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Prefácio

Anteriormente ao efeito centrípeto que a pandemia da covid-19
exerceu sobre as atenções, 2020 e os próximos anos prometiam a
celebração em cascata do bicentenário de vários eventos que enquadram o acontecimento fundador por excelência do país, aquele grito
da Independência de 1822: a revolução liberal portuguesa de 1820;
o constitucionalismo de 1821; no ano seguinte, o “Fico”, a aclamação
e a coroação de D. Pedro, além da Constituição aprovada pelas Cortes
portuguesas; a Assembleia Constituinte de 1823; a Constituição de
1824; os tratados de reconhecimento antes e depois de 1825; e a
abertura da primeira legislatura brasileira, em 1826.
Tais episódios serviram de principais referências à “história da
independência”, formulada ainda no século XIX, como encenação de
um drama protagonizado por alguns personagens-chave: D. João VI,
Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Hipólito José da Costa e um
punhado de outros. Em sintonia com modelos europeus e americanos,
esta tornou-se a versão hegemônica do parto quase incruento da gloriosa nação brasileira, para uso de autoridades, das escolas e mesmo
da maioria dos ensaístas que escreveram a respeito, quase sempre
pouco críticos, surgidos das precárias condições de alfabetização e
das tíbias instituições culturais de nossa realidade. Como resultado,
contrastando com a rica diversidade de pontos de vista que marcou
e continua a marcar a interpretação da Glorious Revolution de 16881689, na Inglaterra, a da ruptura das colônias americanas em relação à
Coroa do outro lado do Atlântico a partir de 1776, ou a da Revolução
Francesa de 1789, a compreensão daquele suposto grito às margens
do Ipiranga converteu-se em imagem icônica do processo mediante o
11
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pincel de Pedro Américo, mas revelou dificuldade para gerar aprofundamentos e controvérsias. Erigiu-se em mito.
No entanto, deixados, em geral, na sombra, também não
faltam ao período acontecimentos de natureza distinta: as violências na praça do Comércio do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1821;
a devassa chamada de bonifácia, em 1822, contra os partidários de
Gonçalves Ledo, acusados de “carbonários”; o movimento dito da
Vila Francada, em Portugal, o fechamento da Constituinte no Brasil
e o exílio de José Bonifácio, em 1823; os conflitos armados na Bahia,
Pernambuco e outras províncias, de 1822 a 1825; e, poucos anos
depois da morte de D. João VI, em 1826, o começo da longa e cruel
guerra civil pelo trono português entre os irmãos Pedro e Miguel.
Tais episódios – à semelhança de muitos outros posteriores e até
contemporâneos – constituem assombrações de um passado que, ao
conservar a escravidão por tantas décadas, marginalizar os libertos
após 1888 e ignorar uma política educacional consistente de massas,
não soube extirpar as raízes da sociedade de antigo regime: desigual,
injusta e prepotente, por definição.
Como resultado, se alguns dos protagonistas de 1822 participaram da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
em 1838, para eles, a maioria das lembranças que conservavam
coube à arca do oblívio, pois não se coadunavam com a concepção
da história heroica que pretendiam elaborar. Em meados do século
XIX, Francisco Adolfo de Varnhagen enquadrou e documentou os
marcos cronológicos da América portuguesa até a chegada da Corte,
em 1808. Ao morrer, em 1878, porém, deixou inacabada a História
da Independência (que só veio à luz em 1916), na qual recorria com
originalidade a depoimentos dos contemporâneos. João Capistrano de
Abreu não se interessou pelo período. Ao contrário, o também original Manuel de Oliveira Lima escreveu o Movimento da Independência
(1922), que, na sequência de D. João VI no Brasil (1908), soube situar
o acontecimento na dinâmica da história portuguesa.
12
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Motivados em parte por outra efeméride, novos trabalhos de
referência somente surgiram a partir de 1972. Na contramão das comemorações patrocinadas pelos militares no poder, a coletânea 1822:
dimensões, organizada por Carlos Guilherme Mota, reuniu uma série
de estudos sobre o período escritos por autores, na maioria, ligados à
Universidade de São Paulo (USP); alguns importantes até hoje, como
o de Maria Odila Leite da Silva Dias, tornando-se obra indicativa do
novo lugar que a pesquisa histórica vinha a ocupar no país, graças
à implantação do sistema de pós-graduação. Pouco depois, José
Honório Rodrigues publicou os cinco volumes de Independência:
revolução e contrarrevolução, uma versão do que sempre defendera
sob o nome de “história combatente”, com suas virtudes e deficiências. Gestados naquele mesmo ambiente universitário da USP, por
sua vez, desde 1975, os numerosos trabalhos de Maria Beatriz Nizza
da Silva escolheram direção diferente ao emprestar relevo inédito
aos aspectos políticos e culturais, culminando em Movimento constitucional e separatismo no Brasil, 1821-1823 (1988). Nos Estados
Unidos, pela mesma época, Thomas Flory seguiu vereda paralela
ao desbravar território quase desconhecido com Judge and jury in
Imperial Brazil (1981). Paralelamente, José Murilo de Carvalho obtivera seu doutoramento em Ciência Política, em 1975, com tese que
somente chegou ao Brasil a prestações, em 1980 (A construção da
ordem) e 1988 (Teatro de sombras). Também em 1988, Roderick J.
Barman publicava a igualmente notável história política do período,
Brazil: the forging of a nation, 1798-1852.
Por motivo evidente, acompanhei de perto a elaboração de
Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência,
1820-1822, de Lucia Maria Bastos Pereira das Neves, defendida na
USP, em 1992, embora publicada somente em 2003. Ao recorrer a
fontes e a autores portugueses, como Valentim Alexandre; ao retomar novidades desencavadas por sua orientadora; e ao acrescentar
um olhar original que não faltava à intuição das possibilidades que
13
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abordagens como a história dos conceitos e a das linguagens políticas
ofereciam, a obra surgiu, ao lado daquelas de Cecilia Helena de Salles
Oliveira (1987), de Gladys Sabina Ribeiro e de Iara Lis Schiavinatto
(1997), como uma, senão a principal, até agora, síntese inovadora do
período, capaz de romper com os quadros de ferro estabelecidos pela
perspectiva econômico-social da dinâmica colônia/metrópole, então
predominante. Em particular, ampliou de maneira considerável o
conhecimento sobre os tão característicos folhetos políticos que circularam em grande quantidade na época, viabilizando, mais tarde,
a excepcional publicação dos quatro volumes de Guerra literária,
organizada em conjunto com José Murilo de Carvalho e Marcello
Basile (2014).
Com o ingresso no século XXI, a consolidação e a multiplicação acelerada dos programas de pós-graduação em história, mais
o apoio das agências de fomento estaduais, mais bem estruturadas,
traduziram-se em crescente número de teses, dissertações, artigos,
coletâneas e livros publicados na área, do que resultou a inevitável
fragmentação das temáticas investigadas – por períodos, abordagens e regiões do país. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de recursos para participação em eventos ou sua organização, somada
às insistências da Capes e do CNPq, trouxeram a preocupação com
a chamada internacionalização. De fora para dentro, o movimento estabeleceu uma continuidade com as iniciativas anteriores dos
brazilianistas, ainda que raramente revelasse impactos equivalentes.
Ao pretenderem inserir a história do Brasil numa história global atlântica ou algo equivalente, Jeremy Adelman (2009) e Gabriel Paquette
(2013), por exemplo, contribuíram sobretudo para tornar acessíveis
dados e perspectivas, que já circulavam por aqui, a leitores de língua
inglesa. Na mão inversa, e no longo prazo, o balanço talvez se revele
mais positivo, graças à inserção de pesquisadores brasileiros em
grupos e redes de pesquisa do exterior, como foi o caso, entre outros,
do ambicioso projeto denominado “Iberconceptos”, cujas concepção
14
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e coordenação geral couberam a Javier Fernández Sebastián, tendo
resultado em dois importantes volumes (2009 e 2014).
Impossível acompanhar aqui, em todas as direções, o percurso
do estilhaçamento pelo qual a disciplina passou, ainda mesmo a respeito de assunto determinado, como o do rompimento com Portugal
e os primórdios de organização do país independente. A título ilustrativo, vale lembrar a tese de Alexandre M. Barata (2002), Maçonaria,
sociabilidade ilustrada e Independência (Brasil, 1790-1822); os dois
grandes congressos organizados por István Jancsó, cujos trabalhos
saíram publicados em 2003 (Brasil: formação do Estado e da nação)
e 2005 (Independência: história e historiografia); o originalíssimo
Feeding the City: From Street Market to Liberal Reform in Salvador,
Brazil, 1780–1860 (2010), obra-prima de Richard Graham, então há
duas décadas convertido à história política e institucional; e, last but
not least, a interpretação da Independência em Pernambuco na pena
de Evaldo Cabral de Mello (A outra independência, 2014).
E dentre as novidades surgidas, uma das mais significativas
consistiu na preocupação renovada com a relação tensa, quase
sempre, entre o Rio de Janeiro, herdeiro do prestígio de sede da
Corte e de ex-capital de um império, e as províncias, distantes na
geografia e diversas nos interesses, cujas elites pouca necessidade
tinham da interferência do centro para assegurar seu próprio domínio local. Nessa direção, ao lado do estudo das numerosas revoltas do período, acompanhar o esforço de cada uma para alinhar
o aparelho administrativo provincial às coordenadas inspiradas
pelo modelo constitucional, que o Trono e a assembleia emitiam,
torna-se via privilegiada para compreender o campo de forças da
política local, assim como o grau de atração ou repulsa que seus
representantes demonstravam diante das iniciativas da Corte.
Emergiu, assim, a problemática dos conselhos de província, a qual
constitui, para a Bahia, o tema deste estudo que o leitor tem em
mãos e que tive a satisfação de orientar.
15
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Nas páginas de O Conselho Geral de Província: espaço de experiência política na Bahia (1828-1834), encontram-se muitos dos
entraves que se colocavam no caminho da construção do novo país,
surgido em 1822. Até então, o vasto território, muito desigualmente
ocupado, dividia-se em cerca de 600 freguesias, que compunham a
malha bastante larga da superficial devoção cristã, e que, junto com a
língua, a todos unia, pelo menos em teoria. Em densidades variáveis,
aqui e ali surgiam vilas cujas câmaras funcionavam como a caixa de
ressonância mais remota a que chegavam as instruções enviadas, por
escrito, dos centros distantes de poder – a capital provincial, uma
das sete ou nove sés diocesanas ou a Corte, no Rio de Janeiro. No
plano intermediário, meia centena de juizados de fora e três dezenas
de ouvidorias asseguravam a precária justiça, ainda em moldes do
antigo regime. A população, quando não escrava, era majoritariamente miserável, analfabeta, supersticiosa, presa a rotinas imemoriais, na dependência do pároco ou do cura, nem sempre próximo,
para ouvir as notícias que chegavam impressas de longe, apesar da
circulação crescente de panfletos, jornais e livros nas cidades e nas
vilas de muitos habitantes.
Nesse ambiente, como se formavam solidariedades? Como
se exprimiam reivindicações? Como se criavam motins? Em suma,
como se fazia política? A Constituinte de 1823 preocupara-se em
estabelecer o governo provincial composto por um presidente, escolhido pelo imperador, e um “Conselho de Governo”, com membros eleitos em conjunto com os deputados gerais. A Constituição
outorgada de 1824, referendada pelas câmaras municipais, foi mais
longe. Acrescentou ao dispositivo um Conselho Geral da Província,
convertido pelo Ato Adicional de 1834 em assembleia provincial.
Dessa maneira, na esteira de estudos semelhantes, referentes a outras
províncias, surgiu na Bahia, como a presente obra mostra, um espaço
próprio destinado à discussão política. De experiência mais imediata
do que a longínqua assembleia, a novidade exigia dos integrantes o
16
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lento aprendizado de regras inéditas de comportamento e de procedimento, mas não demorou para que ali ecoassem os interesses das
elites e até mesmo para que se ouvissem queixas do povo miúdo.
Vencidos os tumultuados anos de 1822 a 1826, depois do estreito
exercício que representaram as câmaras coloniais e a gestão das
mesas de irmandades, os conselhos de províncias, apesar de suas
limitações, converteram-se na primeira experiência direta de gestão
democrática da coisa pública que o Brasil conheceu.
Esse aspecto constitui apenas um dos muitos motivos para
ler o excelente livro originado da tese de Nora de Cassia Gomes de
Oliveira, que há 200 anos da Independência adquire enorme relevância para refletir sobre as “dificuldades que tem um reino velho
para emendar-se” (A. N. Ribeiro Sanches, 1699-1783).
Dr. Guilherme Pereira das Neves
Prof. Titular do Departamento de História da
Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói

17

Introdução

O livro que o leitor tem em mãos é resultado da pesquisa de doutorado desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em História
da Universidade Federal Fluminense (UFF). O estudo analisou a
importância do Conselho Geral da Província da Bahia (CGP) como
lócus de aprendizado do exercício político da elite baiana, no processo de construção e organização do Estado recém-independente,
durante o período de 1828 a 1834.
A compreensão da nova instituição está relacionada ao processo de ruptura dos vínculos políticos entre Brasil e Portugal, cuja
independência, formalmente declarada em 1822, colocava a necessidade de estabelecer as bases legais para a organização do Estado
em formação. Além desta questão legal, também estavam em jogo,
naquele momento, a consolidação do poder e a garantia da unidade
do imenso território que trazia em seu bojo interesses diversos. Essa
tarefa não seria possível sem que fosse garantida a institucionalização
de espaços de poder estabelecidos além da Corte. Por isso, a relação
entre o governo central e as províncias esteve na pauta de discussão
logo nos primeiros momentos em que se reuniram os representantes
das várias partes do futuro país.
A legislação resultante do debate – a Lei de 20 de outubro de
1823 e a Constituição outorgada de 1824 – garantiu o controle do
governo central sobre os principais cargos político-administrativos,
sendo prerrogativa do imperador a escolha dos ministros de Estado
e presidentes de província. Por outro lado, ela deixou brechas para a
atuação das elites provinciais por intermédio dos conselhos provinciais: o Conselho de Governo (cg) e, sobretudo, o Conselho Geral
19
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de Província (CGP). O Conselho de Governo era um órgão consultivo do presidente da província, formado por seis membros eleitos
e, por isso mesmo, também referenciado como da presidência.
O Conselho Geral da Província ou Conselho Provincial era constituído por 21 ou 13 membros eleitos, a depender da população de
cada província, e seu funcionamento estava definido por regimento
próprio, independente da presidência da província. Em 1834, foi
substituído pelas assembleias provinciais.
A despeito de que o poder de decisão dos conselhos fosse limitado, sua análise permite pensar a formação do Estado Nacional
no Brasil tendo como ponto de partida a participação das províncias no jogo político estabelecido após a Independência, sobretudo
a partir da atuação do Conselho Geral de Província. Além disso,
amplia o conhecimento sobre o Primeiro Reinado, extrapolando as
discussões geralmente circunscritas à atuação do imperador e da
montagem administrativa da Corte, da assembleia constituinte e,
depois, geral e à abdicação.
O Conselho Geral de Província foi importante instrumento
de pressão, capaz de influir em decisões tomadas por instâncias hierarquicamente superiores a ele. Por isso, sua existência e atuação não
podem ser minimizadas e, dessa forma, constitui-se em objeto de
análise para conhecermos o cotidiano e a organização administrativa
das províncias. Sua estrutura e funcionamento garantiram às elites
políticas das províncias a possibilidade de interferir em decisões de
âmbito provincial e, mais tarde, chamar para si a responsabilidade
de tomar as próprias decisões de forma autônoma e independente, guardados os limites definidos na legislação. Por isso, elegemos
o Conselho Geral da Província da Bahia como objeto de pesquisa
capaz de nos revelar um pouco mais sobre a história da Bahia do
século XIX, particularmente em um período sobre o qual os estudos
ainda são escassos.

20
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Os conselhos gerais de província foram definidos na
Constituição de 1824 (BRASIL) como uma forma de “reconhecimento e garantia do direito do cidadão intervir nos negócios da
sua Província, e que são imediatamente relativos a seus interesses
peculiares”. Constituíram-se, no estabelecimento da esfera provincial, como espaço político intermediário entre o Poder Central,
representado pelo governo e pela assembleia legislativa, e o poder
local, organizado pelas câmaras municipais. Talvez, por isso, sua
composição guardasse alguma similitude com a da Assembleia Geral
como espaço de decisão, capaz de contemplar representação política
mais ampla do que se tinha até então nas províncias. Sua composição
numérica o diferenciava bastante dos órgãos que existiam, como as
câmaras municipais e o Conselho de Governo, e até mesmo as bancadas de deputados gerais.
A eleição de seus membros era realizada no mesmo período
que a dos representantes da Assembleia Geral e o mandato destes
estendia-se pelo período de quatro anos. Para fazer parte do CGP,
eram exigidas idade mínima de 25 anos, “probidade” e decente subsistência. A reunião dos conselheiros acontecia todos os anos, em
primeiro de dezembro, nas capitais das províncias, e tinha duração
de dois meses, com possibilidade de prorrogação por mais um.
As sessões do conselho não podiam ser realizadas com menos da
metade de seus membros. Estava vetada a eleição do presidente, do
secretário e do comandante das armas das províncias como membros do CGP.
O CGP era uma instituição de natureza propositiva, constituindo-se como lugar de debate e deliberação dos interesses da província de suma importância no conjunto da organização do Estado
ao firmar-se como instância política capaz de contribuir para a consolidação do projeto de unidade nacional. Suas resoluções, apesar de
precisarem ser aprovadas pela Assembleia Geral, não podiam ser alteradas por ela, o que garantia aos conselheiros espaço na discussão
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política e possibilidades de exercer pressão para aprovação de medidas que diziam respeito às especificidades provinciais.
Durante os seis anos de atividade do CGP (1828-1834), na
Bahia, passaram 47 conselheiros, entre efetivos e suplentes, que tiveram a oportunidade de conhecer e decidir sobre assuntos e lugares
que estavam, anteriormente, a cargo das câmaras municipais. Além
disso, seus membros consolidaram o CGP como um espaço de poder
na província capaz de proporcionar momentos de encontros, debates e trocas de experiências entre aqueles que habitaram o mesmo
território e que pouco o conheciam, a exemplo do que aconteceu nas
Cortes reunidas em 1820, em Portugal, e na Assembleia Constituinte,
em 1823, no Rio de Janeiro, onde, pela primeira vez, se encontraram
os representantes da futura nação.
Apesar de enfrentar algumas dificuldades para garantir o
quórum nas sessões, o CGP não deixou de se reunir desde 1828,
momento em que foi regulamentado, até 1834, quando foi substituído pelas assembleias provinciais, instituídas pelo Ato Adicional à
Constituição. Durante aquele período, a instituição foi se fortalecendo paulatinamente no âmbito provincial e demarcando seu posicionamento em relação às autoridades constituídas.
Como espaço de atuação, o CGP possibilitou aos seus membros a ampliação da experiência política e a incursão no debate que
envolvia as várias instâncias e esferas de poder. A análise de suas
decisões permitiu-nos abordar diferentes aspectos que possibilitaram conhecer quem eram, como atuaram e que decisões tomaram
aqueles que ocuparam as instituições provinciais criadas no bojo da
construção do recém-independente Estado.
Graças ao Conselho Geral da Província da Bahia, pudemos
compreender um pouco mais a história política do Brasil e contemplar um momento da história da Bahia ainda lacunar, qual seja,
o período entre o pós-independência e a Regência. Nesse sentido,
a capital e o interior da Bahia do início do século XIX revelam-se em
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“A Bahia no início do século XIX: Salvador e além” a partir da construção de sua “cartografia”, para compreendermos como os níveis
diferenciados de condições materiais, de contingente populacional,
de capacidade de comunicação e mobilização das vilas, que compunham inicialmente suas quatro comarcas, influenciaram diretamente a composição política do CGP.
Em “A construção dos espaços de poder na província da
Bahia”, ocupamos-nos da administração provincial a partir da organização, do funcionamento e da composição dos conselhos provinciais: Conselho de Governo e Conselho Geral da Província. Como
os membros desses conselhos eram eleitos, dois aspectos importantes foram abordados: o primeiro deles diz respeito ao impacto da
Constituição no que concerne à definição de direitos políticos para
a população de um território de passado colonial profundamente
marcado pela estratificação social e por limitados direitos políticos
ou civis; o segundo está relacionado à realização sistemática de eleições para as novas instâncias de poder.
A representação da província, de dimensão territorial extensa,
foi analisada em “Os Conselheiros: a elite política baiana”, em que
procuramos ampliar o conhecimento sobre os membros da elite política da Bahia por meio da construção da biografia coletiva. A partir
da definição de elementos comuns, como o local de nascimento e da
origem familiar, as relações sociais e políticas estabelecidas, considerando a participação em instituições e cargos ocupados nas vilas e
nas várias esferas de governo, o tamanho e a origem da riqueza individual e a formação educacional, pudemos entender o lugar social e
a atuação política dos 47 conselheiros que tomaram assento no CGP,
no contexto da Bahia, no início do século XIX.
Depois de analisarmos as condições materiais e política das
vilas, o perfil de seus representantes e o papel do Conselho Geral
da Província na estrutura administrativa, examinamos, a partir
da “Atuação, debates e tensões”, o funcionamento e a atuação dos
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conselheiros no sentido de afirmarem a autoridade e fortalecerem o
CGP mediante as outras instituições provinciais, destacando o seu
papel como importante instrumento de pressão política, capaz de
influir na construção da esfera provincial de poder.
Por fim, com “O Conselho Geral de Província e a Regência”,
evidenciamos os limites de decisão dos conselheiros e como a possibilidade de transformar os CGP em assembleias provinciais, com
poderes ampliados, fez com que os representantes baianos se colocassem a favor do governo regencial e das reformas da Constituição.
A análise desses diferentes aspectos requereu a utilização de
uma farta e variada documentação composta por memórias de autoridades da época, assim como crônicas e relatos de viagens para
conhecermos a província da Bahia no início do século XIX. Para a
biografia coletiva dos conselheiros, recorremos à coleção “Dados
Biográficos”, da Biblioteca Nacional, às “Ordens Honoríficas e
Registro das Mercês”, do Arquivo Nacional, ao “Livro dos Irmãos
da Santa Casa de Misericórdia da Bahia”, à “Relação dos Estudantes
Brasileiros em Coimbra”, ao “Livro de matrícula dos Engenhos da
Capitania da Bahia pelos Dízimos Reais” e a dicionários biobibliográficos. Para a organização e o funcionamento do CGP, assim como
para as decisões e propostas encaminhadas às diversas autoridades
e instituições, consultamos atas eleitorais, diplomas, legislações, atas
do Conselho de Governo, atas do Conselho Geral da Província da
Bahia, correspondência entre autoridades e as câmaras municipais
e alguns jornais.
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