luigi; SOUZA, Evergton Sales; BELLINI, Lígia (Org.). Tecendo 
histórias: espaço, política e identidade. Salvador: Edufba, 2009. p. 199-230.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   201 10/12/13   15:19



202

conseguinte, melhor compreendido se for encarado como a versão escrita 
de um depoimento oral. 

Essa proposição final tem uma consequência ineludível. Para se to-
mar o opúsculo como uma fonte histórica é preciso levar em conta que 
tanto a memória individual quanto a memória social estruturam-se miti-
camente, não no sentido trivial da mentira, mas naquele de que a síntese 
produzida pode comportar deslocamentos, omissões, desvios, conden-
sações, superdimensionamentos, reinterpretações e até devaneios ou in-
venções. A memória social pode assumir até o caráter de uma lenda. Isso 
porque, além de incorporar fragmentos de memórias episódicas, isto é, 
reconstruções despedaçadas de experiências pessoais significativas e que 
por isso fazem parte de várias histórias de vida, inclui também muitos 
elementos da memória semântica grupal, ou seja, tudo aquilo que foi en-
sinado sobre a estrutura social, a cultura e a experiência coletiva de di-
ferentes grupos sociais, além daquelas do grupo que lembra e transmite 
suas versões da história.61 Dizer, no entanto, que a memória individual e 
a coletiva estruturam-se de forma mítica não significa afirmar que elas se 
reduzem ao mito. Como Natasha Burchardt indica ao discutir o aspecto 
Cinderela da memória de pessoas que tiveram madrastas ou padrastos, “a 
realidade é mais variada e menos comportada do que o mito. Volta e meia, 
a experiência pessoal real do narrador emerge, algumas vezes negando o 
mito”.62 Ora, como se verá a seguir, O histórico da Estiva é exatamente isto 
– uma mistura notável de realidade e fantasia, o que nos traz de volta ao 
entrelace de luzes e sombras, anteriormente mencionado. 

A “biografia da estiva” cria certa disjunção entre o que o historiador 
geralmente busca e o que o texto oferece. Nada de específico é narrado, 
por exemplo, sobre a escalada dos confrontos, nem sobre a intensida-
de do envolvimento dos trabalhadores baianos na sustentação do proje-
to de construção de um sindicato closed shop nos moldes da casa matriz.  
No opúsculo os embates perdem sua singularidade, unidos num tempo 
histórico que se comprime para formar um único bloco. Até o enorme 

61 Para uma discussão dos conceitos de memória episódica e semântica, ver HOFFMAN, Alice 
M.; HOFFMAN, Howard S. Memory theory: personal and social. In: CHARLTON, Thomas; 
MYERS, Lois E.; SHARPLESS, Rebecca. Thinking about oral history. Lanham: AltaMira Press, 
c2008.

62 BURCHARDT, Natasha. Stepchildren’s memories: myth, understanding, and forgiveness. In: 
SAMUEL, Raphael; THOMPSON, Paul. The myths we live by. London; New York: Routledge, 
1990. p. 249.
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conflito ocorrido na escada de ferro do Cais Miguel Calmon, que envolve 
uma multidão de homens e acarreta a primeira morte de um empreiteiro 
de estiva, ia sendo riscado da história, e só é lembrado porque o meca-
nismo da rememoração é disparado por Coelho na sua busca recorrente 
pelas lembranças dos idosos.

Neste tempo condensado, a luta contra João e Adão da Conceição 
Costa é, contudo, absolutamente central, e seu desfecho o evento maior 
que captura e absorve quase tudo que acontece após a fundação do sin-
dicato, o que de certa maneira certifica os dados encontrados nos jornais. 
A relevância do crime aparece não só pela recorrência com que é narrado 
ou referido – no Histórico o episódio está presente em nove passagens do 
texto – como também pela forma épica de sua narração, procedimentos 
de oralidade decerto relacionados às feridas traumáticas causadas pelos 
fatos e as cicatrizes deixadas em muitas vidas de então. Em meio a este re-
lato comprimido, emergem ainda retratos da realidade que são igualmente 
importantes para as interpretações do historiador.

A denúncia operária de que os incorporadores da União estavam 
sendo ameaçados por gente estranha à classe a serviço de terceiros é qua-
lificada quando vista no espaço portuário descrito por Coelho. Neste, 
capangas contratados pelos patrões parecem de algum modo conviver 
com os trabalhadores de estiva: 

Estivagem marítima. Trabalho perigoso, rendoso. Até mesmo sua mão de 
obra exclusivamente braçal atraiu sempre a vasta camada de homens agigan-
tados e fortes, ociosos e valentes, que ocorriam em blocos, uns em busca de 
trabalho em troca de algum dinheiro; outros, entretanto, se contentavam em 
serem capangas, guarda-costas [...] alguns deles sambadores e capoeiristas. 
Se intitulavam estivadores, o que indiretamente o eram, considerando que o 
próprio dinheiro que recebiam para a capangagem era fruto ou oriundo do 
trabalho da estiva.63 

Suas observações sobre o meio social do porto são de fato ilumi-
nadoras, além de inesquecíveis. Em outra passagem do texto, citando 
“um grande pensador estiveiro”, ele diz que a estiva “é uma farmácia; 
tem de tudo, da cura ao veneno que mata”.64 Contudo, não é apenas sob 
este ângulo que o crime torna-se mais claro. A ideia de que alguns dos 

63 COELHO, 1986, p. 6.
64 Ibid., p. 36.
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 assassinos de João de Adão são jagunços do morto que o haviam aban-
donado, sugerida em comentários absolutamente laterais das reportagens 
coevas, também é reforçada pela ênfase dada aos efeitos da propaganda 
ideológica e à mudança de lado dos capangas. Em suas palavras, “a cate-
quese funcionava como besouro cantando nos ouvidos ainda maléficos, 
mostrando a grandiosidade da organização”; apesar do “forte esquema” 
montado pelos patrões, a luta avança, pois “enquanto João tramava entre 
meia dúzia e os capangas executavam”, a sucursal jogava “o jogo da classe 
patronal em sentido contrário”, e aos poucos convencia os trabalhadores 
e os próprios capangas de que o melhor para todos era “uma estiva bem 
estruturada” e “uma organização forte e unida”.65

Péricles Madureira de Pinho, filho do corajoso advogado defensor 
dos assassinos, valendo-se provavelmente de informações dadas pelo seu 
pai, afirma que “os estivadores eram na maioria pretos de engenhos do 
recôncavo baiano, que a decadência das lavouras obrigara ao trabalho 
urbano”.66 Estas afirmativas, se corretas, clarificam tanto o sucesso das 
investigações dos empregados de Adão em suas andanças persecutórias 
pelo interior do Recôncavo, como as particularidades do esconderijo de 
“Nozinho”, abrigado por uma família moradora em Bom Gosto, distrito 
do Rio Fundo, em Santo Amaro.  Todavia, são as observações de Heliogá-
balo sobre o estilo de vida dos trabalhadores e as relações de capangagem 
no porto, local onde “se comia, bebia e vadiava-se com abundância”, bem 
como suas informações de que “os estivadores se vestiram de padres para 
atravessar em canoas os homens envolvidos no assassinato de João de 
Adão”, que melhor explicam as declarações de “Nozinho” no momento 
de sua prisão, tal como aparecem no Diario de Notícias – de que tinha “sido 
levado para ali pelo seu colega de sociedade e de estiva, Antonio Agahú”.67

Os cem nomes memoráveis, somados a outros do opúsculo, também 
rendem dividendos.  Cruzados com os jornais eles elucidam, por exem-
plo, que o Tibúrcio José dos Santos, perseguido pela polícia de Brotas 

65 COELHO, 1986, p. 9 e 6-7.
66 PINHO, Péricles Madureira de. O problema da sindicalização rural. Rio de Janeiro: [s.n.], 1939. 

Nota 54, p. 85-86. Agradeço a Aldrin Castellucci por ter chamado minha atenção para essa 
nota.

67 COELHO, op. cit., p. 6 e 63; Diario de Noticias, 30 set. 1913, p. 5. (Ênfases da autora). Antônio 
HU (há divergências nos documentos sobre como seu nome era grafado) era de fato estivador 
e membro da sucursal naquela época. Pai adotivo de “Huzinho”, era um negro de dois metros 
de altura e, segundo Coelho, sem registros de liderança por “ser bruto demais”.
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em setembro de 1912, é sócio fundador da sucursal baiana da União, 
o que se torna mais significativo ainda se for lembrado que Brotas é o 
lugar onde vive Saturnino Rodrigo Monteiro, um dos mais dedicados e 
aguerridos jagunços de João. Esclarecem, também, que o trabalhador de 
estiva Felippe Nery de Lisboa, perseguido por mais de oito estivadores 
da Baixa dos Sapateiros até o Arco, deve ser, na verdade, Felippe Nery da 
Conceição, outro operário homenageado no quadro honorífico, e citado 
por Coelho como sócio fundador da filial. Os jornais costumavam errar o 
nome dos operários, em alguns casos mais de uma vez na mesma notícia, 
e um “Conceição” que vira “Lisboa” não é de estranhar.

O cruzamento das fontes revela, por fim, que desde o início dos con-
flitos procura-se criminalizar quem apoia a sucursal. Na manhã seguinte 
ao grande confronto de junho de 1912, o Jornal de Notícias acusa Apollonio 
de tal de ter comandado a luta contra o embarque do mestre Faustino, 
junto com outros supostos delegados da sucursal. Dois dias depois, o 
Diario de Noticias ainda o inclui entre os responsáveis diretos pelas “desor-
dens”. Acontece que este Apollonio não é uma pessoa qualquer. Trata-se 
de Apollonio Carneiro do Valle, o mestre de estiva da casa Stevenson & 
Company. Fora membro da comissão de propaganda e sócio fundador do 
Centro Defensor dos Trabalhadores do Mar, organização que no início 
deste texto vimos entrando em contato com a União dos Operários Es-
tivadores do Rio de Janeiro. Com o seu desmentido público, a pessoa de 
Apollonio é descartada e substituída, em julho, pela de Domingos Cícero, 
operário que, além de sócio fundador, tem uma importância estratégica 
na filial, segundo o relato de Coelho. A tentativa de incriminar um mestre 
de estiva neste confronto de junho joga, por outro lado, nova luz sobre a 
disputa, iluminando a possibilidade de haver dissidências significativas en-
tre os patrões, vários deles estivadores que haviam ascendido a posições 
de mando, sem nem por isso assumir posições refratárias ao movimento 
sindical.68 Este fato talvez ajude a entender por que o homicídio de João 
encerra a luta de morte contra a sucursal, mas não vamos explorar este 
veio da pesquisa agora. É hora de abandonar os traços de realidade para 
olhar as fantasias narrativas de Heliogábalo, pois são elas que adensam 
as sombras encobridoras da vida no porto, sobretudo em relação ao seu 

68 Jornal de Noticias, 21 e 22 jun. 1912, p. 2; Diario de Noticias, 22 jun. 1912, p. 3 e 2 nov. 1904, p. 1.  
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campo patronal. Afinal, o que é dito no Histórico da Estiva a respeito de 
João e de seu pai Adão?

Após anunciar que “o trabalho do porto”, “semiescravo”, fora no 
passado “totalmente escravo”, e que no interior das embarcações os man-
dões eram “senhores de baraço e cutelo”, Coelho afirma que, no final do 
século XIX, início do XX, chegam a Salvador “João da Conceição Cos-
ta e seus familiares, entre eles João de Adão, filho mais velho. Nascidos 
e criados em possessões inglesas na África”, fluentes em várias línguas 
estrangeiras, familiarizados com armadores europeus, ricos e “conhece-
dores profundos das manobras feudais e escravistas”, os africanos “logo 
cuidaram da intermediação [da mão de obra] entre alguns brasileiros [...] 
trabalhadores desorganizados”, e assim dominam o porto, do qual se tor-
nam “senhores feudais marítimos”.69 

Sem fixar o plano temporal da intriga – “a esta altura, João da Con-
ceição Costa entregara a seu filho João de Adão toda a movimentação e 
a direção da Empresa” –, Coelho embaralha o plano da ação e dos sujei-
tos, pois dá ao pai o nome do filho, embora preserve o nome do pai no 
apelido do filho, o que é bem sugestivo. O pai age nos bastidores, mas é 
aquele que mexe de fato os cordões. Na narrativa, os nomes dos pode-
rosos patrões africanos aparecem condensados, porém os personagens 
permanecem distintos. “Como não podia deixar de ser”, escreve Coelho, 
o pai transmite ao filho primogênito “todo ranço, sectarismo e rojão, fru-
to de uma época”.

Surge, então, o grande herói do nosso autor: “Argeu José dos Santos, 
sindicalista juramentado que exercia a profissão de engraxate e nas horas 
vagas vinha para o porto”, mas que não obstante o envolvimento parcial 
com o trabalho da estiva é apresentado como o verdadeiro artífice de sua 
libertação.70 Argeu é o homem que funda a sociedade, comanda a disputa 

69 COELHO, 1986, p. 5-6. O texto de Coelho é tortuoso e obscuro, pelo uso não gramatical 
das vírgulas ou pela oscilação da concordância verbal. Nesta passagem, ele qualifica de modo 
ambíguo os recém-chegados como “descendentes de africanos, nascidos e criados em posses-
sões inglesas”. Na página seguinte, refere-se ao africano João da Conceição Costa, dando a 
entender que a expressão “nascidos e criados” também diz respeito àqueles que chegam, e não 
somente aos seus ascendentes.  

70 Ibid., p. 6-7.
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contra João de Adão e conscientiza os operários, convencendo os capan-
gas a cerrarem fileiras ao lado da sucursal.71

Há, neste ponto, um abandono da realidade e uma imersão no mito. 
Argeu participa da comissão encarregada de arrecadar as joias para a filial 
e receber os delegados cariocas, permanece como sócio da União para 
o resto da sua vida, mas não parece ter desempenhado nenhum papel 
central nos embates de 1912 e 1913. As lutas são capitaneadas pelos re-
presentantes da casa matriz, ajudados por trabalhadores baianos, cujos 
nomes aparecem de vez em quando nos jornais, porém não mais acom-
panhados do de Argeu. Não cabe aqui, todavia, discutir esta redução do 
coletivo ao individual e este desvio pessoal – Argeu, de parceiro ou co-
adjuvante, ter passado a protagonista principal. Para os propósitos desta 
reflexão é mais importante examinar a história igualmente mítica de que o 
porto é dominado por homens recém-chegados da África.

Adão da Conceição Costa nasceu na Bahia nos anos finais da década 
de 1840. Embora não se saiba se viveu sempre em território baiano, é pos-
sível afirmar que ele jamais chegou aí no final do século XIX, acompanha-
do do primogênito João de Adão, nascido e criado em possessões inglesas 
na África, para então controlar com seus familiares o porto de Salvador. 
Seus dois únicos filhos – o mais velho, Domingos da Conceição Costa, 
e o mais novo, João da Conceição Costa – nasceram na capital baiana, 
em 1882 e 1884, fruto de um relacionamento com a crioula Anna Maria 
da Conceição, mulher solteira com quem nunca se casou. O negócio de 
intermediação de mão de obra estivadora é, na realidade, obra exclusiva-
mente sua, construída quando os filhos eram ainda crianças. Na greve dos 
estivadores soteropolitanos de 1891, ele já aparece no campo patronal 
como um empreiteiro que tenta assumir uma posição de liderança entre 
seus pares, ignorando a comissão dos grevistas e recusando os salários 
exigidos pelos operários.72 Já era um homem rico, dono de propriedades 
urbanas valiosas e fortemente envolvido com o empreito de estivadores, 
ramo de negócio cujo controle procurava manter, como bem atestam os 
documentos do espólio de João. As relações mercantis entre os dois são 

71 Isto na primeira sequência narrativa, porque tal como num discurso oral, o seu escrito é redun-
dante, cheio de interrupções e retomadas. Em outras sequências da narração, ele agrega outros 
operários, mas sem retirar de Argeu o papel central na história.

72 Pequeno Jornal.

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   207 10/12/13   15:19



208

sem dúvida as de pai para filho, mas não deixam de ser também as do 
senhor para com o administrador.

Nós, os historiadores, lidamos em geral com realidades concretas. 
Naturalmente privilegiamos as práticas e a reconstrução dos processos 
históricos, o que muitas vezes nos leva a valorizar o factual em detrimento 
das fantasias. Assim, como observam Raphael Samuel e Paul Thomp-
son, “quando nos deparamos com o mito, nossa primeira inclinação é 
desvalorizá-lo, espoliá-lo dos seus mistérios, trazê-lo de volta ao chão”.73 
Devemos, no entanto, nos dar por satisfeitos com a descoberta de que 
João e Adão não são africanos? Se O histórico da Estiva for considerado 
como a versão escrita de um depoimento oral, a resposta é negativa.  
Não há porque descartar o mistério da afirmativa, pois o elemento mais 
precioso das fontes orais é a subjetividade do narrador. Quase sempre 
os narradores nos dizem menos sobre os fatos em si do que sobre o seu 
significado. Esclarecem “não propriamente o quê as pessoas fizeram, mas 
o quê quiseram fazer, o quê acreditaram estar fazendo, e o quê pensam 
que fizeram”.74 Deste modo, os seus “erros” e omissões são significativos, 
e podem ser mais importantes para a pesquisa histórica do que os relatos 
factualmente corretos.

Este parece ser o caso do “erro” de Heliogábalo ao afirmar que João 
de Adão é africano quando, na verdade, é brasileiro. Esta informação pa-
rece ser um elemento das memórias semânticas que formam a base da 
memória social dos idosos de alguns setores das camadas populares de 
Salvador. Pelo menos é o que se pode deduzir da minha conversa com Be-
nedito Rosário, que me relatou a história do homicídio, tal como a ouviu 
do seu protetor Polieno Santos, um alfaiate de ascendência africana nasci-
do em 1912 de quem fora aprendiz quando criança, e que a ele se apegara 
por ter perdido o filho, estivador.75 Foi quando trabalhava em sua oficina 
no Caminho Novo, local frequentado por muitos fregueses da estiva, que 
o alfaiate lhe contou uma história em que a África aparece profundamen-
te conectada à figura de João de Adão. Segundo Polieno, João “tinha um 

73 SAMUEL, Raphael; THOMPSON, Paul. Introduction. In: ______; ______. The myths we live 
by. London; New York: Routledge, 1990. p. 4 

74 Portelli, Alessandro. The peculiarities of  oral history. History Workshop, London, n. 12, p. 96-
107, Oct. 1981.

75 O ano de nascimento de Polieno é calculado a partir da sua idade quando foi ao casamento de 
Benedito, em 1972.
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pessoal forro que trabalhava para ele”. Havia no porto dois grupos. Um fa-
vorável ao sindicato e outro contra. “João de Adão era o chefe dos africanos e 
o líder da resistência ao sindicato. Um dia houve um tiroteio entre os dois 
grupos no Caminho Novo e João de Adão morreu”.76 Diante desta versão 
difundida da disputa, cabe, então, perguntar: de onde surge esta imagem 
recorrente dos laços africanos de João?

Uma resposta provável pode estar nas visões de mundo e no estilo 
de vida do seu progenitor. Embora os caminhos da sua enorme pros-
peridade ainda me sejam desconhecidos, uma coisa já é possível dizer. 
 Nascido escravo como sua mãe Lucrecia, de quem era filho natural, e 
tendo aos dois anos e meio de idade como padrinho de batismo, em 1850, 
o africano liberto Pedro Antônio Barbosa, e como madrinha Rita crioula, 
Adão, depois de rico, nunca deu as costas para a pobreza africana.77 Órfão 
de pai aos dois anos em 1898, Miguel Arcanjo de Santana cresce na casa 
de sua tia Delfina, filha de uma escrava com um espanhol, e casada com 
Adão. Ele assim descreve a residência e os costumes sociais do seu tio por 
afinidade:  

Lá havia fartura. A casa era a de no 1 na ladeira do Barbalho, depois do Arco. 
Tinha cerca de nove quartos. No primeiro vão, além de quatro quartos, havia 
duas salas: a sala nobre, com as paredes forradas de papel vindo do estrangei-
ro, tapetes, lustres de cristais. Essa sala só se abria em dias de gala. Na outra 
sala, onde ficavam o piano e a caixa de música é que a gente fazia a fuzarca. 
Embaixo desse vão era a cozinha, mais cinco quartos para a criadagem, e um 
sanitário. [...] Lá não se comprava nada de quilo, todo mês era saca disso, saca 
daquilo. Tinha até carroça só prá fazer esses carregos. [...] Todo dia era (sic) 
seis a oito panelas de comida. Tinha comida para os trinta e dois empregados afri-
canos. Chamava-se empregado, criado. Mas uns trabalhavam na roça ou nos serviços 
de casa e outros trabalhavam por conta própria. Adão deixava eles morarem lá. [...] Foi 
com os negros de lá de casa que eu aprendi yorubá. A comida lá de casa era 
separada: feijão ou cozido que era feito com todos os tipos de verduras, carne 
de boi seca ou fresca para a criadagem. Para os da casa, meu tio, minha tia, a 
governanta, que era brasileira, eu e meu irmão, a comida era diferente: lombo, 
angu de batata, salada de alface com agrião, etc. No entanto o vinho era pra 
todos, uma caneca pra cada, todo dia.78

76 Entrevista com Benedito Pereira do Rosário, ex-alfaiate e trabalhador do porto aposentado, 
nascido em dezembro de 1935. Salvador, Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas, outu-
bro de 2006. (Ênfases da autora).

77 Arquivo da Cúria, Paróquia de Santo Antônio, Livro de Batismos, 1846/1852.
78 Castro, José Gulherme da Cunha (Org.). Miguel Santana. Salvador: Edufba, 1996. p. 18-19.
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Através dos relatos de Santana é possível começar a se ver o perfil 
de um negro abastado e severo, que mantém as hierarquias e as distâncias 
sociais, e que vive como um patriarca respeitado distribuindo favores, 
cercado de parentes e de vasta clientela de velhos trabalhadores africa-
nos. Adão é um homem incomum. Cioso do seu patrimônio, casa-se duas 
vezes, sempre com separação total de bens. Suas esposas vivem na abas-
tança, porém morrem sem riqueza, como se fossem membros privilegia-
dos da sua ampla rede de dependentes. É o que se infere do inventário 
de Delfina Conceição Costa, que, ao falecer, em 1917, deixa a uma filha 
natural três casinhas avaliadas em 600$000 cada uma, e do testamento de 
Adão Costa, feito em 1927. 

Da metade disponível dos seus bens, estimados em mais de 218 con-
tos de réis à época de sua morte, quando já idoso vivia só de rendas, ele 
ordena, entre outras prescrições, que a casa onde mora dona Elisa Ramos 
ficasse para a moradia gratuita de sua segunda esposa, dona Maria Joa-
quina de Jesus, a quem deixa ainda uma pensão mensal de 140$000 e o 
usufruto de uma casa; fixa pequenas pensões mensais para três senhoras, 
entre as quais a sua sogra, e outra maior para a Conferência de São Vi-
cente de Paulo da Matriz de Santo Antônio; determina a seus herdeiros 
que as nove pessoas, entre parentes afins e estranhos, listadas no texto 
continuassem a viver em suas propriedades nas condições em que “sempre 
viveram”, isto é, de graça; deixa para a Sociedade Protetora dos Desvalidos, 
por morte dos seus usufrutuários, a enorme roça da Rua do Arco no 1 e 
as várias casas nela existentes; e manda que seu corpo fosse enterrado no 
chão, até que seus ossos pudessem ser postos na cava que tem na Ordem 
Terceira do Rosário.79

Ligações com sólidas instituições negras, como o Rosário e a Pro-
tetora dos Desvalidos, a preocupação em ser enterrado no chão e a vasta 
clientela de africanos são dados que parecem justificar a imagem proje-
tada sobre Adão e seu filho João. Todavia, são as suas relações estreitas 
com um membro eminente da comunidade soteropolitana de ascendência 
africana que, talvez, mais diretamente aproxime os dois empreiteiros de 
estiva às redes sociais que cruzam o Atlântico e chegam à África. 

79 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciária (civil). Delfina Conceição Costa: Livro 
de Notas 1377 (2561), Inventário, 1922-1925; Adão da Conceição Costa: Livro de Notas 1377 
(908), Inventário, 1935-1943.
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Maxwell Porphyrio de Assumpção é o orgulhoso advogado negro e 
professor de inglês que mostrará a Donald Pierson um número do  Nigerian 
Daily Times com fotos do seu primo Adeyemo Alakija, Barujim de Aké, 
vestido com os trajes reais de chefe africano de Abeokuta.80 Pois bem, 
esse negro de nome inglês, educado e vaidoso dos seus elevados laços fa-
miliares com a África, é também justamente o advogado que  assessora pai 
e filho em todos os lances da luta contra o sindicato, aquele que participa 
do sumário de culpa e do julgamento dos assassinos de João, e que, sem-
pre presente, acompanha o consternado Adão nas suas visitas recorrentes 
às redações dos jornais.

O que foi apresentado já é o bastante para mostrar que o “erro” de 
Heliogábalo Coelho abre um importante veio analítico. A estiva é uma co-
munidade ocupacional configurada por padrões específicos de convívio 
e formas sutis de isolamento social: o trabalho no interior dos navios, e 
frequentemente no meio do mar, a “parede”, a contratação em horas va-
riadas e pouco usuais, o trabalho descontínuo e intercalado com momen-
tos de ociosidade e lazer. É também uma comunidade operária tecida por 
práticas costumeiras de trabalho manual e saberes que são mantidos sob 
o controle do grupo e aprendidos in loco, trabalhando junto e de forma 
coletiva. É, por fim, uma comunidade que em larga medida reproduz-se 
de forma endógena, com o “ofício” passando de pai para filho, ou dentro 
de redes mais amplas de parentesco ou amizade.

Dado o universo cultural e social no qual Adão demonstra se mo-
ver, não é absurdo pensar que ele tenha estendido ao porto a sua vasta 
rede de clientela, e que também tenha procurado enfatizar junto aos seus 
dependentes um forte sentido de unidade. Tudo isso parece indicar que 
a violência das disputas provocadas pela fundação do sindicato deve ser 
compreendida não só como a expressão de um conflito de classes confi-
gurado por determinadas relações estruturais de produção, mas também 
como o resultado da subversão de hierarquias sociais e valores culturais 
tradicionais de base africana. Se este for o caso, estas lutas no cais do 

80 MATORY, J. Lorand. The english professors of  Brazil: on the disasporic roots of  the Yo-
ruba Nation. Comparative Studies in Society and History, Cambridge, v. 41, n. 1, p. 72-103, 1999; 
PIERSON, Donald. Brancos e pretos na Bahia: estudo de contacto racial. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Nacional, 1971. p. 280; CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, estrangeiros: os escravos libertos 
e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985.
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porto se converterão num fenômeno crucial para a compreensão do sur-
gimento do moderno sindicalismo de resistência na cidade da Bahia.

Embora o caráter épico da narrativa de Coelho, assim como a inter-
rupção feita para agregar depois, com erros, a vaga lembrança de Argemi-
ro sobre a morte de Faustino, deem a entender que, no Histórico da Estiva, 
o relato sobre a fundação da sucursal lhe foi transmitido pelos operários 
mais velhos, é difícil estabelecer quem de fato fantasia a africanidade de 
João e de Adão. Na realidade, após a leitura do texto, fica-se apenas com 
o desafio de entender o significado desta África que está imaginariamente 
no centro da história do sindicato. Chama a atenção o aspecto da África 
aparecer referida tanto à vida dos operários – os escravos e semiescra-
vos – quanto à dos patrões – os africanos “conhecedores das manobras 
feudais e escravistas”, intermediadores e exploradores do trabalho dos 
“brasileiros”. Esta referência dupla autoriza a suposição de que os con-
flitos dramáticos de 1912 e 1913 possam ter sido realmente vividos, no 
plano das representações, como o último episódio de uma antiga disputa 
por trabalho de homens livres nacionais contra africanos. Legitimada em 
1850 com a proibição legal dos africanos cativos ou libertos remarem os 
saveiros dos cais Dourado, do Comércio e do Consulado, esta luta volta 
e meia emerge nos meus dados sobre o porto de Salvador nas décadas 
seguintes, quando trabalhadores livres de diferentes ocupações reclamam 
contra a introdução de escravos africanos ou crioulos nos serviços do 
mar. Por outro lado, numa fração de classe composta por operários ne-
gros e pardos e formada sem a presença de imigrantes, como é o caso da 
estiva soteropolitana, esta associação mítica do porto com a escravidão e 
a África parece querer dizer igualmente que nelas estão fincadas impor-
tantes raízes da identidade de classe grupal.

Esta África que na Bahia da Primeira República parece estar em to-
dos os lugares e ao mesmo tempo em lugar nenhum, é em si mesma um 
tema fascinante. Porém, tal como o continente africano real, o seu territó-
rio é vastíssimo, complexo e diversificado. Apenas começo a tocar as suas 
margens. Outras surpresas e outras descobertas, de certo, virão.
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Um galego no paraíso de todas as raças

JeFerSon baCelar e Cláudio Pereira 

  

Calcula-se que mais de seiscentos mil espanhóis chegaram ao Brasil 
do final do século XIX até os anos sessenta do século XX. Em trabalhos 
exemplares sobre a imigração espanhola, Elda González Martínez situou 
o significado do contingente galego entre os espanhóis que aportaram no 
Brasil.1 Galegos que, a despeito da experiência vivenciada no campo em 
seu rincão natal, eram direcionados para os centros urbanos, haja vista o 
conhecimento das duras histórias – muitas delas dos próprios galegos2 – 
dos estrangeiros nas áreas rurais brasileiras.

Assim, se dirigiam para onde acreditavam que teriam maiores chan-
ces de mobilidade social, ou seja, as cidades brasileiras. E, em muitas delas, 
foram majoritários entre os espanhóis. Outra característica da migração 
galega foi a “comarcalização”, isto é, o deslocamento e concentração ma-
ciça da população de uma mesma microrregião, evidenciando a importân-
cia de um padrão na cadeia migratória. Um terceiro aspecto em relação 
ao galegos, a sua caracterização social negativa, advém da sua situação na 

1 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elda E. Españoles en Brasil: caracteristicas generales de um 
fenómeno emigratório. Ciência e Cultura: revista da SBPC, v. 42, n. 5/6, p. 341-346, maio-jun. 
1990; Id. O Brasil como país de destino para os migrantes espanhóis. In: FAUSTO, Boris 
(Org.). Fazer a América. São Paulo: EDUSP, 2000. p. 239 a 271

2 Em 1884, os espanhóis participaram da construção da estrada de ferro de Minas Gerais à 
Bahia e foram tratados – sobretudo na área rural – como “escravos brancos”. Ver AMARAL, 
Braz do. Recordações históricas. Porto: Typographia Econômica, 1921. p. 204-205.
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Península Ibérica, que já perdurava há séculos, e também da sua própria 
história de inserção nas sociedades das Américas. Em Salvador, capital do 
estado da Bahia, os galegos mantiveram as características acima, atuando 
como o maior contingente de estrangeiros aqui aportados durante todo 
o século XX.3 

E este trabalho, antes mesmo de abordar os processos mais gerais 
da imigração galega em Salvador4, tem a pretensão de analisar a traje-
tória dos galegos, considerando uma situação específica, que no nosso 
entendimento seria capaz de propiciar leituras da sociedade brasileira e 
da integração dos estrangeiros nessa sociedade de adoção. Embora trate 
de coisas que já vão bem longe, na segunda década do século XX, nele se 
apresentam questões bem próximas à realidade de hoje, sobretudo quanto 
à difícil questão dos direitos das comunidades nacionais ou étnicas, assim 
como dos indivíduos. 

Tais problemas serão abordados de forma empírica através do iti-
nerário do galego Frutos G. D., que teve contra si um processo criminal5 
encetado por denúncias feitas por uma brasileira, aqui denominada Paula 
Maria N.6 De acordo com nosso argumento, a disputa judicial desenca-
deada pode representar o protótipo de uma situação dramática da socie-
dade brasileira, na medida em que revela um conteúdo polissêmico, que 
revela formas de controle e desvio sociais, a sexualidade vigente à época, 
elementos do cotidiano de grupos e, sobretudo, desvela a singular indivi-
dualidade de um membro da colônia galega em Salvador. 

Inicialmente, constatamos através do conteúdo do processo crimi-
nal que, não sendo Salvador uma sociedade com uma ideologia positi-
va sobre o trabalho, a cidade é marcada por uma política determinante 

3 Vale salientar que a imigração estrangeira sempre foi inexpressiva para a demografia da cidade: 
em 1942, segundo dados do Serviço de Registro de Estrangeiros, a Bahia possuía apenas 6.300 
estrangeiros, sendo 2.305 espanhóis (36,5%), em sua maioria fixados na capital do estado da 
Bahia. Assim, em Salvador, embora os galegos fossem majoritários, os estrangeiros nunca 
atingiram 1% da população. Como resultado, os galegos tinham grande visibilidade social.

4 Já existe uma relativa bibliografia sobre a presença galega na Bahia: BACELAR, Jeferson 
Afonso. Galegos no paraíso racial. Salvador: Ianamá, CEAO, CED, 1994. Id. Álbum de imigran-
tes galegos: memória visual da presença galega na Bahia. Salvador: Livraria Universitária, 1997; 
BRAGA, Célia Maria Leal. Memória de imigrantes galegos. Salvador: Centro Editorial e Didático, 
UFBA, 1995; SUÁREZ ALBAN, Maria Del Rosário. Emigración galega na Bahia. Revista da 
Comisión Galega do Quinto Centenário, [Santiago de Compostela], n. 1, p. 21-47, 1989.

5 Arquivo Público do Estado da Bahia
6 Evidentemente, por respeito à intimidade dos personagens, cujas famílias ainda vivem em 

Salvador, os nomes utilizados são fictícios
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de  controle do comportamento dos trabalhadores e das suas mulheres. 
Neste controle vislumbra-se, portanto, toda uma performance de higiene 
social, articulada em torno de uma família ideal – marido e mulher, unidos 
pelo casamento formal, com filhos – e a construção de uma sexualidade, 
observada por mecanismos legais e pautada na intervenção moral, sobre-
tudo no que concerne ao comportamento feminino.

Assim, o homem laborioso, pacato e de bons costumes deveria pro-
mover o sustento da casa, afastando-se dos botequins e da devassidão, 
enquanto a mulher deveria se ocupar do lar e dos filhos. A ela caberia 
observar a sexualidade legítima dentro do casamento, evitando os fi-
lhos naturais, ou seja, nascidos de contatos ocasionais ou concubinatos, 
 sinônimos de vida desregrada e da má conduta. Uma questão de Estado, 
na medida em que a partir dele se estrutura todo um aparelho (médico, 
jurídico e policial) orientado para a implementação do controle da con-
duta e, também, orientado para a disseminação do seu ideário no bojo 
das camadas populares. Como afirma Martha Esteves no seu instigante 
trabalho sobre os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro, o 
que estava em jogo, por exemplo, ao ser julgado um crime de deflora-
mento, não era apenas o que havia sido feito, mas sim a conduta total do 
indivíduo, com a emergência dos valores vigentes na sociedade.7 Discrimi-
nação (tanto social, quanto racial e sexual) parece nortear o arranjo destas 
normas e elas servem, igualmente, para demonstrar como funcionavam 
os instrumentos de controle dos desvios sociais. Afinal, podemos tomar 
tais discriminações como formadoras de uma fórmula segura e superior 
para dizer às camadas populares qual era o seu lugar. Mais ainda, o padrão 
ideal de família construído, bem como do comportamento feminino, de 
forma geral, era incompatível com a história8 e vivência dos trabalhadores, 
o que pode querer nos dizer que a forma correta de conduta era por eles 
entendida, embora dificilmente eles conseguissem atingi-la. 

Assim, as práticas populares vigentes, evidentes pelo controle e in-
trojeção das normas ideais nas representações dos trabalhadores, contra-
ditoriamente reafirmam a construção de uma figura social de segundo 

7 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de 
Janeiro da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p. 41

8 Sobre o assunto, ver MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Família e sociedade na Bahia do século XIX. 
Tradução de James Amado. São Paulo: Corrupio, 1988. (Baianada, 6)

políticas, instituições e personagens - miolo.indd   217 10/12/13   15:19



218

plano, e que não se caracteriza necessariamente por ser ordeira, produtiva 
ou moralizada.

Além destes aspectos, tal processo criminal nos revela como um ga-
lego participava do mundo das camadas populares, já que de certo modo 
ele vivencia o seu cotidiano, e, de outro modo, ele procura formas de 
afastamento, afinal, não obstante ele ser um galego, no presente contexto 
ele era um patrão e um branco, o que seria significativo numa sociedade 
como a soteropolitana de então. Este galego vive entre os negros e mes-
tiços, participa via trabalho e residência do seu mundo, mas apenas pro-
visoriamente ou para satisfazer suas necessidades básicas de sociabilidade 
ou de sexo, jamais tomando isto como um componente do seu projeto 
individual de inserção nesta sociedade.

O processo contra o galego

A documentação que se encontra em nossas mãos denomina-se 
como Auto n. 5 – Maço 1205, Ano 1918, e foi colhida junto ao Arquivo 
Público do Estado, numa seção de Autos de Crimes da Capital. O assunto 
mencionado é “Defloramento”. O processo durou de dezembro de 1918 
a julho de 1919.

Em dezembro de 1918, Paula Maria N., notoriamente pobre, requer 
ao promotor da 2a Circunscrição Criminal, com o exame do corpo de 
delito em anexo, a denúncia do 

[...] espanhol Frutos G. D. que em dias do mês de agosto de 1918, atraiu a 
uma casa de cômodos na Ladeira da Montanha a filha menor da requeren-
te, de nome Petronilla do N., deflorando-a com promessas de fazel-a9 feliz.  
O auto de perguntas da menor e do querelado esclarecerão a V. Sa. , o grau 
de astúcia e perversidade do mesmo querelado que não receiou a punição que 
lhe aguardaria tirando de um lar muito pobre, é certo, mas digno de respeito, 
uma menor desprotegida.

Nossa presunção aqui é que, dado o argumento – a ausência de uma 
promessa séria de casamento, o que caracterizaria a sedução, engano ou 

9 Chamamos atenção aqui para os eventuais erros de grafia e pontuação presentes nas citações, 
devido à natureza do documento original. Vez ou outra faremos correções no texto para faci-
litar a leitura, apontando as alterações em relação ao texto original.
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fraude10 –, o processo somente foi aberto pelo fato do acusado ser um 
imigrante. Imigrante galego, ressalte-se, ou seja, imigrante pertencente a 
um grupo sem maior qualificação na sociedade. Caso fosse um nacional e 
abastado, dado o caráter vago dos termos do requerimento – “promessas 
de fazê-la feliz” –, o processo não teria prosseguido ou sequer sido aber-
to. Por que ele não recearia a punição? De onde viria a inimputabilidade? 
Será que ele desconhecia a lei? 

O processo, todavia, nos encaminha para uma situação jurídica, ao 
tempo que também merece um exercício sociológico. É da Bahia, como 
se sabe, que vão sair alguns dos grandes legisladores brasileiros. E é em 
Salvador, ademais, que se edificará a famosa escola de medicina legal bra-
sileira, cujo instituto receberá o nome do seu fundador, o médico Raimun-
do Nina Rodrigues.11 É nele que ficariam comprovados cientificamente, 
através de minucioso exame de corpo de delito, supostos casos de deflo-
ramento. É de se imaginar, ademais, que nesta última instituição Petronilla 
do N. tenha vivido um calvário.

Dois peritos doutores, atendendo o que é formulado pelo inquérito, 
fazem um amplo e minucioso exame antropométrico, no qual observa-se 
que “dedos indicadores passam folgadamente no vulvo vaginal”; tudo 
isso gerando anotações a respeito de forma, odores e milímetros cuida-
dosamente estabelecidos. Concluindo o exame, “avaliaram que a referida 
menor estava deflorada, sendo o defloramento antigo; e achava-se em 
estado provável de gravidez no curso do quarto mês”. 

A subjetividade das observações pode ser sentida nas discussões no 
próprio âmbito da medicina legal, na medida em que, posteriormente, 
Afrânio Peixoto viria a 

considerar inadequados para a perícia os termos ‘antigo’ e ‘recente’ como 
qualificativos do defloramento, propondo que os médicos apenas atestassem 

10 Sobre a promessa formal de casamento e a caracterização do crime de defloramento, ver 
ESTEVES, 1989, nota 34, p. 56. “Caso a violência não fosse empregada, a cópula completa 
ou incompleta com mulheres virgens de 16 a 21 anos também era passível de enquadramento 
penal, se o consentimento tivesse sido obtido por meio de sedução, fraude ou engano. Esta era 
a definição do crime de defloramento, ao qual o Artigo 267 previa punição de prisão celular 
por um a quatro anos”. ANTUNES, José Leopoldo Ferreira. Medicina, leis e moral: pensamento 
médico e comportamento no Brasil (1870-1930). São Paulo: Ed. UNESP, FAPESP, 1999.  
p. 210-211

11 Médico, maranhense, Nina Rodrigues é considerado o fundador da Antropologia brasileira, 
sendo autor, entre outros trabalhos, do clássico Os africanos no Brasil, publicado pela  Compa-
nhia Editora Nacional, em 1977.
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a cicatrização já consumada ou ainda em curso das lesões himeniais porven-
tura encontradas.12  

Ao preencherem os quesitos básicos do exame, dão as seguintes 
respostas: primeiro, se houve defloramento: sim; segundo, qual o meio 
empregado: provavelmente o pênis; terceiro, se houve cópula carnal: sim; 
quarto, se houve violência para fim libidinoso: não; quinto, “quais sejam 
elas”: não. Portanto, após detalhado o conhecimento das profundezas 
anatômicas de Petronilla do N., a ciência da época afirma taxativamente, 
não obstante o tempo decorrido, a ausência de violência no defloramento.

O depoimento de Petronilla

Anexo ao requerimento referido se encontram os Autos de Pergun-
tas, com uma série de indagações feitas a Petronilla do N., ao acusado e às 
testemunhas (cinco de acusação e duas de defesa), uma Certidão Passada 
do Termo de Nascimento, eivada na Subdelegacia de Polícia do Distrito 
da Conceição da Praça, um Exame de Corpo de Delito assinado pelos 
peritos Otaviano Rodrigues Pimenta13 e Álvaro Borges dos Reis14 e, por 
fim, a defesa do acusado apresentada por seu advogado. 

Na primeira entrevista, realizada no dia 21 de dezembro de 1918, 
começa-se por fazer a identificação de Petronilla do N., ganhando relevo, 
sem dúvida, o fato de que ela é de cor mestiça e, também, que é reconhe-
cida na condição de filha ilegítima. Sabe-se, ademais, que ela tem dezoi-
to anos de idade, que é solteira, natural da Bahia, prestadora de serviço 
doméstico (noutro documento é tida como costureira, ficando claro que 
ela trabalha numa camisaria), que sabe ler e escrever, e que é residente 
num bairro popular, denominado Baixa de Quintas, onde se encontrava a 
Quinta dos Lázaros, importante cemitério da cidade.

No processo supracitado, Petronilla do N. depõe diante do subde-
legado de polícia, Major Aloysio Esmeraldo de Carvalho, e seu escrivão, 

12 ANTUNES, 1999, p. 213.
13 Farmacêutico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia e futuro senador nas reformas da 

Constituinte da Bahia em 1929.
14 Conhecido poeta baiano, também escritor e editor, o médico-legista Álvaro Reis, ou Álvaro 

Borges dos Reis (1880 –1932), era filho do sócio-fundador da Academia de Letras da Bahia, 
Instituto Histórico-Geográfico da Bahia, Antônio Alexandre Borges dos Reis. Morava na chá-
cara da Boa Vista, no bairro de Brotas – onde hoje é o bairro da Boa Vista de Brotas.
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José Martinho Reis, em duas ocasiões: 21 de dezembro de 1918 e 21 de 
maio de 1919. Basicamente ela diz que conheceu Frutos G. D. quando 
trabalhava na casa de Judith Barreto, amásia do ofensor, e com ele “ape-
nas se dava, não mantendo relações de namoro”. Por intermédio de sua 
irmã Carmen, “em dia que não se recorda”, atendeu ao chamado de Fru-
tos G. D. e foi ao seu encontro na Baixa dos Sapateiros, “e este lhe disse 
que naquele momento não lhe podia dizer o que era e que no outro dia às 
seis horas da tarde lhe fosse esperar no Taboão junto ao Elevador”. 

No outro dia, na hora marcada, lá estava, e juntos foram até o Mer-
cado Modelo, onde numa “pastelaria serviu-se Frutos de um copo de leite 
e ela de um cálice de vinho do Porto15”. Dali seguiram para a Ladeira da 
Montanha e 

[...] ao chegar em uma casa cujo número não sabe, no princípio da rua, Frutos 
G. D. ali entrou e convidou a ela para entrar, a princípio ela relutou, mas por 
convite de uma mulher que ali se achava, acedeu, e Frutos, recebendo da mão 
desta mulher, cujo nome ignora, um candeeiro de gás, levou-a para o sótão, 
entrando em um quarto com ela e logo trancando o quarto.  

Ali, “este lhe prometeu alugar uma casa e dar-lhe tudo que precisas-
se” e, logo em seguida, a “convidou para sair de casa com ele”. Então, 
Maria disse-lhe que “sendo ele, Frutos G. D., amasiado, não se prestava 
a isto”. A partir daí, “ele pegando-a lhe fez deitar-se na cama e serviu-se 
dela mais de uma vez deflorando-a”. Assim, ele havia “lhe prometido não 
deixa-la à-toa e deu-lhe a quantia de trinta ou quarenta mil réis, pois não 
lembra ao certo”.

Dada a palavra ao delegado, este lhe perguntou “se não suspeitou, 
ao entrar na casa a que alude na ladeira da Montanha, e mais ainda pelo 
fato da entrada no quarto, de que se tratava de um atentado contra a sua 
honra”.16 Ela respondeu que “suspeitou, mas que o denunciado a segurou, 
não consentindo que descesse a escada”. Perguntada se chamou alguém 
em seu socorro, ela respondeu negativamente. Inquirida ainda pelo pro-
motor se o acusado trazia alguma arma, “dela tendo usado no momento 

15 Naquele momento histórico, importávamos muitos produtos portugueses para a nossa ali-
mentação e fruição, sendo muitos deles incorporados à dieta das camadas populares, como o 
bacalhau e o vinho do Porto.   

16 Texto original, sem vírgulas: “se não suspeitou ao entrar na casa a que alude na ladeira da 
Montanha e mais ainda pelo fato da entrada no quarto de que se tratava de um atentado contra 
a sua honra”.  
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para conseguir o que desejava”, mais uma vez ela respondeu de forma 
negativa.

Concluindo, ela declarou que a primeira pessoa a tomar conhecimen-
to do defloramento foi a sua vizinha, Trashula, mas que esta “iria negar 
por ser a mesma amasiada com espanhol e, portanto, contra ela”. 

Quais os motivos para a demora de quatro meses para desencadear 
a acusação? O que pretendia ela após tanto tempo do ocorrido? Visava 
ganhos com a assunção da paternidade? Disto se pretendia tirar proveitos 
econômicos? Seria vingança? São questões que somente a protagonista e 
seus coadjuvantes poderiam responder, e que não estão reveladas objeti-
vamente pelo processo criminal. 

O depoimento de Petronilla do N., orientado juridicamente por um 
advogado conforme veremos adiante, serve para revelar hábitos, costu-
mes e valores das camadas populares de Salvador, mas que obscurece 
aspectos fundamentais para a caracterização do delito. Termina por se 
constituir, no processo criminal, em mais uma peça contra si do que um 
instrumento de defesa de seus pleitos. Por sua vez, pelas questões le-
vantadas pelo promotor, já percebemos que de vítima ela passaria a ser 
suspeita, ou seja, responsável ou corresponsável pelo crime cometido.17 

Sabe-se que Petronilla do N. circulava pela cidade, demonstrando 
perfeito conhecimento das suas ruas, caminhos e descaminhos. Sozinha, 
sai da Baixa de Quintas e dirige-se ao Elevador do Taboão no fim da tarde; 
já à noite, acompanhada por um “conhecido”, passeia por uma conhecida 
zona de meretrício da cidade. Demonstrando hábitos desregrados, numa 
popular pastelaria serve-se de um cálice de vinho do Porto. No quarto, a 
sua recusa imediata às tentações do “sedutor” é devido ao laço “sólido” – 
amasiamento18 – que possui Frutos G. D. com uma conhecida sua. Após 
as relações sexuais, aceita o dinheiro de Frutos, quiçá no suposto de que 
esta seria uma forma de caracterizar o vínculo e a responsabilidade que o 
mesmo passaria a assumir sobre a sua manutenção. 

Quanto ao fato de que o casal lança mão de uma “casa de cômo-
dos” para seu encontro fortuito, deve-se recordar de que este é um dos 
poucos lugares acessíveis para uma legião de desamparados, gente sem 

17 ESTEVES, 1989, p. 76.
18 Os amasiamentos, ou relações consensuais, foram sempre contumazes entre as camadas po-

pulares brasileiras, seja devido à burocracia e altos custos do casamento oficial, seja como uma 
forma de rejeição ao modelo de casamento europeu cristão.
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eira nem beira, lugar, portanto, onde um homem e uma mulher do povo 
poderiam exercer a sua sexualidade. É óbvio que no caso de Petronilla 
do N., segundo seu testemunho, ela foi de alguma maneira compelida a 
entrar. De acordo com a sua argumentação, o seu conhecimento da vida 
da rua e sua conduta eram perfeitamente normais, estritamente ajustados 
ao estilo de vida das mulheres das camadas populares de Salvador, dos 
mestiços, pretos e pobres que se constituíam em maioria dos habitantes 
de Salvador.19 Entretanto, outras versões são construídas em torno do seu 
comportamento.

Consoante o discurso médico-legal20 vigente, as mulheres “tinham 
que sentir muita dor e sangue na primeira relação sexual”. E, desta forma, 
“seria de se supor que as ofendidas jamais esquecessem tão bárbaro dia”.21 
Petronilla do N., portanto, está na contramão da ciência da época, na me-
dida em que não lembra precisamente do dia de agosto em que ocorreu 
o delito, além de ter mantido relações sexuais várias vezes na noite do 
defloramento e nem tocado no problema da dor e do sangue.  

Para a moral vigente, elaborada em torno do comportamento das 
mulheres das camadas altas (e brancas) de Salvador, torna-se impossível 
entender como “moça de família” alguém que anda sozinha pelas ruas, 
com elas tendo intimidade; que passeia à noite sem parentes ou familiares, 
com um simples conhecido; que bebe álcool em lugares públicos, en-
quanto seu acompanhante toma leite; que vai a uma rua e casa suspeitas, 
à noite, acompanhada de um homem solteiro ou casado; que, tendo sido 
deflorada, após o ato, recebe das mãos do ofensor uma compensação 
pecuniária. 

Versões distintas, conflitantes, de interpretação da realidade que, do 
ponto de vista processual, com a simples argumentação de ter sido força-
da, considerando as questões levantadas pelo promotor, já prenunciavam 
resultado desvantajoso para Petronilla do N.

19 Os mestiços (pardos) e pretos, desde o século XIX até os dias de hoje, sempre representaram 
em torno de 80% da população de Salvador.

20 A medicina legal era então de extraordinária relevância, consagrando a inferioridade dos ne-
gros e o “mal estar da mestiçagem”. Nela, o objeto privilegiado não é mais a doença ou o 
crime, mas o criminoso. Sobre o assunto, ver SCHWARCZ, Lilia Moritz. As faculdades de me-
dicina ou como sanar um país doente. In: ______. O espetáculo das raças: cientistas, instituições 
e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 189 a 238

21 ESTEVES, 1989, p. 61, 65.
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Provas testemunhais

No processo serão arroladas cinco testemunhas pela defesa: quatro 
delas eram mulheres (Satyra Maria do Espírito Santo, 46 anos, solteira, 
lavadeira, residente no Arco, baiana, analfabeta; Maria do Carmo Barros, 
40 anos, solteira, lavadeira residente na Lapinha, baiana; Juliana Maria dos 
Santos, 24 anos, solteira, residente na Baixa de Quintas, baiana; Trashula 
Maria da Conceição Caraúna, 18 anos, solteira, serviços domésticos, resi-
dente na Rua do Paço) e apenas um era homem, como veremos adiante.

As duas lavadeiras, uma empregada doméstica e uma vizinha (a re-
ferida Trashula), todas testemunhas de Petronilla do N., declararam nada 
saber a respeito do fato narrado na denúncia. 

Aliás, em relação a Trashula Maria da Conceição Caraúna, amásia 
de outro espanhol, a própria Petronilla do N. já prenuncia a sua omissão, 
evidentemente pela compulsória solidariedade conjugal. No que tange às  
outras testemunhas, tenho a considerar que, do processo iniciado em de-
zembro de 1918, os seus depoimentos somente são concedidos em maio 
de 1919, portanto tempo suficiente para as prováveis articulações e to-
mada de consciência do poder do negociante galego e amásio de Judith 
Barreto, filha do coronel Barreto.  

Os galegos, oriundos quase exclusivamente da província de Ponte-
vedra, chegam a Salvador desde os fins do século XIX. Gente pobre que 
vem para Salvador, em sua grande maioria, com uma mala cheia de roupas 
velhas e uma grande esperança, alimentada pela ausência de perspectivas 
na Galícia e os reiterados exemplos de galegos que após anos de trabalho 
no pequeno comércio tornam-se sócios ou abrem seus próprios negó-
cios. E, progressivamente, muitos vencem, associando capital e trabalho 
galego através de uma ótica específica sobre o trabalhar, com normas e 
valores que exigem não apenas dedicação e entrega completa, mas tam-
bém definida defesa de cada milímetro que possibilite a ampliação dos 
negócios, do capital das firmas. 

Desprezados pelas elites, que os veem como escravos brancos, são 
também detestados pelas camadas populares: por não se incorporarem às 
reivindicações das classes trabalhadores, devido à sua relação de trabalho 
de caráter clientelista com os patrícios; por serem pobres como os negros, 
mas estarem enriquecendo por sua forma de trabalhar e exploração da 
terra; por serem “sovinas e miseráveis” no gastar e vestir; por viverem 
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como e entre os pobres, ao mesmo tempo que deles se isolam comple-
tamente, sobretudo evitando a sociedade conjugal. Um grupo que, numa 
sociedade estranha e hostil, se junta, se autossegrega na sociedade e na 
economia, na contramão do roteiro de navegação social existente entre os 
nacionais, para vencer e acalentar o sonho do retorno vitorioso à Galícia. 
Frutos G. D. é um galego, compartilha do ethos do grupo, mas até que 
ponto se manterá dentro da sua concepção unitária? É o que veremos 
adiante. 

Retornando ao processo criminal, Petronilla do N., na realidade, 
conta em sua defesa apenas com o testemunho de Maxwell Porfírio de 
Assunção, também nomeado Alakija, de “quarenta e um anos, casado, 
advogado, residente aos Currais Velhos [atual rua Siqueira Campos, no 
Barbalho], natural da British Nigéria”.22 

Vários autores já abordaram a família Alakija, entre eles Gilberto 
Freyre, Donald Pierson e Alcione Amos.23 Seu pai, “Marcolino Assump-
ção, de etnia Egbá, conseguiu sua alforria no Brasil e seguiu para a Áfri-
ca”.24 Já Freyre disse que ele era 

nascido no Rio de Janeiro. Indo à Bahia adolescente, ali se casou com Maxi-
miliana. Partiu para a África. Tinha, ao que parece, o que os ingleses chamam 
de the rowing spirits. Tornou-se agente em Lagos de rico negociante afro-baia-
no, Manoel Sant’Ana. E foi quem primeiro plantou algodão em Abcokuta, 
retomando então o título dos seus antepassados Alakija. Burguesia comercial 
e feudalismo agrário.25 

Já Pierson diz que ele era 

Chefe Akigbotum, também conhecido por Elemeji, um dos primeiros 
em Abeokuta a possuir descaroçador de algodão, e sua mãe, Maximiliana 
 Assumpção Alakija, era filha do falecido Alija Cyprian Akinosho Yairu, 

22 Ele se constituiu em um dos mais importantes negros na primeira metade do século na luta 
contra o racismo na Bahia. Ele era casado com a irmã de Petronilla do N. A sua família, com 
eminentes figuras, entre eles George Alakija, ainda permanece viva, com seus vários herdeiros 
honrando a sua trajetória.

23 FREYRE, Gilberto. Acontece que são baianos. In: ______. Bahia e baianos. Textos reunidos 
por Edson Ney da Fonseca. Salvador: Fundação das Artes; Empresa Gráfica da Bahia, 1990; 
PIERSON, Donald. Brancos e pretos na Bahia: estudo de contacto racial. 2. ed. São Paulo: Nacio-
nal, 1971. (Brasiliana, v. 241); AMOS, Alcione Meira. Os que voltaram: a história dos retornados 
afro-brasileiros na África Ocidental no século XIX. Belo Horizonte: Tradição Planalto, 2007.

24 Ibid., p. 118
25 FREYRE, op cit., p. 124.
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 nativo de Oyo, ‘chefe de Abeokuta, possuidor do título Morope de Aké’, em 
honra de quem se deu o nome de Tairu a uma rua em Lagos.26

Marcolino e sua esposa Maximiliana tiveram pelo menos quatro filhos: Por-
fírio Maximiliano (ou Maxwell), que nasceu em Lagos em 1878; Plácido 
McLean e Honório, nascidos em Lagos em 1884 (eles eram provavelmen-
te gêmeos), e Emiliano. Ele teve também, pelo menos, duas filhas: Paula e 
 Angelina.27

Amos28 diz que “Porfírio Maximiliano foi para o Brasil em 1898, 
onde faleceu em 1933”. Já Freyre assevera que 

Cerca de 1886 enviou à Bahia um dos seus filhos, brasileiramente chamado 
Porfírio de Assunção Alakija, embora anglo-africanamente batizado com o 
nome de Maxwell. Maxwell Porfírio de Assunção Alakija cresceu entre a Áfri-
ca e a Bahia. Entre a Inglaterra e o Brasil. Mas sob a predominância da Bahia 
ou do Brasil. Tão brasileira se tornou a sua formação que ao chegar aos vinte 
anos passou a seguir o curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de 
Direito da Bahia, onde se bacharelou. O descendente dos Alakija perdeu o 
título africano para ganhar o de bacharel em Direito.29

Corroborando em parte Gilberto Freyre, Alcione Amos diz que ele, 

Na Bahia, estudou advocacia e se tornou um bem sucedido advogado e pro-
fessor de inglês. Casou-se duas vezes e teve pelo menos três filhos; Célia, 
Cleonice e George. Sua filha Cleonice formou-se como médica otorrinola-
ringologista e o filho George formou-se em psiquiatria, sendo no Brasil o 
precursor da utilização da hipnose como recurso terapêutico para o trata-
mento de doenças mentais e tendo também recebido a Comenda Ordem do 
Rio Branco.30 

A própria Amos tem uma explicação singular sobre o sobrenome 
Alakija: 

Os outros dois irmãos, Plácido e Honório, foram para Londres estudar advo-
cacia em 1910. Foi lá que, segundo a história oral da família, se deu a troca do 
sobrenome para Alakija. Conta-se que em Londres ficou claro que o nome 
Plácido Assumpção era absolutamente impronunciável para os ingleses, além 
de provocar risadas – na tradução em inglês, “assumption” significa palpite. 

26 PIERSON, 1971, p. 280
27 AMOS, 2007, p. 118
28 Ibid.
29 FREYRE, 1990, p. 124-125.
30 AMOS, op. cit., p. 118.
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Plácido decidiu então mudar seu sobrenome para Alakija – uma mistura de 
Ala (que significa “vem de”) e Kija (uma corruptela de Ikeja) – quando ter-
minou seus estudos em 1913. 

Antes de voltar ao processo, temos outra curiosidade levantada por 
Pierson, de que “o advogado baiano era sogro de Sua Excelência Olu-
muyiwa Jibowu, nosso Magistrado de Polícia”.31 Qual das filhas de Ma-
xwell teria voltado à África? Enfim, a família Alakija, por sua importância, 
está por merecer uma séria investigação. Mas voltemos ao processo.      

No seu depoimento, a contribuição para esclarecer o defloramento é 
mínima – imediatamente expressa pelo advogado de Frutos G. D. –, uma 
vez que o atribui ao acusado apenas “porque ouviu de Carmen que Petro-
nilla do N. havia comprado um frasco de cianureto para se envenenar por 
estar arrependida de ter se entregado a Frutos G. D.”.

Entretanto, o seu testemunho, em outro plano, é muito significativo, 
na medida em que é centrado na conduta do ofensor. Ao contrário do que 
foi uma norma em todo o processo até então, ou seja, a vítima em julga-
mento32, o que Maxwell tenta demonstrar é o comportamento irregular, a 
vida depravada e o meio familiar desrespeitoso de Frutos G. D.

Na sua narrativa, diz que, “cerca de sete horas da noite de um dia 
do mês de agosto”, encontra, na Pastelaria Triunfo, o acusado e Petro-
nilla. Dirige-se a ela e pergunta o seu destino, ela então disse que ia em 
companhia de Frutos G. D. para a casa de Judith Barreto, “senhora viú-
va do Dr. Barreto e amasiada com o denunciado”. Após, aborda Frutos  
G. D. e diz: “Olhe que esta menina é minha afilhada e veja lá este negó-
cio”, tendo a seguinte resposta: “Ok, Doutor, não tenha o menor susto, 
vou em companhia dela para casa”, e passando o bonde da Calçada, o 
tomaram.

Cerca de vinte dias depois, ele aparece em casa de sua comadre Pau-
la, mãe de Petronilla do N., e esta lhe comunica que a filha havia sido 
deflorada na Ladeira da Montanha há poucos dias. Respondeu-lhe, então, 

que já lhe tinha dito não levara bem a estada das suas duas filhas em casa da 
referida viúva, mesmo porque já sua comadre lhe havia antes comunicado 
que Frutos G. D. havia tentado contra a honra da mais velha das suas duas 

31 PIERSON, 1971, p. 280.
32 Segundo Martha Esteves, o comportamento honesto da figura masculina não estava em ques-

tão. ESTEVES, 1989, p. 76
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filhas, e que portanto ela tinha consentido na permanência delas na referida 
casa a seu contragosto. 

Depois desse fato, narra que um empregado de Frutos G. D., em 
um bonde na Baixa dos Sapateiros, disse à sua comadre: “Sinhá Paula, 
‘seu’ Frutos quer que eu corte uma patota, pois quer que eu diga que fui 
eu quem deflorou a Maria, mas eu não faço isto e não quero ser preso”.

O advogado de defesa de Frutos G. D. intervém, considerando vá-
rias questões enunciadas como improcedentes e sem maior relação com 
o delito e, por sua vez, pede “que se insira a argüição de parcialidade por 
a testemunha ser cunhado, além de padrinho da menor33 Petronilla”. Este 
é um detalhe curioso do caso, já que esta arguição é verdadeira. À época, 
Maxwell Porfírio Assunção, que se casou duas vezes durante a vida, era 
provavelmente esposo da irmã da acusada, quiçá daquela que também foi 
assediada por Frutos G. D.

Entretanto, Maxwell Assunção não se dá por satisfeito e conclui o 
seu depoimento investindo não apenas contra o acusado, mas também 
contra Judith Barreto: 

É fato público e notório o concubinato do acusado e que esta casa não é 
respeitável desde que a referida viúva tem tido abortos e uma filhinha recém-
nascida34, sendo este fato público e notório, além da tentativa de defloramen-
to de Carmen, filha de sua comadre Paula.

Concedida a palavra a Frutos G. D., este “constata o depoimento na 
parte em que se refere à falta de respeito em sua casa e que está tratando 
dos papéis para realizar o casamento com a sua companheira, a viúva 
Barreto”. Fica evidenciado no testemunho de Maxwell Assunção que a 
sua participação veemente e agressiva deve-se não apenas à solidariedade 
familial, mas também por haver Frutos G. D. atentado contra a honra de 
sua esposa, Carmen. 

Maxwell Assunção, embora originário de um protetorado africa-
no, negro, casado com uma mulher pobre oriunda de família irregular 
(filha natural), é um componente da “cidade das letras”, um advogado, 
 considerando-se com propriedades pessoais (título) e autoridade para in-

33 Consoante a legislação vigente no período, a maioridade somente era atingida aos 21 anos de 
idade.

34 Seria filha de Frutos G. D.?
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vestir contra um negociante e a filha de um homem abastado, que também 
era viúva de um doutor. E serão esses mesmos predicados que o farão, de 
forma absolutamente corajosa e destoante dos padrões de relações raciais 
vigentes, em 1923, reagir na imprensa contra a flagrante discriminação 
racial desencadeada contra os negros pela Marinha do Brasil.35 

No processo criminal, a argumentação que ele utiliza é a da moral 
vigente, legitimada institucionalmente, contida no padrão ideal elaborado 
pelos grupos dominantes, inclusive de forma indireta, assacando contra 
os padrões vivenciados pela vítima e seu grupo familiar. Tenta provar 
que Frutos G. D. é um depravado, contumaz em investir contra moças 
honestas e, sobretudo, que é um amásio, um concubino. Mais ainda, é um 
corruptor, na medida em que tenta fabricar testemunhas.

Porém, ele não se dá por satisfeito e investe contra a honra da viúva 
do doutor, tornando a sua casa não respeitável e acusando-a de matar 
seres humanos e gerar um filho natural de união ilegítima. O mais in-
teressante ainda é a admissão pelo galego – devido à internalização dos 
valores da ordem dominante – da falta de respeito em sua casa, entretanto 
como uma forma provisória, uma vez que já está se encaminhando para 
o modelo preconizado pela sociedade mais ampla, ou seja, o casamento. 

Percursos: de acusado a acusador, de acusadora a 
acusada

No seu depoimento, o acusado identifica-se como filho de Elizio 
Gonzaga D., omitindo o nome da própria mãe, com 21 anos de idade, 
solteiro, de cor branca, negociante e natural de Redondela, na Espanha. 

A maioria dos galegos que vieram para Salvador é oriunda do centro 
da província de Pontevedra, na região das serras centro-orientais, ou seja, 
uma área de terras movimentadas, baixa produtividade, com seculares di-
ficuldades econômicas e contínua emigração para a península e as Amé-
ricas, enfim, uma área campesina, pobre e de larga tradição emigratória. 

35 A sua resposta tinha o título Não é natural, Sr. Comandante. No seu artigo, dizia: “O preto é fator 
étnico preponderante na formação da mestiçagem, forte em seus variados matizes, no Brasil 
e, como brasileiro de fato e de direito é, perante a sua Constituição, igual ao branco como 
cidadão da mesma República. A Escola (de Aprendizes de Marinheiros) tendo o direito de 
escolher, como diz o comandante, este direito, só pode basear-se nos precedentes morais, nas 
aptidões ou na capacidade de resistência dos candidatos e nunca no acidente físico da cor”. A 
Tarde, 7 fev. 1923, p. 1.
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Outra consequência da emigração na região é o grave desequilíbrio dos 
sexos, posto que saíam basicamente os homens. 

Essa situação é inteiramente corroborada pelos dados coletados so-
bre os galegos em Salvador: nas fichas do Consulado de Espanha, temos 
3.505 (94,3%) homens para apenas 210 (5,7%) mulheres no período de 
1919 a 1936, e no Serviço de Registro de Estrangeiros, em 1942, a situa-
ção quase se repete, com 2.033 (86,7%) homens em relação a 272 (13,3%) 
mulheres. Por sua vez, é uma população jovem que emigra, com os indi-
víduos de até 40 anos atingindo, segundo o Livro de Registro de Sócios 
da Real Sociedade e os livros de Entrada de Passageiros, os percentuais 
de 99,2% e 75,4%, respectivamente, do total de emigrantes para Salvador. 

Assim, as características da emigração galega dessa região apresen-
tam consequências marcantes nas sociedades de origem e de destino: so-
ciedade de mulheres na Galícia versus sociedade de homens em Salvador; 
sociedade de velhos na Galícia versus sociedade de jovens em Salvador. 
Com a opção pelo pequeno comércio, conseguiram, com um diminuto 
capital, sua forma específica de trabalhar e, em associação com os patrí-
cios, tornar-se majoritários na área de alimentos e bebidas, em especial 
no ramo das padarias.361 Portanto, Frutos G. D. guarda as características 
básicas da emigração galega para a Bahia. 

Continuando o seu depoimento, diz haver conhecido Petronilla do 
N. “há cerca de um ano para cá, à casa onde reside ele, o respondente”.37 
Confirma que mandou chamar Petronilla do N. por sua irmã no mês de 
agosto e que a mesma encontrou-se com ele no Elevador do Taboão.  
Ali, convidou-a 

para ir a um castelo38 à ladeira da Montanha, e ali chegando, Petronilla do N. 
entrou em sua frente e logo foi se sentando na cama, abandonando uma ca-
deira que tinha no quarto, e ele, depois de ter relações sexuais com a mesma, 
deu a esta vinte ou vinte e cinco mil réis, retirando-se com ela, e na rua cada 
um tomou o seu lado.39

36 No período de 1900 a 1930, registram na Junta Comercial do Estado da Bahia 266 firmas.
37 Texto original: “há cerca de um ano para cá, à casa onde reside ele respondente”.
38 Denominação atribuída às casas de prostituição na Bahia
39 Texto original: “para ir a um castelo  à ladeira da Montanha e ali chegando Petronilla do N. 

entrou em sua frente e logo foi se sentando na cama, abandonando uma cadeira que tinha no 
quarto e ele depois de ter relações sexuais com a mesma, deu a esta vinte ou vinte e cinco mil 
réis, retirando-se com ela e na rua cada um tomou o seu lado”.
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E que, “por mais algumas vezes, na mesma casa, teve relações sexu-
ais com Petronilla do N., que ainda em outras ocasiões telefonara para ele 
que ali o esperaria, tendo ele por muitas vezes faltado a esses encontros”.40 
Perguntado se não desconfiava, ao convida-la, ser Petronilla do N. virgem 
e honesta, Frutos G. D. responde 

que tinha quase absoluta certeza de não ser a mesma menor virgem, pois 
tinha certeza plena ser a mesma mulher pública, porque a várias pessoas da 
casa esta confessara, o que também lhe havia dito a própria Petronilla do N.41

E, dentre essas pessoas, 

lembra-se de Joana, que havia sido sua empregada, uma velhinha de nome 
sinhá Bela e que pelo mês de julho do ano passado, tendo ido Petronilla do 
N. a um candomblé acompanhada de um criado seu, de nome Ezequiel, este 
diz abertamente que da mesma se servira, e Pedro, outro seu empregado42, 
também se relacionou com a dita Petronilla do N.

Comentando sobre a primeira vez que teve relações sexuais com Pe-
tronilla do N., afirma “que nenhuma violência fez, tendo-se lhe entregue 
Petronilla do N. com tal facilidade que logo à saída da casa ele com a mes-
ma comentou essa facilidade, ficando a mesma acanhada”.

Frutos G. D. passa de acusado a acusador. Nenhum dos depoimen-
tos anteriores é levado em conta; não foram sequer aventadas as rela-
ções entre os envolvidos precedendo e procedendo o encontro; o poder 
advindo da categoria social de Frutos G. D. e a autoridade de que está 
investido como patrão, como componente para conquistar, enganar ou 
compelir Petronilla do N., de nenhuma forma é parte constante do pro-
cesso  criminal. 

O cerco é fechado sobre Petronilla do N.: pobre, mestiça e metida 
em candomblé, nas crenças religiosas de origem africana, desvalorizadas 
e objeto de severa repressão por parte do aparelho policial do Estado.  

40 Texto original: “por mais algumas vezes na mesma casa teve relações sexuais com Petronilla 
do N. que ainda em outras ocasiões telefonara para ele que ali o esperaria, tendo ele por muitas 
vezes faltado a esses encontros”.

41 Texto original: “que tinha quase absoluta certeza de não ser a mesma menor virgem pois tinha 
certeza plena ser a mesma mulher pública porque a várias pessoas da casa esta confessara, o 
que também lhe havia dito a própria Petronilla do N”.

42 Seria Ezequiel ou Pedro o empregado que mantivera contato com Paula, no bonde, na Baixa 
dos Sapateiros?
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A política de exclusão da presença africana, visualizada expressamente na 
repressão aos candomblés, se desencadeou de forma sistemática ao longo 
das primeiras décadas do século XX. Não era o africano que se pretendia 
atingir, afinal eles eram muito poucos e envelhecidos em Salvador, mas o 
negro, como portador das marcas do atraso, da barbárie e da incivilidade. 
Portanto, era mais um elemento adicional contra Petronilla do N.

O que se destaca do depoimento de Frutos G. D. e das questões 
arroladas – “se ele desconfiava da honestidade de Petronilla do N.” – não 
é apenas a caracterização da ausência de virgindade, mas sim o estabe-
lecimento de Petronilla do N. como mulher pública, prostituta. Esteve 
com vários homens antes, fez com facilidade na primeira vez e recebeu 
dinheiro pelo favor sexual concedido, este é o quadro da conduta moral 
de Petronilla do N.

As testemunhas de Frutos G. D. – nenhum deles citados no seu de-
poimento – são um caixeiro galego, José Barral Fernandes, e um sapateiro, 
José Antônio de Cerqueira, que trabalha na rua da Misericórdia.43 Afirmam 
nos seus testemunhos não terem visto Petronilla do N. junto com Frutos 
G. D., entretanto, ressaltam que viram a acusada por diversas vezes na casa 
nº 30 à rua da Misericórdia, “acompanhada de indivíduos”. O sapateiro vai 
além, ao dizer que um dia viu Petronilla do N. entrar na casa 

acompanhada de uma outra, entrando logo Petronilla para um quarto e a ou-
tra dirigiu-se para a sala de jantar, onde ele trabalha; aí foi inquirida pela dona 
da casa, Maria Cerqueira, se Petronilla era donzela, dizendo a companheira 
dela que não era, confirmando, assim, o que havia dito Maria na porta da rua 
na ocasião em que entrava nesta casa.44

A sorte de Petronilla do N. estava lançada: entra no processo crimi-
nal como vítima de defloramento e, no seu decorrer, passa a acusada de 
prostituição.

Na primeira parte, a peça concentra-se nos elementos do âmbito 
processual, demonstrando a nulidade do único testemunho contra o acu-
sado – “só, parte interessada e mentirosa” –, destacando ter sido o advo-
gado Maxwell Assunção o responsável por todo o processo. Em seguida, 

43 A rua da Misericórdia encontra-se na Cidade Baixa com a Ladeira da Montanha.
44 Texto original: “acompanhada de uma outra, entrando logo Petronilla para um quarto e a 

outra dirigiu-se para a sala de jantar onde ele trabalha; aí foi inquirida pela dona da casa, Maria 
Cerqueira, se Petronilla era donzela, dizendo a companheira dela que não era, confirmando 
assim, o que havia dito Maria na porta da rua na ocasião em que entrava nesta casa”.
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investe contra a vítima, arguindo que a Justiça, “conforme ficou prova-
do”, não dispõe de elementos para contrariar “a afirmação do denunciado 
de que essa rapariga já não era donzela”.

Ainda, além dos argumentos concernentes à jurisprudência e à moral 
vigente, pede ao juiz para considerar 

que a suposta ofendida anuiu em acompanhar o denunciado a uma casa de 
prostituição, que recebeu o pagamento dos desejos que lhe saciou, que ali 
voltou mais quatro ou cinco vezes, como qualquer rameira vulgar, a despeito 
de dizer-se violentada. 

Em 2 de julho45 de 1919, o réu Frutos G. D. é impronunciado pela 
Justiça. O que tentamos demonstrar é a produção e explicação das dife-
rentes versões que os agentes envolvidos dão ao caso de Frutos e Petro-
nilla. Descobrir o que realmente se passou – não teria havido um caso de 
amor entre o galego e a mestiça, ele poderia, entre outras tantas questões, 
ter arguido – somente foi possível em certa medida...

Alianças extra-grupais como estratégia de ascensão 
social

A emigração galega, além dos fatores econômicos, é também causa-
da pela impossibilidade de casamento, de constituir família, para os deser-
dados. Na Galícia, para que a casa se mantivesse e perpetuasse, tendo em 
vista as pequenas parcelas de terra, tornou-se imprescindível a criação de 
um mecanismo, o millorado, ou seja, o primogênito ou qualquer dos outros 
filhos – mas somente um – herda a maior parte da propriedade dos seus 
pais, bem como o direito de viver na casa com esposa(o) e filhos. 

Os próprios testamentos46 estabelecem que o indivíduo não millorado 
somente pode permanecer na casa da família enquanto solteiro. Portanto, 
é perfeitamente explicável que poucos são os galegos que vêm para Salva-
dor casados na primeira metade do século XX e sobretudo com a família. 

45 2 de julho, como se sabe, é a data cívica mais importante da Bahia, pois nela comemora-se a 
vitória dos baianos na sua luta pela independência contra os portugueses, há exatos cem anos 
antes. 

46 “As melhoras e legados feitos a Letícia são com a obrigação de que se seu filho Celestino 
regressar de sua ausência na América, dar-lhe-á moradia na casa que se lhe lega, porém, tão so-
mente enquanto Celestino estiver solteiro”. Testamento de José Freaza Garrido, 1933,  Seção 
Judiciária, APEBa.
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Tanto assim que em pesquisa no Livro de Registro de Sócios da Real So-
ciedade Espanhola de Beneficência47, no período de 1885 a 1918, apenas 
encontramos 109 (8,2%) indivíduos casados, de um total de 1.333 sócios.

Em sua maioria, vêm sozinhos e, quando se instalam, percebem que 
as suas únicas aberturas para a sociabilidade e relações afetivas com o 
sexo oposto na sociedade de adoção estão contidas entre as mulheres das 
camadas pobres, mestiças ou negras.

Portanto, até então o envolvimento de Frutos G. D. com Petronilla 
do N. é apenas mais um caso do corriqueiro envolvimento de galegos 
com mulheres nacionais nas primeiras décadas do século XX. Entretanto, 
a história de Frutos G. D. assume papel singular na medida em que sua 
relação com Judith Barreto não é provisória – os galegos, em sua maioria, 
apenas se relacionam com as mulheres da terra até o momento em que 
ascendem economicamente e podem casar com patrícias na Galícia –, 
além desta não ser também pobre, negra ou mestiça, mas sim uma mulher 
branca e de posses. Tanto assim que, passado o processo, eles sacraliza-
ram e legitimaram a união.

Logo após, Frutos G. D. amplia as suas atividades na área de secos e 
molhados.48 Posteriormente, na década de 20 do século passado, instala-se 
em bela casa na Graça, comprada pelo sogro e diversifica as suas ativida-
des, integrando-se em um novo ramo comercial, consoante com as ino-
vações e necessidades tecnológicas do período.49 Nos anos 30, aparecerá 
como uma das grandes fortunas de galegos em Salvador. Porém, Frutos 
G. D. afasta-se completamente do grupo galego e do seu mundo, inclusive 
não participando de nenhuma de suas associações.

Todos sabemos que a Bahia, no período abordado, era uma socieda-
de particular, cuja visão de mundo dominante se afirma pelo hibridismo, 
pela integração e por uma peculiar democracia racial, social e cultural. 
Pretende ser paradoxalmente uma sociedade tradicional, mas aberta e 
cosmopolita, festeira e receptiva a todos os povos, repleta de negros e 

47 Criada em 1 de janeiro de 1885, tendo como função primordial servir como instrumento 
de assistência social, protegendo os galegos enfermos e necessitados, tornou-se a principal 
instituição espanhola na Bahia. Possui hoje um dos mais importantes hospitais da Bahia, o 
Hospital Espanhol.

48 Estabelecimentos comerciais de alimentos e bebidas. 
49 Para manter o anonimato da família, reservo-me ao direito de não indicar o novo ramo em que 

Frutos G. D. se envolveu. 
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mestiços, logo, sente-se vocacionada para tornar-se uma sociedade pro-
fundamente igualitária. 

Em particular, a presença galega em Salvador revela outra realidade: 
uma história de fechamento e autoritarismo, discriminação e estigmatiza-
ção, desigualdade e injustiça. Uma sociedade que penetra no século XX 
sem maiores transformações e que não queria mudar, seja sua estrutura 
de poder tão arraigada, seja a posição dos variados grupos na sua estrati-
ficação social.

Assim, a imigração sempre pretendida de mão de obra estrangeira 
deveria ser para o campo, jamais para Salvador. Nada de mais trabalhado-
res e brancos para provocar alterações ou sublevações na ordem estabele-
cida, sobremodo pelas ideias revolucionárias que poderiam disseminar na 
massa trabalhadora negra. 

Mas os galegos, embora não desejados, chegaram, e cada vez em 
maior número. Incorporaram-se, de forma predominante, ao baixo co-
mércio de alimentos e bebidas e se concentraram especialmente no centro 
antigo de Salvador. De forma visível, cedo, ainda na Primeira República50, 
alcançam significativa participação na economia da cidade. 

Uma mão na luva: os grupos dominantes precisam de um bode 
expiatório para a crise de alimentação e a carestia de vida em Salvador. 
Investem na classificação do grupo, tornando os galegos os responsá-
veis pela exploração do povo nas padarias, pastelarias e armazéns. São re-
presentados como gananciosos e ladrões; forçam os patrícios a trabalhar 
como escravos e, por sua vez, sempre aumentam os preços e as contas, 
procurando de todas as formas ludibriar os nacionais. Vêm de zona rural, 
sendo sujos e iletrados, inclusive não conseguem falar o português direito. 
São brancos que, por racismo, não querem se misturar com os nacionais, 
sobremodo a população negra. 

Para a grande massa trabalhadora, a representação construída sobre 
a realidade do grupo encontra fácil eco. Os galegos ocupam espaços no 
mercado de trabalho que poderiam ser dos trabalhadores negros e pobres, 
fecham o acesso dos seus estabelecimentos aos nacionais e são brancos 
que, em permanente contato no comércio com os trabalhadores, se iso-
lam completamente na vida social.   

50 A Primeira República compreende o período de sua proclamação no Brasil, ou seja, 1889, até 
1930.
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Não tardam os conflitos entre galegos e nacionais, impondo-se com 
ênfase a percepção da particularidade e o lugar determinante da iden-
tificação negativa do grupo. Reconhecidos como espanhóis ou galegos, 
com atributos estigmatizantes, é construída, simbolicamente, a imagem 
do grupo, fazendo da sua existência um reflexo do enunciado pela so-
ciedade mais ampla. Muitos não resistem e retornam à Galícia, mesmo 
pobres, para nunca mais voltar, mas um grupo expressivo permanece e 
mostra a sua força.

Cedo percebem que, sozinhos, individualmente, não têm outra esco-
lha a não ser aceitar a posição subalterna que lhes é atribuída e resignar-
se diante da imagem desvalorizada e estigmatizada conferida ao galego. 
Como tática, afirmam-se na sociedade de adoção através da associação 
grupal, da ação coletiva, solidária e cooperativa, que irá lhes permitir a 
construção da resistência na vida social e a conquista de espaços na eco-
nomia. Nasce uma identidade galega, pautada numa ideologia étnica e 
numa cultura de contraste. Uma nova cultura que emerge relacionalmente 
da situação contextual da nova sociedade, não sendo nem restrita aos la-
ços primordiais ou de origem, nem tampouco caracterizada apenas como 
uma defesa de interesses comuns.   

Entre os traços marcantes da nova cultura, inventada pelo grupo, 
aparecem o culto ao trabalho e à família.

A concepção do trabalho, as práticas e o discurso que o envolvem 
marcam os limites e as fronteiras entre os galegos e os nacionais. Eles 
veem os nacionais como indolentes e preguiçosos, gente que gosta de 
moleza e muita pose, um povo perdulário, de festa e cachaça, que tem 
no trabalho apenas uma forma de garantir a sobrevivência. Os galegos se 
consideram, etnocentricamente, como predispostos ao trabalho e tendo 
no mesmo um componente fundamental de sua conduta e do ethos do 
grupo na nova sociedade.

A família é outra instância da cultura que aparece como unidade bá-
sica de reprodução do grupo galego em Salvador. Através dela a tradição 
se faz mito de origem, sendo mantido de forma permanente o vínculo 
com a Galícia. Agente básico de socialização, é na sua intimidade, pelas 
relações de parentesco e viagens, cartas e lembranças, língua e culinária, 
que se preserva o pouco da expressiva cultura galega em Salvador. A fa-
mília indica uma oposição marcante ao mundo baiano, na medida em que 
se perfaz endogamicamente. 
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Casamento tem que ser dentro do grupo, mantendo as regras de 
sucessão, a forma específica de socialização e a unidade corporada do 
grupo. Casar com nacionais implica, de forma geral, em contaminar o 
grupo, desprestigiando-o e provocando a quebra dos valores galegos em 
Salvador. O casamento entre galegos aparece como um dos sinais mar-
cantes para o estabelecimento de suas fronteiras e distinção.

A deliberação de manter a coesão grupal e a endogamia aparecem 
como o caminho para superar a contradição entre uma superioridade cul-
tural valorada – em relação aos pobres e negros de Salvador – e uma 
insegurança real51 – a reação generalizada da sociedade contra o grupo –, 
o que somente torna-se possível com o reforço da solidariedade étnica. 
Como pode então o grupo galego se opor ao casamento de Frutos G. D., 
na medida em que Judith Barreto não era negra nem pobre?

O problema é que a resistência ao casamento com nacionais, além 
de se pautar em classificadores raciais e econômicos, implica também em 
valores morais. Valoração centrada, sobretudo, na mulher e sua conduta, 
já presente nos padrões oriundos da Galícia e perfeitamente incorporada 
nas representações dos galegos na Bahia. Com a sólida rede de comuni-
cação imanente à solidariedade do grupo, os rumores do processo e as 
considerações em relação à honra de Judith Barreto devem ter provocado 
visíveis efeitos na avaliação dos galegos.

Como aceitar no grupo uma mulher, mesmo sendo branca e de 
posses, de conduta irregular e imoral, além de mãe desnaturada?52 Se o 
próprio Frutos G. D. considera a sua situação com a viúva uma falta de 
respeito, como entender de outra forma?

 Entretanto, se essa é a leitura do grupo galego, torna-se imprescindí-
vel incorporar a outra vertente: Frutos G. D. O nosso protagonista já vive 
há mais de oito anos em Salvador e conhece perfeitamente os padrões e a 
realidade do grupo galego na cidade. Portanto, está perfeitamente cônscio 
de que o seu casamento com Judith Barreto irá implicar no afastamento 
do mundo galego.

51 Em 1919, momento de grande luta da população contra a carestia, os estabelecimentos gale-
gos, em especial as padarias, foram depredados e invadidos. Sobre o assunto, ver SANTOS, 
Mário Augusto da Silva. Sobrevivência e tensões sociais: Salvador (1890-1930). 1982. 471 f. Tese 
(Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, 1982. 

52 Não deixei de perceber, após concluir este artigo, o viés machista da documentação utilizada, 
como um reflexo dos valores vigentes na sociedade baiana. Por exemplo, Judith Barreto não 
tem voz.   
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A sua definição em relação ao casamento significa, desta maneira, 
“algum tipo de cálculo e planejamento, não do tipo homo economicus, mas 
alguma noção, culturalmente situada, de riscos e perdas quer em termos 
estritamente individuais, quer em termos grupais”.53 Não seria a demora 
em casar-se um efeito de tal avaliação? Qual a melhor alternativa para 
Frutos G. D.: permanecer no grupo, com a segurança da sua proteção 
e solidariedade, mas contido nos seus padrões rígidos e limitadores, ou 
optar pela perspectiva individualista54, buscando de forma particular sua 
ascensão no mundo exterior? A lógica do grupo étnico ou do sistema de 
classes? Decide pelo casamento, tornando-se um stranger para o grupo 
galego.

Frutos G. D. chega a Salvador adolescente, começa a sua vida profis-
sional trabalhando para patrícios e, com muita dedicação, torna-se patrão 
no comércio. Na sua trajetória, vivencia vários universos sociais e, por sua 
vez, ainda jovem já atinge papéis que o tornam respeitado, temido, e que 
para ele são extremamente gratificantes. 

A sua união com Judith Barreto, por outro lado, abre novas alternati-
vas para uma possível integração aos grupos dominantes. Por que, então, 
permanecer vinculado a um grupo sem prestígio na sociedade mais ampla 
e onde a sua individualidade seria controlada, abafada, reprimida pelos 
padrões imperantes?

Quando alcança sucesso econômico, “ajuda” os galegos pobres que 
chegam a Salvador, porém se mantém afastado do universo social do gru-
po. Então os galegos tentam coopta-lo para o feliz retorno, mas já era 
tarde, pouco podem oferecer. 

Tem os filhos nos melhores colégios da cidade, frequenta os clubes 
da alta sociedade, tem relações econômicas (longe do balcão) paritárias 
com os grupos dominantes, passa incólume pelos problemas – inclusive 
políticos – enfrentados pelos galegos, por que retornaria ao grupo étnico? 
Enfim, Frutos G. D. faz uma leitura divergente do grupo e obtém êxito, 
não é mais um galego da Bahia, é um espanhol rico e integrado ao paraíso 
de todas as raças.

53 VELHO, Gilberto. Projeto, emoção e orientação em sociedades complexas, em Individualismo 
e cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 
1981. p. 29

54 Sobre as noções de individualismo e hierarquia, prestígio e ascensão, ver Gilberto Velho, Pres-
tígio e ascensão social: limites do individualismo na sociedade brasileira. Ibid., p. 39-54.
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Algumas lições ficam desta narrativa. Primeiro, a repulsão, o despre-
zo, o afastamento, o desrespeito a um grupo que apresenta uma identidade 
diferente na sociedade de adoção, gera a construção de barreiras, de mu-
ros de segurança pelo grupo desvalorizado, o qual se agarra à sua maneira 
específica de ser. Afirma-se a separação cultural, a qual implica no afas-
tamento da pluralidade e da busca de uma humanidade comum, pautada 
no respeito ao outro. Consagra-se a “defesa da comunidade” pelos fracos, 
onde qualquer tentativa de aproximação com os “estranhos’ torna-se um 
sinal de “traição e razões para ostracismo e degredo”.55 Segundo, se, por 
um lado, é um direito do grupo reagir às forças assimiladoras e destrutivas 
da capacidade do grupo de integrar-se à sociedade mais ampla, mantendo 
a sua diversidade, por outro, é um direito do indivíduo reagir às pressões 
do grupo que afastam ou negam a sua escolha. A supressão da possibi-
lidade democrática de igualdade e liberdade para o grupo pela sociedade 
de adoção não deve ser reiterada no grupo, com o indivíduo sendo impe-
dido de escolher a pluralidade de formas comuns de vida humana. É um 
direito seu, que poderá ser visto como “traição”, mas também como uma 
maneira de dizer a todos “como somos parecidos e como poderemos nos 
conhecer”, estabelecendo uma só humanidade. 

E essas questões aparecem de forma concreta no grupo galego em 
Salvador. A partir da década de 60 do século passado, a sociedade baiana 
se transforma com a aceleração da urbanização e o novo processo de in-
dustrialização, gerando o aparecimento de novos grupos na estrutura de 
poder, outras formas de mobilidade, novos estilos de vida e novos modos 
de comunicação e convivência social. 

Salvador já não é a mesma e o galego acompanha o ritmo de mu-
danças, tornando-se apenas mais um componente, sem maior significado 
para as novas estruturas de poder e controle social. Por um lado, os gale-
gos são aceitos e integrados na vida econômica, social e cultural da cidade, 
por outro, cada vez mais aceitam os valores universalistas e assimilam as 
normas e valores vigentes na sociedade de Salvador. 

A ascensão do grupo, reiterando o que já havia feito Frutos G. D. 
muito antes, torna-se uma realidade, pois sem as barreiras do passado eles 
transformam-se em “baianos galegos”, aparecendo, não sem uma certa 
dose de ironia, como um plano expressivo do pluralismo e abertura dos 

55 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003. p. 127
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baianos a todas as raças e povos. Sob outras formas, “o paraíso racial e 
cultural” continua. E os negros? Ah, essa é outra história.
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