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“Duas grandezas neste instante cruzam-
se! 
Duas realezas hoje aqui se abraçam!... 
Uma - é um livro laureado em luzes... 
Outra - uma espada, onde os lauréis se 
enlaçam. 
Nem cora o livro de ombrear co'o sabre... 
Nem cora o sabre de chamá-lo irmão...” 
 

(Castro Alves – 1867) 



 
 

RESUMO 

 

 

 

Em fevereiro de 1821, cerca de um ano e meio antes da proclamação de 
independência do Brasil, a Bahia começava a viver momentos de tensão relacionados 
à opressão portuguesa destinada a dificultar as tentativas de emancipação política do 
país. A ascensão do general lusitano Madeira de Melo, alçado ao cargo de governador 
das armas daquela província para fazer frente às distensões políticas e sociais que 
insurgiam em Salvador, desagradou aos soteropolitanos e desencadeou uma série de 
abusos e violências por parte dos portugueses. A única saída dos baianos era 
organizar um exército de voluntários e reagirem à altura. Em 1822, composto por 
gente de toda natureza, inclusive por escravos, nasce o Exército Pacificador, embrião 
do Exército (Imperial) Brasileiro, com a missão de expulsar as tropas lusitanas da 
Bahia. Passados quase 200 anos dos conflitos ocorridos naquela província, esse 
trabalho procurou compreender em qual medida os combates pela independência na 
Bahia concretizaram a emancipação política do Brasil e de qual modo influenciou na 
formação do Exército (Imperial) Brasileiro. Com o intuito de atingir as metas 
estabelecidas, esse estudo foi desenvolvido, entre setembro de 2019 e setembro de 
2020, por meio de uma acurada pesquisa bibliográfica, e em fontes primárias, 
utilizando a metodologia da pesquisa exploratória-qualitativa. Para atingir os objetivos 
específicos, foram consultadas fontes brasileira e internacionais, tanto no meio 
acadêmico militar, quanto civil, tendo tida a colaboração de renomados historiadores 
militares nacionais e estrangeiro. Por fim, no intuito de estabelecer um produto final 
coerente e concreto com o resultado desta pesquisa, foi confeccionado um quadro 
relacionando os combates da Bahia, entre 1822 e 1823, com os atuais princípios de 
guerra utilizados pela Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro. 
 

 

Palavras-chave: Independência do Brasil. Bahia. Exército (Imperial) Brasileiro.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

In February 1821, about a year and a half before Brazil's proclamation of 
independence, Bahia was beginning to experience moments of tension related to 
Portuguese oppression aimed at hampering the country's attempts at political 
emancipation. The rise of the Portuguese general Madeira de Melo, elevated to the 
post of governor of arms of that province to face the political and social strains that 
were rising in Salvador, displeased the Salvadorans and triggered a series of abuses 
and violence by the Portuguese. The only way out for the Bahians was to organize an 
army of volunteers and react accordingly. In 1822, composed of people of all kinds, 
including slaves, the Pacifying Army was born, an embryo of the Brazilian (Imperial) 
Army, with the mission of expelling the Lusitanian troops from Bahia. Almost 200 years 
after the conflicts that took place in that province, this work sought to understand to 
what extent the struggles for independence in Bahia brought about the political 
emancipation of Brazil and how it influenced the formation of the (Imperial) Brazilian 
Army. In order to achieve the established goals, this study was developed, between 
September 2019 and September 2020, through an accurate bibliographic research, 
and in primary sources, using the methodology of exploratory-qualitative research. In 
order to achieve the specific objectives, Brazilian and international sources were 
consulted, both in the military academic and civilian circles, with the collaboration of 
renowned national and foreign military historians. Finally, in order to establish a final 
product that is coherent and concrete with the result of this research, a table was 
created relating the battles in Bahia, between 1822 and 1823, with the current 
principles of war used by the Brazilian Army's Terrestrial Military Doctrine. 
 

 

Keywords: Independence of Brazil. Bahia. Brazilian (Imperial) Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, foi a data 

culminante de um processo que se estendeu da vinda da família real portuguesa 

(1808) até por volta de 1825, com o abafamento de diversos conflitos de parte da 

sociedade resistente à emancipação política do país, ao início da estruturação de um 

exército realmente nacional e ao reconhecimento da Independência do Brasil por parte 

de Portugal por meio da assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre os 

dois países em 29 de agosto de 1825.  

Em novembro de 1807, Portugal estava prestes a ser invadida pelas tropas de 

Napoleão Bonaparte (1769 – 1821). Encurralado geográfica e politicamente, o 

príncipe regente dom João VI1 (1767 – 1826) decidiu seguir com sua corte e toda a 

família real para o Brasil. Como descreve Cunha (1999, p. 297), a fuga se deu na 

manhã de 29 de novembro e de forma totalmente atabalhoada, a família real e sua 

corte fugiram para o Brasil em 37 embarcações, diante da população que não 

acreditava na decisão do rei. 

A partir da chegada da corte portuguesa na então colônia2, houve uma série de 

agitações políticas e sociais para que o Brasil se emancipasse. Conforme Mathias, 

Guerra e Carvalho (1972, p. 258) “naquela província, a 28 de janeiro, D. João assinaria 

seu primeiro ato: a abertura dos portos às nações amigas.”. Naquele interim, medidas 

econômicas, reestruturação do Brasil para receber o rei e uma série de conflitos, tanto 

em Portugal (Revolução do Porto) como no Brasil, marcaram o período da 

independência brasileira. Pode-se destacar entre as primeiras medidas que 

influenciaram a emancipação política do país o decreto da abertura dos portos 

brasileiros às nações amigas (ainda em Salvador), a elevação do Brasil à categoria 

de Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, a mudança do pensamento político-

cultural com a criação de uma fisionomia social brasileira com o estabelecimento do 

Banco do Brasil, Escola de Comércio, Escola Real de Ciência, Academia de Belas 

                                            
1 Dom João VI nesse período era príncipe regente, pois a D. Maria I (1734 – 1826), sua mãe e legítima 

rainha do trono português, encontrava-se afastada do comando da monarquia por possuir doença 
mental. Ela ficou conhecida na história como “Dona Maria, a louca”. 

2 A esquadra real chegou primeiramente na cidade de Salvador e após trinta e cinco dias de parada 
seguiu para o Rio de Janeiro, capital da colônia. 
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Artes, a Missão Francesa com o intuito de retratar e criar uma identidade nacional e 

também a construção da Academia Militar e da Marinha. 

Porém, toda agitação cultural, política e econômica não poderia aparecer sem 

as contestações sociais que, desde 1808, empurravam dom João VI a emancipar o 

Brasil e conceder a tão sonhada independência para os colonos. 

Desde o desembarque no Brasil, a corte portuguesa vivia dois grandes 

problemas, o primeiro era a aclamação do povo português para que o rei dom João 

VI retornasse à metrópole e reassumisse o trono em terras lusitanas; e o segundo 

outro grande problema eram as agitações políticas e sociais que embasavam a luta 

pela independência da colônia brasileira. 

As guerras de independência no Brasil começaram, de fato, em 18173 com a 

Revolução Pernambucana e se irradiaram por todo território nacional até 1823 (com 

a Guerra de Independência na Bahia). Os revolucionários pediam, influenciados pelas 

ideias liberais e iluministas que surgiam na Europa, menos participação portuguesa 

na política, diminuição de impostos que bancavam a corte portuguesa no Rio de 

Janeiro e o fim da escravidão negra. 

Durante todo esse cenário de emancipação política e econômica, o cidadão 

brasileiro não possuía uma identidade nacional, muito menos um exército organizado. 

Tendo os portugueses ocupado os melhores cargos públicos (civis e militares) e 

usufruindo de mais privilégios sociais, os brasileiros tornaram-se pequenos 

comerciantes, realizando funções de baixa representatividade; e os escravos, até 

então, possuíam pouquíssimos direitos. Dessa maneira, a partir de 1817, houve a 

tentativa de criação de um país independente, o que começou naquele ano e que não 

se concretizou no exato momento do grito de independência, às margens do rio 

Ipiranga, em 7 de setembro, onde dom Pedro I4 (1794 – 1834) bradou: “Laços fora, 

soldados! As Cortes Brasileiras querem mesmo escravizar o Brasil! Independência ou 

Morte!”. (CARVALHO, 1998, p. 46).  

Daquele brado de dom Pedro I, criou-se o Império do Brasil, porém não afastou 

as complicações que ainda eram latentes no seio da sociedade, dessa forma, foi 

urgente a separação militar formal entre Portugal e Brasil. 

                                            
3 Anteriormente a 1817 houve alguns movimentos que possuíam ideias separatistas de Portugal, porém 

não evoluíram da fase conspiratória, foram eles: Inconfidência Mineira, em 1789, Conjuração Carioca, 
em 1794, Conjuração Baiana, em 1798, e Conspiração dos Suaçunas (PE), em 1801. 

4 Filho do Rei Dom João VI e herdeiro do trono português. 
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Derramou-se muito sangue ainda após o 7 de setembro de 1822 devido as 

batalhas pela concretização da independência, principalmente na Bahia, que com a 

ajuda do povo, constituiu parte do recém-formado Exército Imperial Brasileiro. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A Guerra de Independência na Bahia sempre foi, de fato, a glória política e 

militar do Brasil durante seu processo pós-emancipação de Portugal. Sem um Exército 

Brasileiro organizado, auxiliado por mercenários, como o general francês Pierre 

Labatut (17776 – 1849) e o Lord escocês Thomas Cochrane (1775 – 1860), a 

Independência do Brasil cresceu de importância ao ser lançada na historiografia como 

sendo o ponto culminante do término da interferência lusitana em terras brasileiras e 

o início do pensamento de desenvolver um exército propriamente nacional. 

Rodrigues (2002) sustenta que a Guerra de Independência do Brasil não foi um 

desquite ou separação amigável, como afirmou Oliveira Lima em seu livro “O 

movimento da Independência” (1972). Para Rodrigues (2002), todo o período 

emancipacionista foi sim uma guerra e que, sem as incipientes forças armadas 

(Exército e Marinha), não poderia ser possível conseguir a independência, a menos 

que fosse verdadeira a afirmação de Oliveira Lima. 

Para demonstrar a raça e a fibra do exército pacificador, nome dado aos 

revoltosos baianos sumariamente organizados, Amaral (2005) afirma que a situação 

era ainda pior que a do Exército Português, pois aqueles bravos revoltosos investiam 

e atacavam, porém sem nenhum equipamento de campanha e somente perdiam mais 

gente nos combates por causa de doenças. Em Pirajá (região da cidade de Salvador), 

os batalhões chegaram a abrigar 9.000 homens, dos quais 4.000 estavam doentes. O 

armamento era insuficiente e a fome acompanhava os combatentes. 

Ao refletir sobre o processo de Independência do Brasil, percebe-se que a 

Guerra de Independência na Bahia e a formação do Exército (Imperial) Brasileiro 

estão entrelaçados historicamente e devem ser estudados de forma única. 
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FIGURA 1 – Quadro “O Primeiro Passo para a Independência da Bahia”5 
Fonte: Brasil (2018). 

 

Segundo Amaral (1957, p. 289), o Brasil se constituindo em Estado precisava 

criar serviços que não possuía. “Não existia ainda Forças Armadas; e a primeira 

organizada foi o “exército pacificador”, formado de elementos heterogêneos e em 

circunstâncias dificílimas e capazes de dissolver qualquer exército.”. 

Desse entrelaçamento, decorridos quase 198 anos da Independência do Brasil, 

pode-se refletir, então, qual a relação entre a Guerra de Independência na Bahia, 

ocorrida no período de 1822 - 1823, para a concretização da independência do país e 

a sua importância para o início da formação do Exército (Imperial) Brasileiro? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Este trabalho pretende conhecer a relevância da Guerra de Independência na 

Bahia, entre 1822 e 1823, a importância desse conflito para a emancipação política 

do país e concomitantemente relacioná-lo para o início da formação do Exército 

(Imperial) Brasileiro.  

Para atingir o objetivo geral do trabalho, foram elaborados objetivos específicos 

que auxiliarão no desenvolvimento lógico e linear apresentado neste estudo. 

                                            
5 O quadro “O primeiro passo para a independência do Brasil”, de Antônio Parreiras, confeccionado em 
1931, demonstrado na figura 1, retrata um dos primeiros combates entre brasileiros e portugueses, no 
recôncavo baiano, durante o contexto das batalhas de independência na Bahia. 
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a. Identificar os antecedentes políticos, econômicos e sociais da Independência 

do Brasil, tanto nacionais quanto internacionais; 

b. Identificar os antecedentes político e sociais da Bahia antes de 1822 (Guerra 

de Independência na Bahia); 

c. Identificar as causas da Guerra de Independência na Bahia; 

d. Descrever as três fases (primeira, segunda e terceira) da Guerra de 

Independência na Bahia; 

e. Descrever as consequências políticas, sociais e militares da Guerra de 

Independência na Bahia; 

f. Descrever a organização do Exército Luso-Brasileiro antes de 1800; 

g. Descrever a organização do Exército Luso-Brasileiro entre 1800 até a Guerra 

de Independência na Bahia, em 1822; 

h. Relacionar o fato da Independência na Bahia com a concretização da 

Independência do Brasil; 

i. Descrever a importância da Independência na Bahia para o início do Exército 

(Imperial) Brasileiro. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Não há a necessidade do processo de construção de hipóteses quando um 

trabalho surge a partir das indagações do pesquisador sobre um determinado assunto 

e o objetivo geral é descrever um evento ou processo. Nessa situação, trabalha-se 

com questões de estudo. “A adoção das questões de estudo se dá em substituição ao 

processo de formulação de hipóteses.”. (NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 53). 

Dessa maneira, segue-se o que detalha Neves e Domingues (2007) sobre tal 

procedimento. Segundo esses autores, as indagações realizadas pelos 

pesquisadores visando identificar lacunas de conhecimento sobre o assunto são 

chamadas de questões de estudo. (NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 54). 

A partir desse conceito, pretende-se seguir as seguintes questões de estudo 

para esta pesquisa: 

a. Quais eram os panoramas políticos, econômicos e sociais (internos e 

externos) que deram base para o processo de Independência no Brasil? 
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b. Quais eram os antecedentes políticos e sociais da Guerra de Independência 

na Bahia, em 1822? 

c. O que causou a Guerra de Independência na Bahia em 1822? 

d. Como foram desenvolvidas as três fases da Guerra de Independência na 

Bahia? 

e. Quais foram as consequências políticas, sociais e militares, no Brasil, da 

Guerra de Independência na Bahia? 

f.  Qual era a organização do Exército Luso-Brasileiro antes de 1800? 

g. Qual era a organização do Exército Luso-Brasileiro até a Guerra de 

Independência na Bahia, em 1822? 

h. De qual maneira os conflitos da Independência na Bahia concretizaram a 

Independência do Brasil?  

i. De qual maneira a Independência na Bahia criou as bases para a formação 

de um Exército (Imperial) Brasileiro? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Paulo Moreira Bento (1998, p. 2-1) afirma que: “A História Militar é a parte da 

História da humanidade que permite ao homem reconstituir a História da Doutrina 

Militar.”. Afirma, ainda, que: “Essa História é a Ciência e a Arte da Guerra utilizadas 

pelos exércitos, com o fim de, respectivamente, se prepararem para as guerras ou 

quando nelas forem empregados.”. (p. 2 - 1). 

Para Bento (1998, p. 1-2), segue-se que o estudo e o pensamento sobre a 

história militar são as bases dos ensinamentos provados nas batalhas: 

 

Portanto, conclui-se que o Exército Brasileiro possui na História Militar própria 
e dos demais exércitos, um manancial de ensinamentos provados. Estes são 
a base do espírito crítico e criador para seus integrantes promoverem o 
progressivo desenvolvimento de sua Doutrina Militar. Está entendida, no 
consenso de destacados pensadores militares nacionais e estrangeiros, 
como o conjunto dos princípios pelos quais um exército se organiza, se 
equipa, se instrui, é empregado e desenvolve as forças morais na guerra. 

 

Desse modo, a criação das raízes culturais do Exército Brasileiro nos remete a 

1648, Batalha dos Guararapes (Pernambuco) quando o branco português, o índio 
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brasileiro e o negro africano se reuniram para expulsar um inimigo em comum no 

Brasil, os holandeses.  

O célebre historiador brasileiro Gustavo Barroso (1935) menciona em sua obra 

que, durante a Guerra dos Guararapes, não existia um Exército Brasileiro e sim um 

Exército do Brasil, ou seja, uma reunião de homens que possuíam um objetivo comum: 

defender a já amada pátria brasileira. 

Não menos importante que este primeiro laço patriótico brasileiro, está o 

surgimento do Exército Imperial Brasileiro, ou o Exército Brasileiro, emancipado de 

Portugal em 1822 por meio das consequências das guerras em favor da 

Independência no Brasil.  

Concomitantemente às lutas em Guararapes e pela Independência do Brasil, 

cresce em importância as lutas na Bahia pós 1822. Brasil (1972) em obra sobre o 

Estado Maior do Exército, intitulada “História do Exército Brasileiro”, classificou a 

Bahia como sendo, “[...] nas terras brasileiras, o teatro das maiores violências, na luta 

por nossa emancipação.”. (p. 419).  

Ao comparar grandes eventos militares brasileiros no âmbito acadêmico, há 

uma visível diferença na quantidade de produtos historiográficos entre a Guerra de 

Independência na Bahia em relação à Batalha dos Guararapes ou à Guerra do 

Paraguai. Dessa maneira, a realização da presente pesquisa se justifica no 

aprofundamento dos estudos para ressaltar, de forma metodológica, aqueles 

destacados acontecimentos na história do Exército e do país durante o período de 

1822 e 1823. 

Sobre a Guerra de Independência na Bahia e a formação do Exército Imperial 

Brasileiro, existem algumas obras consagradas, como: A coleção “História Militar do 

Exército Brasileiro”, do Estado Maior do Exército (1972), a coleção “O Exército na 

História do Brasil”, Carvalho (1998) e “História Militar do Brasil”, de Gustavo Barroso 

(1935). No entanto, ao restringirem o foco da pesquisa na relação Guerra de 

Independência na Bahia e a formação do Exército Brasileiro, existem lacunas a serem 

exploradas, como a busca e reunião de fontes e autores ligados ao tema em questão 

e qual o pensamento acadêmico sobre o enlace entre a sociedade baiana e o Exército 

Brasileiro naquele período. Sendo assim, entende-se que há uma percepção de 

aprofundar mais esses fatos, principalmente, para a historiografia militar brasileira. 

Não obstante ao estudo do momento histórico que irá ser culminante em 2022 

(Bicentenário da Independência do Brasil), este trabalho se ampara na “Diretriz de 
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Educação e Cultura do Exército Brasileiro” (2016-2022) (EB20D-01.031), publicado 

no Boletim do Exército, nº. 6, de 2016, em que consta diversas ordens e medidas para 

serem difundidas a História Militar no âmbito do público interno e externo, como por 

exemplo no parágrafo 6. “Condicionantes para a Área da Cultura”, letra b., onde se lê: 

“Difusão da História Militar junto às novas gerações, preservando a imagem da 

Instituição perante a sociedade e, sobretudo, contribuindo para a internalização de 

atitudes que caracterizam os militares.”. (BRASIL, 2016, p. 26). 

Destacando a importância do estudo da História Militar entre os anos 2016-

2022, existe o inciso b. “História Militar”, parágrafo 7, “Execução”, ainda da Diretriz 

EB20D-01.031, em que o DECEx discorre somente sobre a importância da 

valorização de tal ciência, por exemplo. 

 

O ensino e a pesquisa da História Militar deverão proporcionar ao público 
interno e, indiretamente, ao público externo o conhecimento da História do 
Exército, valorizando os feitos de destacados chefes militares e incentivando 
o culto aos símbolos da Pátria e aos heróis nacionais. [...]. Os 
estabelecimentos de ensino, centros de instrução e organizações militares 
com encargos de ensino deverão incrementar as atividades de pesquisa da 
História Militar, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar 
Terrestre, por intermédio da pesquisa da História Militar. (BRASIL, 2016, p. 
26). 

 

A partir das diretrizes da própria Força Terrestre, a qual abrange de forma 

pontual o ano de 2022, Bicentenário da Independência do Brasil, e assim estimula e 

emana direções para a pesquisa na vertente do aprofundamento de fatos históricos, 

referente ao Exército Brasileiro, e a sua posterior divulgação em âmbito público interno 

e externo. 

Outro grande incentivo para o estudo e pesquisa em história militar está 

inserido no Plano Estratégico do Exército 2020 – 2023 (EB 10-P-01.007). Este plano 

é expedido levando-se em questão diversos estudos estratégicos e também a diretriz 

do comandante do Exército, de 2019. Como escreve Brasil (2020, p. 7): “O presente 

Plano Estratégico do Exército (PEEx) direciona o esforço da Força para o quadriênio 

2020 – 2023, dando prosseguimento ao processo de transformação do Exército rumo 

à Era do Conhecimento.”. 

No PEEx  2020 – 2023 (2019, p. 39), determinado pelo Objetivo Estratégico do 

Exército 11 (fortalecimento dos valores, deveres e ética militar), dentro da “Estratégia 

de Desenvolvimento de Programas de Gestão, Preservação, Pesquisa e Divulgação 

da Cultura Institucional”, inserida  na determinação da ação estratégica de “incentivar 
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a pesquisa e o registro sobre a História Militar Terrestre”, consta, como 

responsabilidade do Estado Maior do Exército (EME), Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx), Comando de Operações Terrestres (COTER), 

Secretaria Geral do Exército (SGEx) e Comandos Militares de Área (C Mil A),  a 

atividade de “Incentivar e apoiar os trabalhos de pesquisa e de registro de fatos 

militares (2020 – 2023)”. 

No campo civil, para o incentivo aos estudos e aprofundamento do Bicentenário 

da Independência do Brasil, foi criada pela Câmara dos Deputados, por meio de uma 

Comissão Especial Curadora, coordenada pelo Deputado Federal Enrico Misasi, 

composta por seis Deputados, incluindo, Luiz Philippe de Orléans e Bragança 

(descendente de Dom Pedro I e II), uma série de eventos que visam celebrar os 200 

anos da Independência do Brasil. Tais eventos se encerrarão em 2022. Exposições, 

concursos de desenho, lançamento de livros, vídeos, palestras públicas, emissão de 

selos comemorativos e exposições fazem parte do período de celebração.  

Tanto o Exército Brasileiro quanto o Estado da Bahia celebram, nas datas de 7 

de setembro e 2 de julho respectivamente, os seus feitos históricos na Independência 

do Brasil. Essas celebrações são em suas maiores formas contempladas por desfiles 

cívicos-militares já internacionalizados pela população brasileira. Tais comemorações 

demonstram o sentimento de pátria e o agradecimento da população aos feitos das 

diversas instituições e personalidades que promoveram tais independências, 

principalmente as forças militares. 

Diante dos fatos citados, da importância com que a historiografia se refere ao 

rememorar os feitos militares intrinsecamente ligados à independência da Bahia e do 

Brasil e a lembrança do Exército Brasileiro como sendo o pilar de sustentação de uma 

das maiores transformações do país durante sua história, cresce de relevância o 

estudo e a divulgação por meio desta pesquisa acadêmica, do Bicentenário da 

Independência do Brasil. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os aspectos sociais, políticos, 

econômicos e militares que influenciaram direta ou indiretamente no desenvolvimento 

da Guerra na Bahia (1822-1823), relacionando a importância deste conflito para a 

concretização da Independência do Brasil (1822) e concluindo sobre como esse 

evento influenciou o surgimento do Exército Brasileiro independente, ou o Exército 

Imperial Brasileiro (1822). 

É sabido que, desde a fuga da corte portuguesa (1808) para o Brasil, a sua 

principal colônia ansiava tornar-se independente econômica e politicamente da 

metrópole. Não somente a classe abastada, mas também a plebe baiana foi inundada 

de ideias nacionalistas e emancipacionistas nascidas a partir da Revolução Francesa 

(1789 – 1799) e que se espalharam pelo mundo. Na capital e no recôncavo da Bahia, 

essas ideias desembarcavam juntamente com os carregamentos comerciais que 

diversos países despachavam por via marítima a partir da abertura dos portos do 

Brasil em 1808.  

Em 1815, com a elevação do Brasil à Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves, ou seja, elevado à uma categoria política superior à colônia e equiparado à 

metrópole portuguesa e ao reino de Algarves, era fundamental mudanças em sua 

administração.  

A partir de ideais liberais, diversos focos de nacionalismo começaram a surgir 

em todo o Brasil. Na Bahia, o ponto culminante desse sentimento de independência e 

a vislumbra pela necessidade de expulsão dos portugueses das terras baianas se deu 

pela nomeação6 e promoção do tenente coronel português Madeira de Melo (1775 – 

1833) para o cargo de general Comandante das Armas da Bahia. 

Após expulsar de Salvador praticamente todas as “tropas brasileiras”7 e a 

população que apoiava a independência e emancipação do país, Madeira de Melo, a 

Corte portuguesa e toda tropa lusitana foram surpreendidos por uma retaliação que 

se organizou no recôncavo, na Baía de Todos os Santos e nas cercanias da capital 

baiana. Deu-se, portanto, início à Guerra de Independência na Bahia, que culminou 

                                            
6 Carta Régia de 09 de dezembro de 1821 e protocolado em 15 de fevereiro de 1822 no Senado da 

Câmara da província. 
7 Tropas brasileiras referenciadas por serem compostas e comandadas por brasileiros que eram a favor 

da independência do Brasil. 
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em 02 de julho de 1823 com a expulsão das tropas portuguesas pelo povo e Exército 

Brasileiro. 

A Guerra de Independência na Bahia é um fato histórico-militar ainda pouco 

explorado dentro da historiografia brasileira. Dentro do escopo da independência do 

Brasil, a Guerra de Independência na Bahia é considerada por muitos historiadores 

como o fator culminante que concretizou a emancipação política do país.  

Conforme cita o pesquisador Taboada, em prefácio do livro comemorativo à 

Independência da Bahia, “2 de Julho – Independência da Bahia e do Brasil”: 

 
Esses fatos, pouco divulgados, precisavam ser levados ao amplo 
conhecimento de todos os brasileiros, em todos os estados. [...]. Volto a 
repetir, a Guerra de Independência na Bahia foi de uma importância crucial, 
uma vez que as tropas portuguesas foram derrotadas em seu reduto mais 
forte no Brasil, que era a cidade de Salvador. (apud CARVALHO JÚNIOR E 
PORTO FILHO, 2016, p. 8) 

 

No entanto, a unanimidade da importância e do valor das batalhas na Bahia 

são colocadas em dúvida ao estudar algumas obras, como a de Oliveira Lima 

intitulada de “O movimento da Independência” (1972). Em capítulo inicial do livro, o 

autor discorre que na Bahia não houve violência propriamente dita e sim 

incompatibilidades, rusgas e desavenças, e a separação Brasil – Portugal só teve que 

arcar com a resistência de Madeira de Melo, logo vencida pelas tropas brasileiras. 

Ao analisar tal ponto interpretado por Oliveira Lima, é de se fazer pensar qual 

o conceito de “violência, incompatibilidades, rusgas e desavenças”, uma vez que a 

Guerra de Independência na Bahia está certamente no conflito mais sangrento pela 

emancipação política do país, como segue entre duas e três centenas de pessoas 

mortas nas batalhas e pelo milhar de mortos pela fome e doenças que a guerra 

emplacou sobre a sociedade baiana. 

Ao analisar Rodrigues (2002, p. 35-36), verifica-se que esse autor, apesar de 

concordar que a guerra de independência do Brasil foi mais sangrenta especialmente 

na Bahia e no Maranhão, classifica que tal guerra não é a guerra da Bahia, como tem 

sido considerada pela historiografia baiana para valorizar a contribuição de sua gente 

à independência. Esse mesmo autor (2002, p. 41) reforça seu pensamento ao citar as 

Memórias do Conselheiro Francisco Gomes da Silva  – O Chalaça – (1959, p. 64- 76) 

ao inferir em sua obra que o processo que se passou na Bahia é atenuado por uma 

mera negativa das tropas portuguesas em não reconhecer D. Pedro, o que não se 

considera ação criminosa e por isso o príncipe regente fez de tudo para evitar 
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derramamento de sangue, sendo que tais conflitos na Bahia se reduziram a pequenos 

combates, surpresas e escaramuças. 

Seguindo de encontro com as ideias que subvalorizam as batalhas pela 

Independência do Brasil na Bahia, o historiador Tobias Monteiro (1866 – 1952), em 

sua obra intitulada de História do Império, a elaboração da independência -Tomo II, 

valoriza os atos da província da Bahia e afirma que: 

 
A independência, que doada em paz a quase todo o Brasil, só à Bahia e ao 
Maranhão custara tanto sangue; os vencedores saíam da peleja pobres, 
arruinados e um deles pudera dizer ao novo Soberano já nada lhe restar, pois 
a honra vida e fazenda, tudo dedicara à defesa da Pátria. A resistência baiana 
decidiu a unidade nacional. (1981, p. 590). 

 

Corroborando com Monteiro, Marques (1861 - 1942) enaltece os conflitos 

ocorridos na Bahia, colocando o tetro de operações baiano como o mais decisivo para 

a emancipação política do Brasil, em sua obra de nome Ensaio Histórico sobre a 

Independência, onde discorre: 

 
De fato, se a Independência do Brasil foi uma reivindicação, em geral pacífica, 
foi, também, o prêmio de uma vitória alcançada por meio das armas. Esta 
vitória quem a disputou e a ganhou foi efetivamente a Província da Bahia. [...]. 
O Centenário da Independência nacional é o centenário da vitória da Bahia, 
em 2 de julho de 1823. (1977, p. 152). 

 

Por motivos de haver muitas visões que valorizam ou enfraquecem a ideia da 

Bahia ter sido o centro decisório da consolidação da independência do Brasil, resta a 

este trabalho compor mais um estudo sobre tal tema, focado na metodologia da 

pesquisa científica justamente para não incorrer em erros históricos ou declínios sobre 

os fatos. 

 

2.1 ANTECEDENTES POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DA 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

Naturalmente, em todo fato histórico, há antecedentes que geraram aquele 

assunto. Antecedentes de maior e menor importância se mesclam para comporem um 

quadro que converge para o ponto culminante de determinada situação que ocorreu. 

Como foi assim no Brasil e na Bahia, onde fatores internos e externos ao país se 

alinharam, o que objetivou nas guerras de independência do país. 
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2.1.1 Independência dos Estados Unidos 

 

As Treze Colônias da América do Norte proclamaram sua independência em 

1776, quando Thomas Jeferson (1743 – 1826) apresentou, em 04 de julho do mesmo 

ano, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Inglaterra, até então 

metrópole, não aceitou tal condição de soberania política e declarou guerra ao recém-

criado país. 

França e Espanha, então inimigas históricas da Inglaterra, apoiaram os Estados 

Unidos na guerra pela sua liberdade. Em 1783, com o fim do conflito e a vitória dos 

Estados Unidos, muitas colônias, principalmente as espanholas e a portuguesa na 

América, despertaram para o ideal de liberdade. 

 
E foi assim que nasceu a primeira nação independente no Novo Mundo, num 
acontecimento com ampla repercussão nas colônias da América Espanhola, 
dividida em vice-reinados, e na grande colônia portuguesa na América do Sul, 
o Brasil. (CARVALHO JÚNIOR; PORTO FILHO, 2016, p. 13). 

 

Dessa forma, a proclamação de independência dos Estados Unidos foi um 

motivador ideológico para os nativos do Novo Mundo, como ressalta os autores acima 

citados em que os jovens da elite colonial que estudavam na Espanha e em Portugal 

possuíam acesso aos ideais republicanos que eram tema na Europa e, quando 

retornavam para a América, passavam a difundir o conhecimento de liberdade 

acorrido nos Estados Unidos. 

 

2.1.2 Revolução Francesa 

 

A independência dos Estados Unidos ecoou em todo mundo, não somente nas 

colônias da América, mas também nos países onde se persistia o regime totalitário da 

monarquia absolutista, tendo o principal reduto na Europa.  

Na França, país onde a imagem do absolutismo era ainda mais forte, os 

populares que se opunham ao regime eram condenados à morte ou presos em 

fortalezas8 em situações degradantes. 

                                            
8 A mais famosa dessas fortalezas foi a Bastilha, prisão que ficou conhecida por ser o marco de caída 

do regime absolutista na França ao ser tomada e incendiada pelos revoltosos em 14 de julho de 1789. 
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Dois fatos importantes ressaltam diretamente da Revolução Francesa para as 

lutas de independência do Brasil e da Bahia: 

a) A mudança do pensamento absolutista-feudal da Europa para o início das 

garantias das liberdades individuais e da aceitação do liberalismo econômico no 

comércio entre países em uma escala mundial; 

b) A ascensão de Napoleão Bonaparte (1769 – 1821)9 em um governo militar 

imposto à França ao final da sua revolução popular. 

Esses dois importantes fatos estão intimamente ligados aos primeiros 

contornos políticos que desaguaram na emancipação do Brasil e, consequentemente, 

nas batalhas na Bahia. O primeiro por alavancar, através da tríade “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade”, os ideais das garantias individuais que começavam a surgir 

na Europa e se espalhar pelo mundo no final do século XVIII; e o segundo por ser 

Bonaparte o responsável por pressionar a coroa portuguesa a se mudar para o Brasil 

abrindo o caminho para a independência da colônia de maneira mais breve. 

 

2.1.3 Principais conspirações até a independência da Bahia 

 

Entre 1789 e 1817, o Brasil, ainda colônia, foi sacudido por uma série de 

agitações políticas e sociais que deram força e incutiram na cabeça do brasileiro a 

importância da independência do Brasil.  

Entre as mais marcantes revoltas com viés emancipacionistas, pode-se elencar 

como primeira a Inconfidência Mineira (1789) que teve como objetivo aos mineiros 

fazerem frente aos altos impostos cobrados pelo ouro e prata extraídos das jazidas, 

que eram eles: 1) O “quinto” (até 1735) era a cobrança do ouro extraído e repassados 

às casas de fundição10 para a retirada de 20% do produto como imposto e certificação 

com o brasonamento do selo real na barra; 2) “Capacitação” (1735 – 1751), referente 

                                            
9 Napoleão Bonaparte foi um militar, político e imperador do povo francês durante a fase final e após a 

Revolução Francesa. Nascido na cidade de Ajaccio (Córsega - França) destacou-se na carreira das 
armas onde conseguiu chegar à cúpula do governo durante a revolução. Adotando o nome de 
Napoleão I foi imperador entre 1804 e 1814 e depois em 1815. Deflagrou guerras pela Europa e Ásia 
e foi responsável por fazer crescer a hegemonia francesa na região. Morreu exilado na ilha britânica 
de Santa Helena, em 1821. 

10 As casas de fundição eram órgãos responsáveis pela arrecadação dos tributos devidos ao governo 
português sobre a mineração do Brasil nos séculos XVII e XVIII. Nesses locais o ouro e a prata eram 
taxados em 20%, derretidos e transformados em barras e retornavam ao minerador com um selo e 
um certificado de legitimidade de posse. 
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a cobrança de 17 gramas de ouro por cabeça de escravo a cada seis meses; e 3) 

“Derrama” (a partir de 1751), cobrança de cem arrobas de ouro de forma coletiva em 

toda província de Minas Gerais. Caso o limite estipulado não fosse alcançado, os 

guardas usariam de violência para encontrar e apreender o ouro particular até ser 

alcançada a cota anual.  

Não foi somente o descontentamento com os altos impostos cobrados em 

Minas Gerais que causou a Inconfidência Mineira, mas também a inserção dos ideais 

iluministas de liberdade vindos da França. 

Como confirma Cunha (1999) sobre as causas da Inconfidência Mineira: 

 
Na verdade, era a elite colonial que conspirava contra Lisboa. Além de o ouro 
e os diamantes estarem se tornando cada vez mais escassos, preocupava 
aos envolvidos o fato de que (...) boa parte da elite da capitania havia sido 
afastada das melhores posições de influência e de poder, substituída por 
homens novos totalmente devotados ao governador e dele dependentes. Não 
se tratava apenas de perda de prestígio, mas principalmente da obstrução ao 
acesso aos bons negócios que a administração propiciava. (p. 265). 

 

Naturalmente como era de se esperar, os mineiros conspiravam contra a 

metrópole. Tanto a classe mais abastada (militares, juízes, literários, comerciantes, 

fazendeiros, dentre outros) como a população no geral tentariam uma ação 

revolucionária para acabar com os desmandos da metrópole. 

O dia para ser dado início à tentativa do levante foi marcado para o segundo 

semestre de 1789 que coincidiria com a cobrança da “derrama”, porém, por motivo de 

uma traição ao grupo articulador de tal movimento, a ação foi descoberta pelo governo 

de Minas Gerais e os “conspiradores” foram julgados.  Dentre tais conspiradores, 

estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier (1746 – 1792), o Tiradentes, que 

acabou sendo foi executado. 

Terminava assim, na fase da conspiração, a Inconfidência Mineira, tida por 

diversos autores como a primeira tentativa de emancipação do país da metrópole 

lusitana. 

Outra conspiração que não passou da fase de planejamentos e estudos foi a 

chamada “Conjuração Carioca”, ocorrida em 1794. O governo da província do Rio de 

Janeiro prendeu diversos membros e abriu processo de investigação para concluir 

que havia uma conspiração contra a coroa portuguesa a partir de um grupo de 

literários, intelectuais e estudiosos que frequentavam a Sociedade Literária do Rio de 

Janeiro. Nenhuma prova da existência da Conjuração Carioca foi encontrada, porém 
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a Sociedade Literária foi fechada e impedida de retornar as suas atividades. Em sua 

biblioteca, foram encontradas diversas obras proibidas, oriundas da Europa, que 

remetiam ao Iluminismo11 e transformadas em provas da conspiração contra o grupo. 

Não houve mortes, pois justamente não passou de uma conspiração. 

Em 1798, ocorreu, na província da Bahia, na cidade de Salvador, a Conjuração 

Baiana, também divulgada como Revolta dos Alfaiates ou Revolta de Búzios. Tal 

acontecimento, assim como a Conjuração Mineira e Carioca, teve um caráter 

emancipacionista, também com inspirações Iluministas e que defendia a igualdade 

racial, governo republicano e democrático, com liberdades individuais, o livre 

comércio, aumento dos soldos dos militares de baixa classe e abertura dos portos do 

Brasil para outras nações. 

Baseada na Revolução Francesa e nos processos de independência dos 

Estados Unidos e do Haiti12, o movimento na Bahia ocorreu com a participação das 

camadas mais populares, como artesãos, alfaiates, soldados, sapateiros, escravos e 

ex-escravos. Suas principais reivindicações eram sobre o arrocho dos impostos sobre 

a população uma vez que Salvador estava próxima a deixar de ser capital da colônia, 

que passaria a cidade do Rio de Janeiro, e assim recebia cada vez menos 

investimentos e recursos da metrópole. Com essa diminuição na arrecadação da 

província, a administração começou a entrar em colapso gerando até mesmo falta de 

alimentos para a população em algumas ocasiões.  

Apesar da Conjuração Baiana ter tido grande apoio das classes menos 

favorecidas, ela foi planejada, principalmente, por cidadãos ricos e de famílias 

influentes da cidade de Salvador. Porém, após começar a circular em folhetins que 

estava em curso na região uma tentativa emancipacionista, cerca de cinquenta 

pessoas foram presas, julgadas e algumas condenadas ao degredo e a forca, como 

cita Carvalho Júnior e Porto Filho (2016, p. 18). 

 

                                            
11O Iluminismo foi um movimento político, social e com vertente econômica da elite europeia, que 

ganhou muita força na França durante o século XVIII. Em suas bases de pensamento estavam a 
reformas dos conceitos feudais-absolutistas juntamente a intolerância à Igreja e ao Estado. Seus 
princípios corroboraram para a elaboração da Carta dos Direitos dos Estados Unidos e a Declaração 
Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

12O processo de independência do Haiti, ou Revolução Haitiana, foi um movimento ocorrido entre 1791 
e 1804 em que houve brutais combates dentro da ilha entre os haitianos escravos e os colonizadores 
franceses. De tais consequências ocorreram a eliminação da escravidão e a independência do país, 
tornando-se a primeira república governada por negros e também o primeiro país latino-americano a 
se tornar emancipado politicamente.  
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A repressão ficou concentrada no chamado “baixo clero”, ou seja, nos 
anônimos com pouca expressão dentro do grupo. E foi muito mais severa do 
que a imposta aos inconfidentes mineiros de 1789, pois teve maior número 
de condenados ao açoite, ao degredo e à morte. Foram quatro os executados 
por enforcamento no Largo da Piedade, em Salvador, no dia 08 de novembro 
de 1799: os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino dos 
Santos Lira, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e Lucas Dantas 
do Amorim Torre foram esquartejados e os membros expostos publicamente. 

 

Novamente, outro movimento de tentativa emancipacionista que não saiu da 

fase de planejamento foi a chamada Conspiração dos Suaçunas, ocorrida em 1801, 

na capitania de Pernambuco.  

Similar à Conjuração Carioca, ocorriam em Olinda, capital da província, 

reuniões secretas na Loja Maçônica Areópago, onde somente brasileiros tinham 

entrada. Entre seus membros havia alguns que figuraram na extinta Sociedade 

Literária do Rio de Janeiro. Os assuntos giravam em torno da insatisfação da colônia 

frente à metrópole portuguesa e sempre pautados sobre as ideias iluministas. Assim 

como nas conjurações anteriores, um delator informou às autoridades que as reuniões 

do Areópago estavam evoluindo para um projeto de ação visando a libertação de 

Pernambuco do julgo lusitano. Rapidamente diversos membros da loja maçônica 

foram presos, porém, como não existiam provas, todos foram liberados e absolvidos, 

tendo o Areópago sido fechado em 1802. Não houve mortes durante essa 

conspiração. 

A Revolução Pernambucana foi a única tentativa emancipacionista da época 

anterior à independência do Brasil que conseguiu avançar da fase conspiratória para 

a luta armada. 

O clima de insatisfação com a metrópole portuguesa continuava alto e 

Pernambuco sempre contou com a tradição de buscar soluções para seus problemas 

com os próprios recursos. Porém, a crise que se abatia sobre a capitania, em 1817, 

levou-os a buscar as inspirações europeias e americanas como ideais. Os principais 

problemas de Pernambuco eram as exigências cada vez maiores de recursos para 

subsidiar os conflitos na região do Prata13, a obrigação de enviar recursos para a 

capital Rio de Janeiro  no intuito de custear salários, roupas, comidas e até as festas 

da corte, o pagamento de uma taxa criada para sustentar a iluminação púbica da 

capital da colônia, enquanto em Pernambuco e Recife praticamente não existia esse 

                                            
13Os conflitos na região do Prata (ou região da Cisplatina), atual Uruguai, implicaram, em 1816, na 

anexação dessa região, como Vice-Reino do Rio da Prata, às posses de Portugal.   
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serviço, envio de recursos para Portugal para a reparação da cidade durante a 

ocupação francesa e, um dos principais motivos, a prepotência das autoridades 

portuguesa e o tratamento não igual para com os brasileiros. 

Diante das pressões sociais e políticas e alguns entreveros com morte entre 

portugueses e brasileiros, no dia 6 de março de 1817 eclodiu a Revolução 

Pernambucana, também chamada de Revolução dos Padres14. O governador 

refugiou-se no Forte Brum e foi obrigado a assinar um documento abdicando da 

função. Os revoltosos organizaram um governo republicano provisório de cinco 

membros que durou até 20 de maio, quando cerca de três mil homens vindos da 

capital Rio de Janeiro desembarcaram em Recife e tomaram a cidade dos revoltosos. 

Sobre os acusados da revolução, Frota (2000, p. 235) assim discorre: 

 
Julgados por um tribunal militar, recaiu a execução em 12, entre os quais 
Domingos José Martins, Domingos Teotônio Pessoa, Capitão José de Barros 
Lima e o Padre Miguelinho, sacrificados no Campo da Pólvora. O rei 
concedeu alguns perdões isolados como jubilo pela sua aclamação; em 1821, 
6 de fevereiro, decretou anistia geral. 

 

Por fim, através da semente implantada pela Revolução Francesa, pela 

Independência dos estados Unidos e do Haiti, pelo Iluminismo e pelo grito de liberdade 

que os brasileiros ora almejavam para sua sociedade, amadurecia, através de 

conjurações e revoltas, o ideal de independência da colônia. 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 
Quadro 1 - Cronologia das principais conspirações até a independência 
Fonte: O autor (2020). 

                                            
14 Cerca de setenta clérigos apoiavam a Revolução Pernambucana, dentre eles o frei Caneca (1779 – 

1825), padre Roma (1768 - 1817) e padre Miguelinho (1768 – 1817), esses dois últimos presos e 
condenados à morte por fuzilamento ao final da revolta.  

1789 1794 1798 1801 1817 

Inconfidência Mineira - MG 

Conjuração Carioca - RJ 

Conjuração Baiana - BA 

Conspiração dos Suaçunas - PE 

Rev. Pernambucana - PE 
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2.1.4 Invasão Napoleônica na Península Ibérica e fuga da Corte Portuguesa para 

o Brasil 

  

Muitos historiadores creditam a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte em 

Portugal ao acontecimento principal que gerou todo o desenrolar da independência 

do Brasil. De fato, foi um grande ato que, caso não ocorresse, certamente implicaria 

em outras grandes consequências para a emancipação política do país. O fato da 

invasão de Napoleão a Lisboa acarretou um processo de ações sequenciais para a 

independência da colônia que começou com o embarque de toda a corte portuguesa 

para o Brasil, em 29 de novembro de 1807, e terminou com a expulsão dos lusitanos 

pela baía15 de Todos os Santos, em 2 de julho de 1823. 

O processo de fuga da corte portuguesa da Europa ocorreu pela pressão que 

o general francês impunha a todo continente pelas chamadas guerras Napoleônicas16, 

principalmente à Inglaterra, sua inimiga histórica17.  

Portugal alinhada com a Inglaterra desde 1703 através do Tratado de 

Methuen18 e sabendo das suas deficiências políticas, econômicas e militares, 

começou a sentir os efeitos das manobras bélicas de Napoleão Bonaparte quando 

esse mandou suas tropas, entre 1799 e 1804, marcharem para conquistar a Europa e 

desafiarem a Inglaterra. 

Em 1801, pressionado pelo poderio francês, Portugal assinou dois tratados 

abrindo mão do comércio com a Inglaterra, um desses acordos foi o Tratado de 

Madrid, em que a coroa portuguesa se comprometia a fechar seus portos e a negar 

ajuda aos inimigos dos franceses. Em 21 de novembro de 1806 Napoleão assinou e 

                                            
15Apesar de haver ocorridos outros confrontos entre brasileiros e portugueses, após a expulsão de 

Salvador, em capitanias como Maranhão, Pará e Piauí, a Bahia é considerada como o último reduto 
com que os portugueses ainda poderiam revidar e realizar um contra-ataque para tentar a volta da 
coroa ao poder. 

16As guerras napoleônicas foram uma série de batalhas em que a França, à comando do General 
Napoleão Bonaparte, pós Revolução Francesa, provocou e combateu contra diversas alianças 
europeias com o intuito de expandir seu poderio político e militar pela região e pela Ásia. 

17A rivalidade entre franceses e ingleses remonta desde a conquista da Bretanha (atual região da 
Inglaterra) pelo Rei Guilherme (1028 – 1087), da Normandia (atual região da França), em 1066. 
Contudo, o acirramento das relações ocorreu durante a Guerra dos Cem anos (1337 – 1453), conflito 
esse causado pela legitimidade de assunção ao trono francês.  

18 Acordo entre os dois países em que Portugal se comprometia comercializar com a Inglaterra seus 
vinhos e esse a vender aos lusitanos os tecidos ingleses. Este tratado foi vigente entre 1703 até 1873 
e também ficou conhecido com tratado de Panos e Vinhos.  
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ordenou o Bloqueio Continental19 na Europa, inclusive (ratificando o Tratado de 

Madrid)  para Portugal. 

Diante das pressões políticas e econômicas causadas pela França e Inglaterra, 

Portugal teve que optar por qual potência iria se manter fiel e por qual país iria assumir 

o risco de não cumprir seus acordos internacionais. A França dominava as guerras 

terrestres da região, a Inglaterra dominava a navegação mundial. 

Segundo Cunha (1999, p. 294), os portugueses se dividiam em três correntes 

para tomarem a difícil decisão. 

 
Ao ver-se entre a França e a Inglaterra, a Coroa lusitana dividiu-se. De um 
lado havia o setor pró-Napoleão, liderado pelo conde de Palmela, que 
propunha a adesão ao Bloqueio Continental. Já o conde de Linhares, Rodrigo 
de Sousa Coutinho, liderava a corrente mais importante, que era favorável 
aos ingleses, em especial devido à dependência econômica de Portugal. Por 
fim havia a princesa D. Carlota Joaquina, casada com D. João, espanhola por 
nascimento, irmã do futuro rei da Espanha, que queria brigar com Napoleão, 
mas de acordo com os interesses da aristocrática Áustria. Tantas 
divergências levaram D. João a só se decidir na última hora, com as tropas 
napoleônicas a um dia de Lisboa. 

 

A decisão de dom João foi por manter a política, comércio e aproximação com 

a Inglaterra, angariando automaticamente um poderoso inimigo, a França. 

Segundo Carvalho Júnior e Porto Filho (2018, p. 23), Napoleão enviou uma 

tropa para Portugal de aproximadamente 27 mil soldados, a comando do general 

Jean-Andoche Junot (1771 – 1813) para, além de invadir o país e aprisionar a Família 

Real, obrigar também D. João a assinar, em condições humilhantes, a rendição e a 

abdicação do trono. 

 
Com o exército francês já em solo português, depois de passar, com licença 
do rei da Espanha, pelo território espanhol, dom João autorizou, na 
madrugada de 24 para 25 de novembro de 1807, as providências para o 
embarque rumo ao Rio de Janeiro, a capital da Colônia no Atlântico Sul. Uma 
gigantesca operação, envolvendo uma caravana de 700 carroças, levou tudo 
que era de valor para as embarcações que fariam a longa viagem de travessia 
do Atlântico. Ao amanhecer do dia 29 de novembro de 1807, a esquadra 
portuguesa, formada por oito naus, três fragatas, três brigues, duas escunas, 
uma charrua e mais de 20 navios mercantes, deixou o Cais de Belém, 
transportando a Família Real e cerca de 10 mil (alguns historiadores falam 
em 12 mil, outros em 15 mil) pessoas, com todo aparato de governo, 
ministros, conselheiros, juízes, militares, funcionários graduados, membros 
do clero e serviçais. Foram embarcados todo o dinheiro do tesouro, as joias 
da Corte, as obras de arte, objetos dos museus e mais de 60 mil livros da 

                                            
19 Através do Decreto de Berlim, Napoleão Bonaparte emanou para todas as nações submetidas ao 

Primeiro Império Francês (1804 – 1814) a não comercializarem produtos e fecharem seus portos para 
a “Inglaterra” (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda). Tal medida do governo ficou conhecida como 
Bloqueio Continental. 
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biblioteca real. E nos porões dos navios foram colocados cavalos, éguas, 
bois, vacas, porcos, galos, galinhas e até carruagens. Na escolta seguiram 
quatro navios da Marinha Real Britânica. 

 

2.1.5 Medidas da Corte Portuguesa em solo brasileiro 

 

Após cinquenta e cinco dias de viagem pelo Atlântico Sul em direção ao Brasil, 

a corte portuguesa desembarcou em Salvador e foi recebida em uma grande festa 

pela população. 

No dia 28 de janeiro de 1808, cinco dias após seu desembarque em terras 

soteropolitanas, dom João assinou a carta-régia que sancionou o Decreto de Abertura 

dos Portos Brasileiros às Nações Amigas, acordo esse estabelecido com a Inglaterra 

antes da viagem de transferência da corte portuguesa. Esse documento acabara de 

vez com o monopólio de comércio entre a colônia e Portugal, o que se pode afirmar 

que foi um importante passo para o processo de independência econômica e política 

do Brasil. 

Outra importante medida que influenciou a independência do país foi a 

elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves20. Apesar 

de, naquela época, o Brasil ser de fato o centro da metrópole portuguesa, foi somente 

em 16 de dezembro de 1815 que o país deixou de ser colônia para se equiparar a um 

reino chefiado por uma corte. Fato que desagradou os habitantes de Portugal, pois 

esses se sentiram submissos à antiga colônia Brasil. 

Uma vez que não somente a corte portuguesa se mudara para a colônia, mas, 

com isso, também se mudara o Estado, era necessária uma transformação social e 

econômica para garantir que o Brasil pudesse, ao mesmo nível de Portugal 

anteriormente, se mostrar altivo e em condições de ser sede de uma coroa real 

europeia. Deste modo, ao chegar no Brasil, dom João estabeleceu novas normas, 

leis, criou diversos estabelecimentos, órgãos de apoio à política e à economia, 

distribuiu cargos, contratou artistas, abriu universidades, teatros e tudo que poderia 

facilitar para a criação de uma identidade realmente brasileira e que fosse gerir, a 

partir da sua chegada, os rumos do império lusitano. 

                                            
20 Segundo Carvalho Júnior e Porto Filho (2018), Algarves não se constituía numa colônia ultramarina, 

mas representava uma região – Algarve – localizada no território continental português, na sua parte 
mais meridional e que cujo nome era apenas um título honorífico. 
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Dentre sua política de expansão da colônia, pode-se citar algumas ações que 

iniciaram grandes mudanças no Rio de Janeiro e, por conseguinte no Brasil, foram 

elas: 

1) Instalação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda; 

2) Instalação de uma fábrica de pólvora e de ferro em Minas Gerais, e outra em 

São Paulo; 

3) Criação da Imprensa Régia e do Arquivo Real; 

4) Investimento na produção agrícola, concentrada na cana de açúcar, 

algodão, fumo, cacau, arroz e café; 

5) Revogação da proibição da construção de fábricas; 

6) Abertura da Escola de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia; 

7) Criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios; 

8) Criação da Intendência Geral de Polícia da Corte, da Casa de Suplicação, 

do Conselho da Fazenda, da Mesa de Consciência e Ordens, do Desembargo do 

Paço, do Conselho do Estado; 

9) Implantação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro; 

10)  Criação da Academia Real Militar e da Academia da Marinha; 

11)  Contratação da Missão Artística Francesa.21 

Reestruturando a organização militar da colônia, dom João determinou 

importantes ações para as forças do Brasil, como afirma Frota (2000): 

 
Em treze de maio de 1808, o Príncipe D. João criou o 1º Regimento de 
Cavalaria do Exército, com oito companhias. No mesmo dia, instituiu a 
Guarda Real do Príncipe ou Archeiros da Guarda Real, [...]. Transformou o 
Corpo da Brigada Real da Marinha em Regimento de Artilharia, com três 
batalhões de oito companhias cada. Em 1809, fundou um corpo de artilharia 
a cavalo, invenção espanhola. Em 13 de maio desse ano, criou a Divisão 
Militar da Guarda Real de Polícia da Corte, em tudo semelhante à sua 
congênere de Lisboa, [...]. As ordenanças receberam novas normas, 
estabelecendo-se o recrutamento de seus oficiais. O Conde de Linhares 
ainda construiu quartéis no Rio de Janeiro para a tropa. [...]. (p. 226). 

 

                                            
21 A Missão Artística Francesa foi um projeto de dom João, a partir de 1816, para dinamizar a produção 

artística brasileira e criar uma fisionomia com características propriamente do país. Além de incentivar 
as artes, os artistas para o Brasil trazidos tinham a função de mostrarem, através dos seus trabalhos, 
o ideário de vida europeu, ajudando dessa maneira a influenciar a melhora de vida dos nativos. 
Destacam-se durante esse período: Jean Baptist Debret (pintor histórico), Nicolas-Antoine Taunay 
(pintor de paisagens), Auguste Marie Taunay (escultor), Sigismund Neukomm, músico, Marc Ferrez, 
escultor, dentre outros. 
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Mudava-se assim a fisionomia colonial letárgica de três séculos de exploração 

para o rico impacto que a vida europeia poderia agregar. O Rio de Janeiro viveu uma 

explosão demográfica que duplicou sua população em poucos anos. A urbanização 

trouxe a iluminação das ruas, ainda a óleo de peixe, a introdução das janelas 

envidraçadas e cortinas elegantes pelos ingleses, construíam-se palacetes e salões 

onde normalizou se assistir tertúlias literárias e músicas eruditas. Mudou-se a 

arquitetura com a melhoria do mobiliário e a decoração dos interiores através de 

móveis e adornos comprados na Inglaterra. Surgiram casas de modas, cabelereiros, 

hospedagens luxuosas. Enfim, os costumes do povo carioca começaram a ser 

apurados. 

 

2.1.6 A Instabilidade em Portugal e o retorno de dom João VI 

 

Após a fuga da família real para o Brasil, Portugal se viu ocupada pelos 

franceses por cerca de 8 anos (1807 – 1815). O país mergulhou em uma grave crise 

financeira e social. Os lusitanos que não partiram para a colônia sul-americana 

enfrentavam enormes dificuldades e aumentava assim a indignação com a situação 

que dom João os tinha obrigado.  

Com o intuito de expulsar os franceses de Portugal, houve a necessidade da 

Inglaterra intervir com suas tropas. Em 1815, as terras lusitanas estavam livres do 

período napoleônico e em segurança para o retorno da corte portuguesa. Porém, não 

foi isso que ocorreu. Com a tutela da Inglaterra, dom João se sentia confortável por 

saber que a Casa de Bragança estava garantida em Portugal, e essa situação também 

era favorável aos ingleses, pois a permanência da corte no Brasil impedia que o 

sentimento nativista brasileiro pudesse provocar ondas de insurreições, como já 

surgidas na américa espanhola, e prejudicar o comércio de produtos ingleses. 

Contudo, os portugueses percebiam que cada vez mais o seu país estava 

sendo enganado e deixado de lado pelos ingleses e pela família real. Começaram 

assim, baseadas nas ideias iluministas, articulações e revoltas que tiveram como 

consequência o retorno de dom João do Brasil para seu país de origem. 

O primeiro desses movimentos começou em Lisboa, em 1817, quando militares 

do exército português e membros da maçonaria criaram o “Supremo Conselho 

Regenerador de Portugal e Algarve”. Esse movimento foi um dos responsáveis pela 
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preparação da rebelião chamada de “Conspiração de Lisboa” cujo objetivo era, 

através de ideias liberais, derrubar a monarquia portuguesa e expulsar os ingleses de 

Portugal. Como consequência, a rebelião foi debelada e doze pessoas ligadas ao 

movimento foram executadas pelos ingleses. 

Outro importante movimento que fez caminho para a independência do Brasil 

foi a chamada “Revolução Constitucionalista do Porto” ou “Revolução do Porto”, 

planejada desde 1818 e executada em 1820.  

Através da criação de uma sociedade secreta de pensamento liberal chamada 

de Sinédrio, liderada pelo desembargador Manuel Fernandes Tomás (1791 – 1822), 

o grupo formado por magistrados, comerciantes e aristocratas e alguns militares, tinha 

por objetivo preparar uma revolução para a derrubada do poder monárquico 

absolutista que ainda imperava em Portugal. Com o ganho de importância do 

pensamento da Sinédrio no âmbito da sociedade lusitana, grande parte do exército 

também foi influenciado por tal organização. Com a força das armas ao lado da 

Sinédrio, a revolução não tardaria a começar. 

Aproveitando a viagem ao Brasil do Marechal Beresford22 (1768 – 1854), em 

24 de agosto de 1820, para angariar mais força política e militar com o rei D. João VI, 

a tropa portuguesa se rebelou e iniciou o chamado “Levante do Porto”. A revolução se 

espalhou rapidamente e se consolidou com a adesão de Lisboa. A regência do país 

foi deposta e instalado um governo provisório chamado de Junta Provisional do 

Governo Supremo do Reino. 

Segundo afirma Carvalho Júnior e Porto Filho (2018, p. 26), as notícias sobre 

a Revolução do Porto somente chegaram ao Brasil em outubro daquele ano e tinham 

as seguintes exigências: 

 
1) O regimento seria uma Monarquia Constitucional, a ser definido na sua 
forma por uma Assembleia Constituinte, sem ruptura com a Dinastia de 
Bragança; 
2) Volta imediata da Família Real para a reinstalação da sede da monarquia 
em Lisboa e a restauração da dignidade portuguesa, ferida desde 1815, 
quando Dom João recusou-se (sic) a voltar a Portugal e criou o Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves, com sede no Rio de Janeiro; 

                                            
22 Willian Carr Beresford foi um militar e político inglês que serviu como general no Exército Britânico e 

como Marechal no Exército Português. Foi designado pela Inglaterra para comandar, a partir de 1809, 
o exército lusitano, após a fuga da Família Real para o Brasil, tendo debelado revoltas naquele país. 
Foi destituído da sua função após a Revolução do Porto, em 1820. 
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3) Restabelecimento da exclusividade de comércio com o Brasil, com o 
retorno do Pacto Colonial23, para garantir novamente o monopólio português 
e revigorar a economia e o movimento nos portos de Lisboa e do Porto.  

  

Dom João VI sabia que encontraria uma série de dificuldades, inimigos 

constitucionalistas e crises em seu retorno para Lisboa. Temia, também, que sua 

partida fizesse Portugal perder o Brasil. A população brasileira também precisava do 

rei no Rio de Janeiro, pois a instabilidade política no Brasil tendia a aumentar cada 

vez mais. Desde janeiro de 1821, o Pará era gerido por uma Junta Provisória, 

instalada em Belém e afastada do rei. A Bahia e o Maranhão também organizaram 

seu próprio governo, ou seja, D. João teria que decidir continuar no Brasil e perder o 

controle de Portugal ou deixar o Brasil, que estava imerso na instabilidade política, 

para tentar salvar o trono da Casa dos Braganças em Lisboa.  

 
Durante os preparativos da volta, alguns grupos brasileiros tentavam impedir 
o embarque dos bens da Corte e o regresso das joias e de bens do Tesouro 
para Lisboa. Não conseguiram, e no dia 26 de abril de 1821 D. João VI partiu 
para Portugal com tudo o que se julgava no direito de levar. (CUNHA, 1999, 
p. 339). 

 

As Cortes portuguesas já trabalhavam por três meses preparando a nova 

constituição, buscando dotar Portugal de um conjunto de princípios e normas que 

fossem compatíveis com os princípios liberais que justificavam a revolução. Segundo 

Cunha (1999), o processo da constituinte tratava de um desafio de enorme magnitude: 

demolir o edifício construído em bases do absolutismo e, sobre seus escombros, 

erguer os alicerces de um Estado nacional. 

A elaboração da Constituição Política da Monarquia Portuguesa se 

desenvolveu num clima de tensões permanentes, com as discussões entre 

moderados e radicais. Conforme Carvalho Júnior e Porto Filho (2018), os deputados 

portugueses somente se mostravam unidos quando o assunto dizia respeito às 

províncias na América do Sul, África e Ásia, pois todos constituintes eram favoráveis 

à colocação delas totalmente submissas à metrópole, em uma postura ambígua em 

relação aos discursos liberais que eram apresentados.  

                                            
23O pacto colonial era um sistema econômico, com leis e normas específicas em que as metrópoles 

impunham às suas colônias exigências para a comercialização de produtos somente para auferir 
grandes lucros em detrimento da queda da outra economia (colônia). No Brasil, o pacto colonial se 
deu com Portugal através da exploração do pau-brasil na colônia e envio da matéria-prima ou dos 
lucros para a metrópole. Esse pacto colonial durou até 1808, quando houve a abertura dos portos 
brasileiros. 
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À medida em que chegavam a Lisboa, os representantes24 brasileiros sentiam 

a prepotência, a hostilidade e o ar de superioridade dos portugueses. Eles assistiram 

à promulgação de decretos que retornariam as províncias brasileiras às condições de 

capitanias, com juntas governativas provisórias subordinadas às Cortes de Lisboa, à 

extinção dos tribunais superiores instalados desde a chegada da Família Real no 

Brasil, ou seja, estavam claros os objetivos das Cortes para retornar o Brasil à 

condição de submisso à Portugal.  

O rei desembarcou em Lisboa em 4 de julho de 1821, porém praticamente sem 

nenhum poder, totalmente submisso às “Cortes Gerais, Extraordinárias e 

Constituintes da Monarquia Portuguesa” que começaram a adotar, a partir daquele 

momento, medidas para enfraquecer o poder do príncipe regente D. Pedro, que havia 

ficado no Brasil. 

As notícias que chegavam ao Brasil diretamente de Portugal preocupavam os 

brasileiros e acirravam ainda mais as relações contra os lusitanos. Duas importantes 

capitanias se declararam a favor da Revolução Constitucionalista (Grão-Pará e 

Bahia). Dessa forma, desvincularam-se do poder central do Reino, no Rio de Janeiro, 

passando a prestar fidelidade à Lisboa, antiga metrópole. Para impor sua autoridade 

sobre as províncias americanas, agora investida de poderes para emitir decretos, 

resoluções e outros atos, à revelia do rei, Lisboa passou a interferir e promover 

mudanças administrativas militares no Brasil, como, por exemplo, a decisão da 

nomeação de governadores de armas. Estes diretamente subordinados às Cortes e 

independentes dos governos civis, tinham como tarefa fazer cumprir as decisões de 

Lisboa, recorrendo à força se fosse necessário. Na Bahia, foi nomeado o general 

Inácio Luís Madeira de Melo25 (1775 – 1833). 

                                            
24 As quinze províncias (duas províncias não mandaram representantes) do Reino do Brasil deveriam 

eleger, com base no número dos cidadãos que formavam sua população – os escravos estavam 
excluídos do cálculo -, setenta e cinco deputados, os quais juntamente com os cento e trinta 
representantes de Portugal formariam as Cortes. Porém, com o não embarque de todos 
representantes brasileiros, o número de deputados brasileiros não passou de cinquenta nas Cortes 
Gerais. 

25Inácio Luís Madeira de Melo (1775 – 1833) foi um militar português nomeado pelas Cortes 
portuguesas para a função de comandante das armas (similar ao comandante militar de área) da 
Província da Bahia, em 1822. Esse cargo foi criado pelas Cortes de Lisboa para restabelecer o 
governo português que estava na iminência de ser derrotado pelos aclamadores da independência 
do Brasil. Madeira de Melo comandou e combateu por mais de um ano em terras baianas no intuito 
de dar fim às revoltas do povo baiano, tanto na capital Salvador, como nas regiões do recôncavo. 
Teve como principais oponentes nas guerras na Bahia o general francês Pierre Labatut (17776 – 
1849), comandante do exército libertador nacional, e o Lord escocês Thomas Cochrane (1775 – 
1860), comandante da nova esquadra brasileira. Madeira de Melo foi cercado, em 2 de julho de 1823, 
pelas tropas nacionais em Salvador e obrigado a retornar com seu exército para Portugal. 
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2.1.7 O Dia do Fico, a expulsão da Divisão Auxiliadora e a Proclamação da 

Independência do Brasil 

 

As relações políticas entre Portugal e o Rio de Janeiro se deterioravam a cada 

dia que passava. Para fazer frente à colônia rebelde, como citado anteriormente, 

Lisboa decidiu utilizar a força contra o Brasil, nomeando governadores das armas, 

como Madeira de Melo na Bahia. Esses governadores eram diretamente subordinados 

às Cortes portuguesas e tinham como tarefa fazer cumprir as decisões de Lisboa. 

Essa situação causava grande indignação aos brasileiros e aumentava o prestígio de 

dom Pedro, pois toda sociedade percebia a vontade das Cortes de diminuir o poder 

do príncipe. 

Foi neste contexto que D. Pedro ganhou força política no Brasil. Cercou-se de 

pessoas experientes, como José Bonifácio de Andrada e Silva26 (1763 – 1838), 

angariou a sociedade brasileira e ganhou apoio das elites agrárias de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. As elites, por serem monarquistas, viam o príncipe 

como a garantia da preservação da legalidade e da ordem, o que significava a 

manutenção do controle sobre a população escrava e do comércio interno. 

Com a diminuição da censura portuguesa e o aumento da fama de D. Pedro 

como “salvador do Brasil”, jornais e periódicos começaram a circular nas principais 

cidades, porém cada um defendendo as posições políticas de quem os financiavam. 

Jornais como o Revérbero Constitucional Fluminense e o satírico Malagueta, de linhas 

liberais radicais, auxiliaram de sobremaneira o apoio ao príncipe brasileiro. O jornal O 

Ledo iniciou uma campanha de solicitação de permanência de dom Pedro através da 

coleta de assinaturas. O Partido Brasileiro27 alinhado à imprensa liberal, criou o Clube 

                                            
26José Bonifácio de Andrada e Silva (1763 – 1838) foi um naturalista, poeta e estadista luso-brasileiro 

e ficou conhecido como Patriarca da Independência, por trabalhar politicamente para a conquista da 
Independência do Brasil (1822). Foi ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros de D. Pedro I, 
centralizou e chefiou ações militares contra focos de resistências portuguesas após a independência, 
foi tutor de D. Pedro II. Em 11 de janeiro de 2018 foi proclamado Patrono da Independência do Brasil, 
por meio da Lei nº 13.615/2018. 

27O Partido Brasileiro foi um agrupamento político brasileiro existente no país durante a época da 
Independência do Brasil. Reunia comerciantes, proprietários de terra e escravos e defendiam as 
conquistas econômicas e sociais alcançadas desde a vinda de D. João VI ao Brasil. Particularmente, 
o partido não acatava as ordens vindas de Portugal e foi um dos organismos que conseguiu convencer 
D. Pedro a permanecer no Brasil quando as Cortes portuguesas exigiram seu retorno à Lisboa (Dia 
do Fico – 1822). 
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da Resistência e enviava emissários para diversas províncias afim de reforçar o apoio 

das elites regionais à permanência de D. Pedro e a recusa de obediência às Cortes.  

Após a junção de oito mil assinaturas em um abaixo-assinado, entregue por 

José Clemente Pereira (1787 – 1854), deputado do Rio de Janeiro, o príncipe regente 

decidiu, em 9 de janeiro de 1822, data que entrou para a história do Brasil como o Dia 

do Fico, que não se curvaria às Cortes portuguesas e iria permanecer no Brasil. Como 

afirma Cunha (1999, p. 342), “esse ato foi a primeira desobediência pública e formal 

às ordens de Lisboa e um marco no processo de Independência”. E diante de uma 

multidão que esperava alguma declaração de D. Pedro, o príncipe fez o seguinte 

pronunciamento no Campo do Santana, no Rio de Janeiro:  

  
Convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil interessa ao bem 
de toda a nação portuguesa, e convencido de que a vontade de algumas 
províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as Cortes e meu 
Augusto Pai e Senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento 
das circunstâncias que têm ocorrido. Como é para o bem de todos e felicidade 
geral na Nação, estou pronto: diga ao povo que fico (MATHIAS; GUERRA; 
CARVALHO, 1972, p. 282) 

 

Após a decisão de dom Pedro em ficar no Rio de Janeiro e enquanto não 

chegavam represálias vindas das Cortes de Portugal pelo seu ato de desobediência, 

o príncipe começou a pavimentar o caminho para a inevitável ruptura do Brasil com o 

reino lusitano. De pronto, resolveu demonstrar sua força política e social e seu 

compromisso com a nação brasileira, através de algumas ordens, dentre elas: 

1) Determinou que nenhum decreto das Cortes de Lisboa poderia ser 

obedecido sem a sua prévia autorização, ou seja, sem o “cumpra-se de Dom Pedro”; 

2) Criou o conselho de Procuradores Gerais das Províncias, para fortalecer as 

relações do centro de poder, no Rio de Janeiro, com as províncias, sem a 

intermediação de Lisboa; 

3)  Convocou para 3 de junho de 1822, uma Assembleia Geral Constituinte, 

para elaborar a Constituição do Reino do Brasil; e 

4) Ordenou a expulsão da Divisão Auxiliadora, a mais importante unidade do 

Exército Português no Brasil, acantonada no Rio de Janeiro desde 1817, comandada 

pelo general Jorge de Avilez (1785 – 1845)28. 

                                            
28Jorge de Avilez Zuzarte de Sousa Tavares (1785 – 1845) foi um general português que comandou a 

Divisão Auxiliadora, após o recebimento da função de Governador das Armas da Corte da província 
do Rio de Janeiro. Em 5 de julho de 1821, emitiu o ultimato ao príncipe D. Pedro para que jurasse as 
bases da constituição do reino de e regressasse à Portugal. A ele é imputado um plano de sequestrar 
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Ademais às desordens de janeiro de 1822, após o Dia do Fico, foi descoberto 

um plano orquestrado pelo general Jorge de Avilez, então Governador das Armas da 

Corte da província do Rio de Janeiro e comandante da Divisão Auxiliadora, para 

sequestrar e enviar de imediato D. Pedro, a princesa Leopoldina e seus dois filhos, 

com a utilização da já preparada fragata União, para Lisboa. 

De pronto, o príncipe regente ordenou ao general brasileiro Joaquim Xavier 

Curado (1746 – 1830) que reunisse cerca de 6 mil milicianos (tropas de segunda linha) 

e enfrentasse Jorge de Avilez.  

Fundeada no Rio de Janeiro, D. Pedro se dirigiu pessoalmente até o general 

português, conforme ação ilustrada na figura 2, e emitiu ordem de retirada da Divisão 

Auxiliadora da cidade. Intimidado, isolado e encurralado, Jorge de Avilez não tinha 

outra saída a não ser retornar com sua tropa para Portugal. A expulsão da Divisão 

para Lisboa foi no dia 15 de março de 1822 e demonstrou para a metrópole lusitana 

que mais um passo em direção da emancipação política do Brasil tinha sido dado. 

 

FIGURA 2 - O príncipe D. Pedro e Jorge de Avilez a bordo da Fragata   
União 

Fonte: Rodrigues (2002). 

                                            
D. Pedro e o enviar para Lisboa. Após o Dia do Fico e a ordem do príncipe brasileiro para a retirada 
da sua Divisão do Brasil, Jorge de Avilez retornou à Portugal em maio de 1822. 
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Em 1º de agosto de 1822, D. Pedro escreveu um manifesto dirigido à população 

brasileira e mostrou para aquela parcela da sociedade brasileira e portuguesa que 

duvidara, a sua real intenção em relação ao futuro do Brasil, a independência. 

Conforme Carvalho Júnior e Porto Filho (2018, p. 32), o príncipe regente manifestou: 

“A minha felicidade (convencei-vos) existe na vossa felicidade: é minha glória reger 

um povo brioso e livre. Daime o exemplo das vossas virtudes e da vossa união. Serei 

digno de vós.”. 

O nível de tensão política que atingira o Brasil em meados de 1822 se tornara 

insuportável. Antagonistas e favoráveis ao rompimento do país com Portugal viviam 

em tremendas disputas locais. Liberais contra conservadores, partidos brasileiros 

contra partidos portugueses, militares brasileiros contra tropas lusitanas. Tendo 

percebido a necessidade de ainda mais apoios para a emancipação, ainda em agosto 

de 1822, D. Pedro seguiu para a província de São Paulo com o objetivo de aquietar 

os ânimos regionalmente, assim como fez anteriormente em Minas Gerais, e também 

para renovar o apoio de importante região a sua política. Durante a sua viagem, 

assumida a interinidade da Regência pela sua esposa, D. Leopoldina Josefa de 

Habsburgo29 (1797 – 1826), sempre apoiada pelo seu fiel ministro e assessor, José 

Bonifácio, chegaram inúmeras cartas da Corte exigindo sempre o retorno do príncipe 

à Portugal. Tais tentativas de convencimento, da até então metrópole lusitana, eram 

sempre acompanhadas de ameaças de fazê-las cumprir pela força. Entretanto, uma 

dessas últimas cartas recebidas pela princesa acrescentava que, a partir daquele 

momento, os ministros do regente seriam nomeados pelas Cortes, e tanto a 

convocação da Constituinte quanto outras medidas que D. Pedro havia tomado seriam 

anuladas. 

D. Leopoldina, de imediato, escrevera para D. Pedro alertando que não deveria 

mais tomar “medidas de água morna”, que naquele momento somente iria piorar a 

crise com o Reino e que Bonifácio já estava organizando estratégias de defesa militar.  

Entregou a sua carta e as correspondências vindas de Lisboa para dois mensageiros 

que, de pronto, partiram em direção à São Paulo para encontrar a comitiva do príncipe. 

Ao receber os documentos, D. Pedro percebeu que a política de entendimento 

com a Corte defendida por ele não se ajustava mais à situação do momento e apenas 

                                            
29O nome completo de D. Leopoldina era: Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de 

Habsburgo-Lorena. 
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o rompimento formal com Portugal era o caminho para o Brasil se tornar um estado 

soberano e sem vínculos. Não restando outra opção, às margens do Riacho Ipiranga, 

próximo à cidade de São Paulo, D. Pedro resolveu proclamar a independência30 31. 

 

A fim de que testemunhassem sua escolha, reuniu a guarda de honra, o padre 
Belchior Pinheiro de Oliveira, o secretário Luís Saldanha da Gama, futuro 
marquês de Taubaté, o secretário particular Francisco Gomes da Silva, o 
major Francisco de Castro Canto e Melo e os criados João Carlota e João 
Carvalho. Às 16 horas e 30 minutos proclamou sua decisão: a Independência 
do Brasil. (CUNHA, 1999, p. 349). 

 

FIGURA 3 - Quadro “Independência ou Morte” 
Fonte: Brasil (201?). 

 

Porém, a conquista efetiva da Independência do Brasil, com a manutenção da 

integridade territorial, não foi obedecida pelos portugueses e tropas da Coroa 

instaladas em algumas províncias. Na Bahia, onde ocorreu literalmente uma guerra e 

morreram milhares de pessoas, as batalhas começaram em 25 de junho de 1822, em 

Cachoeira, no Recôncavo, antes da proclamação da independência, e somente 

terminaria um ano depois, em 2 de julho de 1823, quando as tropas brasileiras do 

Exército Imperial Brasileiro, ou também chamadas de Exército Libertador, entraram 

                                            
30O príncipe regente somente foi coroado imperador do Brasil, com o título de D. Pedro I, em 1º de 

dezembro de 1822. 
31 O exato momento da proclamação da independência do Brasil, nesse trabalho, foi retratada através 

da figura 3. A tela do pintor Pedro Américo, confeccionada em 1888, perpassa de maneira patriótica, 

heroica e até de certo ponto ufanista o libertar da sociedade brasileira do julgo português. 
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em Salvador, enquanto o general Madeira de Melo fugia pelo mar, retornando com 

suas forças para Lisboa. 

 

2.2 OS ANTECEDENTES POLÍTICOS E SOCIAIS DA GUERRA DE 

INDEPENDÊNCIA NA BAHIA 

 

 Concomitantemente às causas nacionais e internacionais que culminaram na 

proclamação de independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, houve, em 

paralelos acontecimentos, o desenrolar das ações na província da Bahia que 

resultaram em levante nacionalista e consequentemente uma guerra, terminada em 

julho de 1823. 

Certo de que todos os antecedentes que influenciaram na independência do 

Brasil, direta ou indiretamente, tiveram seu peso no papel das batalhas travadas na 

Bahia, cabe ressaltar outros que, de maneira mais pontual, interferiram para que a 

guerra de independência na Bahia seja apontada por diversos autores e historiadores, 

como o centro de gravidade que mudou todo o contexto do período e concretizou a 

emancipação política do país. 

Mesmo antes da proclamação da independência, o príncipe regente já 

demonstrava interesse em melhorar as condições das forças brasileiras. Em 17 de 

março de 1822, dirigiu uma ordem às Juntas Provisórias determinando que não 

consentissem com o desembarque de tropas portuguesas em qualquer ponto do país. 

Em 26 de março daquele mesmo ano, outra circular convidava os brasileiros a 

assentarem praça lhes garantindo a baixa do serviço após três anos. Outra 

preocupação de D. Pedro foi com a criação e organização de uma marinha de guerra, 

uma vez que os navios que estavam à disposição do Brasil tinham sido pertencentes 

a Portugal e se encontravam em péssimas condições. 

  

2.2.1 A Revolução Constitucional da Bahia de 1821 e a nomeação do general 

Madeira de Melo 

  

Na província da Bahia, os ânimos estavam exaltados já havia alguns anos. 

Desde a Conjuração Baiana (1798), as ideias de emancipação política eram debatidas 
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pela sociedade. As notícias que chegavam de Lisboa, como as da Revolução do Porto, 

encontraram um campo aberto para a sua difusão na província. O movimento 

revolucionário na Bahia, em favor do constitucionalismo português, começou em 10 

de fevereiro de 1821, quando seus líderes os tenentes-coronéis Manuel Pedro de 

Freitas Guimarães (?)32, Francisco de Paula de Oliveira (?) e Francisco José Pereira 

(?), deslocaram-se para o Forte de São Pedro, no centro da capital baiana, e 

juntamente com manifestantes e adeptos, libertaram soldados presos afeitos às 

causas liberais. 

Assim que soube do ocorrido, Francisco de Assis Mascarenhas (1779 – 1843), 

mais conhecido como Conde Da Palma, governador da província da Bahia, ordenou 

que o 1º Regimento de Linha e a Legião de Caçadores se deslocassem, sob o 

comando do marechal brasileiro Felisberto Caldeira Brant Pontes (1772 – 1842), 

inspetor das tropas e futuro Marquês de Barbacena, e atacassem os revolucionários 

baianos. Porém, durante um momento de confronto entre as tropas portuguesas e as 

milícias brasileiras, oficiais e soldados portugueses foram mortos pelos grupamentos 

brasileiros, fazendo com que diversos soldados da coluna do Conde de Palma se 

entregassem como prisioneiros das tropas brasileiras. Eis essa importante passagem 

que o historiador Braz do Amaral (1957, p. 19-20) relata: 

 
Os revolucionários haviam colocado uma peça no forte, em posição de lançar 
fogos sobre a rua que leva do Campo Grande para as Mercês, sob o mando 
do capitão Souto Falcão, uma outra junto à capela dos Aflitos, em atitude de 
atirar para a rua Gabriel, sob o comando do tenente Lucatelli Dória e outra na 
travessa que desemboca na rua das Mercês, a qual ficou às ordens do 
capitão Joaquim José Veloso. 
Da praça da Piedade determinou Brant Pontes a marcha de uma coluna, em 
direção ao forte de S. Pedro, sob o comando do major Hermógenes Aguiar e 
outras duas do 1º Regimento de linha, sob o comando do major Antônio 
Bernardes de Castro. 
Tomou o marechal a testa da coluna, mas ao se aproximar ela da peça do 
capitão Souto Falcão, este avisou que não avançasse mais. 
Mandou o marechal prender e desarmar o cadete que havia trazido o aviso, 
e, pondo-o na frente da coluna, seguiu até a travessa da Mercês, fazendo alto 
e intimando o capitão Veloso, comandante da peça que ali estava assestada, 
que lhe viesse falar, exortando-o a que o fizesse. 
Este capitão, porém, estava muito exaltado, deu vivas, assim como seus 
soldados, à constituição, pelo que o marechal, vendo que não era atendido, 
fez avançar a sua coluna, a qual imediatamente foi varrida pela metralha da 
peça do capitão Veloso, e logo depois, pela do capitão Souto Falcão que 
também atirou, caindo morto o major Hermógenes Aguiar, assim como outros 
soldados e paisanos; um criado do marechal foi mortalmente ferido, sendo 
também o alferes Argolo, o major Antônio Castro e muitos outros, não só 
pelos dois primeiros tiros, como por outros que mais tarde foram disparados. 

                                            
32 Data de nascimento e/ou morte indeterminadas. 
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Diversos soldados da coluna se entregaram prisioneiros ou passaram logo 
para o partido constitucional e Brant Pontes, tendo o cavalo ferido, foi por este 
trazido, em carreira vertiginosa, até a praça da Piedade, onde o animal caiu 
morto. 
Tendo chegado à Piedade o batalhão de infantaria 12, que era comandado 
pelo coronel Inácio Luís Madeira de Melo, pretendeu Brant Pontes marchar 
com ele para dar ataque ao corpo de artilharia que estava na praça do 
Palácio, com o tenente-coronel Manoel Pedro. 
Opor-se, porém, a isto o marechal Luís Paulino Pinto da França, que também 
era brasileiro, o qual lembrou de ouvir a opinião dos homens bons 
convocados, [...]. Foram todos de parecer que se adotasse o sistema 
constitucional, já aceito em princípio no reino. (sic). 

 

Logo após esse embate em Salvador entre apoiadores e não apoiadores da 

futura constituição que estava sendo desenvolvida em Portugal após a Revolução do 

Porto, e pressionado pelos recentes acontecimentos no centro da cidade, o Conde da 

Palma se dirigiu à casa da Câmara e lavrou um documento que propunha o nome dos 

membros33 que deveria compor a Junta Provisória, em substituição dele próprio, 

encarregada de governar a província até que a constituição fosse jurada solenemente. 

Porém, após tomar conhecimento dos nomes eleitos para a Junta Provisória, as 

Cortes portuguesas não a aceitaram e determinaram a eleição de uma nova junta34, 

em 31 de janeiro de 1822, que novamente foi vencida por brasileiros. 

Logicamente, ressentidas com a composição da nova Junta e percebendo que 

havia, em Salvador, um foco de insurgência contra o governo central, as Cortes 

enviam de Portugal o navio Danúbio que chega, em 11 de fevereiro, com a notícia da 

nomeação do então tenente-coronel Madeira de Melo para o comando das armas da 

província da Bahia. No dia 15 do mesmo mês, o navio Leopoldina aportou trazendo a 

carta régia, assinada em 9 de dezembro de 1821, cujo conteúdo era a formalização 

da nomeação de Madeira. 

A nomeação e promoção de Madeira de Melo ao posto de general não foi em 

vão. Madeira, na época, era um dos chefes militares portugueses na Bahia e um dos 

mais convictos da superioridade de seus compatriotas contra os nativos. Ele 

comandou o batalhão de infantaria 12, que seguiu com o Conde da Palma para a 

praça da Piedade nos embates de 10 de fevereiro. 

                                            
33 Dentre os 10 membros que compunha a Junta Provisória, que governou de 10 de fevereiro de 1810 

até 2 de fevereiro de 1822, destacam-se: 1) Luís Manuel de Moura Cabral, presidente da Junta, e 
Manuel Pedro de Freitas Guimarães, elevado ao posto de brigadeiro e governador das armas. 

34 A nova junta governou a Bahia de 2 de fevereiro de 1822 até 2 de julho de 1823, destacando-se 
como membros: 1) Francisco Vicente Viana, presidente, e, novamente, o brigadeiro Manuel Pedro de 
Freitas Guimarães, para governador das armas. 
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Segundo explica Tavares (1982, p. 25), a escolha de Madeira de Melo não foi 

bem recebida pelos brasileiros, uma vez que o militar era tido como extremamente fiel 

ao governo português: 

 
No caso da nomeação do Tenente-Coronel Madeira de Mello, ainda mais 
agravava a desconfiança dos brasileiros a memória da atuação desse militar 
no episódio da adesão da Bahia ao sistema constitucional (10 de ferreiro de 
1821), quando a sua vacilação fora notória; o fato de ser nomeado para 
substituir o Brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães, oficial militar 
brasileiro que subira de posto nas circunstâncias revolucionárias da 
proclamação constitucional e que nessas mesmas circunstâncias saíra 
aclamado governador das armas; e as suas recentes iniciativas de repressão 
no episódio de 3 de novembro de 1821, quando alguns oficias [...] e civis [...] 
tentaram depor a Junta de governo e colocar em curso na Bahia uma política 
de aproximação com  governo do Príncipe D. Pedro.  

 

2.2.2 A questão da nomeação Madeira de Melo na Bahia  

  

Apesar da chegada do navio Leopoldina vindo de Portugal com a carta régia 

nomeando Madeira de Melo como Governador das Armas e promovendo-o de 

tenente-coronel para general35, não veio qualquer outra correspondência para 

oficializar a Junta de governo da Bahia ou para o Governador das armas em exercício, 

o brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, ou seja, Madeira de Melo recebeu 

praticamente uma carta pessoal do rei. 

FIGURA 4 - Ignácio Luís Madeira de Melo 
Fonte: Carvalho Júnior e Porto Filho (2016). 

                                            
35 Há algumas divergências entre autores, ora citando Madeira de Melo como general, ora como 

brigadeiro. Para este trabalho, devido as fontes estudadas, chamamos de general. 
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De posse da carta régia, no dia 15 de fevereiro, mesmo dia do recebimento do 

documento real, Madeira de Melo dirigiu ofícios comunicando a sua nomeação à Junta 

governativa, a Freitas Guimarães, aos comandantes das fortalezas de São Pedro, 

Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo, bem como aos comandantes dos corpos 

de 1ª e 2ª Linhas. 

Freitas Guimarães, governador das armas, não reconheceu a carta régia de 

posse de Madeira de Melo, como condicionava a entrega da sua função ao registro 

de tal documento real pelo Senado da Câmara. Observou ainda que a carta fora 

comunicada exclusivamente a Madeira de Melo e não à autoridade da província da 

Bahia. 

O escrivão da Câmara, dedicado aos interesses brasileiros e não querendo dar 

prosseguimento à documentação de Madeira de Melo, apontou diversas falhas em tal 

título e sobrestou a entrada do seu documento. Tinha-se assim uma situação em que 

a lei e o direito se chocavam. 

Conforme Amaral (1957, p. 62) explica: 

 
A lei restrita era pelo cumprimento exato da carta régia que nomeara o 
brigadeiro português. 
O direito do povo brasileiro era não deixar perder o que lhe fora garantido 
positivamente pela monarquia triásica, porque a ninguém escapava que os 
fins do partido português tendiam a nos espoliar do que nos havia dado o 
decreto de união com os reinos da Europa, em pé de igualdade, e o comando 
de Madeira viria a dar nisso.  

 

Desse modo, como expõe Braz do Amaral, essa situação travada somente se 

resolveria pelo uso da força. 

Concomitantemente ao imbróglio legal da sua nomeação, Madeira de Melo 

reuniu os seus amigos políticos e altos oficiais da guarnição ligados ao seu partido. 

Quando foram consultados sobre o reconhecimento da sua função de governador das 

armas, declararam afirmativamente e assinaram um termo em que cumpririam a 

ordem de não reunir as forças que lhes eram obedecidas e nem marcharem com elas, 

senão somente pelas ordens do general português. 

Após os boatos que corriam na cidade de Salvador sobre a validade ou não da 

posse de Madeira de Melo, os ânimos entre os grupos brasileiros e portugueses se 

acirraram ainda mais. A Câmara recebeu, ainda em fevereiro, 421 assinaturas de 

pessoas que pediam a não nomeação do general português. Ao mesmo tempo, o 
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partido português estava disposto a sustentar toda aquela situação a favor de Madeira 

de Melo e a destruir por todos os meios a oposição brasileira. 

Madeira de Melo contava com o apoio dos comerciantes e seus caixeiros, com 

o 12º Batalhão de Infantaria, a legião constitucional lusitana, a cavalaria e os marujos 

dos navios de guerra e dos mercantes. Já os brasileiros contavam com a legião de 

caçadores, a artilharia e o 1º Regimento de Infantaria.  

Em 10 de março, a Junta governativa utilizando da autoridade que ainda lhe 

restava, oficiou Freitas Guimarães e Madeira de Melo para que mantivessem a 

disciplina e a ordem nas tropas. Oficiou também a Câmara de Salvador para não 

resolver sobre os vícios que se diziam existir no diploma ou carta de nomeação do 

general português. 

Em 18 de fevereiro, juízes, procuradores e vereadores reuniram-se na Câmara 

Municipal para tentarem chegar ao fim do impasse entre a nomeação ou não de 

Madeira de Melo. Após conversas, discussões e consultas sobre a legalidade da 

nomeação, chegou-se à conclusão de que a posse do general era legal e pedia-se à 

Junta o mesmo reconhecimento e a cooperação dos dois governadores para não 

haver conflitos armados. 

 
À uma da tarde já se encontravam cerca de 400 a 500 milicianos e civis 
armados no forte de São Pedro. Haviam-se deslocado para o quartel do 
regimento de cavalaria (São Bento), e para a praça da Piedade, soldados da 
Legião Constitucional Lusitana, que já então cobriam as ruas do São 
Raimundo, Mercês e Rosário, ruas das cercanias do Forte de São Pedro. 
Vindos dos bairros da Praia, marinheiros, taverneiros e caixeiros portugueses 
colocavam-se, armados, na rua da Direita do Palácio e na praça Municipal. 
Gritavam “morras” e desafios ao “partido oposto ao brigadeiro Madeira. [...]. 
Dirigindo-se para a Casa dos Governadores, a fim de atender ao convite da 
Junta, Madeira de Melo fazia-se acompanhar por oficiais de alta patente, aos 
quais se uniram soldados, marinheiros e civis português. Gritavam: “Fora a 
Câmara! Morra Freitas Guimarães”. (TAVARES, 1982, p. 37). 

 

Na Junta governativa da província, foi resolvido, quase que por unanimidade, 

que o cargo de Governador das armas da província da Bahia fosse constituído por 

uma junta de 7 membros militares, um dos quais seria o governador das armas 

nomeado (Madeira de Melo), 2 membros por ele escolhido, o governador das armas 

interino (Freitas Guimarães) e mais dois membros por ele escolhido, e completando a 

Junta, mais um militar escolhido pela sorte. O governador das armas nomeado teria a 

qualidade de presidente e esse grupo deveria dirigir a ele tudo o que fosse atinente 
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ao governo das armas até que o rei de Portugal e as Cortes decidissem 

definitivamente sobre o caso.  

De pronto, o general Madeira de Melo recusou a ideia e pediu para que a Junta 

ouvisse os oficiais da guarnição a fim de garantir o seu direito, declarando que 

reestabeleceria a tranquilidade pública, porém usaria o direito de agir sem concorde 

da Junta, da qual era presidente, se houvesse algum acontecimento hostil à 

constituição ou equivalente. 

Freitas Guimarães, apesar do prestígio que possuía entre os brasileiros, já não 

tinha mais autoridade sobre as tropas de Portugal, pois estas somente reconheciam 

Madeira de Melo como comandante. Ao mesmo instante, Freitas também perdera a 

chefia das tropas brasileiras, pois, a partir daquele momento, a Junta era quem 

disporia sobre elas, entidade de que Madeira era presidente e dominava pela 

autoridade que nela tinha conquistado. 

Os dois partidos, brasileiro e português, sentiam que entrariam em confronto 

em breve e, já pela manhã do dia 18, estava a cidade de Salvador sobre o aparato e 

a ameaça de armas. 

 
Só se viam pelas ruas as sentinelas e guardas avançados, e, após o 
conselho, ainda foi pior. 
Era o quartel do 12º Batalhão de Infantaria (tropa portuguesa) no convento 
de São Bento, e o da legião de caçadores (tropa brasileira) no edifício em 
Santo Antônio da Mouraria (...). 
A artilharia (tropa também nacional) ocupava o forte de São Pedro. 
Do forte de São Pedro e do quartel da legião de caçadores saíram pelas 3 
horas da tarde dois piquetes que se foram postar próximo a São Bento, 
determinando logo Madeira que outros piquetes do 12º Batalhão saíssem do 
convento e que se postassem em frente das tropas do país, de modo que se 
avistavam as avançadas das duas forças. (AMARAL; 1957; p. 66). 

 

2.2.3 Os choques entre brasileiros e portugueses em Salvador no dia 19 de 

fevereiro de 1822 

 

Ao romper do dia 19, tendo a região central de Salvador praticamente dividida 

entre forças portuguesas e brasileiras, houve o choque entre os dois exércitos, 

ouvindo-se tiros disparados do forte de S. Pedro. 

Imediatamente, grande parte do 12º Batalhão de Infantaria, que estava 

aquartelada em São Bento, saiu em marcha em direção ao forte de São Pedro. 

Durante o deslocamento, uma guarnição de peça de artilharia atirou duas vezes com 
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o canhão e rifles. O tenente-coronel Francisco José Pereira (?), então comandante do 

regimento, deu carga de baioneta e conseguiu conquistar duas peças de artilharia, 

uma em frente à igreja do Rosário e outra nas Mercês, continuando a atirar dessa 

região contra a tropa brasileira que se retirou para o forte de São Pedro.  

Outras batalhas ocorreram na cidade de Salvador, sempre deixando mortos e 

feridos entre os militares do exército português ou das milícias brasileiras. Na maioria 

dos embates, os portugueses superavam os nativos e faziam com esses se 

refugiassem no forte de São Pedro, então sede da artilharia brasileira. A situação de 

guerra se espalhou pela cidade e Madeira de Melo, por um momento, perdeu o 

controle da situação dos seus homens. Os soldados e marujos portugueses se 

espalharam por Salvador e cometeram muitos excessos após se embriagarem. 

Atacaram casas particulares xingando os brasileiros e as suas famílias, já vencidos 

naquele dia, arrombaram os cofres do 1º Batalhão de Infantaria, tomado pelas tropas 

portuguesas, espedaçaram o que havia no quartel, como livros e utensílios. Passaram 

nas ruas assaltando os caminhantes, ferindo e insultando-os. 

Neste quadro de desordem das forças portuguesas, houve um episódio que 

ficou marcado nas lutas de independência da Bahia e que gerou grande comoção, 

inclusive do príncipe D. Pedro em retratação posterior, que foi a execução da 

abadessa, sóror Joana Angélica36 (1761 – 1822) no convento da Lapa. Carvalho 

Júnior e Porto Filho (2018, p. 37) retratam o quadro da morte da religiosa da seguinte 

maneira: 

 
E nessa sanha caçadora, na manhã de 19 de fevereiro, entraram no 
Convento da Lapa, onde encontraram a abadessa, sóror Joana Angélica, 
defendendo a porta da clausura. Reza a tradição que a religiosa teria 
exclamado: “Para trás, bárbaros! Respeitem a Casa de Deus! Só penetrareis 
nesta Casa passando por sobre meu cadáver.”. 
E penetraram na clausura, após ferirem a abadessa com golpes de baioneta, 
que provocaram a sua morte no dia seguinte, 20 de fevereiro. 

 

Não somente Joana Angélica foi vítima de violência no convento da Lapa, mas 

também o idoso padre Daniel da Silva Lisboa (?), que foi brutalmente espancado e 

lançado ao chão, deixado como morto. 

                                            
36 Joana Angélica de Jesus (1761 – 1822) foi uma religiosa baiana, pertencente à Ordem das Reformas 

de nossa Senhora da conceição e conhecida como a 1ª heroína pelas lutas de independência da 
Bahia. A abadessa foi morta por um soldado português ao impedir a invasão do Convento da Lapa, 
em Salvador, durante a onda de violência que as tropas do general português Madeira de Melo 
sujeitaram os brasileiros no mês de fevereiro de 1822. Hoje a imagem da bondosa Joana Angélica 
permeia a história da Bahia. 
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Madeira de Melo, que se eximiu do comando das tropas por um momento, e 

que de certa forma, queria o controle total da cidade, além de mandar tomar os 

quarteis de Palma e da Mouraria, onde se encontravam tropas brasileiras, ordenou a 

rendição do Forte de São Pedro, local que se encontrava grande parte das milícias 

nacionais e também o seu desafeto direto o brigadeiro Freitas Guimarães.  

De imediato, para fazer os brasileiros se entregarem, Madeira de Melo ordenou 

o bombardeio com tiros de artilharia, porém a Junta provisória conseguiu fazer 

esforços com o general português para que essa ação não fosse executada.  

Na noite de 19 de fevereiro, Madeira de Melo novamente intimou a fortaleza a 

se render. E dessa vez, percebendo que não tinham comida, suprimentos de fogo, 

dinheiro ou até mesmo fardamentos, para fazer frente ao exército lusitano, os 

soldados e paisanos começaram a se retirar pela encosta da retaguarda do forte, que 

se debruça para o mar e chega na região conhecida como Gamboa. O general 

português deu duas horas para que Freitas Guimarães se entregasse. No fim da tarde 

de 20 daquele mês, o tenente-coronel Bernadino Alvares D’Áraujo (?), comandante 

da artilharia brasileira, procurou Madeira de Melo e entregou o termo de rendição. No 

dia seguinte, aberto o portão, Freitas Guimarães, Bernardino e outros oficiais, 

esperaram os portugueses que iriam ocupar o forte e, logo em seguida, foram levados 

presos sob escolta. Após quase um mês, Madeira de Melo informava ter embarcado 

o brigadeiro Freitas Guimarães no navio São Gualter em direção a Lisboa.  

 

2.2.4 A preparação de Madeira de Melo para a restauração da Bahia e a fuga 

dos baianos para o Recôncavo 

 

Após os exageros realizados pelas tropas portuguesas no seio da sociedade 

soteropolitana e a consequente conclusão da ocupação militar da capital em 21 de 

fevereiro, Madeira de Melo vislumbrando que aqueles dias passados foram somente 

o estopim para o início de uma grande reação do povo baiano, e na tentativa de 

justificar perante as Cortes as decisões que adotara para ser nomeado governador 

das armas, o general requer à Lisboa mais tropas. Segundo Tavares (1982, p. 54), 

Madeira de Melo escreve o seguinte pedido à Portugal: 
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“Se V.M. quer conservar esta parte da monarquia, precisa-se de mais tropas, 
devendo vir, além de um grande reforço de infantaria, 50 homens de cavalaria 
e outros tantos artilheiros. (...). Dois batalhões sendo muito vantajoso que ao 
menos um deles seja de caçadores, 50 artilheiros com dois subalternos, 50 
homens, ou mais, de cavalaria, e 24 praças de artífices engenheiros.”. Ainda 
urgia pela vinda de onze artilheiros para a Legião Constitucional Lusitana e 
de mais 292 soldados para o batalhão nº 12. 

 

Madeira de Melo, mesmo sofrendo orientações da Junta Provisória da 

província, consegue ainda receber um reforço de cerca de trezentos militares oriundos 

da Divisão Auxiliadora que houvera sido expulsa por D. Pedro da cidade do Rio de 

Janeiro no dia 10 de fevereiro. 

Percebendo o grande risco em que corriam os baianos, parte da população 

(civis, militares e famílias inteiras), que não se sentia garantida na capital depois de 

triunfarem os portugueses, começou rapidamente a se deslocar para o Recôncavo.37 

Segundo Tavares (1982, p. 63): “pelo que se denunciava em cartas anônimas, já 

existia dia marcado para a destituição da Junta e a concentração do governo civil e 

militar na autoridade única do Governador das armas.”.  

Os brasileiros, humilhados, seguiram para pequenas cidades e vilas no entorno 

de Salvador. Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco foram algumas delas. Para os 

baianos, era impossível permitir que o domínio português, que constituía minoria, 

continuasse. Ao mesmo tempo, Madeira de Melo sabia da importância geográfica e 

econômica da região do recôncavo, uma vez que o entorno de Salvador era 

reconhecido como polo da produção de fumo, possuía núcleos açucareiros e também 

                                            
37 Recôncavo histórico e cultural – área da Grande Salvador – está contido, na face litorânea da Zona 

da Mata, entre o Sauípe e o Jequiriçá, com um limite a sudoeste ao longo do Rio da Dona, formando 
uma faixa em semicírculo de cerca de 50 a 70 km de largura, em torno da Baia de Todos os Santos. 
Vem daí sua designação como Recôncavo da Bahia ou simplesmente Recôncavo, (...). Trata-se de 
uma unidade marcada, desde o período colonial, por grandes diferenças sub-regionais, mas também 
por intensa complementaridade econômica e inter-relação social. Esta região compreendia o todo ou 
parte dos termos de sete antigas freguesias: Abrantes, Salvador, São Francisco do Conde, Santo 
Amaro da Purificação, Cachoeira (compreendendo a área do Baixo Paraguaçu, num raio de 50 km a 
partir da barra do rio, na Baia de Todos os Santos), Maragogipe e Jaguaripe (deste excluídas as áreas 
dos atuais municípios de São Miguel das Matas e Laje). Se respeitados os seus limites históricos e 
culturais, 40 municípios compõem o Recôncavo, perfazendo um total de pouco mais de 11 mil km2: 
Amélia Rodrigues, Aratuípe, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Catu, Conceição do Almeida, Conceição 
de Feira, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Dias D´Ávila, Dom Macedo Costa, Governador 
Mangabeira, Itanagra, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe , Mata de 
São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Pojuca, Salinas da Margarida, Santo Amaro da Purificação, 
Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Gonçalo dos Campos, São Francisco do Conde, 
São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara, Simões Filho, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Varzedo e 
Vera Cruz e Salvador. (GODINHO e SANTOS, 2007). 
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era a principal fonte de abastecimento da cidade, ou seja, para o general português 

subjugar essa região também era muito importante. 

Ao analisar todo movimento da população que saía de Salvador em direção ao 

recôncavo, a ira nela encruada contra os portugueses e a vontade de lutar a fim de 

expulsa-los e retomar a sua cidade, diversos senhores de grande poder das cidades 

vizinhas se movimentavam contra Madeira de Melo, seja apoiando os emigrantes com 

moradia e dinheiro, seja na fabricação de armas e munições. 

Ao mesmo tempo em que os nacionais se organizavam em pessoal e material, 

com o apoio da população do recôncavo, ocorria outra batalha no campo político: o 

reconhecimento e a aceitação da autoridade do príncipe regente, desfazendo a 

decisão de 10 de fevereiro de 1821.  

Durante as Cortes Gerais, em Lisboa, os deputados baianos, que lá se faziam 

presentes, enviaram cartas ao Senado da Câmara de Salvador inquirindo como seria 

a melhor maneira do Brasil ser governado. Essas consultas, também endereçadas às 

juntas do recôncavo, abriram intenção de reconhecer e aceitar D. Pedro como a 

autoridade máxima do Brasil. Para deliberar o assunto, a Câmara de Salvador marcou 

a data de 12 de junho, porém Madeira de Melo, além de proibir a sessão, montou um 

esquema de bloqueio e repressão em Salvador, nas ruas que davam acesso à 

Câmara, impedindo que a população e políticos tivessem o direito de participar das 

reuniões. 

Em Santo Amaro, a Câmara se reuniu em 14 de junho e o encontro foi tido 

como praticamente uma assembleia geral pela importância de participação de quem 

lá estava: militares de alta patente, ouvidor da comarca, membros do clero, políticos 

importantes, dentre outras personalidades.  

De acordo com Tavares (1982, p. 58), a ata de vereação do encontro realizou 

o seguinte registro (com a linguagem da época): 

 
Que haja no Brasil hum centro único de Poder Executivo: que este Poder seja 
exercitado por sua Alteza Real, o Príncipe Real, segundo as regras 
prescriptas em huma liberal Constituição; e que a Séde do mesmo Poder seja 
aquelle logar que mais útil for o seo bom Regimen de administração do Reino. 
(sic).  

 

Além dessas respostas emitidas às cartas enviadas pelos deputados que se 

faziam presentes nas Cortes Gerais de Lisboa, a assembleia reunida em Santo Amaro 

resolveu pontuar a ações que o príncipe regente deveria planejar e realizar para o 
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Brasil fazer frente às ameaças de Portugal e se tornar um país unido e livre do julgo 

lusitano. 

 
Primeiro: que o Brasil tenha um exército próprio para a sua defesa; e 
inamovível de província para província e de reino para reino, salvo no caso 
de mister repelir qualquer agressão feita à dignidade do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves, convido por consequência em que não seja 
admitido nas províncias deste reino destacamento algum de tropa que não 
seja do Exército do Brasil. (sic); 
Segundo: que o Brasil tenha a necessária Armada Naval para a defesa de 
sua costa e também inamovível como o Exército, salvo no caso precedente 
(sic); 
Terceiro: que haja no Brasil um Tesouro Nacional onde se arrecade o 
contingente das rendas das suas províncias e que deste tesouro se forneça 
a Portugal a devida cota para a sustentação da Família Real e corpo 
diplomático. (sic); 
Quarto: que se estabeleça no Brasil um Tribunal Supremo de Justiça com as 
mesmas atribuições do que for estabelecido em Portugal; 
Quinto: que em cada província do Brasil haja uma Junta de Governo eleita 
pelo povo e presidida por um membro dela escolhido pelo Poder Executivo 
deste reino e que a esta Junta sejam subordinadas todas as entidades civis 
e militares, porém de modo que não acumule em si todos os poderes, e que 
evitar-se-á por um regulamento que à mesma Junta compita o propor ao 
Poder Executivo do reino aqueles concidadãos da província que foram 
escolhidos para os cargos públicos dela. (sic); 
Sexto: que para promover-se eficazmente a prosperidade do Brasil, se 
decrete que este reino oferece seguro asilo aos estrangeiros que para ele 
trouxerem indústria, ou capitais, e bem assim que se estabeleça a tolerância 
religiosa. (sic); 
Sétimo: que se conserve enfim e sem restrição alguma a franqueza e 
liberdade de comércio deste reino e se funde quanto antes uma universidade 
no lugar mais conveniente que for. (TAVARES, 1982, p. 83-84). 

 

Pode-se perceber nesse transcrito a preocupação dos brasileiros quanto aos 

rumos que o Brasil poderia tomar no futuro incerto, como a criação de um Exército e 

Marinha nacionais, a criação de uma Universidade, a preocupação com o 

desenvolvimento nacional e a importância da chegada de indústrias e capital 

estrangeiro e, além da preocupação, mesmo em estado beligerante, de não faltar 

provimentos e dinheiro para a família real e seu corpo diplomático, mesmo que em 

Portugal. 

  

2.3 25 DE JUNHO DE 1822, O INÍCIO DA GUERRA DE INDEPENDÊNCIA NA BAHIA 

– 1ª FASE DA GUERRA (FASE REGIONAL) 

 

Cachoeira, cidade do recôncavo baiano, cerca de setenta quilômetros de 

distância de Salvador, era considerada, no século XIX, como a maior e mais 
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importante vila do interior baiano. Era vista como um importante centro comercial e 

possuía um porto de embarque de produtos destinados aos sertões e a capital, além 

de ser uma das grandes regiões de produção de açúcar, fumo e algodão do nordeste. 

Ao assumir o controle da capital da província, Madeira de Melo viu a cidade 

praticamente esvaziar e se concentrar nas vilas, principalmente Cachoeira, ao redor 

de Salvador. Esse movimento de famílias, civis, militares, comerciantes e até mesmo 

escravos libertos, gerou um movimento migratório que tinha duas razões principais: 

1) busca por proteção e trabalho; e 2) tentativa de reunião dos baianos para contra-

atacar as tropas de Madeira de Melo em Salvador. Dessa forma, Cachoeira passou a 

ser um núcleo de articulações conspirativas para fazer frente aos desmandos das 

tropas lusitanas, uma espécie de “capital” da reação nativista. 

Como o “centro” da reação baiana, foi realizada, na Câmara Municipal de 

Cachoeira, em 24 de junho, uma assembleia, constituída por mais de duzentos 

cidadãos ligados à política local e nacional. Juízes, desembargadores, militares e 

outras autoridades, com o intuito de aclamarem o príncipe D. Pedro como a única 

autoridade do Brasil. 

Ao mesmo instante, o corregedor da vila de Santo Amaro, próxima de 

Cachoeira, Antônio José Duarte de Araújo Gondim (?), um dos principais articuladores 

do plano militar contra os portugueses, chegou com cerca de cem homens armados 

nas proximidades de Cachoeira, também manifestando aclamação ao príncipe 

regente D. Pedro. Logo se juntaram mais de quatrocentos homens, quase todos 

armados, ao grupo inicial. 

Madeira de Melo, sabendo da possível reação do recôncavo, dias antes de 24 

de junho, enviou para Cachoeira uma canhoneira (espécie de escuna, representada 

pela figura 5), pelo Rio Paraguaçu, com uma guarnição portuguesa, com o intuito de 

intimidar e sufocar qualquer manifestação de rebeldia dos baianos.  

Após a aclamação de D. Pedro na Câmara de Cachoeira, que obteve duzentas 

e cinquenta e seis assinaturas, as autoridades e o povo se dirigiram até a Igreja Matriz 

de Nossa Senhora do Rosário para uma celebração religiosa. Quando do término da 

atividade religiosa, enquanto a multidão saia da igreja, tiros partidos da casa de um 

comerciante português (Manuel Machado Nunes) e da escuna atingiram o povo. 

Aproveitando-se da confusão causada pelos tiros provindos da escuna, diversos 

portugueses também começaram a atirar em direção aos brasileiros, estabelecendo 

um clima de guerra na vila de Cachoeira. 
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FIGURA 5 - Ilustração da escuna portuguesa que bombardeou Cachoeira nos 
dias 25, 26 e 27 de junho de 1822 

Fonte: Carvalho Júnior e Porto Filho (2016). 
 

 A escuna portuguesa continuou a atirar durante os dias 26 e 27 daquele mês, 

deixando alguns mortos e outros tantos feridos. Como o povo não dispunha de 

armamento para fazer frente aos canhões da embarcação, os cachoeiranos se 

valeram de uma antiga peça de artilharia adaptada para serviços na moagem da cana-

de-açúcar, que foi levada rapidamente para a vila e adaptada para lanchar pedras e 

pedaços de ferro, ação essa que produziu bastante avarias na canhoneira.  

 Ao entardecer do dia 28, três dias após o início do fogo português, os baianos 

viram um içamento de uma bandeira branca no convés da embarcação. Rapidamente, 

um grupo se dirigiu para a escuna e lá encontrou vinte e seis marujos feridos, doze 

mortos e a notícia de alguns tendo fugido a nado. 

 Amaral (1957, p. 176) faz um estudo diferente da rendição dos portugueses da 

canhoneira e relata o ato bravo dos baianos ao tomarem a embarcação praticamente 

à força. 

 
Chegou então ao seu auge o furor popular e desta vez partiu de terra o tiroteio 
contra a escuna. 
Depois muitas canoas tripuladas por homens armados a assaltaram por todos 
os lados. 
Resistiu a guarnição ao ataque, mas foi afinal o barco tomado por abordagem, 
à viva força, e a guarnição toda aprisionada, inclusive o comandante que se 
achava ferido. (p. 176). 
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Mesmo Braz do Amaral evidenciando de modo singular a bravura dos 

brasileiros, a verdadeira relevância do ato foi a de poder inflamar a população baiana 

e brasileira a lutar contra os portugueses de Madeira de Melo. Contagiados pela 

coragem, astúcia e vontade de vencer, os cachoeiranos começaram rapidamente a 

formar grupos armados que iriam lutar pela libertação de Salvador e do julgo lusitano. 

Em 29 de junho, chegaram representantes das vilas de Santo Amaro e de São 

Francisco com a proposta de transformar a Junta Interina, Conciliatória e de Defesa 

(criada durante os acontecimentos de cachoeira para intervir nas ações das tropas 

portuguesas contra os baianos) em uma Comissão de Administração da Caixa Militar, 

com a intenção de ser um órgão com atribuições civis e militares para toda a região 

do recôncavo. 

Com o novo órgão e sua maior abrangência de jurisdição, a Comissão de 

Administração da Caixa Militar (formada no dia 5 de julho), expediu ordens para 

centralizar as ações militares contra as tropas de Madeira de Melo, ao mesmo tempo. 

A partir desse momento, formaram-se batalhões3839 de Voluntários do príncipe D. 

Pedro. Peças de artilharia recolhidas da escuna portuguesa foram para locais de 

defesa no entorno do recôncavo, como a ilha de Cajaíba, vila de São Francisco e o 

fortinho de Paraguaçu. 

Sabiamente, a Comissão de Administração tomou uma decisão que, para o 

futuro da guerra de independência na Bahia, seria de valor fundamental para a 

expulsão dos portugueses das terras brasileiras, a tomada da povoação de Nazaré 

das Farinhas, como discorre Tavares (1982, p. 95): 

 
Uma das decisões drásticas foi a de ocupar militarmente a povoação de 
Nazaré das Farinhas, conhecido como centro produtor da agricultura de 
subsistência, mas cujo comércio e vários engenhos e plantações de 
mandioca eram de portugueses. Foi destacado para essa missão o batalhão 
dos Voluntários do Imperador (comandado por José Antônio da Silva 

                                            
38 Os Batalhões de Voluntários do Príncipe D. Pedro ficaram conhecidos como “Batalhões dos 

Periquitos”, pois ostentavam colarinhos e punhos de cor verde para diferenciar os uniformes 
brasileiros das tropas portuguesas. 

39 Foi também, em um dos Batalhões de Voluntários do Príncipe D. Pedro, que se alistou uma mulher 
em trajes masculinos. A voluntária se apresentou com o nome de um cunhado e foi registrada como 
“Soldado Medeiros”. Mesmo com a descoberta do seu verdadeiro sexo, ela foi mantida na unidade 
de artilharia pela destreza em montar cavalos e pela habilidade no manejo com armas. 

Nascida no povoado de São José das Itapororocas - Bahia, hoje distrito de Feira de Santana, Maria 
Quitéria de Jesus (1792 – 1853) foi a primeira mulher a assentar praça em uma unidade das Forças 
Armadas brasileiras. Após as lutas pela independência da Bahia, pelos seus atos de bravura, Maria 
Quitéria recebeu a comenda de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, das mãos de D. Pedro I, e 
foi reformada com soldo de Alferes. Em 1996, o presidente da república atribuiu-lhe o título de 
patronesse do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro. 
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Castro40). Saindo da vila de Cachoeira por terra, alcançou Maragogipe, de 
onde continuou até Nazaré. (...), desta vez agindo com severidade sobre 
comerciantes e proprietários portugueses, a alguns dos quais confiscou os 
bens. A partir desse sucesso, e mais ainda com a prisão do juiz-de-fora da 
Vila de Jaguaripe, José Bernardes Ozório (?), fechou-se para a cidade do 
Salvador uma de suas mais importantes vias de abastecimento, o que a 
deixou reduzida apenas ao pouco de farinha de mandioca, de feijão e de gado 
que continuou a vir de Porto Seguro, Caravelas e Sergipe.  

  

Com o passar de dias, toda a região do recôncavo aclamava o príncipe D. 

Pedro como o “defensor perpétuo do Brasil” e apoiava a expulsão dos lusitanos, os 

que eram contra a separação do Brasil, das terras baianas. Ordens centralizadas pela 

Comissão de Administração ajudaram o povo da região a reagir aos ataques das 

tropas de Madeira de Melo. Foram construídas diversas trincheiras nos rios de 

Cachoeira e de Santo Amaro para impedir a chegada de esquadrilhas de reforço 

portuguesas, porém faltava tudo em relação a material. Os revoltosos não possuíam 

armas individuais, artilharia, pólvora, carretas (de boi), alimentação, fardamento e 

pagamento, no entanto possuíam a boa vontade e o sentimento de que deveriam, 

também, retomar a sua capital Salvador. 

Outro importante foco da resistência baiana na região do entorno de Salvador 

foi a Ilha de Itaparica. Conforme Monteiro (1981, p. 550-551), Itaparica era um ponto 

chave de defesa do recôncavo, e subjuga-la fazia parte das intenções de Madeira de 

Melo, no entanto o general português não esperava uma reação violenta por parte do 

povo da ilha. 

 
Logo que se decidiu atacar os independentes, Madeira voltou as vistas para 
Itaparica, A grande ilha era a chave do Recôncavo. Estendendo-se até perto 
do litoral, dominava a estreita passagem do Funil, que abria acesso a uma 
região feraz, fonte de abastecimento à cidade. Todos os ataques, porém, 
foram baldados. Houve erro em não persistir após a primeira tentativa, 
quando a defesa não estava suficientemente organizada e em condições de 
resistir a uma ação demorada. Com os recursos navais de que dispunha, o 
primeiro cuidado de Madeira deveria ser o de tomar a todo custo as posições, 
cuja posse era decisiva para o êxito das operações sobre o Recôncavo. Mas 
as vacilações dos primeiros tempos produziram mais tarde desastres que o 
desanimaram de vez. O seu último golpe redundou em duro revés para as 
suas forças. (p. 550 - 551). 
 
 

                                            
40 “José Antônio da Silva Castro (1792 – 1844) comandou, como major, o Batalhão de Voluntários do 

Príncipe. Por causa da cor do uniforme, ficou conhecido como Batalhão dos Periquitos, apelido que 
se estendeu ao chefe, “Periquitão”. Sua filha Célia Brasília da Silva Castro, teria um filho famoso, o 
poeta Castro Alves, que, na infância, morou uma temporada na casa do avô, o Periquitão, em São 
Félix.” (CARVALHO JÚNIOR; PORTO FILHO, 2018, p. 41). 
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Apesar de ter enviado uma expedição com oitenta homens à Ilha de Itaparica, 

o efeito desejado da sua intenção não foi exitoso. Mathias, Guerra e Carvalho (1972) 

corroboram com Monteiro ao explicarem que a ação de Madeira de Melo inflamou 

ainda mais as forças rebeldes e, ao invés de amedrontar os patriotas, aumentou a 

indignação deles, o que os fez sair da ilha para se juntarem às forças do recôncavo. 

  

2.4 A ESCOLHA DO GENERAL PIERRE LABATUT PARA O COMANDO DO NOVO 

EXÉRCITO BRASILEIRO E DO LORD THOMAS COCHRANE PARA O 

COMANDO DA NOVA MARINHA DE GUERRA BRASILEIRA 

 

Com o desenrolar dos combates e as vitórias dos revolucionários baianos, no 

recôncavo e na ilha de Itaparica, sobre o exército português, cada vez mais 

aumentava a massa de pessoas que queriam ajudar as milícias nacionais a guerrear 

e expulsar as tropas de Madeira de Melo. Contudo, não se havia ainda forças militares 

formadas e preparadas, havia sim algumas tropas de infantes, cavalarianos, artilheiros 

e engenheiros que se alinhavam com as ideias brasileiras, porém sediados na capital 

Salvador.  

A cada dia que passava, mais as milícias revolucionárias aumentavam a 

quantidade de voluntários, porém sem disciplina, hierarquia, qualidades morais e 

principalmente sem treinamento individual e coletivo para aquela situação de guerra. 

Durante os conflitos, passou-se muitas vezes da vontade dos baianos de 

vencerem à prática de abusos extra conflitos, como por exemplo, a pilhagem, 

agressões morais e físicas contra os civis portugueses e o cometimento de diversos 

crimes comuns. 

Brasil (1972, p. 423), cita esses acometimentos que surgiam nas tropas baianas 

e a solução do governo de dom Pedro I: 

 
A necessidade de organização e enquadramento militar dos patriotas baianos 
não passou despercebida ao Príncipe, que autorizou a seu Ministro da 
Fazenda, (...), contrair, com particulares, o empréstimo de 400 contos de réis. 
Preparou-se, no Rio de Janeiro, uma força expedicionária, composta de 
oficiais, elementos da tropa e artilharia, comandada pelo general francês 
Pedro Labatut, participante das campanhas de Napoleão Bonaparte, na 
Europa. 
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Labatut, apesar de ter tido suas honras durante as guerras napoleônicas na 

Europa, chegou ao Brasil em meio a desconfianças e animosidades dos seus 

subordinados. Durante seu deslocamento, a bordo da fragata União para a Bahia, 

ocorreu a ele uma tentativa de depô-lo antes mesmo de chegar ao teatro de 

operações, pois a marinhagem que o trazia do Rio de Janeiro era basicamente de 

portugueses. Outro fato que gerou a não aceitação do general mercenário ocorreu 

quando o brigadeiro brasileiro Domingo Alves Branco Moniz Barreto (1748 – 1831), 

ao ser preterido do comando das tropas do Exército Pacificador, chegou a dizer que 

Labatut era um aventureiro e nunca havia sido militar.  

Labatut, mesmo com toda adversidade contra sua nomeação para o comando 

das tropas brasileiras, chega à Feira de Capuame (hoje município de Dias D’Ávila, 

interior da Bahia) em 25 de outubro de 1822, com sua vasta experiência em guerras 

e comando de exércitos. Organizou, tanto tática quanto logisticamente, o novo 

exército imperial brasileiro, o que culminou com diversas vitórias dos revoltosos contra 

as tropas de Madeira de Melo. 

Continuando com o esforço para melhorar a capacidade das forças nacionais 

do império, foi realizado o mesmo acordo com um Lord escocês, também veterano de 

guerras europeias, porém proveniente da Real Marinha Inglesa, chamado de Thomas 

Alexander Cochrane, considerado ao mesmo tempo herói e vilão da independência 

do Brasil. Ao seu comando, a ineficiente e desorganizada Marinha de Guerra do Brasil 

conseguiu expulsar os portugueses da Bahia, do Maranhão e do Pará. 

Lord Cochrane, assim como Labatut, foi contratado pelo Brasil no esforço de 

guerra para as lutas internas da independência brasileira, porém somente chegaria à 

Bahia ao final de abril de 1823. O almirante escocês tinha acabado de pacificar o Chile 

contra o julgo espanhol e esperava uma nova oportunidade para oferecer seus 

serviços de mercenário. 

Lemos (1996, p. 140), em seu livro “Os mercenários do Imperador”, descreve 

de forma sucinta, porém objetiva, a figura do Lord Thomas Jhon Cochrane: 

 

Alguns poucos trazidos do Chile, onde estavam disponíveis e à toa, sem 
emprego desde a neutralização da esquadra espanhola pelos revolucionários 
sul-americanos; com estes veio Lord Alexander Thomas Cochrane, 
contratado a peso de ouro para exercer as altíssimas funções de 1º Almirante 
da Marinha Imperial, posto especialmente criado para ele. 
Cochrane era um mercenário naval típico, avarento e cruel, mas seus 
serviços militares foram decisivos para a independência e unidade do Império 
brasileiro.  
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Tem-se, através da contratação de diversos mercenários, dentre eles ingleses, 

franceses, norte-americanos e alemães, a primeira tentativa de profissionalizar as 

recém-criadas forças armadas do Brasil imperial, uma vez que, segundo Monteiro 

(1981, p. 553), “D. Pedro I não tinha por onde escolher seus líderes militares, pois, por 

muito tempo, Lisboa não elevou os oficiais brasileiros além do posto de capitão.”. 

 

2.5 O SÍTIO À SALVADOR E O TEATRO DE OPERAÇÕES – 2ª FASE DA GUERRA 

(FASE NACIONAL) 

  

Após as investidas infrutíferas na tentativa de pacificar o recôncavo baiano e a 

ilha de Itaparica e percebendo que suas forças já estavam desgastadas e sem 

recompletamento, Madeira de Melo retornou sua atenção à capital Salvador. 

Madeira deslocou grande parte de suas tropas para manter a capital da 

província ainda sob seu comando, porém fechado o caminho pelas águas para o 

recôncavo, Salvador somente poderia se comunicar e ser abastecida por via terrestre. 

Contudo, mesmo antes do retorno do comandante português à Salvador, vindo dos 

combates do interior, as tropas independentes se reuniram e instalaram-se em 

Pirajá41, “admirável posição a apenas duas léguas da capital, no alto da estrada das 

Boiadas”, como cita Monteiro (1981, p. 552). 

Para entender os acontecimentos dos combates no interior da capital, bem 

como a Batalha de Pirajá, é importante antes de tudo entender a localização 

geográfica da região de Pirajá e Salvador (ilustradas na figura 6). Conforme explica 

Amaral (1957, p. 234): 

 
Acha-se a cidade da Bahia (Salvador) em uma península, um dos lados da 
qual é banhada pelo oceano Atlântico e outro pelas águas do interior da 
grande enseada que lhe deu o nome. Recebendo mantimentos dos portos do 
Recôncavo e também do mar, recebe-os ainda por uma grande estrada, a 
mais antiga do Brasil, que parte da cidade, procurando a direção Norte e é 
traçada pela chã, ou região alta das terras que constituem a península. 

 

                                            
41 Pirajá é um bairro tradicional de Salvador, onde foi travado um dos principais choques bélicos da 

guerra de independência na Bahia. Surgiu a partir de engenhos de açúcar e das primeiras missões 
jesuíticas que chegaram no Brasil, tendo o padre Antônio Vieira (1608 – 1697) pregado seu primeiro 
sermão. Existia em Pirajá a estrada das Boiadas, importante via de penetração que ligava Salvador 
ao interior do estado.  
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Com a tomada de Salvador por Madeira de Melo em fevereiro de 1822, muitos 

militares se evadiram para o norte e para o recôncavo. Alguns retornaram e se 

apresentaram ao general português quando este lhes deu anistia, porém muitos 

outros que haviam ficado nas cercanias de Salvador, foram os primeiros a se dirigirem 

para a região de Pirajá e organizarem as posições defensivas. 

Os independentes assentaram acampamento na base da península de 

Salvador, de forma que dominaram a entrada e saída da cidade pela estrada das 

Boiadas (principal acesso terrestre para a capital na época). Após o domínio de 

importante caminho, as tropas baianas estenderam as suas linhas de defesa de um 

lado ao outro da capital, da costa oeste que é margeada pelo oceano Atlântico (região 

de Itapuã) até a costa leste balizada pela Baía de Todos os Santos (sul da região 

conhecida como Itacaranha). 

FIGURA 6 - Teatro da Guerra da Independência da Bahia 
Fonte: Brasil (1972). 

 

2.5.1 A preparação do general Madeira de Melo e do general Labatut para o 

confronto em Salvador 

 

O general Madeira de Melo, desde que assumiu o comando das armas da 

província, sempre solicitou apoio em pessoal e material às Cortes para manter o 
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domínio português em terras baianas. Em resposta às solicitações, o comandante 

lusitano recebeu, em março de 1822, cerca de trezentas praças advindas das tropas 

da Divisão Auxiliadora, do general Jorge Avilez. Recebeu também, em meados de 

1822, mil e quatrocentos homens, sendo dois batalhões de infantaria, um corpo de 

artilharia e mais soldados avulsos. Esse esforço para aumentar o efetivo das tropas 

portuguesas chegou juntamente com a nau D. João IV (uma das maiores da frota de 

Portugal), que fazia parte de uma esquadra constituída da fragata Constituição, quatro 

corvetas, dois brigues, duas escunas e mais nove ou dez barcas armadas. Madeira 

de Melo ainda esperou, porém sem sucesso, a chegada de três mil e quinhentos 

voluntários vindos de Montevidéu (capital do Uruguai). No total, as tropas portuguesas 

na capital contavam com mais de quatro mil homens, de um exército e marinha 

regulares, bem treinados e com material para enfrentar o recém-criado Exército 

Imperial Brasileiro. Porém, com o aumento sucessivo das forças terrestres e navais 

portuguesas, coincidia a demanda de suprimentos, principalmente víveres, o que 

preocupava Madeira de Melo, uma vez que o cerco a Salvador estava se formando 

em torno da cidade pelas forças brasileiras. Apesar da Bahia ser indispensável para 

qualquer esforço de reconquista do Brasil, o governo português não conseguiria enviar 

mais combatentes para a guerra. 

Com uma população de aproximadamente cento e vinte mil pessoas, Salvador 

possuía uma tropa, até então, quase toda miliciana (2ª linha), tendo em seus corpos 

um ou outro reforço vindo de desertores portugueses, não ultrapassando mais de mil 

a mil e quinhentos homens até o cerco de Pirajá e a chegada do general Pedro 

Labatut. 

Encontra-se, nos estudos de algumas obras, uma divergência durante a 

chegada de Labatut (ilustrado na figura 7) para a guerra na Bahia. A começar por Braz 

do Amaral que, em seu livro “História de Independência na Bahia” (1957) escreve que 

o general Labatut chegou à Bahia, vindo do Rio de Janeiro, em agosto de 1823, porém 

não pode desembarcar com sua tropa, pois o calado dos navios da esquadrilha que o 

conduzia era grande demais e iria bater nos bancos de areia das rasas águas da Baía 

de Todos os Santos. Também tentou desembarcar no porto da Torre de Garcia 

D’Ávila, mais ao norte do litoral de Salvador, no entanto, da mesma maneira, não 

conseguiu. Resolveu então seguir até Maceió (Província de Pernambuco) para aportar 

e rumar a pé para o sul, em direção à capital da Bahia. 
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FIGURA 7 - Pierre Labatut 
Fonte: Carvalho Júnior e Porto Filho (2016). 

 

 Contudo, Luís Henrique Dias Tavares, em seu livro “A independência do Brasil 

na Bahia” (1982), faz duas afirmações, sendo a primeira ao explicar que a esquadrilha 

de Labatut não desembarcou na Bahia, pois, ao chegar em Salvador, seus navios 

estavam à vista da esquadra portuguesa que guardava a baía de Todos os Santos, e 

estando em inferior número de embarcações, tonelagem e bocas de fogo, rumou para 

a costa de Sergipe e Alagoas. A segunda afirmação que faz Tavares é de que a 

descida de Labatut e suas tropas em Alagoas foi uma imposição do governo do Rio 

de Janeiro, uma vez que Sergipe (província da Bahia) ainda era um governo hostil a 

D. Pedro e jurava fidelidade a Portugal, sendo necessário conter essa resistência no 

flanco norte de Salvador. Além do mais, no desembarque na cidade de Maceió, 

Labatut conseguiu incorporar mais duzentos e cinquenta homens armados das tropas 

de linha daquela província. 

O que se sabe ao certo é que Labatut desembarcou em Maceió, em 21 de 

agosto, trazendo consigo duzentas praças do Batalhão de Milícias do Rio de Janeiro, 

quarenta do Batalhão de Caçadores e trinta e quatro oficiais que deveriam ajudar na 

organização do Exército Imperial Brasileiro na Bahia. Levou consigo também, 

segundo Tavares (1982, p. 116) “seis canhões, cinco mil espingardas, quinhentos 

clavinotes (pequena carabina), quinhentas pistolas, duas mil lanças e quinhentos 

sabres.”. Com os mais de duzentos arregimentados da província de Pernambuco, 
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Labatut marchou até Sergipe para depor o governo português do brigadeiro Pedro 

Vieira de Melo (?), onde a resistência lusitana desmoronou facilmente. Labatut ao 

dominar as vilas de Laranjeiras e São Cristóvão conseguiu pacificar a região norte da 

Bahia, flanco42 indispensável para a sua futura manobra.   

  

2.5.2 A organização do Exército Imperial Brasileiro sob o comando do general 

Pierre Labatut para as batalhas na Bahia 

 

As tropas agregadas por Labatut vindas do Rio de Janeiro e de Pernambuco 

se reuniram em Maceió e seguiram em direção a Sergipe e Bahia em meados de 

setembro. Durante seu deslocamento e as investidas em Sergipe, muitos 

simpatizantes e voluntários reforçaram a coluna de marcha. Pernambuco enviou, 

semanas depois, mais três expedições, compostas de artilharia, médicos, 

ambulâncias e suprimentos necessários. 

De acordo com Rodrigues (2002), o Ministério da Guerra e o dos Negócios do 

Reino, em 2 e 3 de setembro de 1822, determinavam que as comarcas vizinhas à 

Bahia marchassem em seu socorro (não somente os corpos de linha, mas também os 

civis voluntários) para proporcionarem provimentos, víveres e mantimentos, assim 

como reforços de tropa; e também ordenava a proibição de entrada de mantimentos 

e petrechos de guerra no porto da Bahia ou em qualquer outro lugar em que 

estivessem tropas portuguesas. 

A partir da ordem do governo central do Rio de Janeiro, chegaram à Bahia mais 

de oitocentos homens oriundos de Pernambuco e cerca de quinhentos vindos da 

Paraíba e Alagoas, o que sustenta a tese de que essa segunda fase da guerra foi um 

esforço nacional, como descreve Rodrigues (2002, p. 247): 

 
O caráter nacional da guerra na Bahia mais se evidencia com o auxílio maciço 
do Rio de Janeiro. Primeiro a vinda de Labatut, com poucos homens, é 
verdade, 200 praças, 40 caçadores e 34 oficiais e muita munição, mas coube 
a ele organizar o Exército Nacional que combateu na Bahia. O que Joaquim 
Pires de Carvalho e Albuquerque dirigia era um Corpo mal-armado e sem 
disciplina; era uma guerrilha.  

 

                                            
42 O flanco norte da Bahia fazia divisa com Sergipe, até então inseridas na mesma província. Era 

fundamental garantir a segurança dessa região uma vez que a ligação por terra com a província de 
Pernambuco era uma das principais vias que o governo central do Rio de Janeiro tinha para ressuprir 
com homens, armas e recursos financeiros, a província da Bahia. 
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Após mais de um mês e meio de deslocamento entre a província de 

Pernambuco e Bahia, Labatut chega a Feira de Capuame (hoje município de Dias 

D’Ávila), em 28 de outubro de 1822, fixa seu quartel no Engenho Novo de Pirajá e 

recebe das mãos do coronel Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque (1788 – 1848), 

futuro Visconde de Pirajá, o armamento e a tropa de Salvador. No intuito de informar 

a assunção do comando das tropas brasileiras aos baianos do recôncavo, Labatut 

envia o mesmo coronel Pires de Carvalho para cumprir a determinação. 

Labatut começou então a organizar seu exército e discipliná-lo. O general 

francês reprimiu as desordens e falta de disciplina dos soldados, o que não fazia sem 

um dificultoso trabalho. De forma severa e distante, Labatut iniciava o seu comando 

com a formação militar que fora educado durante as guerras europeias, como cita 

Tavares (1982, p. 121), em transcrição da proclamação do oficial aos seus 

subordinados (em escrita da época): 

 
O vosso General em Chefe vai lembrar-vos as Leis que impõem pena de 
morte aos que desgraçadamente incorrem nelas. Escutai com atenção! 
Todo soldado, que estando em campanha desertar do posto – será 
arcabuzado! 
Aquelle que for cabeça de motim, e levantar vozes atterradôras, e dominates 
– será arcabuzado. 
Vede oh soldados, quanto é forte a Lei; mas quanto é justa para conter a boa 
ordem dos exércitos! He meu, e vosso dever obedecer-lhe; marchai, pois pelo 
caminho da honra, e fugireis da pena; mas em caso contrário, oh soldados 
tremei. 
O castigo será imediato ao crime, perdão não há em semelhantes casos. 
(sic).  

 

Ao iniciar o mês de novembro, ao comando de Labatut, as tropas brasileiras 

ocuparam diversos pontos importantes e reforçaram as posições de Coqueiro, Cabrito 

e Pirajá.  

Segundo Franchini Neto (2015), Labatut relatou ao Rio de Janeiro uma série 

de providências, desde a sua chegada ao teatro de operações de Salvador, para o 

aprimoramento das forças baianas, como por exemplo os pontos de defesa já 

instalados na linha Pirajá-Itapoã, que foram aproveitados pelo general. 

 
Lancei mão dos mesmos pontos de defesa, e acampamento, tomados antes 
da minha chegada, por serem próprios, e pelo conhecimento que do terreno 
deles tinham seus defensores. (Labatut, apud Calmon, 1923, p 281). 

 

Continuando ainda a organização tática da linha de cerco ao norte de Salvador, 

Labatut destacou cerca de trezentos soldados para Itapoã, porquanto Cabrito e Pirajá 
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já contavam com cerca de mil. Mesmo assim, era um número abaixo das estimativas 

do general francês, pois, de acordo com seu planejamento, somente cerca de dois mil 

militares estavam enfileirados na primeira linha em cerca de dezessete quilômetros. 

Labatut, no início de novembro, dividiu a área de cerco aos seus comandantes 

subordinados criando duas “divisões”: uma divisão entregue a José Barros Falcão de 

Lacerda (1775 – 1851), promovido a coronel por Labatut, que ficou responsável pelo 

flanco oeste, incluindo a estrada das Boiadas. Divisão essa composta principalmente 

pelas tropas baianas vindas do recôncavo. E a divisão da esquerda, flanco leste, na 

área de Itapoã, que foi entregue ao comando do coronel Felisberto Caldeira Brant. 

Uma terceira divisão seria criada para fechar o centro do dispositivo, composta 

basicamente pelas tropas do Batalhão do Imperador, comandada pelo coronel José 

Joaquim de Lima e Silva (1787 – 1855), que chegaria a Salvador em 1823. Retrata-

se na figura 8 algumas das principais localidades envolvidas nos conflitos, tanto em 

Salvador quanto no recôncavo. 

Compondo as forças militares de Labatut, existia uma companhia de caçadores 

vindas de Santo Amaro, situadas em Itacaranha (retaguarda de Pirajá e defronte à 

baía de Todos os Santos, tida como região capital de defesa, segundo o próprio 

general francês), uma tropa de artilharia, ainda em número reduzido, que foi disposta 

na orla da cidade e na ilha de Maré, sob o comando do major Eusébio Barreiras (?). 

 

FIGURA 8 - Teatro de Operações da Bahia (1822 – 1823) 
Fonte: Carvalho, 1998. 
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As tropas brasileiras ainda contaram com um pequeno corpo de cavalaria, 

chefiado pelo padre José Maria Brayner43 (?), que somente incorporou ao exército em 

6 de dezembro de 1822, chamado de Voluntários do Padrão ou Encourados, pois seus 

homens adotaram a vestimenta típica nordestina, gibão, calças e chapéus de couro, 

como uniforme. 

Ocorreu em Labatut utilizar a expertise de guerra que o acompanhava e 

resolveu compor um batalhão de negros libertos, como cita Puigmal (2013, p.127): 

 
[...] o militar francês organizou um “exército baiano”, segundo o modelo do 
seu país, com unidades idênticas e uniformes similares, sendo o primeiro 
comandante a incluir cidadãos negros, integrados por livres e escravos, 
favorecendo a participação de afrodescendentes no movimento de 
independência.  

 

Contribuindo com Puigmal, Rodrigues (2002) cita que o Batalhão dos Libertos 

foi uma criação de Labatut, no qual observou que somente a classe média e popular 

se alistava, ficando excluído os filhos de senhores de engenho e grandes proprietários 

de terra. Ao receber apoio das autoridades, Labatut conseguiu a liberação de escravos 

para formar o referido batalhão, que foi composto por quase trezentos e cinquenta 

praças. 

Para os trabalhos de fortificação (engenharia) das posições brasileiras, foi 

encarregado o capitão Manoel José da Silva Melo, que reforçou toda a linha de cerco 

Pirajá-Itapoã. 

Esse corpo de infantaria composto por negros foi disposto em uma das 

principais regiões de defesa, em Itacaranha. 

A nova disposição que Labatut deu às tropas melhorava as condições da 

operação para o Exército Pacificador, porém não resolvia as carências de recursos 

financeiros, material e homens treinados. Segundo Calmon (1923, p. 282) “as tropas 

eram ralas e bisonhas”, muito diferentes dos soldados portugueses que compunham 

o exército profissional de Madeira de Melo. 

                                            
43“Também nessa época, 6 de dezembro de 1822, incorporou-se ao Exército o Corpo dos 

Encouraçados, criado e chefiado por Frei José Maria Brayner, pernambucano carmelita, 
revolucionário de 1817, preso na Bahia, libertado em 1821, com os outros revolucionários. O Padre 
dos Couros, em 12 de outubro de 1822, residia na Freguesia de Padrão, ofereceu-se à Junta de 
Cachoeira para organizar um Corpo de guerrilha chamado Voluntários do Padrão, composto de 
quarenta voluntários, fiéis ao Príncipe Regente e ao conselho de Governo de Cachoeira. Este Corpo 
foi fardado e sustentado durante toda a guerra pelo próprio Frey Brayner, que muito se destacou pela 
sua iniciativa e bravura.”. (RODRIGUES, 2002, p. 251). 
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Para esse esforço logístico e de material bélico, foi instalado em Cabrito, um 

arsenal de guerra, transformando a maquinaria do engenho e a fábrica de artefatos 

metálicos em usina, aonde peças bélicas eram fabricadas, além de armamento e 

munições. Foi criado também outro arsenal (depósito de artigos e reparos bélicos) em 

Feira de Santana, dirigido pelo capitão João Sepúlveda de Vasconcelos (?). 

Dessa forma, estava fechado o cerco militar e logístico à Salvador e as tropas 

de Madeira de Melo, tendo o general português somente a opção de buscar a ofensiva 

e atacar para tentar romper a linha Pirajá-Itapoã. 

 

2.5.3 A Batalha de Pirajá 

 

Brasil (1972, p. 424) descreve a importância da região de Pirajá tanto para as 

tropas brasileiras quanto para as portuguesas: 

 
Pirajá não constituía para a força brasileira simples povoação. Pela posição 
dominante, constituía primordial região de defesa. Nesse terreno elevado 
passava a antiquíssima e tradicional estrada das Boiadas, ligando a capital 
com todo o norte da província. A posse de Pirajá representava, para o 
exército, não apenas o domínio da enseada de Itapagipe, cortava a entrada 
de víveres e de gado para o abastecimento da cidade. 
Não surpreenderia que, mais cedo ou mais tarde, o brigadeiro Madeira de 
Melo procurasse controlar aquela região.  

  

Assim que ficou sitiado, Madeira de Melo organizou um ataque contra as tropas 

de Labatut na região de Pirajá, local em que se concentrava grande parte da tropa 

brasileira e também onde estava localizado (Engenho Novo) o quartel-general do 

Exército Pacificador.  

Conforme Calmon (1923) o plano de Madeira de Melo foi a realização de uma 

operação ofensiva em 8 de novembro, utilizando um ataque combinado (coordenado) 

pelo flanco leste de Labaut (Pirajá) e outro pelo centro. A manobra contabilizou cerca 

de mil e quinhentos homens do 12º Batalhão atacando Pirajá e Cabrito pela estrada 

das Boiadas, enquanto, no ataque do centro o efetivo era de quatrocentos militares, 

manobrando pelo caminho de São Braz.  

Em paralelo, Madeira destinou uma frota composta de trezentos soldados e 

marinheiros, comandados pelo próprio chefe da Divisão Naval Portuguesa, João Félix 

Pereira de Campos (?), para realizar um ataque de flanco pelo mar por Itacaranha e 

Plataforma, no intuito de atingir a retaguarda das tropas de Labatut.  
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O combate travou-se entre os portugueses e os cerca de dois mil homens de 

Labatut. Pela investida do centro, o 12º Batalhão português não conseguiu êxito em 

romper a linha brasileira, tendo que retroceder. No lado de Pirajá, aproveitando-se do 

desembarque da marinha portuguesa que flanqueava pelo mar (conforme a figura 9), 

Madeira de Melo conseguiu avançar sobre as tropas do Exército Pacificador, deixando 

os brasileiros em difícil situação. Cerca de quatrocentos portugueses seguiam em 

direção a Pirajá. 

Segundo Monteiro (1981), a luta entre portugueses e brasileiros foi árdua, e a 

resistência do exército de Labatut para que Pirajá não caísse nas mãos inimigas, 

maior ainda: 

 
A luta foi tremenda, a resistência heroica; mas após quase cinco horas de 
refrega, acudindo reforços chegados da cidade e para não ver o exército 
bipartido, os independentes estavam ao ponto de recuar e escolher na 
retaguarda melhor ponto de defesa. Já galgavam os atacantes as encostas 
dos montes, certos de levar de vencido o inimigo, (...). (p. 552). 

 

 

FIGURA 9 - A Batalha de Pirajá 
Fonte: Carvalho (1998). 

 

As tropas de Madeira de Melo, após mais de cinco horas de ataques, 

conseguiram ocupar Pirajá pelo flanco e já ameaçavam o quartel-general do Engenho-

Novo, quando em um contra-ataque do Exército Pacificador, conseguiu recuperar o 

arraial. Corroborando com Monteiro sobre a quase conquista de Pirajá, Pinho (1968) 

confirma essa cena ao escrever que Labatut chegou a expedir uma ordem para que 
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escondesse o tesouro das forças brasileiras e, ao mesmo tempo, tentou empregar a 

sua tropa em reserva, porém com os atrasos nessa mobilização, os portugueses 

estiveram na eminência de conquistar o mais importante ponto da linha de defesa dos 

brasileiros. 

Nesse momento, aconteceu o fato um tanto quanto pitoresco. O comandante 

das tropas de Pirajá, coronel Barros Falcão, ao ver as tropas portuguesas avançando 

sobre o quartel-general e receando ser envolvido pelo inimigo, expediu a ordem para 

que o cabo corneteiro Luís Lopes (?) tocasse “retirada”, porém a historiografia 

demonstra que Lopes, em momento de nervosismo por conta dos acontecimentos 

apresentados naquele instante do combate, errou o comando e tocou “cavalaria 

avançar”. As tropas lusitanas, compostas de militares de 1ª linha, conheciam muito 

bem aquele toque, mas acreditavam em erro do corneteiro do Exército Pacificador e 

continuaram a atacar. Logo em seguida, Lopes tocou, ao invés de “última forma” 

(toque dado para cancelar a execução do último toque), “cavalaria degolar”. 

Amaral (1957) apontou que os soldados portugueses, quase a conquistar as 

alturas do arraial, recuaram, e os soldados brasileiros, aproveitando desse momento, 

os perseguiram pelas encostas, arremessando-os de volta às praias, onde 

reembarcaram em desordem. Franchini Neto corrobora na explicação deste fato ao 

escrever que “o efeito desse erro seria duplo: os brasileiros recobraram a força e o 

inimigo, ‘crendo que atrás das nossas linhas galopasse todo um esquadrão, parou na 

carga titubeante’” (2015 apud CALMON, 1923, p. 285).  

Diante desse cenário da batalha de Pirajá, os números do conflito são confusos. 

Calmon (1923, p. 285) afirma que morreram cinquenta e três portugueses e mais de 

duzentos ficaram feridos, Monteiro (1981, p. 275) traz menções difusas, atribuídas a 

diversos meios de informação, como consta: 

 
É difícil conhecer com exatidão as perdas dos combatentes, sendo muito 
contraditórios entre si os documentos e informações dos brasileiros e 
portugueses. O general Labatut atribuiu aos nossos então adversários a 
perda de 200 mortos (...), mas em outro documento (...) disse ele que fora 
200 feridos e grande quantidade de mortos. 
Em carta da Bahia, (...), do periódico fluminense O Espelho, (...), lê-se que os 
portugueses tiveram 375 mortos e feridos, entrando 221 destes para os 
hospitais. O cronista Accioli diz que a perda dos nossos contrários foi de 80 
mortos e igual números de feridos.  
Segundo o jornal português Idade de Ouro, da Bahia, foram 30 os feridos e 
houve poucos mortos, segundo o general Madeira, os seus mortos, feridos e 
extraviados foram 64, segundo o Diário do Governo, de Lisboa, foram 70 e 
tantos. 
 



76 
 

 
 

 Contudo, ademais a contabilidade incerta de mortos e feridos na batalha, a 

vitória em Pirajá teve efeitos surpreendentes, como cita Rodrigues (2002) ao escrever 

que fez crescer o voluntariado baiano, arregimentando novas forças; deu autoridade 

a Labatut para exigir tratamento digno aos brasileiros aprisionados e fez Madeira 

reconhecer que lhe convinha limitar-se à defensiva.  

Franchini Neto (2015, p. 357) aborda a composição das forças de Labatut, após 

a Batalha de Pirajá, da seguinte forma: 

 
Ao final, conforme a distribuição realizada por Labatut em duas Divisões (a 
da direita comandada pelo Coronel Barros Falcão Lacerda, a da esquerda, 
pelo Coronel Felisberto Gomes Caldeira), o Exército Pacificador contava com 
12 Batalhões de infantaria, 3 Batalhões e duas companhias de artilharia, e 
dois Esquadrões de cavalaria. Dentre as unidades mais conhecidas estavam 
o Batalhão do Imperador, vindo do Rio de Janeiro, o Batalhão nº 3, 
(Periquitos) e o Batalhão nº 5 (dos Henriques). A 5ª Brigada de Artilharia tinha 
Batalhões com nomes de cidades ou Províncias, como os da “Bahia”, de 
“Pernambuco”, de “Maceió”, além da Cia de Artilharia de Nazaré e 
Cachoeiras, e Cia de Montebrechas de Pernambuco.  

  

Em contabilidade difusa, diversos autores corroboram que o Exército 

Pacificador contava entre dez e doze mil combatentes efetivamente. A pesquisa do 

Barão do Rio Branco, em comentário à obra “História Geral do Brazil”, de Francisco 

Adolpho de Varnhagen (1957, p. 272), resulta no seguinte dado: 

 
7.039 fazendo o assédio da cidade (Salvador), 739 no Engenho Novo; 1034 
em São Tomé e Costa; 966 em Passé, Marré e Boca do Rio; 2547 em 
Itaparica e 710 na flotilha de Itaparica, num total de 14. 405, dos quais 11.000 
seriam efetivamente combatentes. 

 

As tropas de Madeira de Melo variavam entre dez e quinze mil militares, 

incluindo a marinha, até 1º de abril de 1823.  

 

2.5.4 Os combates em Itaparica e no recôncavo, e a tentativa de Madeira de Melo 

de escapar do cerco 

  

As tentativas de romper o cerco por Madeira de Melo continuaram por 

novembro e dezembro. O general português tentou por diversas vezes impor suas 

forças, já desgastadas pela batalha de Pirajá, contra a linha defensiva imposta por 

Labatut. Aos poucos a guerra em terras soteropolitanas se transformava em um 
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conflito estático, mas ainda com alguma liberdade de ações ofensivas de ambos os 

lados. 

Madeira percebendo que a sua cauda logística não existia por terra (e a 

carência de alimentos já afetava as suas tropas), pois a estrada das Boiadas 

continuava de posse do Exército Pacificador e todas as outras vias de chegada de 

suprimentos que cortavam o interior da capital estavam bloqueadas, voltou sua 

atenção para o mar, em especial sobre a ilha de Itaparica e a barra do rio Paraguaçu. 

Para esse esforço, Madeira realizou três incursões pelo mar, entre dezembro e início 

de janeiro de 1823.  

As defesas brasileiras na região de Itaparica giravam em torno de três mil e 

duzentos brasileiros, na sua maioria em ilhéus, comandados pelo português tenente-

coronel Antônio de Souza Lima (?), promovido posteriormente a brigadeiro. Posições 

fortificadas e de artilharia foram estabelecidas em Morro de São Paulo e no Forte de 

São Lourenço. A flotilha de João das Botas44 (representada pela figura 10), composta 

de 18 barcas improvisadas com bocas de fogo, também estava envolvida e 

oferecendo resistência contra os portugueses. 

A esquadra de Madeira de Melo era muito maior, equipada e treinada, em 

relação à flotilha que foi montada de última hora pelos brasileiros. A certeza da vitória 

que os portugueses tinham sobre o assalto à região de Itaparica e outras ilhas da 

região era certa. A esquadra portuguesa, chefiada pelo Almirante João Félix, era 

composta de quarenta e duas embarcações, tendo dois brigues, uma escuna, uma 

barca, várias canhoneiras e lanchões armados, que embarcaram cerca de mil e 

duzentos militares portugueses 

João das Botas (figura 11) conseguiu compor, segundo Alexandre Mello e Nilva 

R. Mello (1974, p. 37-38),  

 
[...] o barco D. Pedro Primeiro, com cinquenta homens, capitânia; D. 
Leopoldina, com sessenta e cinco; 25 de Junho, com oitenta e oito; D. Maria 
da Glória, com cinquenta; D. Januária, com sessenta e sete; D. Paula, com 
setenta; Vila de S. Francisco, com cinquenta e cinco; Presa, com setenta; 
escuna Cachoeira, com cem, algumas baleeiras e também havia três 
canhoneiras, com cerca de noventa homens. 

                                            
44 João Francisco de Oliveira Botas (?) foi um civil, português, que organizou uma flotilha constituída 

de dezoito barcas para fazer frente à esquadra portuguesa. Foi promovido, posteriormente, pelo 
almirante Cochrane ao posto de capitão-tenente. 
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FIGURA 10 - Flotilha de Itaparica comandada por João das Botas 
Fonte: Brasil, (201?). Acesso em: 14 abr. 2020. 

 

Morgado (2010, p. 75) retrata a reunião de meios navais a comando de João 

das Botas: 

 
Itaparica também tinha sua Marinha, João Francisco de Oliveiras, o João das 
Botas, outro português, artilhara seis navios, com peças de engenho e os 
equipara com 710 tripulantes, escolhidos entre a marujada e os naturais da 
ilha. Com eles fez guerrilha nas águas da baía e dificultou, e às vezes 
impediu, o trânsito das embarcações lusitanas que buscavam as vilas do 
Recôncavo, realizando façanhas memoráveis [...]. 

 

Inicia-se, assim, a batalha de Itaparica, na qual Madeira de Melo e João Félix 

decidiram, de uma vez, acabar com as ameaças dos itaparicanos, ocupar a ilha, 

desalojá-los e destruí-los. Resolveram, também, restabelecer os itinerários 

interrompidos até às fontes de abastecimentos nas bacias de Paraguaçu e de 

Jaguaripe. E, talvez, levar o castigo aos coligados que tramavam contra a Corte e o 

Rei. (CALMON, 2010). 

O ataque português foi realizado como um movimento de pinça, tendo dois 

objetivos a serem conquistados: a região de Amoeiras ao norte da ilha e Mocambo ao 

sul e cujo vértice era a fortaleza de São Lourenço, guarnecida pelo major de linha Luiz 

Corrêa de Moraes (?), com oito bocas de fogo de grosso calibre e tantas outras de 

baixo calibre. 

 

http://www.marinha.mil.br/
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FIGURA 11 - João de Oliveira das Botas 
Fonte: Carvalho Júnior e Porto Filho (2016). 

 

 Na manhã de 7 de janeiro de 1823, segundo Franchini Neto (2015), após a 

guarnição da Ilha de Itaparica ser alertada previamente e se preparada para o ataque, 

aproximaram-se barcos de reconhecimento que foram atingidos por tiros do Forte de 

São Lourenço. Uma hora e meia depois, toda a esquadra portuguesa avançou. 

Conforme Calmon (1923, p. 292) explica em seu documento: 

 
Cerca de 9 horas, toda a esquadra avançou. O fogo vivo e mortífero, 
acendeu-se pelo litoral, do Balaustre à Eminencia por S. Pedro, Izidoro, 
Amoeiras Pequenas, praia e ponta de Amoeiras e, na contra-costa norte, por 
Quintanda, Fonte da Bica e Boa Vista.  

 

Franchini Neto (2015, p. 361) continua explicando a batalha ao descrever a 

tentativa portuguesa: “A fuzilaria impediu a manobra das barcas canhoneiras. Na 

terceira tentativa, diz João Félix que seu escaler foi furado com bala de fuzil e seu 

patrão ferido. João Félix relata ter chegado a desembarcar em Itaparica.”. 

Corroborando com Franchini Neto (2015), Alexandre Mello e Nilva R. Mello 

(1974) afirmam que os ataques portugueses não conseguiram o efeito desejado que 

era de desalojar os defensores em terra, que estavam protegidos pela mata ou 

aterrados na lama dos mangues, resistindo heroicamente ao ataque do inimigo, 

utilizando bacamarte com pontaria para não desperdiçar munição. 
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Durante o dia 8 daquele mês, ainda foram tentadas novas investidas contra a 

ilha de Itaparica, porém a flotilha de João das Botas conseguiu repelir sem maiores 

dificuldades. No dia 9, a esquadra de Madeira retirou-se da região.  

Como resultado final dos combates, João das Botas apreendeu dez barcas 

portuguesas, afundou dois navios e apossou-se da fragata Constituição, que por falta 

de tripulantes portugueses, foi abandonada por estes. Ainda foram registradas cinco 

mortes e doze feridos pelo lado português.  

No entanto, o general português ainda não se dando por vencido nas águas da 

baía de Todos os Santos, tentou, novamente, romper o cerco de Labatut com uma 

operação nas águas do recôncavo. Em 28 de janeiro, na foz do rio Paraguaçu45, nove 

embarcações portuguesas realizaram outro ataque, porém, novamente, sendo 

resistida pela flotilha de João das Botas e por unidades de terra.  

  

2.5.4.1 O surgimento da Marinha de Guerra do Brasil e a chegada do Lord Cochrane 

  

A marinha de guerra brasileira nasceu a partir da independência do Brasil e “foi 

um desgalhe da Marinha de Guerra Portuguesa”, como cita Alexandre Mello e Nilva 

R. Mello (1974, p. 24). 

A partir da proclamação da independência, esperando uma reação de Lisboa, 

procurou o governo brasileiro aparelhar o país com forças navais. Primeiramente os 

navios da nova esquadra brasileira foram portugueses, embarcações que de forma 

geral se apresentavam em precário estado de conservação, deixados no Brasil pela 

família Real ao evadir-se de volta para Portugal em 1821. 

Citando Simões de Paula, Alexandre Mello e Nilva R. Mello (1974) escrevem 

que, para o Brasil conseguir emancipação completa, o governo imperial percebeu 

imediatamente que isso dependeria da conquista do poder marítimo e da tomada das 

bases portuguesas espalhadas ao longo do litoral brasileiro: Belém, São Luís, Recife, 

Bahia e Montevidéu. 

Utilizando as infraestruturas navais e administrativas portuguesas já existentes 

em terras brasileiras, como o Arsenal de Marinha, a Academia dos Guardas-Marinha, 

a fábrica de pólvora, o Ministério da Marinha, dentre outros, os navios lusitanos, que 

                                            
45 Foi nesse contexto de batalhas em Paraguaçu que lutou Maria Quitéria. A militar também atuou em 

outras ações na capital, como nas linhas de Itapoã e Pituba. 
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passaram para o patrimônio nacional, foram submetidos a reparos para ficarem em 

condições de navegação e combate. 

Constituir um corpo naval custou caro ao recém-criado cofre brasileiro, e dessa 

maneira foi realizado um esforço nacional através de doações, empréstimos e ajuda 

de boa parte da sociedade brasileira.  

Cita Boiteux (1954) que o entusiasmo popular foi tão grande com as doações 

que o próprio imperador D. Pedro e a imperatriz compraram ações específicas para 

ajudar na criação da força naval brasileira. 

A força de guerra naval brasileira começava a tomar corpo. Os investimentos e 

o vislumbre pela necessidade de estar pronta para debelar revoltas pelo Brasil se fazia 

urgente. O incentivo de D. Pedro e o financiamento por empréstimos e doações 

fizeram com que em seis meses, no início de 1823, estivesse constituída, na medida 

do possível, a Força Naval Brasileira, composta das seguintes unidades: 

 
Nau Pedro Primeiro, com 74 bocas de fogo, ex-Martin de Freitas, português; 
fragata Piranga, 52 canhões, ex-União, português; fragata Paraguassú, 32 
canhões, ex-Real Carolina, português; corveta Maria da Gloria, 32 canhões, 
comprada pelo Governo; corveta Liberal, 20 canhões, ex-Reino Unido, 
português; brigue Guarani, 16 canhões, ex-Nighttingale, português, brigue 
Caboclo, oferecido por D. Pedro que o comprou do comandante David Jewt, 
que com ele chegara ao Rio. (ALEXANDRE MELLO; NILVA R. MELLO, 1974, 
p. 26). 

  

No entanto, haveria um outro grande problema para o imperador se preocupar: 

a falta de pessoal habilitado para compor os navios de guerra. Em um primeiro 

momento, o governo abriu voluntariado para a composição da marinhagem. Ocorreu 

de todo tipo de gente se alistar, inclusive escravos, libertos ou não. A situação se 

tornou precária uma vez que ocorria muitos conflitos entre a marinhagem já que 

predominantemente portugueses ainda compunham os corpos navais brasileiros. 

Assim como o general Labatut, contratado para organizar e comandar as tropas 

terrestres, foi contratado o Lord Cochrane (representado na figura 12) para realizar o 

mesmo trabalho na marinha brasileira. Cochrane levou consigo vários oficiais ingleses 

de grande valor, que haviam combatido com ele nas guerras napoleônicas, como: 

Jhon Taylor, Grenfell, James Morton, James Sheperd e Thomas Crosbie. Foi 

contratado também o americano David Jewet e o francês Beaurepaire. Cerca de 

quinhentos marinheiros ingleses seguiram para o Brasil com Cochrane. 
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Em 21 de março de 1823, Lord Cochrane recebeu as primeiras determinações 

do imperador: 1) Ordenava-o como comandante em chefe da esquadra; 2) Deveria 

partir na manhã seguinte, sob suas ordens, os navios que achasse necessários, em 

direção à Bahia, para demandar naquela província o rigoroso bloqueio, destruindo ou 

tomando todas as forças portuguesas que encontrasse, fazendo todos danos 

possíveis aos inimigos do império; 3) Deveria também encontrar com Labatut para 

organizar os combates. Dia 26 de março, Lord Cochrane recebeu a patente de 

Primeiro Almirante da Armada Nacional e Imperial. 

Em 3 de abril de 1823, partiu então do porto do Rio de Janeiro, a Esquadra 

Brasileira, composta de seis navios, quais eram: a nau Pedro Primeiro, com seiscentos 

homens, a fragata Piranga, com trezentos e sessenta homens, a corveta Maria da 

Glória, com duzentos e cinquenta homens, e a corveta Liberal, com cento e cinquenta 

homens. Duas pequenas embarcações destinadas a servirem como brulotes46 

também seguiam no comboio. (ALEXANDRE MELLO; NILVA R. MELLO, 1974, p. 30). 

 

 

FIGURA 12 - Lord Thomas Jhon Cochrane 
Fonte: Carvalho Júnior e Porto Filho (2016). 

 

Existe uma diferença na contagem dos navios, pois informa o próprio Lord 

Cochcrane, em seus diários chamados de “Narrativa de serviços de Cochrane” (2003, 

                                            
46 Brulotes eram pequenas embarcações, não tripuladas, carregadas de pólvora e materiais inflamáveis 

que eram incendiadas e lançadas contra os navios inimigos maiores a fim de destruí-los pelo impacto 
e posteriormente pelo fogo. 
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p 53), que zarparam do Rio de Janeiro seis navios, juntando-se posteriormente mais 

três, perfazendo nove no total. Já Braz do Amaral (1957, p. 579) traz o seguinte relato 

da contagem da esquadra brasileira que partiu em direção à Bahia:  

 
A esquadra de Cochrane ficou composta da nau Pedro I, 74 peças; fragata 
Piranga, 52 peças; corvetas Maria da Glória e Liberal, 32 e 20 peças; brigue 
Guarani, 16 peças; brigue-escuna Real, 10 peças. No Rio ficaram em preparo 
as fragatas Paraguaçu e Niterói, 42 peças e que dez dias depois se 
incorporou à esquadra na Bahia; os brigues Cacique e Caboclo, o brigue 
escuna Rio da Prata e a escuna Leopoldina. Somava tudo, 246 peças. Rio 
Branco conta 242, Boiteux 227.  

 

 

FIGURA 13 - Armada brasileira em deslocamento à Bahia 
Fonte: Brasil, (201?). Acesso em: 14 abr. 2020. 

 

Mesmo com a diferença relatada entre diversos autores sobre a composição 

dessa esquadra, é importante ressaltar o esforço do império e de D.Pedro I para reunir 

pessoal, mesmo que um tanto desqualificado em suas funções mais baixas, e material 

naval para fazerem frente à força Portuguesa comandada por Madeira de Melo. 

Nasceu dessa maneira, nos combates da Bahia, o que se pode chamar hoje de 

Marinha do Brasil. 

 

2.5.5 Os combates entre Lord Cochrane e a frota portuguesa  

 

Após vinte e dois dias no mar, ao final de abril de 1823, a esquadra brasileira 

avistou as costas da Bahia. Ao mesmo tempo em que se aproximava das águas da 

http://www.marinha.mil.br/
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Baía de Todos os Santos, o general Labatut entrou em comunicação com o almirante 

inglês e o informou sobre a posição e o poder de combate das forças navais 

portuguesas.  

A força naval portuguesa era uma esquadra poderosa, composta de trezentos 

e oitenta e seis canhões, treze navios e uma guarnição de cerca de cinco mil homens, 

que se dispunham no sentido sul-norte, compondo duas linhas de embarcações. 

 

 
FIGURA 14 - Combate naval de 4 de maio de 1823 
Fonte: Lacombe (1973). 

 

Ao amanhecer do dia 4 de maio de 1823, as duas esquadras se avistaram. A 

desproporção das forças brasileiras e portuguesas era muito grande e não permitia o 

engajamento em uma batalha frontal. Restava a Cochrane uma ação de guerrilha: 

atacar com velocidade e ação de choque a lateral do inimigo. O comandante inglês 

planejava realizar uma penetração na linha naval lusitana para dividir as forças em 

duas, e assim ser mais fácil derrotar a esquadra do português Félix Pereira, 

comandante da marinha portuguesa.  Essa ação do almirante Cochrane é 

representada na figura 14, conforme Lacombe, 1973. 

O intento de Cochrane era cortar a linha inimiga na altura entre o terceiro e 

quarto navios portugueses, como confirma Maia (1936, p. 29) ao escrever: “Não 

podendo, pela inferioridade dos elementos que comandava, atacar de uma vez toda 
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a esquadra inimiga, concentrava suas forças sobre uma parte desta, atacando-a de 

ímpeto, vigorosamente, antes da chegada de qualquer socorro.”. 

Às onze horas, Cochrane atacou a charrua portuguesa Princesa Isabel (3º 

navio da coluna), realizando uma descarga de artilharia. A charrua, mesmo com o 

mastro danificado, revidou o fogo sendo também atingida pelo ataque da fragata 

Ipiranga, o que provocou na marinha portuguesa o dano quase irreparável da 

embarcação e um total de cinco mortes e doze feridos. Mesmo avariada, a charrua 

conseguiu escapar de ir a pique, pois Cochrane teve uma série de imprevistos durante 

o prosseguimento do seu ataque, os quais Franchini Neto (2015) menciona, como: 

insubordinação da marinhagem, uma vez que parte dela era portuguesa e não queria 

enfrentar seus companheiros da outra esquadra, o fogo de má qualidade das tropas 

brasileiras, e dois marujos da nau do almirante inglês que interromperam o 

fornecimento de pólvora e ainda impediram que outros cumprissem o trabalho.  

Do lado brasileiro, houve diversas avariais na nau Pedro Primeiro e nas 

fragatas Niterói e Ipiranga, ocorrendo treze marinheiros feridos. Ao entardecer, por 

volta das 16 horas, aproveitando-se de forte temporal, a esquadra brasileira rumou 

para a região de Morro de São Paulo47, sua base para as batalhas.  

Após o primeiro enfrentamento entre as duas esquadras, Cochrane recebeu 

mais reforços vindos do Rio de Janeiro. Três embarcações com cerca de sessenta 

bocas de fogo e mais duas embarcações com víveres. 

Para melhor organizar a força de Itaparica, que ainda se encontrava sob o 

comando do tenente João das Botas, o almirante inglês designou o capitão de mar-e-

guerra Tristão Pio dos Santos (1773 – 1841). Mesmo com a troca de comando, a 

esquadra de João das Botas continuou a lutar e a exercer importante papel na 

fustigação das embarcações portuguesas na Baía de Todos os Santos. 

Utilizando dois importantes navios da esquadra brasileira (Pedro Primeiro e 

Maria da Glória), que foram melhorados com a chegada de provimentos, e juntamente 

com a posição defensiva favorável de Morro de São Paulo, Lord Cochrane conseguiu 

o efetivo fechamento do bloqueio de Salvador e a supressão da vital linha de 

abastecimento da cidade por mar. (COCHRANE, 2003, p. 59). 

                                            
47 Morro de São Paulo é um distrito localizado na ilha de Tinharé ao sul da ilha de Itaparica. Sua ótima 

localização foi de fundamental importância para o estabelecimento da base da esquadra do Lord 
Cochrane, como também importante ponto defensivo e de mantimentos para as tropas da marinha 
brasileira.  
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A esquadra portuguesa ainda mantinha um bom poder de combate, porém com 

o corte das linhas de suprimentos que vinham por terra e pelo mar, mostrou-se pouco 

agressiva frente ao bloqueio marítimo. Os navios que tentavam furar o bloqueio eram 

apreendidos. 

 

2.5.6 A deposição de Labatut e a assunção do coronel Lima e Silva para o 

comando do Exército Pacificador 

 

Após as ações do general Labatut na batalha de Pirajá, 8 de novembro de 1822, 

ocorreu, no Exército Pacificador, uma trama para derrubá-lo do comando das tropas 

brasileiras. Diversos eram os motivos, pode-se citar que Labatut estava indo além das 

suas funções de comandante do exército na Bahia, nomeando militares da sua 

confiança para cargos importantes, destituindo outros (incumbência realizada 

somente pelo governo); mandou prender e matar mais de cinquenta escravos que 

realizaram uma ofensiva contra suas tropas em novembro de 1822, sob o comando 

de Madeira de Melo, e também castigar vinte mulheres “no tronco”. (CALMON. 1923, 

p. 290). 

O próprio Labatut, em resposta ao conselho da província, escreve que não 

conhecia ninguém acima dele para contrariar as suas ordens no tocante às milícias 

(tropas de 2ª linha que ele comandava) e que “[...] lançaria mão da autoridade para 

destruir todos os obstáculos e abusos.”. (AMARAL, 1957, p. 554). 

Outro fato importante foi o achado de uma grande quantia de moedas de ouro 

e prata em dois engenhos de Salvador que estavam nas mãos dos portugueses. 

Labatut recolheu a importância e designou para os cofres do exército, uma vez que 

suas tropas eram carentes de armas, fardas, soldos, remédios e comida. Por outro 

lado, o governo central de Cachoeira defendia que o achado deveria ser recolhido 

para as autoridades e não ser apossado pelo Exército Pacificador. 

Para completar a insatisfação com Labatut, o governo de Cachoeira, assim 

como seus subordinados não queriam ter um general francês, mercenário, ganhando 

os louros das batalhas na Bahia e entrando em Salvador marchando à frente do 

recém-formado Exército Imperial Brasileiro. Para os brasileiros, a força da tropa 

estava em seus elementos constituidores, como o escravo, o cidadão comum, o 
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político, as famílias e toda outra gente que se fez importante para aquele 

acontecimento. 

Em 3 de maio de 1823, começou então uma convulsão interna para a retirada 

de Labatut do comando das forças brasileiras na Bahia. O frei João Maria Brayner, 

comandante do esquadrão dos vaqueiros do Padrão, alertou o general francês sobre 

uma revolta planejada pelo coronel Felisberto Gomes Caldeira e pela sua oficialidade 

(2ª Divisão). Labatut mandou prender e enviar o coronel Gomes Caldeira para a ilha 

de Itaparica, dentre outros oficiais. 

Labatut constatou erroneamente que coronel Lima e Silva, comandante do 

Batalhão do Imperador apoiava-o e mandou debelar a insurgência da 2ª Divisão. O 

coronel Lima e Silva decidiu não intervir, o que provocou o descrédito de Labatut e 

por conseguinte a sua prisão. Labatut foi enviado para a casa da Câmara de 

Maragogipe em 22 de maio, onde permaneceu até setembro de 1823. 

No mesmo dia 22 de maio, o coronel Gomes Caldeira foi libertado em Itaparica, 

sendo restituído o seu comando à frente da divisão. Em 24 de maio, o coronel Lima e 

Silva foi nomeado comandante do Exército Pacificador, como cita Rodrigues (2002, p. 

262): 

 
O governo de Cachoeira não nomeou o baiano Felisberto Gomes, que ao 
saltar, vindo da Ilha de Itaparica, dissera que um general não se prendia, 
matava-se. Em 24 de maio, o Governo Interino nomeava Lima e Silva 
Comandante-em-chefe, preterindo Felisberto, e o Governo Imperial 
conformava-se com a usurpação de direitos que eram nacionais e não 
baianos. 

 

Em seguida, no dia 28 de maio, o Lord Cochrane foi informado sobre a troca 

de comando do exército em terra, fato que lhe foi importante para o planejamento de 

aperto do cerco à Madeira de Melo. 

 

2.6 A INICIATIVA FINAL DO CORONEL LIMA E SILVA E DO ALMIRANTE 

COCHRANE CONTRA AS FORÇAS PORTUGUESAS – 3ª FASE DA GUERRA 

 

Ao assumir o comando das tropas brasileiras, Lima e Silva reorganizou suas 

forças criando um Estado-Maior, duas Divisões e quatro Brigadas, além de duas 

Brigadas de artilharia e cavalaria. Os coronéis e comandantes da 1ª Divisão (Barros 

Falcão) e da 2ª Divisão (Gomes Caldeira) foram mantidos no cargo. Foram também 
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organizados nove batalhões que estavam inseridos nas brigadas, incluindo uma de 

“crioulos” e uma de negros livres (FRANCHINI NETO, 2015, p. 374).  

Consta, em contagem de Tavares (2008), que neste momento, as forças do 

Exército Pacificador eram de 10.139 homens mais as unidades navais; e a intenção 

do novo comandante era de seguir o mesmo plano originário de Labatut. 

Dá-se então, logo após o coronel Lima e Silva assumir o comando do Exército 

Pacificador, uma ofensiva das tropas brasileiras contra Madeira de Melo em 3 de junho 

de 1823. Tal ação contou com mais de novecentos homens.  

Segundo relatório de Calmon (1923, p. 307), as tropas pacificadoras atacaram 

da seguinte forma as regiões de Brotas e Pituba:  

 
A primeira coluna vai flanqueada pela artilharia, com alas apoiadas em 
esquadrão de cavalaria à retaguarda, adestrada pelo Tenente-Coronel 
França que o comanda. A segunda coluna tem também à retaguarda outros 
esquadrões, e assim a terceira.  

  

As tropas de Lima e Silva chegaram a avistar boa parte da cidade de Salvador 

e chegaram próximas de romper a linha defensiva dos portugueses, porém o combate 

foi severo, o que gerou mortos e feridos em ambos os lados. Em contagem da época, 

estima-se que foram cinco mortos do lado dos portugueses e quatro dos brasileiros. 

O cerco por terra à Salvador estava a cada dia mais levando os portugueses 

para a ponta da península, em direção ao mar. Lord Cochrane fechara a saída dos 

navios portugueses pela baía de Todos os Santos e forçou a rendição de Madeira de 

Melo, como cita Franchini Neto (2015, p. 376):  

 
A entrada em cena, em 1º de maio de 1823, da esquadra brasileira 
comandada por Thomas levou a que o bloqueio sobre Salvador se 
consolidasse e forçasse a rendição de Madeira. A Marinha rompeu, 
efetivamente, o cerco e ofereceu às forças brasileiras vantagem estratégica 
determinante.  

 

Lord Cochrane ainda atacou, em 13 de junho, a esquadra portuguesa, dentro 

da própria baía de Todos os Santos, atemorizando ainda mais as tropas de Madeira 

de Melo. Em 29 de junho, Cochrane recebeu a notícia de que os portugueses iriam 

abandonar Salvador, mas com destino a Santa Catarina ou Maranhão. 
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2.6.1 A retirada das tropas de Madeira de Melo para Portugal e o fim da guerra 

pela Independência na Bahia 

 

Escrito por Cochrane, republicado em Narrativas de Serviços (2003, p. 67-68), 

o almirante inglês descreve a proclamação que o general Madeira de Melo enviou 

para o povo baiano: 

 
Habitantes da Bahia, a crise em que nos achamos é perigosa, por que nos 
faltam os meios de subsistência, e não podemos assegurar a entrada de 
mantimentos alguns. O meu dever como soldado, e como governador, é de 
fazer todo sacrifício a fim de salvar a cidade; mas é igualmente meu dever o 
de impedir, num caso extremo, o sacrifício das tropas que comando – da 
esquadra –  e de vós mesmos. Empregarei todos os meios para cumprir 
ambos os deveres.  Não vos persuadais que medidas de prevenção sejam 
sempre seguidas por desastres. Já mas vistes antes tomar uma vez. 
Assustaram-vos, mas depois vos convencestes que nada pressagiavam de 
extraordinário. Mesmo no meio de formidáveis exércitos se tomam todos os 
dias medidas de precaução, por que a vitória não é constante, e de vemos 
acautelar-nos contra reveses. Ficai certos, que as medidas agora tomadas, 
são de simples precaução, mas é preciso comunicar-vo-las, por que, se 
acontecer que tenhamos de abandonar esta cidade, muitos de vós a deixarão 
também; e eu seria responsável para com a nação e para com el-Rei se vos 
não tivesse previamente avisado. (sic).  

 

Percebe-se que o general português, vislumbrando o desastre que poderia 

ocorrer, tanto aos seus homens quanto à população baiana, ao tentar resistir às forças 

brasileiras, resolve, de maneira pensada e calculada, retirar-se da Bahia. 

Madeira de Melo, segundo Amaral (1957, p. 412), resolve enviar Manoel Inácio 

da Cunha Menezes (1779 – 1850) para informar ao coronel Lima e Silva sobre a 

retirada do exército português, propondo pelo general lusitano que esse movimento 

não fosse inquietado pelo Exército Pacificador.  

Até o 1º dia de julho, ninguém tinha a certeza do embarque de Madeira de Melo, 

porém sabia-se que não deveria demorar muito, pois os soldados enfermos já se 

encontravam a bordo. O movimento do exército português para o embarque foi muito 

bem planejado por Madeira de Melo, pois, com sigilo, as tropas deixaram as trincheiras 

e se concentraram nos portos da cidade para embarcar. 

Amaral (1957) cita cerca de seis mil homens que embarcaram, entre militares 

e civis, para seguirem rumo à Portugal. Cochrane (2003) conta treze navios de guerra 

e cerca de setenta mercantes. Alexandre Mello e Nilva R. Mello (1974) escreve em 

setenta e uma embarcações entre navios de guerra e mercantes. Já Rodrigues (2002) 

descreve a fuga sendo composta por oitenta e seis navios no total. 
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Calmon (1923, p. 314) descreve os momentos antes do embarque (em 

linguagem da época): 

 
No sérvio de fardos e materiaes pesados ocorreu todo o dia primeiro. A tropa 
embarca-se-ia ao signal de um disparo da Fortaleza do Mar. Fez-se de tudo 
no maior silencio. A´s 10 horas da noite o general estava a bordo. A´s 4 da 
manhã soou o tiro, e todo o exercito, apressadamente, se metteu nos navios. 
Assim que o ultimo homem pisou a coberta, correram as velas ao longo dos 
mastros e as quilhas se apontaram para a boca da barra. Tal foi a 
precipitação, que sôbre as lageas do Arsenal ficaram esquecidas 20 rezes e 
grande quantidade de pólvora e farinha.  
O exercito não se retirava. Fugia. (sic). 

 

Retiravam-se assim as forças do general Madeira de Melo da província da 

Bahia, sem antes, porém um derradeiro confronto entre as esquadras brasileiras e 

portuguesas nas águas da Bahia por ordem do Lord Cochrane. Das cercas de oitenta 

e sete embarcações que Madeira de Melo deixou a cidade de Salvador, trinta caíram 

em poder dos brasileiros, apreendidas ou postas à pique, tendo sido aprisionados 

mais de dois mil militares portugueses. A fragata Niterói48 acompanhou todo trajeto da 

esquadra lusitana até a foz do rio Tejo, em Portugal, para que não houvesse o desvio 

da rota dos navios para a formação de novos núcleos de portugueses no Brasil, 

principalmente no Maranhão, Piauí e Pará. 

Estava concretizada a expulsão dos portugueses e a ocupação de Salvador 

pelas tropas brasileiras em 2 de julho de 1823, data essa proclamada como 

Independência da Bahia. 

                                            
48 Cabe um destaque à fragata Niterói, representada na figura 15 deste trabalho, pois seus serviços, 

juntamente com sua tripulação, é motivo de júbilo até os dias atuais pela Marinha do Brasil. Durante 
a partida de Madeira de Melo para Portugal após deixar a Bahia, a fragata Niterói (Nichteroy, em 
escrita da época) perseguiu a esquadra lusitana e conseguiu o feito de aprisionar dezenove 
embarcações. Foi também na fragata Niterói, em campanha durante as batalhas de independência 
da Bahia que se destacou o grumete (praça inferior da marinha, aprendiz de bordo e faxineiro) 
Joaquim Marques Lisboa (1907 – 1897), com apenas 16 anos, futuro (Almirante) Marquês de 
Tamandaré, patrono da Marinha de Guerra do Brasil. (THEO FILHO, 1970). 
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FIGURA 15 - A Fragata Niterói 
Fonte: Daróz História Militar (2009).  

 

Em estudo de Tavares (1982), o autor chegou a uma composição do Exército 

Pacificador ao final da campanha contra Madeira de Melo. Pode-se perceber a 

organização das forças em duas divisões e diversas brigadas. Organização essa 

estabelecida por Labatut e atualizada por Lima e Silva. 

 

COMPOSIÇÃO DO EXÉRCITO LIBERTADOR EM 1823 

Cmt 2ª Fase: Gen Pedro Labatut 

Cmt 3ª Fase: Cel Lima e Silva 

Primeira Divisão 

Cmt: Cel José de Barros Falcão de 

Lacerda 

Zona de Ação: Cabrito, Campinas e 

Pirajá 

Segunda Divisão 

Cmt Cel Felisberto Gomes Caldeira 

Zona de Ação: Itapuã, Boca do Rio e 

Armação 
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1. Primeira Brigada 

    a. Batalhão do Imperador (RJ) 

    b. Batalhão dos Periquitos 

    c. Batalhão nº 6 (ou 6º Btl) 

2. Segunda Brigada 

    a. Batalhão de Pernambuco 

    b. Batalhão da Paraíba 

    c. Batalhão da Bahia 

1. Terceira Brigada 

     a. Batalhão Nº 1 (ou 1º Btl) 

     b. Batalhão Nº 4 (ou 4º Btl) 

     c. Batalhão dos Libertos 

2. Quarta Brigada 

     a. Batalhão Nº 3 (ou 3º Btl) 

     b. Batalhão dos Henriques 

     c. Batalhão Nº 7 (ou 7º Btl) 

3. Quinta Brigada 

     a. Batalhão da Bahia 

     b. Batalhão de Pernambuco II 

     c. Batalhão de Maceió 

     d. Cia de Artilharia de Nazaré e 

Cachoeira 

     e. Cia de Artilharia de Pernambuco 

     d. Cia de Voluntários 

4. Sexta Brigada 

     a. Cia de Voluntários da Torre 

     b. Cia de Voluntários de Santo 

Amaro 

     c. Esqd de Cav da Vila de São 

Francisco 

     d. Esqd de Cav da Vila de 

Cachoeira 

Quadro 2 - O Exército Libertador em 1823. 
Fonte: Tavares (1982). 
 

2.7 AS CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS, SOCIAIS E MILITARES DA 

INDEPENDÊNCIA DA BAHIA 

 

No mesmo momento em que Madeiro de Melo se retirava com sua tropa em 

direção a Portugal, o Exército Pacificador adentrava na cidade de Salvador estando à 

testa da coluna de desfile, o coronel Lima e Silva e seu estado-maior, à retaguarda os 

homens das suas tropas de primeira linha e em seguida o “Exército Baiano”, composto 
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por todo tipo de gente, civis, vaqueiros, caboclos, índios e negros libertos e escravos. 

Devido aos extenuantes combates, à falta de provisões e víveres e às péssimas 

condições logísticas de toda ordem, a tropa adentrou a capital demonstrando 

fraqueza, descalça, quase nua, demonstrando a miséria que superou diante das 

dificuldades da guerra. 

Relata esse fato as palavras de Monteiro (1981, p. 590), que descreve o 

sacrifício e o denodo do Exército Pacificador para a consolidação da independência 

na Bahia. 

 
Pela primeira vez o povo viu flutuar o pendão auriverde, a bandeira que havia 
tantos meses já se erguia em quase todo o Brasil e só agora era içada na 
fortaleza do Barbalho e só agora vinha desfraldada à frente do novo exército. 
Esse exército erguido do caos, aos boléus da indisciplina, da desordem, da 
insurreição, com chefes que se enciumavam, [...], crescia, quando era a vez 
de enfrentar o inimigo e avançar para a redenção. A independência que 
doada em paz a quase todo o Brasil, só à Bahia e ao Maranhão custara tanto 
sangue; os vencedores saíam da peleja pobre, arruinados, [...], tudo dedicara 
à defesa da Pátria. A resistência baiana decidiu da unidade nacional. 

  

Por mais glórias que o Exército Pacificador tenha recebido ao final da guerra, 

sua campanha contra os portugueses foi repleta de lutas, não só em ações de 

batalhas propriamente ditas, mas na questão da organização de um bando de homens 

de milícias, negros libertos ou não, sertanejos, índios, mercenários de toda ordem e 

até mesmo de lusitanos contrários à sua pátria, em um exército capaz de derrotar o 

seu algoz que se fazia presente desde 1500. O único ponto em comum de toda essa 

gente era a motivação em fazer o Brasil livre e independente, começando pelo 

recôncavo baiano. Da fome a doenças, da falta de equipamentos à morte, muitas 

vezes o povo baiano, e posteriormente o brasileiro, ao se unirem à causa, mostraram-

se valente, forte e aguerrido. 

Amaral (1957) descreve alguns problemas que enfrentou o Exército Pacificador 

para se organizar na Bahia e que continuou após as batalhas, uma vez que quarenta 

anos depois outro esforço de guerra, agora na Guerra do Paraguai (1864 – 1870), as 

tropas baianas estariam de novo envolvidas. Ele cita que o Exército Pacificador 

pagava um pesado tributo às moléstias, principalmente a malária. Calculava ainda, 

em cerca de 10%, os combatentes doentes, mais que mil militares. Havia muitos 

desertores aterrorizados pelo serviço pesado das batalhas, pela dureza da disciplina, 

pelo trabalho áspero de uma campanha que faltava de tudo. As tropas eram mal 

alimentadas e faltavam medicamentos, hospitais e o equipamento era pouco. 
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Varnhagen (1957) contabiliza em treze mil e quinhentos brasileiros que 

participaram das campanhas e cerca de dez mil e quinhentos do lado português. 

Em uma tentativa de mensurar o número de mortos e feridos em combate, a 

historiografia apresenta divergências. Morgado (2010, p. 79) apresenta uma realidade 

sobre as estatísticas: 

 
A campanha durara 1 ano, 5 meses e 13 dias, portanto mais do que a 
campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Sobre mortos, feridos 
e desaparecidos, os números são desencontrados, mas se contarmos os civis 
que foram envolvidos e considerarmos os sofrimentos e as perdas de toda a 
sorte, incluindo as destruições e o desmonte de fazendas, engenhos e 
lavouras, o capital humano, social e financeiro empenhado e perdido foi muito 
elevado.  

 

Manning (1925), em catalogação de correspondências consulares norte-

americanas tratando sobre o Brasil, em 8 de dezembro de 1822, afirma que é muito 

difícil chegar, até aquele momento, a um número oficial de mortos e ferido nas 

batalhas da Bahia. Ele descreve ainda que os hospitais baianos relataram um número 

“[...] muito considerável de feridos [...]”, porém, pela própria quantidade de baixas, “[...] 

qualquer afirmação poderia ser errada [...]” (p. 753). O próprio Manning também 

considera que as baixas passem de dois mil combatentes, entre mortos e feridos, e 

mais de mil causados por doenças e fome. Franchini Neto (2015, p. 395), 

corroborando com Manning, chega à conclusão de que os combates tombaram entre 

duas mil e duas mil e quinhentas pessoas, entre militares e civis. 

Além da perda diretamente de pessoas em uma guerra, seja pelos confrontos 

diretos ou pelas consequências dela advindas, como doenças, fome e deslocamentos, 

as batalhas na Bahia colocaram a economia de Salvador e do recôncavo em péssimas 

condições. Ao apoiar o movimento pela independência, muitos donos de fazendas, 

engenhos, comércios e lavouras, viram seus negócios serem dizimados, tanto 

financeiramente, quanto pela perda de capital humano, ao se envolverem na crise. 

Albuquerque (2010, p. 105) escreve que “[...] não há dúvidas de que sem a 

organização das autoridades políticas, militares e dos senhores de engenho do 

recôncavo baiano, a resistência às tropas portuguesas seria inviável.”. 

Outro processo que ocorreu na Bahia em decorrência da guerra, a partir da 

independência da província, foram as tentativas de levante de escravos e militares. 

A tropa baiana, recém-formada pelo extrato baixo da sociedade na época, 

como escravos, vaqueiros, índios, negros libertos, não havia moldes de disciplina. O 
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general Labatut tentou impor, seguindo seu estilo europeu, traços de hierarquia e 

educação militar à tropa. Por alguns momentos conseguiu, acuando, ameaçando, 

prendendo e até julgando militares do seu próprio exército, no entanto, ao findar a 

guerra, muitos voluntários, que haviam entrado em combate, estavam armados e 

conhecedores de táticas e técnicas militares. Além disso, os escravos que lutaram e 

tinham o pensamento de serem libertos por terem “ajudado à pátria”, continuaram 

sendo oprimidos pelas autoridades brasileira. Antes da guerra, as duas classes 

“escravos e soldados” eram distintas, mas, após os conflitos, elas se misturaram e os 

escravos ansiavam pelas suas liberdades.  

O então comandante das armas em Salvador após 1824, Felisberto Caldeira 

Brandt, resolveu, para tentar acabar com os escravos-soldados, desmembrar os 

Batalhões de Periquitos e enviá-los para fora da Bahia. Insatisfeitos, os escravos 

realizaram o Levante dos Periquitos, ou seja, uma revolta para tentarem ser 

reconhecidos, libertos e continuarem a integrar o Exército Pacificador. Muitos 

senhores de terra e comerciantes fugiram de Salvador com medo do revanchismo dos 

seus escravos, o que fez o governo baiano financiar um batalhão de tropas de 1ª linha 

para acabar com a revolta.  

Como cita Kraay (2002, p. 116): 

 
Depois da guerra, os vitoriosos senhores de engenho baianos enfrentavam a 
difícil tarefa de restaurar sua autoridade sobre uma população escrava que 
vira e ouvira muitas novidades, sobre um exército cuja fileira continha um 
número apreciável de escravos (cuja condição ainda não fora resolvida), e 
sobre “classes de cor ”que ganharam nova consciência de sua importância 
em consequência dos seus serviços na guerra. Restaurar a linha divisora 
entre escravo e soldado foi um passo fundamental, efetuado pela libertação 
dos escravos que serviram oficialmente como soldados, e pela devolução do 
restante à condição de escravo. Posteriormente, as autoridades removeram 
os ex-escravos (e também a maioria dos soldados negros) da Bahia, dessa 
forma traçando mais explicitamente a linha divisora entre escravos e 
soldados. O levante do Batalhão dos Periquitos (outubro a novembro de 
1824), percebido como uma revolta de soldados negros e ex-escravos, urgiu 
essas medidas. 

 

2.7.1 Os Heróis da Independência na Bahia 

  

A guerra de Independência na Bahia é marcada pelos feitos dos bravos 

cidadãos, em sua grande maioria gente humilde e esquecida pelas políticas do 

governo português na colônia. No entanto, devido a força daqueles mesmos humildes, 
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sertanejos, escravos e alforriados, mestiços, índios, brancos e até mesmo 

portugueses, é que existem hoje diversos heróis, muitas vezes esquecidos pelas 

comemorações passageiras, porém jamais serão esquecidos pela historiografia. 

Dentre muitas personalidades da guerra, destacam-se ao nível de 

planejamento e comando das tropas o general Pedro Labatut, coronel Lima e Silva, 

capitão João das Botas, frei Bayner, major Silva Castro (Periquitão), almirante Thomas 

Cochrane (esses já desenvolvidos em capítulos anteriores). Tem-se, também, com as 

importantes funções de comandantes da Primeira Divisão, Pirajá, o coronel José de 

Barros Falcão de Lacerda (1775 – 1851) e o comandante da Segunda Divisão, Itapuã, 

Felisberto Gomes Caldeira (1772 – 1842). 

Contudo, levando-se em consideração que o aspecto marcante do Exército 

Libertador foi a composição das diversas tropas pelo estrato baixo da sociedade 

brasileira (baiana, em sua maioria), não se pode esquecer de ilustres figuras (citados 

em capítulos anteriores), como: a abadessa Joana Angélica, morta pelos militares de 

Madeira de Melo ao defender a entrada do Convento da Lapa; Maria Quitéria de 

Jesus, a militar que se vestiu de homem para ingressar nas tropas do Exército 

Pacificador; e o corneteiro Luiz Lopes, que a ele se deve, em grande parte, a retirada 

das tropas portuguesas ao chegar no assalto a Pirajá.  

Ocorre que existem alguns personagens das batalhas na Bahia que já não são 

tão lembrados pelas comemorações populares de 2 de julho (na Bahia) e que também 

não há tantos relatos dos seus feitos históricos, pendendo muitas vezes as suas 

figuras para o esquecimento. Alguns desses heróis são: 1) Maria Felipa de Oliveira (? 

– 1873) e o tambor Soledade (?). 

Segundo Carvalho Júnior e Porto Filho (2016), Maria Felipa de Oliveira, 

retratada na figura 16 em imagem desenhada, foi uma mulher pobre, negra e 

marisqueira, que vivia na Ponta das Baleias, localidade da ilha de Itaparica. 

Destacando-se por sua altura e grande força física, ela foi responsável por organizar 

um grupo de homens e mulheres que combateu a tentativa de conquista da ilha em 7 

de janeiro de 1823 pelas tropas portuguesas. A ela se deve a construção de 

trincheiras, vigilância da região diuturnamente e principalmente de liderar e enfrentar 

os militares de Madeira de Melo. Corroborando com Carvalho Júnior e Porto Filho 

(2016), Orge (2005, p. 16) ainda faz mais uma importante referência: “Mulher simples, 

do povo, liderou em 1823, dezenas de homens, índios e mulheres na queima das 42 
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embarcações de guerra que estavam aportadas na Praia do Convento, prontas para 

atacar Salvador” 

FIGURA 16 - Maria Felipa de Oliveira 
Fonte: Orge (2005). 

 

Outro herói que merece destaque é a figura chamada de “tambor Soledade”, 

representado na figura 17. Conforme Lyrio (2017), não há dados oficiais da sua 

existência, uma vez que ele era um homem comum, do povo, provavelmente negro e 

historicamente não há registros sobre sua importância, contudo a sua imagem é 

passada pela memória dos moradores da região através da oralidade, o que preserva 

a sua lembrança para os acontecimentos da independência da Bahia. Ao tambor 

Soledade credita a passagem que ele inflamou os baianos, em 25 de junho de 1822, 

na atual região que hoje se encontra a praça da Aclamação, na cidade de Cachoeira, 

contra a canhoneira portuguesa que se encontrava às margens do rio Paraguaçu e 

que, naquele momento, o tambor Soledade foi morto por um dos tiros de canhão da 

embarcação lusitana, sendo considerado o primeiro militar brasileiro morto pelas 

tropas de Madeira de Melo na região do recôncavo. Até hoje, o nome do tambor 

soledade gera controvérsias, pois alguns autores o chamam de Manoel Soledade, e 

outros de José da Silva Soledade.  Na imagem 1 deste trabalho, aparece a imagem 

do tambor Soledade em pintura Antônio Parreiras (1931). 
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FIGURA 17 - Destaque para o tambor Soledade no quadro “O Primeiro 
Passo para a   Independência da Bahia”, de Antônio 
Parreiras (1931) 

Fonte: Brasil (2018). 
 

2.8 A ORGANIZAÇÃO DO EXÉRCITO LUSO-BRASILEIRO ANTES DE 1800 

 

É de suma importância o estudo da organização do exército português antes 

da independência do Brasil. A sua formação, modelo, regras e composição foram 

características que moldam, até certo ponto, o Exército Brasileiro de hoje. 

Com o raiar da independência em solo brasileiro, D. João VI e principalmente 

D. Pedro I perceberam a necessidade de haver forças para combaterem o antigo 

regime português ainda presente em terras da colônia. No Brasil, não havia “forças 

brasileiras”, uma vez que o domínio lusitano fazia com que todas as instituições, 

pessoas e bens fossem ligados à corte. O que havia era o exército da corte, 

comandado por portugueses, porém com nativos do Brasil em suas bases. No 

entanto, o diferencial entre os lusitanos e brasileiros na composição dessas forças era 

o sentimento de pátria desses, exposto na historiografia desde as batalhas em 

Guararapes49, e a vontade da criação de uma identidade nacional, fosse pela 

                                            
49As Batalhas de Guararapes (1648 – 1649) foram confrontos entre brasileiros e holandeses contra 

invasão e permanência desses em Recife no século XVII. Foram nessas batalhas que a figura do 
índio nativo, do branco português e do escravo negro se fizeram presentes como “brasileiros” para 
expulsarem o inimigo comum. Foi também nesse episódio que a palavra “pátria” foi mencionada pela 
primeira vez em território brasileiro, contida no texto “Compromisso Imortal” assinado por 18 líderes 
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economia e política independentes, pela criação de forças armadas sem laços com o 

reino e também por uma cultura característica do Brasil. 

Desde a chegada dos portugueses no Brasil, a coroa lusitana sempre esteve 

presente nas terras coloniais através do seu braço religioso, com os jesuítas (até sua 

expulsão em 1759), e com o poderio militar. Essas duas instituições do Estado 

português foram capazes de controlar e evitar diversas revoltas, através da conversão 

do gentio, com os jesuítas, ou com uso da força, através das armas. 

O sistema de administração do Brasil, no início da sua formação, foi o 

estabelecimento de sesmarias, doações de terras a partir do ano de 1500, capitanias 

hereditárias em 1534, e governos gerais em 1548. As capitanias hereditárias somente 

foram extintas em 28 de fevereiro de 1821 dando lugar às províncias. Devido as 

diversas tentativas de invasão da colônia brasileira, principalmente por espanhóis, 

francês e holandeses, Portugal sempre tratou de repelir os inimigos com o uso das 

suas forças militares, como, por exemplo, a primeira intervenção portuguesa em terras 

brasileiras que foi o envio de uma expedição militar, em 1516, para investigar a 

presença de espanhóis no litoral brasileiro. (CARVALHO,1998. p. 36). 

Carvalho (1998, p. 43) escreve ainda que, em 9 de setembro de 1542, foi criada 

no Brasil a primeira organização militar, localizada em São Vicente, atual estado de 

São Paulo, como cita: 

 

Em 9 de setembro de 1542, foi promulgado pela Câmara de São Vicente um 
‘Termo’ que dava organização a uma milícia formada pelos colonos e índios. 
Obrigava-se igualmente aos reinóis, domiciliados nos campos, a concorrer 
com os vicentinos nos serviços das armas, para o que fora previamente 
recenseados. Era um esboço do serviço militar obrigatório. 
 

Em 1548, Portugal enviou para o Brasil o governador geral Tomé de Souza. 

Tomé tinha a missão de conduzir a administração da colônia, conquistar e povoar a 

região e expulsar os invasores. Com ele, chegaram também cerca de seiscentos 

homens da tropa regular, oficiais de linha e Pero de Góis (1503 – 1554), nomeado 

capitão-mor da costa. 

Em 1570, houve uma organização das forças no Brasil. Através de decreto, o 

Rei D. Sebastião (1554 – 1578) criou o “Regimento dos Capitães-Mores e mais 

Capitães e oficiais das Companhias da Gente de Cavalo e de pé”, que 

                                            
locais. Em homenagem ao surgimento simbólico do Exército Brasileiro, deu-se o dia 19 de abril, data 
da 1ª batalha em Guararapes, como aniversário da força terrestre. 
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institucionalizava os donatários de terras no Brasil como representantes do Rei e 

consequentemente comandantes militares natos. Esses donatários deveriam eleger 

capitães, alferes, sargentos e outros graduados. O capitão-mor também deveria 

relacionar todos os homens até sessenta anos de idade, que possuíam armas, para 

um possível recrutamento e emprego futuro. 

Esses homens recrutados deveriam ser divididos em companhia de até 

duzentos e cinquenta homens e dez esquadras (vinte e cinco homens cada esquadra) 

e as companhias deveriam possuir além do capitão, um alferes, um sargento, um 

meirinho (similar a um oficial de justiça), um escrivão e dez cabos. 

A estrutura dessas companhias foi o esqueleto de dois importantes tipos de 

forças militares desenvolvidas no Brasil durante a sua história: as bandeiras 

portuguesas50 e posteriormente o surgimento das tropas de segunda e terceira linhas, 

as quais marcaram profundamente a criação do Exército Brasileiro independente. 

Basicamente, em 1570, a composição militar do Brasil era: Salvador com duas 

companhia de infantaria, a guarda do governador (vinte homens) e algumas praças 

nas fortificações; no Rio de Janeiro, existiam alguns oficiais e cerca de vinte e oito 

sodados; em Pernambuco, também poucos oficiais, sessenta praças e pequenas 

guarnições nos fortes; na Paraíba, o forte de Cabedelo contava com um capitão e 

cerca de vinte praças; em Sergipe, cerca de dez soldados; no Ceará, existiam vinte 

soldados e no Maranhão e Pará, por volta de quinhentos soldados, sargentos e 

oficiais. Nessa época, não existia a cavalaria, pois faltava o elemento essencial: o 

cavalo. (FROTA, 2000).  

Por volta de 1612, foi lançado, através de Diogo Campos Moreno (1566 - ?), o 

trabalho conhecido como “Livro que dá Razão do Estado do Brasil”. Essa obra é 

considerada como uma das primeiras fontes de estudo sobre a organização da força 

terrestre brasileira, compreendendo geograficamente a região de Porto-Seguro (BA) 

para o norte do país. Brasil (1972) toma como base Moreno ao afirmar que na colônia, 

entre 1612 e 1617, a tropa era compreendida por “de presídio ou guarnição”, paga e 

a de ordenanças. Essa estruturação decorre da organização de D. Sebastião 

implantada ainda no século XVI. Para a Bahia, a organização se dava da seguinte 

                                            
50 As bandeiras eram expedições realizadas por desbravadores com o intuito de buscar metais e pedras 

preciosas, drogas do sertão, aprisionar índios para comércio posterior, capturar escravos africanos 
fugidos e combater os quilombolas. Geralmente as bandeiras partiam do sudeste do Brasil em direção 
ao seu interior. Essas expedições tiveram seu início no século XVI e término em meados do século 
XVII e foram uma das principais formas de expansão e reconhecimento do interior do Brasil. 
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forma: duas companhias de infantaria, a guarda do governador, elementos para 

atender à guarnição de fortificações. Cada companhia tinha um capitão, um alferes, 

dois sargentos, dois tambores, dez mosqueteiros, quarente arcabuzeiros, um pajem 

de gineta (ordenança do capitão) e um embandeirado do alferes (soldado que levava 

uma bandeira). Cada forte (Itapagipe e Santo Antônio) era guarnecido por um capitão, 

um condestável (comandante da artilharia), um tambor, um cabo mosqueteiro, doze 

soldados mosqueteiros. Outros militares eram da milícia paga, como o vigia do Mar e 

Barra, procurador dos índios forros, um alferes de gente e cavalo. O sargento-mor da 

Bahia e seu ajudante e três capitães estavam no ápice da organização do cunho 

profissional. Nas ordenanças, havia cerca de mil infantes e cinquenta cavalarianos em 

Salvador e no recôncavo. 

 

 
FIGURA 18 - Mosqueteiro e Oficial do exército luso-
brasileiro, no século   XVII 
Fonte: Barroso (1922). 

 

Durante cerca de três séculos, na fase colonial, a organização política 

portuguesa no Brasil foi pensada para uma atividade militar permanente, quer no 

combate aos índios hostis, quer na expulsão de estrangeiros, porém a solução para 

mobiliar as vastas terras brasileiras com militares foi a inserção das classes sociais 

mais baixas e o recrutamento, o que começou por volta de 1608 para fazer frente as 

diversas invasões de estrangeiros que acometiam o Brasil. 
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Citando Américo Lacombe, Frota (2000) faz uma ligação da importância entre 

as lutas coloniais contra os invasores estrangeiros e o início do sentimento de 

nacionalidade dos brasileiros: “Daí importância das lutas que se travavam com os 

estrangeiros, franceses e holandeses, estas mais expressivas e demoradas. ‘A guerra 

holandesa deu aos brasileiros a consciência de nacionalidade’. Em Guararapes 

começava a nascer o Exército Brasileiro.”. (LACOMBE apud FROTA, 2000, p. 161).  

Embora fraca, durante as invasões holandesas no Brasil (1624 – 1630), a força 

terrestre brasileira se baseou em uma estrutura militar formada por princípios e valores 

que a transformou em um grupo de combate eficiente. Ora formada por companhias 

(organização militar portuguesa), ora formada por terços (influência da organização 

militar espanhola51), o Brasil começava a receber, em meados do século XVII, mais 

tropas regulares (1ª linha52) para fazer frente às constantes ameaças e organizava as 

tropas de 2ª linha53 e as de 3ª linha54, também chamadas de ordenanças.  

 

As forças compunham-se de modo geral de tropas de primeira linha, de 
milícias e de corpo de ordenanças. De primeira linha eram vindas do Reino, 
completadas por brasileiros. As tropas de segunda linha tinham 
características mais civis do que militares. O arrolamento do pessoal era feito 
em base territorial (freguesia) e através de diversas categorias da população. 
[...]. As ordenanças (terceira linha) eram formadas com o restante da 
população não enquadradas nas outras categorias. Não havia, na verdade, 

                                            
51Entre 1580 e 1640 Portugal uniu sua coroa à da Espanha após a guerra de sucessão portuguesa. 

Essa união resultou, além da unidade dinástica Filipina, a efetiva posse das colônias portuguesas 
pelos espanhóis. Essa união se deu o nome de “Ibérica”. 

52 As tropas de 1ª linha eram constituídas por soldados profissionais, pagos com o soldo e reunidos em 
Terços, até D. João V, ou em Regimentos, no século XVIII. Inicialmente, na primeira linha a infantaria 
era constituída por Terços regulares e por Terços auxiliares (da 2ª linha), que podiam ser chamados 
para servir na 1ª linha em caso de necessidade; a cavalaria era dividida em companhias, enquanto a 
artilharia formava um corpo separado. Com a transformação dos Terços em regimentos, a 1ª linha 
passou a ser constituída por regimentos de infantaria, cavalaria, dragões e artilharia. No Brasil, os 
efetivos da 1ª linha variaram no decorrer dos séculos XVIII e XIX, conforme a necessidade e os 
conflitos. No entanto, em todas as situações, o número de soldados regulares era pequeno para 
atender às necessidades da Colônia ou se comparado com a 2ª linha. (DARÓZ, 2013, p. 35). 

53As tropas de 2ª linha eram as milícias, compostas por soldados em sua maioria nascidos no Brasil e 
recrutados nas freguesias de origem. As tropas de 2ª linha eram bem mais numerosas do que as de 
1ª linha e incluíam soldados de diversas origens – brancos, negros libertos, mestiços, mas eram 
comandadas por oficiais brancos. Seus integrantes não venciam soldo, mas estavam sujeitos a um 
rígido código disciplinar. Organizadas também com infantaria, cavalaria e artilharia, a distribuição de 
unidades de 2ª linha variava muito de capitania para capitania. (DARÓZ, 2013, p. 35). 

54As ordenanças, uma antiga instituição militar portuguesa, constituíam a 3ª linha e arregimentavam 
todos os homens livres entre 18 e 60 anos de idade, em tese, incapazes de servir nas tropas de 1ª 
ou 2ª linha. Seus oficiais não recebiam soldo e os soldados eram mobilizados temporariamente, de 
acordo com a necessidade. Mais que a defesa contra o inimigo externo, as ordenanças destinavam-
se à manutenção da ordem interna, como perseguir e capturar bandidos e desordeiros e impedir 
revoltas entre os escravos. No interior, era comum as ordenanças serem organizadas nos diferentes 
engenhos, cujos senhores as comandavam. As companhias de ordenanças variavam muito de uma 
região para outra; na Bahia, por exemplo, havia oito regimentos. (DARÓZ, 2013, p. 35 - 36). 
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recrutamento, mas um arrolamento para eventual emprego, em casos de 
necessidade. (CARVALHO, 1998, p. 194). 

 

Basicamente, a diferença das tropas de 1ª, 2ª e 3ª linha se estabeleciam nos 

seus empregos táticos. Daróz (2013) explica que as tropas de 1ª linha tinham a função 

de defender o território contra-ataques externos e tinham a mobilidade de se 

deslocarem para o interior, se fosse o caso. As tropas de 2ª linha tinham a missão de 

manter a segurança interna do território e eram as reservas das tropas de 1ª linha. Já 

as de 3ª linha tinham como atribuição manter a segurança local e não eram 

deslocadas para distâncias grandes da sua sede. 

Conforme Brasil (1972), além das unidades já existentes em terras brasileiras, 

foram criadas, a partir do século XVIII, outras estruturas, como ocorreu em São 

Vicente com o primeiro terço de ordenanças (1709); no Rio de Janeiro surgiram, em 

1711, dois regimentos de infantaria, com seiscentos homens cada, o regimento da 

Colônia do Sacramento (transferido para o Rio de Janeiro após o emprego no sul do 

país), com trezentos homens, um regimento da nobreza e privilegiados, com 

quinhentos homens, dois regimentos de ordenanças com cerca de oitocentos homens 

cada um, uma companhia de moedeiros (homens da casa da moeda), com quinhentos 

homens. Ainda em 1711, o Rio de Janeiro recebeu o reforço55 de mais cinco batalhões 

de linha. Na Bahia, em 1718, existiam dois regimentos de linha, três de ordenanças e 

alguma pouca cavalaria, sendo que seis companhias de linha se achavam bem 

disciplinadas, vestidas, armadas e empregadas. Em 1719, em Minas Gerais, havia 

duas companhias de “dragões” estacionadas em Vila Rica e Ribeirão do Carmo. Na 

colônia do Sacramento, entre 1720 e 1722, existiam quatro companhias de 

ordenanças, totalizando cerca de quinhentos e trinta militares. Na Amazônia, em 1711, 

as forças estavam compostas por cinco companhias de milícias, duas companhias de 

infantaria e uma bateria de artilheiros. 

Continuando com a evolução das forças do Reino no Brasil, o Marquês de 

Pombal56 (1699 – 1782) nomeou Frederico Guilherme Ernesto de Eschaumburgo-

                                            
55 Cabe ressaltar que esse esforço no Rio de Janeiro foi devido à iminência de um ataque francês à 

cidade.  
56 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 – 1782), também conhecido como Marques de Pombal e 

Conde de Oeiras, foi um nobre, diplomata e político português. Foi secretário de estado do Reino 
durante o reinado de D. José I (1750 – 1777). A ele se deve diversas reformas econômicas, 
administrativas e sociais, como por exemplo o fim da escravatura em Portugal (geográfico), em 1761. 
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Lipa57 (1724 – 1777), conhecido como Conde da Lipa (ou Conde de Lippe), para 

reorganizar o exército português segundo os moldes prussianos. Conde de Lippe, 

militar e político alemão, através dos seus estudos frente às ciências militares, 

empreendeu grandes reformas nas forças portuguesas como a introdução de 

doutrinas, táticas, técnicas e regime disciplinar. Para o Brasil, Conde de Lippe contou 

com o apoio do tenente-general João Henrique Bohm (1708 – 1783) e outros oficiais 

experientes em guerras europeias. Bohm ao chegar na colônia (1763), seguiu para a 

região sul, que se encontrava em guerra com a Cisplatina. Imediatamente reorganizou 

as forças e solicitou reforços para a 1ª linha, onde posteriormente chegaram três 

regimentos regulares de Portugal, que foram: Moura, Bragança e Estremoz. (MOURA, 

2001). 

 

 
Figura 19 - Uniformes dos militares dos regimentos portugueses de Moura, 

Bragança e Estremoz, no Rio de Janeiro, em 1786. 
Fonte: Barroso (1922). 

 

                                            
57 Conde de Lippe escreveu e organizou uma obra intitulada: Regulamento para o Exército e Disciplina 

dos Regimentos de Infantaria dos Exércitos de sua Majestade Fidelíssima (1763). Tal obra contém 
27 capítulos e foi uma das principais bases filosóficas do recém-criado Exército Imperial Brasileiro, e 
que também transcendeu para o Exército Brasileiro na república. A obra contém regulamentos sobre: 
organização, serviços gerais (interno e externo), paradas, evoluções, diretivas para instrução, manejo 
de armas de fogo, conselhos de guerra, castigos (disciplina), lei de promoções, licenças, material 
bélico, soldos, etc. Conde de Lippe ainda escreveu outras obras, tais como: 1) Instruções gerais 
relativas a várias partes essenciais do serviço diário para o exército; 2) Atribuições gerais de oficiais 
de todos os postos, serviços administrativo dos corpos de tropa, marchas, dos destacamentos, etc.; 
3) Problemas militares, dentre outros títulos.  



105 
 

 
 

O general Bohm desenvolveu importantes atividades para tentar organizar as 

tropas luso-brasileiras, como reformas nas estruturas de defesas das cidades, 

modernizou e ampliou a Casa do Trem (Academia Militar, precursora da atual 

Academia Militar das Agulhas Negras), fundou o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

(1764), criou a primeira Companhia de Cavalaria de Guardas dos Vice-Reis 

(posteriormente ampliado e transformado no Regimento de Cavalaria de Guarda, em 

1808, por D. João VI). Nessa época também foi instituída a Real Academia de 

Artilharia, Fortificação e Desenho (1792), no Rio de Janeiro. 

A justiça militar somente foi criada em 1763, não tendo existido durante todo o 

período colonial. A disciplina, segundo Frota (2000, p. 164) descreve era subjetiva: 

“Multas e prisões mantinham a disciplina, ao lado de bengaladas, pranchadas, e 

chicotadas aplicadas ao faltoso. A pena de morte podia ser usada. Aos oficiais dava-

se direito de apelar para o Conselho de Guerra de Lisboa.”. 

Portugal ao final do século XVIII, inserida na Europa conturbada pela revolução 

francesa e tendo receio das ações de Napoleão Bonaparte, reformou, mais uma vez, 

suas forças, porém as atualizações não foram tão bem implantadas no Brasil. Fossem 

pelas condições específicas de cada região, fossem pelas ameaças distintas que 

afligiam Portugal e Brasil, condições meteorológicas diferentes, terrenos, meios 

disponíveis, tipos dos homens que formavam as tropas, investimentos nos exércitos. 

Esse panorama difuso, pode ser lido na obra “O Exército Brasileiro no Período 

Colonial”, de Francisco Paula Cidade (1922, p. 698), em que o autor escreve: 

 

A 1 de agosto de 1796 o exército português foi completamente reorganizado, 
mas essa transformação não parece ter influído no Brasil, onde, [...], D. João 
VI, ainda veio, conforme, as expressões de um decreto desse príncipe, 
encontrar os corpos de São Paulo sob os moldes do conde de Lippe. 

  

Nesse esforço para a organização das forças luso-brasileiras, Portugal criou, 

em 7 de agosto de 1796, a Legião de Tropas Ligeiras, composta de um batalhão de 

infantaria com quatro companhias, três esquadrões de cavalaria, cada esquadrão com 

duas companhias, uma bateria com quatro peças de artilharia a cavalo. Essa legião 

foi a embriã da atual Divisão de Exército, cuja transformação posterior desapareceram 

os “terços auxiliares” (2ª linha) e deram origem aos regimentos de milícias. (CIDADE, 

1922). 
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Continuando com Cidade (1922), em 7 de agosto de 1797, pode-se citar, 

também, a criação do primeiro regulamento para o serviço de saúde em campanha e 

mais um regulamento de enfermarias. Tais regulamentos classificavam os hospitais 

entre volantes e fixos, conforme devessem seguir a tropa ou ficarem estacionários. 

Muito da base do serviço de saúde do atual Exército Brasileiro é originária dessas 

obras. 

Na mesma obra de Cidade (1922), é visto que os termos que hoje se 

compreendem como “trens de estacionamento” e “trens de combate”, eram 

conhecidos, aos fins do século XVIII, como “bagagens grossas” e bagagens miúdas”, 

respectivamente. 

Ao realizar a análise da historiografia do exército luso-brasileiro, chega-se a 

algumas questões de divergência quanto ao tipo e quantitativo de tropas empregadas 

na colônia até 1800 (objeto deste parágrafo). Dessa forma, ao pesquisar em obras 

clássicas e documentos do período, tem-se um panorama mais próximo da realidade 

da época, porém ainda com um certo grau de incerteza. 

 

2.8.1 A organização do exército luso-brasileiro na Bahia até 1822 

 

No início do século XVIII, a maior força armada do Brasil se encontrava na 

Bahia. A composição se dava através de oito regimentos de ordenanças, substituídos 

em 1739 quando foram criados quatro terços auxiliares em suas quatro principais 

localidades. Esses terços combateram os holandeses no nordeste brasileiro e também 

fizeram parte na campanha da colônia do Sacramento (atual Uruguai). Ainda na 

mesma época, a guarnição da Bahia contava com mais seis companhias, ao comando 

de um tenente-general, um oficial condestável (artilharia), um sargento – mor 

(atualmente major), um ajudante, seis capitães e tenentes. Compondo o corpo das 

tropas havia dois regimentos de infantaria no total de mil e quinhentos homens. 

(BARROSO, 1935). 

Analisando a descrição de Barroso, pode-se identificar a influência francesa 

(regimentos), espanhola (terços) e portuguesa (companhias) na composição das 

tropas na Bahia e consequentemente do Brasil. Isso demonstra que o exército 

presente na colônia, apesar de já existir um sentimento de pátria, não possuía uma 
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identidade comum ou verdadeiramente brasileira, o que somente ocorre após as 

guerras de independência a partir de 1822. 

Barroso (1935) continua sua explicação sobre as forças na Bahia ressaltando 

que os regimentos eram as tropas de 1ª linha e os terços somente empregados para 

as reservas, os quais eram dispostos em: Pirajá, Torre (atual Casa da Torre de Garcia 

d’Ávila), ilha de Itaparica e centro da cidade de Salvador. O maior terço era o da 

cidade, composto de doze companhias, mais um terço de ordenanças, com vinte e 

três companhias e formado pelos estudantes, letrados, moedeiros, cidadãos ligados 

à justiça, negócios e gente de família. Essa força tinha cerca de dois mil homens. Em 

Itaparica estava uma companhia de ordenanças. E no restantes das vilas, o tradicional 

terço dos Henriques58, as companhias de infantaria ou ordenanças. (BARROSO, 

1935). 

 

 
FIGURA 20 - Uniformes dos miliares de 1ª linha, na Bahia, em 1800 
Fonte: Barroso (1922). 

 

Para a identificação e diferenciação das tropas, usavam-se uniformes59 de 

diferentes cores, como cita Barroso (1935, p. 24): 

                                            
58 O Terço dos Henriques foi uma tradicional tropa empregada nas campanhas contra os holandeses 

(1630 – 1654), em Pernambuco. Era composto por negros forros e que atuaram decisivamente nas 
batalhas contra os invasores estrangeiros. Após as campanhas em Pernambuco, o Terço dos 
Henriques foi enviado para outras ações da Coroa dentro do Brasil.  

59 O uso do uniforme pelo exército luso-brasileiro se tornou obrigatório em 27 de abril de 1761. 
(CIDADE, 1922) 
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Guardam-se as tradições das cores regimentais. O 1º regimento de infantaria 
da Bahia mantém o branco que lhe foi dado quando o criaram terço, desde 
1642, até ser transformado em regimento, [...]. O 2º tinha o amarelo e seus 
oficiais se cobriam com um chapéu redondo, emplumado, de gosto inglês. A 
artilharia conservava a cor preta de sua tradição em todo Brasil. 
O 1º regimento de milícias da Bahia [...] se denominava de “Úteis”. 
Compunha-se de gente do alto comércio e seus comandantes eram sempre 
governadores. Trazia vermelho paramentado de branco. No 2º de milícias, 
entrava gente mais modesta: taverneiros e operários. A farda era azul e 
amarela. Havia mais o regimento de Pardos, para os mestiços, com galões e 
botões brancos, pluma azul clara de ponta rubra, fardamento azul ferrete, 
com gola, canhões e forros encarnados e correame branco; para os negros, 
de branco, enfeitado de vermelho; a companhia de Familiares, de encarnado 
e verde; dois corpos de capitães de assalto (...), de capacetes guarnecidos 
de fitas rubras e fardas azuis ornadas de verde. Em cada um desses corpos, 
a 1ª Cia usava dragonas verdes com franjas brancas e a 2ª Cia azuis com as 
mesmas franjas. 

 

Conclui-se, portanto, que em análise da composição das tropas que o exército 

luso-brasileiro até 1800 foi formado, estão os brasileiros natos, em sua maioria 

ocupando as tropas de 2ª e 3ª linhas (ou chamadas, dependendo da época, de milícias 

e ordenanças), e os portugueses assumindo as funções das tropas de 1ª linha.  Essa 

divisão impactou, a partir da chegada da Família Real em 1808, a emancipação do 

Brasil e posteriormente da Bahia e de outras províncias, pois, justamente, o comando 

das tropas aqui instaladas estavam nas mãos dos lusitanos e esses conheciam e 

desenvolviam a arte da guerra, trazendo da Europa a atualização necessária para o 

emprego na colônia. A falta de recursos e a rígida disciplina dos portugueses perante 

as tropas de 2ª e 3ª linhas também impedia o desenvolvimento das forças brasileiras, 

situação que chegou em seu ápice nas guerras de independência no Brasil. 
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FIGURA 21 - Uniforme das tropas baianas, em 1798 
Fonte: Barroso (1922). 

 

2.9 AS GUERRAS DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM OUTRAS PROVÍNCIAS 

  

Os conflitos que compuseram a consolidação da independência no Brasil não 

foram restritos à Bahia. Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina também foram palcos de 

tensões sociais que, de alguma forma, comporam a emancipação política do país. 

Toda região norte e nordeste do Reino do Brasil sofreu com a guerra de 

Independência, contudo grande parte dessa história foi esquecida e somente é 

lembrada em conhecimentos regionais.  

Fatos importantes corroboram para estabelecer o quadro dos conflitos que 

concretizaram a independência do Brasil. Primeiramente, a Guerra de Independência 

na Bahia já que, segundo Monteiro (1981), “a resistência baiana decidiu a unidade 

nacional”, e foi de fundamental importância para fazer frente à metrópole portuguesa 

nesse processo.  
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2.9.1 A Guerra de Independência no Piauí e no Maranhão 

 

Concomitantemente aos conflitos ocorridos na Bahia, aconteceu também, no 

Piauí, a tentativa de imposição de fidelidade à antiga Coroa após o 7 de setembro de 

1822. Os portugueses comandados pelo governador e major João José da Cunha 

Fidié (? – 1856), responsável por manter a região norte do Brasil fiel à ex-metrópole, 

tentou subjulgar o povo piauiense em diversas vilas e cidades do interior. Porém, 

ocorreu um grande confronto na região de Vila do Campo Maior, à beira do rio 

Jenipapo. A batalha aconteceu em 13 de março de 1823, sendo considerada por 

muitos historiadores como o confronto mais sangrento da Guerra de Independência 

do Brasil. Juntamente com maranhenses e cearenses, os piauienses lutaram contra 

as tropas portuguesas e esse conflito deixou cerca de 200 brasileiros e mais 100 

portugueses mortos. Apesar dos piauienses perderem esse confronto, o major Fidié e 

sua tropa, exaustos, seguiram para o Maranhão60  onde chegaram em 17 de abril de 

1823. Em seguida, Fidié montou refúgio na região de Monte das Tabocas (hoje 

chamada de Monte do Alecrim), fortificando-se na elevação e esperando apoio de 

material e pessoal da Coroa portuguesa. O apoio militar nunca chegou, pois o Lord 

Cochrane e sua força naval seguiram para a costa do nordeste do país, após as ações 

na Bahia pela independência, a fim de patrulharem e realizarem bloqueios navais 

contra tropas de Portugal. 

 
Os portugueses, durante três meses, resistiram na cidade maranhense, 
cercados por milhares de independentes: maranhenses, piauienses e 
cearenses, comandados, desde meados de julho, pelo chefe sertanejo do 
Ceará, José Pereira Filgueira, que ocorrera, com numerosa expedição de 
vaqueiros e soldados, a pé e a cavalo. (BRASIL, 1972, p. 428). 

   

Reduzido à situação crítica após o cerco brasileiro e sem que houvesse 

nenhum apoio para as suas tropas portuguesas, o major Fidié resolveu não mais 

resistir e se entregou na Vila de Caxias em 1º de agosto de 1823. Assim terminou a 

dominação portuguesa no Maranhão e no nordeste. 

   

                                            
60 O major Fidié foi convidado pela Junta maranhense (ainda obediente a Portugal) a defender a Vila 

de Caxias de Aldeias Altas (hoje cidade de Caxias) após a sua saída do Piauí. 
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2.9.2 A Guerra de independência no Pará 

 

Na região do atual estado do Pará, a fidelidade do governo local à antiga Coroa 

portuguesa ainda se mostrava sólida. Escaramuças entre portugueses e brasileiros 

continuavam a existir mesmo depois da declaração de independência do Brasil.  Em 

14 de abril de 1823, uma conspiração de patriotas foi sufocada pela guarnição 

portuguesa, comandada pelo governador das armas da província do Grão-Pará, 

general José de Maria Moura (1772 – 1836). 

O almirante Cochrane estava com sua esquadra na costa da província do 

Maranhão e, sabendo da escalada de tensão na província do Grão-Pará, ordenou que 

o capitão inglês Jhon Pascoe Greenfell (1800 – 1869) se deslocasse para a cidade de 

Belém com o brigue Maranhão (antigo Infante D. Miguel que foi apreendido dos 

portugueses no Maranhão). Greenfell chegou a Belém em 10 de agosto do mesmo 

ano e convenceu a Junta Governativa a declarar apoio à causa da independência 

nacional. Em seguida, o capitão inglês estabeleceu uma outra Junta composta por 

quatro militares fiéis a D. Pedro I. 

Após alguns dias da adesão à causa da independência, o cônego brasileiro 

João Batista Gonçalves Campos (1782 – 1834) incitou a população local a tentar  

instaurar um governo local e popular. O capitão Greenfell, na tentativa de desfazer 

tais agitações, mandou executar cinco homens em 17 de outubro de 1823 e aprisionar, 

no dia 20 do mesmo mês, cerca de duzentos e cinquenta agitadores no porão do 

brigue Palhaço. Sem água, com a temperatura escaldante da região e, ainda, com o 

despejamento de cal viva sobre aqueles homens, restou somente um sobrevivente 

nos dias seguintes. Greenfeel foi submetido ao Conselho de Guerra e logrou êxito em 

demonstrar sua inocência.  

Consolidou-se, dessa maneira, a expulsão das tropas portuguesas no norte e 

nordeste do Brasil, restando apenas conflitos na província Cisplatina, sul do Brasil 

(hoje Uruguai). 

 

2.9.3 A Guerra na Cisplatina 

  

A região da Cisplatina, atualmente Uruguai, também chamada, em seu 

surgimento, de Colônia do Santíssimo Sacramento, foi, por muito tempo, um território 
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cobiçado entre Portugal e Espanha (a partir de 1608). Sendo discutida e legitimada a 

sua posse através de vários tratados territoriais internacionais, tais como: o Tratado 

de Madrid61 (1750), o Tratado de Santo Idelfonso62 e o Tratado de Badajoz63 (1801). 

Em 1816, a Colônia do Sacramento, já sob a posse da coroa espanhola, foi 

invadida pelo general português Carlos Frederico Lécor (1764 – 1836), comandante 

da Divisão de Voluntários Reais do Príncipe, para o Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves. Entre 1816 e 1820, foi somente ocupada pelos portugueses, porém, em 

1821, foi incorporado oficialmente à coroa de D. João VI e denominada de Província 

Cisplatina. 

Contudo, em junho de 1822, quando chega a Montevidéu (capital da província) 

o decreto do governo do Rio de Janeiro convocando a Assembleia Geral Constituinte 

e Legislativa do Brasil, a guarnição do general Lécor64, em sua maioria portugueses, 

rebela-se contra a ideia de independência do Brasil. Lécor comandava a província 

com cerca de oito mil homens, sendo 4.500 portugueses e 3.500 brasileiros. Com o 

acatamento do general às ordens de D. Pedro, Lécor é destituído pelo seu exército e 

assume o brigadeiro Álvaro da Costa de Sousa Macedo (1789 – 1835), o qual 

proclama lealdade da província às Cortes e contra a independência do Brasil.  

Após a sua destituição, Lécor se retira da cidade com seus partidários 

brasileiros do exército da região e se instala nos arredores de Montevidéu, onde 

organiza uma força com três mil homens. Ele ordena um sítio a cidade para desfrutar 

de maior liberdade de ação e condições de abastecimento. 

Lécor, a partir de novembro de 1822, recebe reforços navais enviados pelo Rio 

de Janeiro e também apoio de outros navios luso-brasileiros estacionados no Prata. 

Como cita Diégues (2004, p. 178): “Fortalecido, Lécor declara, em 20 de janeiro de 

                                            
61O Tratado de Madrid foi um acordo firmado entre os reis João V, de Portugal, e Fernando VI, da 

Espanha, em 13 de janeiro de 1750, para definir os limites entre as colônias sul-americanas no intuito 
de findar as disputas e substituir o Tratado de Tordesilhas (já que este não era mais respeitado na 
prática). 

62O Tratado de Santo Idelfonso foi assinado em 1º de outubro de 1777 entre a rainha portuguesa D. 
Maria I e o rei espanhol Carlos III. Tal tratado serviu para revalidar o Tratado de Madrid com algumas 
pequenas mudanças de reconhecimento de limites e terras da região. 

63Tratado de Badajós foi um acordo assinado em 1801, após a Guerra das Laranjas, por Portugal, 
Espanha e França. Impostos pela França e Espanha, os termos do tratado eram severos para a coroa 
lusitana: renunciar aos direitos sobre Olivença (região portuguesa na época), fechar os portos aos 
navios ingleses (parceira comercial de Portugal), ceder territórios coloniais sul-americanos e pagar 
uma grande indenização.  

64Lécor acatou a ordem do príncipe regente, porém os seus militares se rebelaram contra ele e contra 
D. Pedro. 
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1823, o bloqueio por mar e terra de Montevidéu e, daí em diante, as unidades imperiais 

mantêm contínua pressão sobre a capital Cisplatina”  

Entrincheirado, o brigadeiro Álvaro da Costa não recebe os reforços que pedira 

para Madeira de Melo, uma vez que seu exército e sua força naval também estão 

cercadas na Bahia. Em 21 de outubro de 1823, após vários meses de sítio, sem 

receber reforços e com dificuldades de abastecimento, Álvaro da Costa assina um 

documento no qual se compromete a embarcar com seu exército e marinha para 

Lisboa. Ao fim de março de 1824, a força portuguesa deixa a Cisplatina. 

Chega ao fim, dessa maneira, os embates ocorridos pela consolidação da 

independência do Brasil.  
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3 METODOLOGIA 

 

A finalidade desta seção é apresentar, de maneira detalhada, a sequência que 

o trabalho seguiu para solucionar o problema da pesquisa. Dessa forma, será 

demonstrada a metodologia científica que foi empregada em todas as fases do estudo.  

A referida pesquisa é um trabalho de revisão da literatura, por meio de uma 

pesquisa aplicada dentro das Ciências Militares com ênfase na História Militar. De 

acordo com Minayo (2011), é uma pesquisa que tem o foco em seu pesquisador, pois 

pretende-se criar um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade. Pode-se citar 

como exemplo desse vínculo a relação entre a guerra de independência na Bahia 

(mundo objetivo) e a concretização da independência do Brasil e a formação do 

Exército Brasileiro (mundo subjetivo). Segundo o autor, esse processo não comporta 

métodos e técnicas estatísticas. O próprio autor complementa seu pensando da 

seguinte maneira: 

 
A pesquisa qualitativa se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Isso faz com o que esse tipo de 
pesquisa trabalhe com o universo dos significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que não pode ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2011, p. 21). 

 

Quanto à sua classificação, esta pesquisa é abrangida como qualitativa, já que 

não existem cálculos, ocorrendo uma predominância de classificações e de análises 

mais dissertativas. No que tange ao objetivo e ao grau do problema, é considerada 

como descritiva (FORTE, 2004). A relação entre a classificação qualitativa do trabalho 

e o seu objetivo descritível é perceptível no próprio aprofundamento literário para 

responder as questões de estudo, o que infere à dissertação o viés de explicar os 

fatos históricos da guerra de independência na Bahia e a formação do Exército 

Brasileiro, de maneira clara, indutiva e sem experimentações científicas. 

Para atingir o objetivo deste tópico, a presente metodologia será dividida em: 

objeto formal de estudo e delineamento da pesquisa. 
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3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Este trabalho é uma pesquisa documental e bibliográfica em que se buscou 

solucionar o seguinte problema: qual a relação entre a Guerra de Independência na 

Bahia, ocorrida no período de 1822 - 1823, com a concretização da independência do 

país e a sua importância para o início da formação do Exército (Imperial) Brasileiro? 

Como especificado anteriormente, o presente trabalho empregou dois tipos de 

pesquisas: pesquisa documental e bibliográfica. Foram utilizadas como fontes: a 

biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da Escola de Comando 

e Estado-Maior do Exército (ECEME), da Escola de Formação Complementar do 

Exército (EsFCEx), de Instituições de Ensino Superior (IES), do Arquivo Histórico do 

Exército (AHEx), do Arquivo do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV)65, da 

Biblioteca do Quartel General do Exército e da biblioteca do Congresso Federal, sendo 

esta última com fornecimento e acesso a fontes primárias. Foi utilizada, também, a 

base de dados EB Conhecer, mantida pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural 

do Exército (DPHCE), e diversas obras nacionais e estrangeiras, na busca da solução 

para o problema supracitado. 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Por meio de diversas possibilidades de enquadramento e delineamento da 

pesquisa, optou-se por caracterizar este estudo de acordo com as classificações mais 

adequadas. 

A pesquisa foi classificada, quanto à natureza, como básica (ou pura), pois, de 

acordo com Neves e Rodrigues (2007), esse tipo de estudo objetiva a produção de 

novos conhecimentos, úteis para o avanço da ciência, sem uma aplicação prática 

prevista inicialmente, envolvendo, assim verdades e interesses universais. Dessa 

maneira, existe o interesse deste autor em corroborar com a comunidade acadêmica 

para relacionar as lutas de independência na Bahia com a emancipação do Brasil e a 

                                            
65 A AHEx e o CPDOC/FGV estão fechados por tempo indeterminado para pesquisas até quando durar 

a restrição de acesso devido a pandemia de Covid-19. 
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formação do Exército Imperial Brasileiro, também aprofundando essas questões no 

intuito de estabelecer relações casuais entre os objetivos propostos. 

Quanto à abordagem da pesquisa, foi da forma qualitativa, uma vez que se 

dedicou à interpretação de fenômenos relacionados às questões de estudo e, 

consequentemente, à atribuição de significados. A abordagem foi realizada pelo 

método indutivo, que segundo Gil (2008, p. 10) afirma:  

 

De acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não deve ser buscada 
aprioristicamente, mas constatada a partir da observação de casos concretos 
suficientemente confirmadores dessa realidade. [...] o conhecimento é 
fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração 
princípios pré-estabelecidos.  

 

Ao partir de premissas verdadeiras e gerais e já sedimentadas sobre o objetivo 

em estudo (lutas da independência na Bahia), o método indutivo acrescenta 

informações novas que podem ou não ser relevantes para chegar a uma conclusão 

específica. Cabe salientar que essa conclusão pode ou não ser verdadeira, o que 

pode extrapolar o limite das premissas em questão. Desse abordar metodológico, o 

processo indutivo inicia-se partindo de um raciocínio específico para a generalização, 

até concluí-lo de modo universal, sendo figurado em nosso trabalho através da relação 

entre a importância das lutas pela independência na Bahia e a concretização da 

independência do Brasil e a formação do Exército Imperial Brasileiro. 

No que tange ao tipo de pesquisa, usou-se o estudo bibliográfico, apesar de 

apresentar, também, caráter documental, uma vez que fontes primárias foram 

utilizadas66. Segundo afirma Rodrigues (2006), tais estudos são indispensáveis 

quando um tema histórico é analisado. Dessa maneira, os livros, artigos científicos e 

os manuais institucionais permitiram um maior embasamento teórico para que se 

pudesse atingir os objetivos finais do trabalho.  

Em relação aos objetivos gerais, foi escolhida a pesquisa exploratória, pois, de 

acordo com Gil (2008, p. 27), “[...] tal pesquisa é realizada especialmente quando o 

tema escolhido é pouco explorado, sendo assim difícil formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”. Concomitante ao estudo bibliográfico e documental e com o 

                                            
66 Devido à pandemia de Covid-19 que se estabeleceu mundialmente e com a restrição de acesso a 

diversos estabelecimentos, todos os arquivos históricos, museus, bibliotecas e outras repartições que 
poderiam conter fontes documentais primárias, estão fechadas por tempo indeterminado até o 
restabelecimento da normalidade. 
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intuito de alicerçar ainda mais o trabalho, a ferramenta utilizada na pesquisa de campo 

foi a entrevista. 

Para a análise, os dados obtidos foram abordados qualitativamente, pois se 

dedicou à interpretação de fenômenos relacionados às questões de estudo e à 

consequente atribuição de significados. 

 

3.2.1 Procedimentos para revisão da literatura 

 

Para a redação do referencial teórico, de acordo com o detalhado no 

delineamento da pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória-qualitativa, com 

foco na pesquisa bibliográfica e documental. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituindo-se principalmente por livros e artigos científicos. 

Em paralelo, o mesmo autor explica que a grande vantagem desse tipo de pesquisa 

é permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que ele poderia pesquisar diretamente, em particular quando o 

problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Especificamente na 

pesquisa bibliográfica do tema tratado, foi dada atenção à procura dos melhores 

trabalhos já confeccionados, procurando na historiografia nacional e internacional o 

estado da arte sobre os assuntos que versavam sobre independência da Bahia, 

independência do Brasil e formação do Exército Imperial Brasileiro. 

Como padrão utilizado na pesquisa e na escritura da Revisão da Literatura, a 

partir de um modelo metodológico que ajude na solução do problema de pesquisa, 

esta etapa seguiu o previsto na sequência das buscas de dados e fatos. 

I) Fonte de buscas: 

- Artigos científicos das bases de dados da Escola de Comando e Estado-Maior 

do Exército (ECEME), da ESAO, da Escola de Formação Complementar do Exército 

(EsFCEx) e de Instituições de Ensino Superior; 

- Pesquisa documental do Arquivo Histórico do Exército (AHEx), do Arquivo do 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da 
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Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV)67 e da Biblioteca do Quartel General do 

Exército; 

- Pesquisas documentais em bibliotecas ligadas ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

- Pesquisa na base documental e bibliográfica da Biblioteca do Exército 

Português (BIBLEX); 

- Livros, artigos e publicações que contenham o tema objeto da pesquisa, 

preferencialmente que tenham sido escritos por autores que detenham conhecimento 

aprofundado sobre o assunto; 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 

- Base bibliográfica e documental da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI); 

- Documentos primários digitalizados do Ministério da Guerra.  

II) Estratégias de busca para base de dados eletrônicos: 

A pesquisa utilizou o sistema de buscas na rede mundial de computadores. 

Foram utilizados os seguintes termos como palavras-chave (descritores): “Guerra de 

Independência na Bahia”, “Guerras de Independência no Brasil”, “Independência da 

Bahia”, “Independência do Brasil”, “Bahia no século XIX”, “Brasil no século XIX”, 

“Exército Português”, “Exército Luso-Brasileiro”, “Exército Imperial Brasileiro”, 

“Exército Brasileiro”. 

Foram empregadas também em língua espanhola: “Independencia de Brasil”, 

“Asedio de Salvador”, “Guerra en Bahia. 

Os resultados encontrados foram avaliados quanto à credibilidade e pertinência 

com a pesquisa. Após a análise da pesquisa eletrônica, foram observadas as 

referências bibliográficas dos estudos relevantes e buscadas outras publicações não 

encontradas nas pesquisas digitais. 

III) Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados desde 1500 a 2020;  

- Estudos e pesquisas publicados em português, espanhol, inglês e francês;  

- Leis, documentos, livros, manuais e jornais da época dos fatos ocorridos como 

tema desta pesquisa; 

- Livros, artigos e pesquisas atualizados que tratam sobre o tema; 

                                            
67 A AHEx e o CPDOC/FGV estão fechados por tempo indeterminado para pesquisas até quando durar 

a restrição de acesso devido a pandemia de Covid-19. 
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-Trabalhos acadêmicos produzidos em instituições civis e militares que 

abordem conceitos, fundamentos e fatos sobre o período a ser estudado. 

IV) Critérios de exclusão:  

- Estudos que abordaram o assunto com emprego de personagens fictícios da 

Guerra de Independência na Bahia e/ou a Independência do Brasil, bem como a 

formação do Exército Brasileiro. 

- Publicações que não são comprometidas com o rigor acadêmico de 

investigação da historiografia.  

Por fim, para agregar e complementar as bases bibliográficas e documentais 

da pesquisa, foram realizadas 03 (três) entrevistas exploratórias com pesquisadores 

que possuem conhecimento sobre o objeto que trata o estudo. Todos os 

pesquisadores possuem conhecimento aprofundado em história militar. 

Os entrevistados foram o subtenente do exército Edycleber de Oliveira Silva 

(renomado historiador militar, autor de diversos livros e artigos sobre a Exército 

Brasileiro), o professor Wilson Freire de Salles Leão (professor aposentado do 

magistério militar e conhecido historiador baiano) e o professor canadense Hendrik 

Kraay, pós-doutorado em história do Brasil, autor de livros e artigos e especialista em 

história da Bahia e formação do Exército Imperial Brasileiro. 

 

3.2.2 Instrumentos 

 

Os instrumentos empregados por ocasião das investigações científicas 

realizadas na pesquisa foram os seguintes: análise de documentos e publicações, 

interpretação de variadas bibliografias sobre o assunto e entrevistas com 

especialistas. 

 

3.2.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para atingir o objetivo da pesquisa, foi iniciada uma acurada busca de literatura 

acerca do assunto. As fontes de obtenção de dados foram apresentadas no subitem 

“3.2.1 Procedimentos para revisão da literatura”, através de: “I) Fonte de busca; II) 
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Estratégias de busca para base de dados eletrônicos; III) Critérios de inclusão; e IV) 

Critérios de exclusão”. 

Durante a análise de documentos, publicações e bibliografias, coube uma 

importante intervenção analítica para o prosseguimento dessa pesquisa. Foi 

escolhida, através do objetivo da pesquisa, a linha de análise documental ligada à 

“escola metódica (positivista)”. Essa escola, surgida na França, no final do século XIX, 

através de Charles Victor Langlois e Charles Seignobos, definiu as regras 

metodológicas do trabalho do historiador. Na obra intitulada de “Introdução aos 

Estudos Históricos”, os autores ensinam como devem ser realizadas as críticas 

internas68 e externas69 de documentos históricos. É importante salientar que este 

trabalho não seguiu o conceito total da “escola metódica”, mas tão somente a maneira 

como são analisadas as fontes. 

Corroborando para o aprofundamento da pesquisa, seguindo a análise de 

documentos, publicações e bibliográfica, foram realizadas entrevistas. Segundo Gil 

(2008, p. 109): 

 
A entrevista se constitui em importante técnica no trabalho de campo. Entre 
todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta maior 
flexibilidade. Portanto, é uma forma de interação social em que uma das 
partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. 

 

A entrevista será estruturada, ou seja, apesar das perguntas serem 

previamente formuladas, o entrevistador pode dar o sentido desejado à questão. 

Dessa maneira, para dirimir eventuais vícios e/ou problemas na execução das 

entrevistas, foi realizado um pré-teste com pessoas não expertas no assunto, a fim de 

verificar a incompreensão em algum questionamento e estipular o tempo médio para 

a execução da atividade. As entrevistas realizadas visaram obter o pensamento dos 

historiadores selecionados propondo perguntas voltadas para as questões de estudo 

deste trabalho. 

Dessa maneira, as respostas coletadas em entrevistas fundamentam, de forma 

mais consistente, os resultados.  

                                            
68A crítica interna consiste na análise do conteúdo do documento para determinar o pensamento real 

do autor, assim como na análise das condições em que o documento tinha sido produzido para saber 
se a informação contida nela era verdade. 

69A crítica externa consiste no estudo da escrita, da língua, das formas das fontes, análise de 
procedência para verificar o local e origem dos documentos, seu autor, sua data de produção, enfim 
seu valor. Em síntese, a crítica externa revela o levantamento das características físicas do 
documento. 
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3.2.4 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e documental foram 

analisados pela complementação das obras dos autores, assim como a análise 

subjetiva da bibliografia e documentos primários. Dados colhidos nas entrevistas 

passaram por um processo de seleção, simplificação, organização e revisão com a 

finalidade de confrontá-los com o referencial teórico, a fim de atingir o objetivo 

proposto. 

Em um primeiro momento, foram realizadas críticas internas e externas aos 

diversos documentos pesquisados. Tais críticas seguem a metodologia da “escola 

metódica ou positivista” para selecionar e aprofundar as fontes que realmente 

puderam auxiliar na produção da pesquisa. Essas análises visaram verificar se os 

documentos podem ser aceitos ou não como verdadeiras fontes do estudo, a 

relevância dos conteúdos, o conhecimento dos autores sobre os dados repassados e 

se existiu a replicação e/ou cópia das informações contidas na obra. 

Durante a segunda etapa, foi realizada a interpretação e julgamento das 

informações contidas nos documentos. Essa análise de conteúdo foi de grande 

importância para levantar o que era relevante para constar no trabalho e o que não 

deveria constar por serem dados não relevantes para o objetivo central do estudo. 

Em um terceiro momento, foram cruzadas as informações e dados relevantes 

do estudo bibliográfico com a análise dos documentos primários obtidos e estudados. 

Tal etapa visou refutar, retificar ou ratificar as os dados retirados de obras escritas. 

Na quarta e última etapa, foram comparadas as respostas das entrevistas com 

a análise documental e bibliográfica, garantindo assim o confronto com o objetivo do 

estudo a fim de embasar, ainda mais, os resultados esperados e a conclusão do 

trabalho. 

Por fim, para a apresentação dos resultados, foi utilizado texto descritivo com 

o objetivo principal de identificar as influências da Guerra de Independência na Bahia 

perante a Independência do Brasil e relacionar esses dois fatos com a formação do 

Exército (imperial) Brasileiro. 
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4 RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

Tem-se como objetivo, nesta seção, apresentar e debater os resultados que 

foram obtidos por meio da revisão bibliográfica, da consulta a fontes primárias e das 

entrevistas realizadas com os especialistas deste assunto. Torna-se necessário 

lembrar que o fechamento deste trabalho tem o intuito de analisar qual é a relação 

entre a Guerra de Independência na Bahia, ocorrida no período de 1822 - 1823, e a 

concretização da independência do país e a sua importância para o início da formação 

do Exército (Imperial) Brasileiro. 

Utilizando uma cuidadosa revisão da literatura, o trabalho foi baseado em 

fontes documentais de renomados historiadores e autores de diversas épocas (do 

século XVI até o XXI) e com distintas visões sobre os fatos estudados (garantido a 

busca incessante pelo estado da arte do início ao fim da pesquisa). 

Durante a busca por trabalhos acadêmicos no âmbito de instituições de ensino 

militares e civis, foram encontradas fontes seguras e autênticas de livros, documentos, 

relatórios, figuras, quadros, artigos, manuais, tanto nacionais como estrangeiros. Todo 

esse material foi analisado segundo a metodologia empregada e descrita nessa 

pesquisa para solucionar o problema evidenciado e procurando responder as 

questões de estudo elencadas. 

Para chegarmos ao objetivo final deste trabalho, é necessário, neste capítulo, 

concluir sobre os dois últimos e importantes pontos sobre o tema estudado, quais são: 

1) “De qual maneira os conflitos da Independência na Bahia concretizaram a 

Independência do Brasil?”; e 2) “De qual maneira a Independência na Bahia criou as 

bases para a formação de um Exército (Imperial) Brasileiro?” 

 

4.1 A RELEVÂNCIA ENTRE A GUERRA DE INDEPENDÊNCIA NA BAHIA E A 

CONCRETIZAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 

 

A Guerra de Independência na Bahia foi, antes de tudo, uma vitória do Brasil 

perante as forças portuguesas que ainda impunham o poder das armas sobre o povo 

baiano a fim de tentarem restabelecer o fino fio que restavam de 323 anos de 

obrigações impostadas pela metrópole sobre a colônia brasileira. 
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Calmon (1923, p. 316), em artigo para a Revista do Instituto Histórico, delineia 

a importância das batalhas na Bahia para a independência no Brasil. 

 

Estava restaurada a Bahia. A Independência, decretada no Sul, só agora 
existia para o coração da província, e ella a comprara pelo sangue dos seus 
bravos, em feitos que orgulham a raça e onde se não sabe o que mais 
apreçar, si a abnegação que tudo sacrificava, si a coragem que tudo 
dominava e era invencivel. (sic). 

 

Sendo assim, é importante, ainda neste capítulo, desenvolver alguns 

panoramas da Bahia e do Brasil na época da independência para comporem os 

resultados e discussões que se fazem necessários para a conclusão do trabalho. 

 

4.1.2. A concretização da Independência do Brasil e a importância das lutas na 

Bahia  

 

Certamente as lutas de independência que ocorreram na Bahia foram 

marcantes para a sua população, pois, até hoje, a comemoração no dia 2 de julho 

(data de expulsão dos portugueses pelo Exército Pacificador), que ocorre anualmente, 

é uma das festas populares mais marcantes na sociedade, não somente 

soteropolitana, mas também baiana. 

A importância de Salvador e da Bahia para a concretização da independência 

do Brasil é notória entre diversos autores. Alguns pontos geopolíticos, sociais, 

econômicos e táticos podem enfatizar o que Tobias Monteiro (1981) revela em seu 

pensamento que “A resistência baiana decidiu a unidade nacional”.  

Em resposta à entrevista para essa pesquisa, Edycleber Silva (ver Apêndice 

D), grifos nossos, afirma a grande relevância das batalhas na Bahia para a 

concretização da independência do Brasil: 

 

Sendo a Bahia uma das províncias que até então detinha grande presença 
portuguesa e a existência de tropas regulares de expressivo valor combativo 
terem sido subjugada pelas forças (brasileiras) ainda em formação da ex-
colônia, foi um golpe decisivo para as pretensões de Portugal em manter 
por meio das outras províncias uma força militar capaz de resistir as 
aspirações emancipacionistas do Brasil. (sic).70 

 

                                            
70 Entrevista realizada com o STen Edycleber de Oliveira Silva, em 05 de Setembro de 2020 (ver 

Apêndice D). 
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4.1.2.1 Breves aspectos geopolíticos, sociais e econômicos que distinguem a 

importância da Bahia nas lutas pela independência do Brasil 

 

A importância da Bahia no campo geopolítico brasileiro começa a se formar 

desde o descobrimento do Brasil, quando Salvador foi escolhida para ser a capital da 

nova colônia portuguesa. 

Devida à sua proteção geológica natural (cidade alta e cidade baixa), a frente 

da principal cidade (Salvador) possuir uma baía de águas calmas e seguras 

taticamente e ser uma região localizada entre a parte norte e sul-sudeste do Brasil, a 

capitania (e depois província) da Bahia era um local estratégico para Lisboa assegurar 

sua colônia e ao mesmo tempo entranhar a presença do Estado português.  

A partir de 1549, com a instituição dos governos gerais e por mais de 200 anos 

após, Salvador foi o centro da política colonial brasileira. Essa cidade foi a responsável 

pela tomada de decisões que afetavam diretamente a principal colônia ultramar 

lusitana, principalmente, a questão da defesa contra as invasões estrangeiras.  

 Com a mudança da capital (1763) da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro 

e com a chegada da família Real no Brasil (1808), a Bahia perdeu a visibilidade que 

outrora possuía e sua importância política ficou cada vez mais diminuta. Esse fato 

gerou insatisfação no povo baiano, apesar da abertura dos portos às nações amigas 

ter estimulado a economia da região. 

Conforme Vasconcelos (2011), Salvador perdeu muito prestígio político a partir 

de 1763, tendo a falta de apoio político sido mais sentida após 1808: 

 
A transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, com 
escala do regente em Salvador foi o fator fundamental para a consolidação 
dessa cidade, na medida em que ela foi transformada na capital (provisória) 
do Império, recebendo a transferência das principais instituições do Estado, 
assim como de parte da nobreza e da burocracia portuguesa. (...). Cabe 
destacarmos ainda outra perda: Salvador era a sede da Relação da América 
Portuguesa, sendo apenas subordinada ao Tribunal de Lisboa, mantendo sob 
a sua jurisdição parte do território africano. Como exemplo, os líderes do 
levante ocorrido em São Tomé, em 1744, foram julgados em Salvador. (...). 
A Bahia, em especial Salvador, perdeu duplamente: não só os governadores 
gerais e vice-reis serão nomeados para atuar no Rio de Janeiro, como esta 
cidade passou a ser a sede do Império português. As principais decisões que 
eram tomadas em Lisboa passaram a ser tomadas na nova capital. (p. 177). 

 

Esse ponto de mudança geopolítica da visibilidade de Salvador para o Rio de 

Janeiro e a tentativa de a província ainda ser reconhecida como relevante 
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politicamente é pensada, até nos dias atuais, como um dos pilares que sustentam a 

importância da guerra de independência do Brasil ter sido tão forte na Bahia, como 

discorre Costa (2017, p. 26):  

 
Com a mudança da Capital, a Bahia perdeu seu posto e, consequentemente, 
sua visibilidade e opulência, cedendo tais aspectos para o Rio de Janeiro, 
com isto, a nova Capital torna-se o centro do mundo colonial e naquele 
momento o núcleo da administração portuguesa na América. Neste contexto, 
a Bahia foi colocada em segundo plano e, portanto, ver suas vantagens e 
privilégios se perdendo, o que culminará na insatisfação popular 
principalmente das elites rurais. Tais considerações evidenciam o terreno 
fértil em que a província se encontrava no período, propiciando o 
desenvolvimento e proliferação de ideias liberais e revolucionárias em busca 
da independência política na província.  

 

Para se ter uma ideia de quão atrasado era o Rio de Janeiro em relação a 

Salvador quando da mudança da capital, Carvalho Júnior e Porto Filho (2016, p. 24) 

citam: 

 
Após 35 dias em Salvador, o restante da corte seguiu, no dia 26 de fevereiro, 
para o Rio de janeiro, o ponto final de uma das maiores epopeias da história 
portuguesa. O desembarque foi no dia 8 de maro de 1808. Os que estiveram 
em Salvador decepcionaram-se com a capital da colônia, uma cidade mais 
atrasada e desorganizada. Com aproximadamente 60 mil habitantes (metade 
escravos), o Rio de janeiro possuía 71 ruas, 27 becos, sete travessas, cinco 
ladeiras e nenhuma vida cultural. 

 

Outro ponto, que sustenta a ideia de que a Bahia foi a região que mais 

favoreceu a concretização da independência após suas lutas, diz respeito ao seu 

aspecto social. Sabe-se que Salvador era a cidade mais populosa do Brasil no ano da 

chegada da família Real portuguesa. Alguns autores como Southey (1819) confirmam 

que, no início do século XIX, a população de Salvador era em torno de 100 mil 

pessoas. Os viajantes bávaros Spix e Martius (1940) corroboram a grande diferença 

populacional entre Rio de Janeiro e a capital da província da Bahia ao sinalizarem 

que, até 1808, a atual capital fluminense possuía uma população de, 

aproximadamente, 50 mil pessoas.  

Corroborando com os dados sociais levantados, Abreu e Lago (2014) 

confirmam a relevância populacional da região nordeste. Segundos os autores, o 

nordeste, em 1819, era a área mais populosa, com cerca de 47% da população total, 

em seguida, as províncias do sudeste com cerca de 40%. O sul com pouco mais de 

5%, o norte com 4% e o centro-oeste com cerca de 3%.  
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Pode-se perceber pela análise de Abreu e Lago (2014) que, até mesmo para 

se obter uma reação frente às forças portuguesas, o emprego das massas 

populacionais se concentrava no nordeste do Brasil e especialmente na Bahia. 

Outro fator social importante, que deu base para que a Bahia fosse o centro da 

reação nativista brasileira durante a independência do Brasil, gira em torno da oferta 

de escravos e ex-escravos (negros libertos) que gravitavam por Salvador e pelo 

recôncavo baiano.  

Os portos de Salvador e Rio de Janeiro rivalizavam entre as duas províncias 

que mais receberam escravos entre 1678 e 1830, com vantagem para o Rio de 

Janeiro, conforme a imagem do gráfico nº 1, publicado em trabalho de Ribeiro (2005). 

 

Gráfico 1  Médias Quinquenais (em milhares) de entradas estimadas de 
escravos africanos nos portos de Salvador (1678-1830) e Rio de 
Janeiro (1700-1830). 

Fonte: Ribeiro (2005, p. 27). 
 

Ainda pelos estudos de Ribeiro (2005, p. 130), estima-se que, desde 1678 até 

1830, Salvador tenha recebido 807.295 escravos de diversas regiões da África e que 

o Rio de Janeiro, no período computado de 1700 até 1830, tenha recebido por volta 

de 1.262.242 escravos. Desses números, tem-se a Bahia, em comparação com as 

outras províncias do nordeste do Brasil, como sendo o local de maiores 
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desembarques de negros escravos e o Rio de Janeiro ocupando o mesmo posto, 

porém na região sudeste. 

Essa grande quantidade de negros, libertos ou não na Bahia, foi crucial para a 

formação de batalhões que impulsionaram a “reconquista” de Salvador e que 

conseguiram expulsar os portugueses do nordeste. Sabe-se que batalhões de negros 

foram formados, por ordem do general Labatut, com o intuito de agregar mais poder 

às forças independentistas baianas. Outrossim, os grandes apoiadores e 

financiadores das batalhas ocorridas na Bahia nesse período foram os donos de 

engenho de açúcar e os latifundiários do recôncavo, que, também, cederam negros 

às lutas pela independência.  

Além desses fatores, juntavam-se ao contexto duas situações em que os 

negros eram motivados a irem para a guerra: 1) O negro escravo em poder lutar com 

o pensamento de, no futuro, ser alforriado do seu julgo, como uma espécie de 

recompensa pelo seu patriotismo; e 2) O negro liberto ir à luta como meio de auferir 

alguma recompensa monetária ou poder ser efetivado no exército pacificador. É de 

conhecimento historiográfico que após as batalhas na Bahia muito poucos ganharam 

algum privilégio, como a desejada alforria ou o reconhecimento merecido pelas 

campanhas no império. Fatos esses que geraram mais insatisfações na massa de 

escravos e negros libertos que culminaram no Levante dos Periquitos, em 1824. 

Concomitante aos aspectos sociais, a economia local foi outro ponto que deu 

suporte para que as batalhas pela independência na Bahia fossem, de fato, mais 

abrangentes e robustas na região.  

A Bahia sempre esteve, juntamente com as capitanias/províncias de 

Pernambuco, São Vicente e Minas Gerais, à frente da produção agropecuária do 

Brasil durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Segundo estudo de Alcoforado (2003), 

a economia da então capitania da Bahia começou com a penetração em sentido ao 

interior da região a partir da cidade de Salvador, em 1558, com a destruição da 

comunidade indígena existente no recôncavo, seguida da criação de gado e da ação 

das missões religiosas da Companhia de Jesus, pacificando os índios para facilitar o 

trabalho de ocupação das terras da capitania. Alcoforado (2003) destaca, ainda, que 

a principal característica da economia que o europeu levou e desenvolveu na Bahia 

foi a de ser voltada para o mercado externo. O autor demonstra, em um quadro, os 

principais produtos exportados pela Bahia nos séculos XVI, XVII e XVIII. 
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Quadro 3 - Bahia: Produtos de Exportação nos séculos XVI, XVII e XVIII. 
Fonte: Alcoforado (2003, p. 226). 

 

Ao acompanhar o pensamento de Alcoforado (2003) e de diversos outros 

autores que relatam sobre a evolução da economia baiana durante os séculos XVI, 

XVII, XVIII e XIX, percebe-se que a agropecuária e o comércio da Bahia estavam sob 

o controle majoritário dos cidadãos portugueses, principalmente durante o início do 

século XIX, sendo, dessa forma, as grandes fortunas da região estando nas posses 

dos senhores brancos. Esse fator da concentração da riqueza estar detida sob 

domínio lusitano reforçou a imposição do poder político que Portugal sempre exerceu 

ao povo baiano desde o achamento do Brasil.  

Esse arrocho político-administrativo-econômico que os portugueses exerciam 

sobre a província da Bahia, inflava cada vez mais o âmago dos baianos contra a 

opressão e a diferenciação entre brasileiros e lusitanos. Fato esse (liberdade 

econômica local) que também é um importante indicativo do porquê das batalhas pela 

independência na Bahia serem tão carregadas de patriotismo e vigor social. Esse fato 

justifica que as lutas em terra baianas tenham sido tão importantes para o estopim da 

expulsão das forças portuguesas e para a concretização da emancipação do Brasil 

naquelas terras. 

 

4.1.2.2. Princípios de Guerra evidenciados nas lutas pela independência na Bahia 

 

Outro importante fator da análise das lutas de independência no Brasil terem 

sido tão marcantes ao povo baiano, como também terem entrado para a historiografia 

como as batalhas que concretizaram a emancipação política da antiga colônia 

portuguesa, recai sobre as circunstâncias táticas e doutrinárias dos combates 

ocorridos na Bahia. Dessa forma, faz-se necessária a identificação de alguns 

princípios de guerra evidenciados durante os embates entre as tropas pacifistas e as 

lusitanas. 
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Para realizar uma análise mais acurada, levou-se em consideração o conceito 

de princípios de guerra constante no manual do Exército Brasileiro vigente no 

momento (EB 20-MF-10.102 – Manual de Fundamentos – Doutrina Militar Terrestre - 

2ª Edição – 2019). 

Segundo Brasil (2019, p. 5-1), princípios de guerra podem ser definidos da 

seguinte maneira: 

  
Os princípios de Guerra são preceitos filosóficos decorrentes de campanhas 
militares ao longo da história e apresentam variações no espaço e no tempo. 
São pontos de referência que orientam e subsidiamos chefes militares no 
planejamento e na condução da guerra sem, no entanto, condicionar suas 
decisões. 

 

Ao partir desse conceito, pode-se perceber que os princípios de guerra 

norteiam o emprego de um exército atual, porém com conceitos e doutrinas 

massificadas pela historiografia. Segue-se, assim, um quadro-resumo com alguns 

princípios de guerra evidenciados pelas tropas brasileiras e portuguesas nas lutas 

pela independência na Bahia.7172 

 

Princípio de 
Guerra 

Definição do Manual 
Doutrina Militar Terrestre 

Características observadas nas batalhas 
da Bahia 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 

 
 
 
 
Dirija cada operação militar para 
um objetivo claramente definido, 
decisivo e tangível. Persevere nele 
sem que outras circunstâncias da 
guerra façam perdê-lo de vista. 
(2019, p. 5-2) 

Exército Pacificador - Logo no início do cerco 
à Bahia pelas tropas brasileiras, o general 
Labatut planejou que a sua manobra 
consistiria em uma linha defensiva que 
impediria o acesso das tropas portuguesas 
para o norte, pela estrada das boiadas. Dessa 
forma, Labatut conseguiu limitar a ação 
ofensiva dos lusitanos, impedir seu 
ressuprimento por terra e cada vez mais 
avançar a linha defensiva em sentido ao porto 
de Salvador, o que culminou, em 22 de julho 
de 1823, na retirada das tropas do general 
Madeira de Melo por esse porto. 

                                            
71 Escolheu-se, também, observar no quadro-resumo os princípios de guerra utilizados pelas tropas 

portuguesas, uma vez que o Exército Pacificador ainda estava em formação, seus quadros eram 
compostos por todo tipo de gente (nacionais e estrangeiros), muitos sem formação militar adequada 
e não houve um preparo para o emprego da tropa de forma eficaz com a realidade que enfrentariam. 
Já as forças portuguesas eram historicamente tropas consolidadas, afeitas às grandes conquistas 
bélicas e muito bem adestradas. Dessa forma, podemos verificar diversos princípios de guerra que o 
exército do general Madeira de Melo utilizou nos combates na Bahia. 

72 Os exemplos dos princípios de guerra explorados no quadro-resumo foram pesquisados e 
desenvolvidos no capítulo 2 desse trabalho, sendo assim suprimidos alguns princípios que não foram 
evidenciados nessa pesquisa. 
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Ofensiva 

 
 
 
 
Pela ofensiva conquiste, 
mantenha e explore a maior 
iniciativa das ações para obter 
resultados decisivos. (2019, p.5-
3). 

Exército Pacificador - Após o difícil combate e 
a quase conquista da região (capital de 
defesa) de Pirajá e Cabrito pelas tropas 
portuguesas e, concomitante, com o erro do 
corneteiro Cb Lopes, o Exército Pacificador 
inverteu seu tipo de manobra de defensiva 
(cerco) para a ofensiva (ataque de 
oportunidade),  conseguiu deter e contra-
atacar o avanço lusitano e manter a linha de 
cerco em sua posição, causando baixas nas 
tropas lusitanas e expulsando-as daquela 
região. 

 
 
 
 
 
 
 

Simplicidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prepare planos claros e 
descomplicados e ordens concisas 
para garantir seu completo 
entendimento, estabelecendo uma 
relação de comando clara, direta e 
ininterrupta. (2019, p.5-3). 

Exército Pacificador – A manobra do general 
Labatut para o cerco de Salvador era simples: 
estabelecer uma linha defensiva, com cerca 
de 17 quilômetros, que ligava Pirajá até 
Itapuã, com o intuito de desgastar o inimigo e 
negar-lhe o acesso ao suprimento necessário 
para a continuação das suas operações. 
Após esse corte no fluxo logístico inimigo, 
Labatut avançaria com sua linha em direção 
à península de Salvador (região do porto), 
local onde os lusitanos se retiraram em julho 
de 1823. As manobras do Lord Cochrane 
ajudaram na simplicidade das ações do 
Exército Pacificador ao também restringir as 
iniciativas ofensivas da armada e o 
recebimento de suprimentos do Exército 
Português pelo mar. 

 
 
 
 
 
 

Surpresa 

 
 
 
 
 
Empregue a força para atingir o 
inimigo num tempo, local ou 
maneira para os quais ele esteja 
despreparado. (2019, p.5-3). 

Exército Português – Em 8 de novembro de 
1822, o general Madeira de Melo resolveu 
realizar uma ofensiva empregando homens 
atacando por terra e, ao mesmo tempo, 
flanqueando as forças de Labatut utilizando o 
mar (frota naval portuguesa). Para essa 
manobra, Madeira de Melo esperava realizar 
um ataque surpresa pelo flanco vulnerável 
brasileiro para conquistar a região de Pirajá e 
Cabrito (QG do Exército Pacificador). Com 
esse movimento, as tropas portuguesas 
chegaram a alcançar a região, porém, após o 
errôneo toque de corneta do Cb Lopes, as 
tropas lusitanas recuaram. 

 
 
 
 
 

Segurança 

 
 
 
 
Nunca permita que o inimigo 
obtenha uma vantagem 
inesperada, negando-lhe o uso da 
surpresa. (2019, p. 5-3).  

Exército Pacificador – Em 7 de janeiro de 
1823, após serem alertados e preparados 
para um ataque da frota naval portuguesa, a 
guarnição dos fortes da Ilha de Itaparica 
conseguiu rechaçar os lusitanos empregando 
o fogo de artilharia de costa e também com 
combates aproximados no solo. Essa aviso 
prévio sobre o ataque estabeleceu a 
segurança eficaz na defesa e fez com que os 
ilhéus impedissem a tomada da ilha pelos 
portugueses para que reorganizassem a sua 
logística. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exército Pacificador – Assim que assumiu o 
comando das tropas brasileiras, o general 
Labatut reorganizou as forças locais e 
estabeleceu linhas defensivas ao norte de 
Salvador. A maioria dos homens de que ele 
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Economia de 
forças ou meios 

Empregue todo o poder de 
combate disponível, de maneira 
mais eficaz possível, destine o 
indispensável de poder de 
combate para as ações 
secundárias (2019, p.5-3). 

dispunha, naquele momento inicial, nessas 
linhas, cerca de 1.000, foi empegada junto à 
região capital de defesa da cidade (Pirajá e 
Cabrito) e por onde era o principal eixo de 
suprimento do Exército Português (estrada 
das Boiadas). Já no outro extremo da linha 
defensiva (Itapuã), Labatut disponibilizou 
cerca de 300 homens, uma vez que a região 
tinha pouco valor estratégico para os 
lusitanos. 

 
 
 
 

Massa 

 
 
 
Emasse um poder de combate 
esmagador no momento e local 
decisivos (2019, p.5-3). 

Exército Pacificador - Em 3 de julho de 1823, 
o coronel Lima e Silva empregou mais de 900 
homens para irromper a linha defensiva dos 
portugueses instalada na região de Brotas e 
Pituba. Constituída de três colunas seguidas, 
apoiadas por fogos de artilharia e alas de 
cavalaria, a manobra e a quantidade de 
homens surtiu efeito e foi quebrada a 
continuidade da defesa portuguesa.  

 
 
 
 
 

Manobra 

 
 
 
 
Coloque o inimigo numa posição 
desvantajosa, pela aplicação 
flexível do poder de combate 
(2019, p.5-4). 

Exército Pacificador - Em 3 de julho de 1823, 
sob o comando do coronel Lima e Silva, as 
tropas de infantaria do Exército Pacificador 
partiram em direção a Brotas e Pituba para 
romper a linha defensiva montada pelo 
exército português da seguinte maneira: três 
colunas de infantaria, apoiadas pelo fogo da 
artilharia e protegidas nos flancos pela 
cavalaria. Essa manobra obteve êxito e impôs 
mais degradação às tropas do general 
Madeira de Melo. 

 
 
 
 

Moral 

 
 
A estabilidade moral, coletiva e 
individual, influenciam diretamente 
na disciplina, no adestramento, 
nos riscos correntes dos combates 
e na liderança das tropas. (2019, p. 
5-4). 

Exército Pacificador – Após o Exército 
Pacificador vencer a Batalha de Pirajá contra 
o adestrado e preparado Exército Português, 
o moral das tropas brasileiras foi inflamado. 
Fator esse primordial para o exército do 
general Labatut acreditar na real 
possibilidade de expulsão dos portugueses 
das terras baianas e também para angariar 
mais homens em meio à população para as 
lutas.  

 
 
 
 
 
 
 

Exploração 

 
 
 
 
Intensifique as ações ofensivas 
para ampliar o êxito inicial sempre 
que for obtido um sucesso 
estratégico ou tático, ou houver 
evolução favorável em 
determinada situação. (2019, p. 5-
4) 

Exército Pacificador – Após o erro do toque 
de corneta do Cb Lopes na Batalha de Pirajá, 
o Exército Português recuou e começou uma 
retirada da região. Nesse momento, o 
Exército Pacificador iniciou uma perseguição 
aos portugueses atacantes em que, segundo 
Monteiro (1981, p. 275) relata: “os soldados 
portugueses, quase a conquistar as alturas 
do arraial, recuaram, e os soldados 
brasileiros, aproveitando desse momento, os 
perseguiram pelas encostas, arremessando-
os de volta às praias, onde reembarcaram em 
desordem”. Nota-se o princípio da exploração 
durante a retirada dos portugueses e 
perseguição dos brasileiros. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Exército Pacificador – Ao chegar no Teatro de 
Operações (TO), uma das primeiras medidas 
do general Labatut foi unir as tropas do 
Exército Pacificador sob o seu comando. 
Para facilitar a hierarquia e a divisão de áreas 
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Unidade de 
comando 

Para cada operação, a obtenção 
da unidade de comando e unidade 
de esforços é condição 
essencial para o êxito (2019, p.5-
5). 

de responsabilidades do TO, Labatut criou, 
de imediato, duas divisões: a primeira (oeste) 
sob chefia do coronel José Barros Falcão de 
Lacerda e a segunda brigada (leste) sob o 
comando do coronel Felisberto Caldeira 
Brandt. Após a chegada do Batalhão do 
Imperador, uma terceira zona de ação foi 
criada pelo centro, a comando do coronel 
Lima e Silva. 

Quadro 4 - Princípios de Guerra nas lutas pela independência na Bahia. 
Fonte: O autor. 

 

Diante dos fatos pesquisados e evidenciados nesse trabalho, acredita-se que 

as lutas de independência na Bahia tiveram importantes contribuições para a 

concretização da independência no Brasil, mas com algumas ressalvas.  

O professor Hendrik Kraay73 (ver Apêndice B) corrobora com a ideia de que os 

combates na Bahia foram muito importantes para a emancipação do Brasil, porém não 

de uma forma fundamental, porquanto a emancipação política do país aconteceria de 

alguma forma, ou com a América portuguesa unida sob a monarquia, ou dividida em 

alguns estados republicanos, com, talvez, até algumas províncias mantendo sua 

ligação com o reino durante algum tempo 

Edycleber74 (ver Apêndice D) relata que uma das principais consequências 

políticas, sociais e militares dos embates na Bahia foi que a vitória brasileira na região 

“além de aumentar o moral das tropas em combate contra os portugueses, diminuiu 

significativamente a capacidade político-militar da metrópole impor a recolonização do 

Brasil.” (p. 5). 

Leão75 (ver Apêndice C) complementa o pensamento de Edycleber76 (ver 

Apêndice D) ao afirmar a importância dos combates na Bahia para a não 

fragmentação da unidade nacional do império brasileiro, como aconteceu na América 

Espanhola: 

 
Se os baianos não tivessem reagido, o Brasil teria se fragmentado como a 
América Espanhola, como aconteceu com os vice-reinados e capitanias 
gerais por conta das oligarquias regionais, o que pode ser comprovado pelos 
levantes do período regencial, a maioria deles pacificados por Caxias – O 
Pacificador e a mão amiga da anistia. 

                                            
73 Entrevista realizada com o Prof. Hendrik Kraay, em 29 de maio de 2020 (ver Apêndice B). 
74 Entrevista realizada com o STen Edycleber de Oliveira Silva, em 05 de setembro de 2020 (ver 

Apêndice D). 
75 Entrevista realizada com o Prof. Wilson Freire de Salles Leão, em 04 de agosto de 2020 (ver Apêndice 

C). 
76 Entrevista realizada com o STen Edycleber de Oliveira Silva, em 05 de setembro de 2020 (ver 

Apêndice D). 
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Ao analisar as fontes de consultas citadas na pesquisa, os dados levantados 

em fontes primárias e também as entrevistas realizadas com especialistas, pode-se 

chegar à conclusão de que a guerra de independência na Bahia, ocorrida entre 1822 

e 1823, contribuiu de fato e de maneira muito importante para a emancipação 

política do país, no entanto não foi um fator fundamental e exclusivo para a 

concretização desse. Leva-se em consideração alguns aspectos para essa reflexão: 

a) O processo emancipacionista das antigas colônias europeias ocorria na 

maioria dos territórios da América do Sul, como por exemplo: Venezuela (1811), 

Argentina (1816), Chile (1818), Peru (1821), Equador (1822), dentre diversos outros 

territórios da região. Pode-se perceber que se desenrolava um movimento de 

independência dessas colônias no mesmo lapso temporal e, invariavelmente, o Brasil 

também iria se emancipar nesse mesmo espaço de tempo. 

b) Ressalta-se que, além da Bahia, houve outros diversos combates de vulto, 

os quais, juntamente com as lutas em Salvador e no recôncavo, “costuraram” a 

expulsão definitiva do Exército Português do nordeste Brasileiro, podendo-se citar a 

batalha de Jenipapo, no Piauí, as escaramuças entre brasileiros e portugueses no 

Maranhão, Pará e na Cisplatina. A não citação ou omissão desses conflitos fora da 

Bahia e conferir somente aos baianos os louros da emancipação política do Brasil é 

um ato irresponsável. Muito sangue ainda se derramou pelo império após 2 de julho 

de 1823. 

c) O pensamento emancipacionista e os planejamentos para realizar essa 

separação não ocorreram somente na Bahia, mas em todo território nacional, 

podendo-se referenciar o Quadro 1 (p. 33). Desde 1789, com a Inconfidência Mineira, 

até 1817 com a Revolução Pernambucana, houve um crescimento da insatisfação 

com a administração portuguesa, juntamente com a chegada das ideias liberais de 

diversos países e com a vontade pessoal de D João VI e depois D. Pedro em libertar 

o Brasil do julgo português. 

Constrói-se, portanto, a partir do panorama político nacional do século XVIII e 

XIX, a independência do Brasil, legada a diversos entes regionais, com um grande 

destaque para a Bahia e a cidade de Salvador. 
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4.2 A RELAÇÃO ENTRE A GUERRA DE INDEPENDÊNCIA NA BAHIA E A 

FORMAÇÃO DO EXÉRCITO (IMPERIAL) BRASILEIRO. 

 

Pretende-se, nesse momento da pesquisa, apresentar os resultados colhidos e 

estudados no capítulo 2 desse trabalho e também correlacionar esses resultados com 

o pensamento dos entrevistados sobre a formação do Exército Imperial Brasileiro no 

contexto das guerras de independência na Bahia. 

De acordo com discussão e resultado do enfoque anterior: “concretização da 

independência do Brasil nos conflitos ocorridos na Bahia”, será também concluído 

nesse parágrafo em que nível de relevância se pode inferir que as batalhas na Bahia 

pavimentaram o surgimento do Exército Imperial Brasileiro. 

 

4.2.1 A independência do Brasil complementa a pátria de Guararapes 

 

Sabe-se que o surgimento do Exército Brasileiro data da primeira batalha de 

Guararapes/PE, ocorrida em 19 de abril de 1648, inserida no contexto das invasões 

holandesas. 

Como descrito na página 98 deste trabalho, foi dentro dessas batalhas no 

nordeste brasileiro que a palavra “pátria” foi mencionada pela primeira vez em território 

nacional, contida no texto “Compromisso Imortal” assinado por 18 líderes locais.  

A palavra pátria, registrada no contexto de Guararapes, refere-se ao sentimento 

afetivo, cultural e de valores que aqueles habitantes possuíam em relação a sua terra 

naquele momento de incertezas. Cresce de importância também que a “pátria”, 

disseminada a partir daqueles conflitos, representava a união para o combate do índio 

brasileiro, do negro africano e do branco português contra um inimigo comum, os 

holandeses. A brasilidade das batalhas em Guararapes foi além da afetividade natal 

e também ocorreu em um tipo específico de guerrilha em que as “forças brasílicas” 

atacavam os holandeses de maneira rápida e furtiva, e, após isso, desapareciam nas 

matas, causando grandes perdas e confusão às tropas holandesas. Esses 

significados, tanto de pátria como de brasilidade, foram trazidos até os dias atuais e 

alicerçam a formação social e cultural, não somente do povo brasileiro, mas também 

das Forças Armadas nacionais e de tantas outras instituições. 
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Contudo, sabe-se que o Brasil, em 1648, era uma colônia de Portugal e 

bastaria, ainda, cerca de 174 anos para a emancipação política ocorrida em 1822. 

Destarte, pode-se inferir que o conceito de “pátria” emanado pelos defensores 

brasileiros em Guararapes ficou restringido somente à afetividade natal daqueles 

bravos homens que expulsaram o invasor estrangeiro. Não se verificou ainda na 

historiografia brasileira a utilização dos conceitos de Estado77 e/ou nação78 nesse 

mesmo período de Guararapes, pois foi somente em 1822, com a separação de 

Portugal, imposta por D. Pedro, que o Brasil se libertou legalmente e pôde, mesmo 

com todas as dificuldades iniciais, dar os primeiros passos para ser reconhecido hoje 

como um país soberano. 

Nesse processo evolutivo nacional e de maturação para a independência do 

Brasil, as forças brasileiras sempre estiveram à frente (mesmo de forma precária em 

algumas situações), juntamente com a política e a diplomacia, para além de 

fornecerem o apoio da “espada”, também auxiliarem no incremento político 

necessário.  

Com o intuito de restringir a observação desse trabalho e deste capítulo, foi 

pontuada a formação do Exército Brasileiro a partir da emancipação política do Brasil, 

ou seja, do ano de 1822, com suas forças chamadas de Exército Imperial Brasileiro, 

ressaltando a importância dos combates na Bahia para esse feito. 

 

 

                                            
77 Conceito de Estado: “Atividade ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, têm como termo 

de referência a pólis, ou seja, o Estado. Dessa atividade a pólis é por vezes, o sujeito, quando referidos 
à esfera da política atos como o ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos vinculadores para todos 
os membros de um determinado grupo social, o exercício de um domínio exclusivo sobre um 
determinado território, o legislar através de normas válidas erga omnes, o tirar e transferir recursos de 
um setor da sociedade para outro, etc.; outras vezes ela é objeto, quando são referidos à esfera da 
política ações como a conquista, a manutenção, a defesa, a ampliação, o robustecimento, a derrubada, 
a destruição do poder estatal, etc.” (BOBBIO, 1993). 
78 Conceito de Nação: “Normalmente a Nação é concebida como um grupo de pessoas unidas por 
laços naturais e, portanto, eternos — ou pelo menos existentes ab immemorabili — e que, por causa 
destes laços, se torna a base necessária para a organização do poder sob a forma do Estado nacional. 
As dificuldades se apresentam quando se busca definir a natureza destes laços, ou, pelo menos, 
identificar critérios que permitam delimitar as diversas individualidades nacionais, independentemente 
da natureza dos laços que as determinam.” (BOBBIO, 1993). 
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4.2.2. A formação do Exército Imperial Brasileiro após 1822 

 

A história do Exército Brasileiro começa a partir do surgimento e organização 

do Estado Brasileiro, em 7 de setembro de 1822, como um organismo político 

internacional. Contudo, a sua estruturação remonta desde o início da colonização, 

descrita no capítulo 2 deste trabalho. 

Como cita Edycleber79 (ver Apêndice D), a criação do Exército Brasileiro, de 

forma efetiva e jurídica, nasceu com a proclamação da independência: 

 
Embora tenhamos em nossa historiografia o relato epopeico de que nosso 
Exército surgiu como consequência da Insurreição Pernambucana e a 
expulsão do invasor holandês do Nordeste, o Exército Brasileiro, de maneira 
efetiva e jurídica, nasce com a proclamação da Independência e surgimento 
do Estado brasileiro com as ações perpetradas ao longo do I Reinado e, 
posteriormente, do II Reinado, com destaque para a Guerra do Paraguai e 
suas consequências. 

 

Com a chegada da família Real no Brasil em 1808 e com a elevação do Brasil 

à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, as forças de defesa 

coloniais foram integradas às portuguesas e modernizadas de certa forma. Pode-se 

citar a criação de academias militares e quarteis, investimento em armamento e 

uniformes, publicação de manuais militares e distribuição dos efetivos de 1ª linha pelo 

território brasileiro. Em 16 de outubro de 1816, através de decreto real, as Forças 

Independentes do Brasil (Exército e Marinha) foram passadas ao comando supremo 

de D. Pedro.  

Segundo Brasil (1972, p. 433): 

 
Nasceu o Exército Brasileiro, após a proclamação de nossa independência, 
da organização portuguesa, integrada, em grande parte, por elementos 
nacionais, principalmente as milícias, seguindo os modelos e as normas 
militares tradicionais da metrópole lusitana.  

 

Outro importante aspecto para a formação do Exército Imperial Brasileiro foi o 

apoio que D. Pedro concedeu para as forças nacionais. O imperador tinha a real noção 

de que, apesar de ter declarado o Brasil independente em 1822, seu recente império 

era uma terra de grandes agitações políticas, o que poderia, de certa forma, 

fragmentar o território em vários outros Estados, como aconteceu na América 

                                            
79 Entrevista realizada com o STen Edycleber de Oliveira Silva, em 05 de setembro de 2020 (ver 

Apêndice D). 
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Espanhola. Dessa maneira, D. Pedro reestruturou e investiu na formação moral do 

militar, fato que exigia irrepreensível conduta e espírito profissional. 

Logo de início, dom Pedro I melhorou as tropas da guarnição do Rio de Janeiro 

e transferiu forças de São Paulo e Minas Gerais para a capital. Criou, em 23 de 

setembro de 1822, a Guarda Cívica (força para auxiliar a segurança na capital do 

império ligada ao Exército Imperial) composta por “gente limpa da cidade do Rio de 

Janeiro”. Em 1º de dezembro de 1822, através de decreto, o imperador também 

instituiu a Imperial Guarda de Honra, unidade de elite da cavalaria, ligada diretamente 

a dom Pedro I. 

Como visto no capítulo 3, para fazer frente às tropas portuguesas do general 

Madeira de Melo na Bahia, D. Pedro I criou o Batalhão do Imperador80, o qual foi 

destinado a auxiliar a derrotar a tropa lusitana em Salvador e, em seguida, continuar 

a pacificação de todo o território nacional, como cita Barroso (1935, p. 41): 

 

A 18 de janeiro de 1823, quando se tornava preciso arranjar bastante tropa 
para expulsar da Baía o general português Madeira, creou-se o famoso 
Batalhão do Imperador, com regalias destinadas a atrair voluntários. Tinha 
estado-maior e seis companhias, numerando 735 homens. Combateu na 
Baía, voltou ao Rio e teve a honra de dar guarda ao paço imperial. (sic). 

 

  A criação do Batalhão do Imperador marca de maneira indelével a primeira 

organização militar do Exército Brasileiro que surgiu genuinamente a partir do Brasil 

independente, para fazer frente à resistência portuguesa. Conforme o decreto de 18 

de janeiro de 1823, de D. Pedro I promulgou: 

 

Decreto de 18 de janeiro de 1823 – Cria o Batalhão do Imperador – Querendo 
dar à Província da Bahia mais uma prova de quanto tenho em consideração 
proporcionar os meios de a tornar livre da opressão, com que as tropas 
lusitanas pretendem dar-lhe a lei pela força, e abafar seus patrióticos 
sentimentos, declarados francamente pela sagrada causa do Brasil; e 
julgando portanto que muito convirá enviar-lhe um reforço de tropas 
escolhidas, comandadas por oficiais, cujo préstimo, e mais boas qualidades 
sejam do Meu imediato conhecimento: Hei por bem criar, para aquele fim, e 
para continuar a fazer parte do Exército daquele Império, um Batalhão de 
Caçadores, que será denominado – Batalhão do Imperador – e composto de 
oficiais e mais praças escolhidas nos outros corpos desta guarnição, na 
conformidade do plano, que baixa com este, assinado por João Vieira de 
Carvalho, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Guerra. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido, 

                                            
80Nos dias atuais, tanto o 1º Batalhão de Guardas, localizado no Rio de Janeiro/RJ, como o Batalhão 

da Guarda Presidencial, localizado em Brasília/DF, dividem a história dos seus surgimentos a partir 
do antigo Batalhão do Imperador. 
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e expeça em consequência os despachos necessários. Paço em 18 de 
janeiro de 1823, 2º da Independência e do Império. (p. 8). (sic). 

 

 É interessante ressaltar no decreto que o surgimento do Batalhão do Imperador 

teve como intenção primordial os combates contra as tropas do general Madeira de 

Melo na Bahia, figurando assim a importância dessa província para o estabelecimento 

da paz em todo o império. 

 D. Pedro I também criou diversos batalhões de negros libertos, como, por 

exemplo, os batalhões de artilharia de posição e o batalhão dos Henriques da Corte. 

Em importante e minuciosa pesquisa, pouco conhecida da historiografia 

brasileira, Barroso (1935, p. 47) explicita como ficou toda a organização militar da 

infantaria, cavalaria e artilharia brasileira a partir do decreto de 1º de dezembro de 

1824: 

 
O mais importante documento militar do primeiro reinado é o decreto de 1º de 
dezembro de 1824 pelo qual se organizou do melhor modo possível, o 
Exército, em 1ª e 2ª linhas, acabando-se com as formações irregulares, 
fragmentárias e deficientes que havia. Deram-se números e atribuições novos 
a todos os corpos, menos ao batalhão do imperador e a Imperial Guarda de 
Honra.  
 

 

Para explicitar a nova distribuição das organizações militares de 1ª linha pelo 

império, seguem a tabelas-resumo: 

 Infantaria   

Numeração  Organização Militar Sede 

- Batalhão do Imperador Corte 

1° Batalhão de Granadeiros Corte 

2° Batalhão de Granadeiros (Estrangeiros) Corte 

1° Batalhão de Caçadores Corte 

2° Batalhão de Caçadores Corte 

3° Batalhão de Caçadores Corte 

4° Batalhão de Caçadores Corte 

5° Batalhão de Caçadores Corte 

6° Batalhão de Caçadores São Paulo 

7° Batalhão de Caçadores São Paulo 

8° Batalhão de Caçadores Santa Catarina 

9° Batalhão de Caçadores Curitiba 

10° Batalhão de Caçadores Cisplatina 

11° Batalhão de Caçadores Cisplatina 

12° Batalhão de Caçadores Espírito Santo 

13° Batalhão de Caçadores Bahia 

14° Batalhão de Caçadores Bahia 

15° Batalhão de Caçadores Bahia 
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16° Batalhão de Caçadores Alagoas 

17° Batalhão de Caçadores Pernambuco 

18° Batalhão de Caçadores Pernambuco 

19° Batalhão de Caçadores Paraíba 

20° Batalhão de Caçadores Piauí 

21° Batalhão de Caçadores Rio Grande do 
Norte 

22° Batalhão de Caçadores Ceará 

23° Batalhão de Caçadores Maranhão 

24° Batalhão de Caçadores Pará 

25° Batalhão de Caçadores Pará 

26° Batalhão de Granadeiros (Estrangeiros) Corte 

27° Batalhão de Granadeiros (Estrangeiros) Corte 

Quadro 5 - Batalhões de infantaria do Brasil após o decreto de 1º de dezembro 
de 1824 

Fonte: O autor 
 

 Cavalaria  

Numeração  Organização Militar Sede 

- Imperial Guarda de Honra Corte 

1° Regimento de Cavalaria Corte 

2° Regimento de Cavalaria Minas Gerais 

3° Regimento de Cavalaria São Paulo 

4° Regimento de Cavalaria Rio Grande 

5° Regimento de Cavalaria Rio Pardo 

6° Regimento de Cavalaria Cisplatina 

7° Regimento de Cavalaria Rio Grande 

Quadro 6 - Regimentos de cavalaria do Brasil após o decreto de 1º de dezembro 
de 1824 

Fonte: O autor 
 

 Artilharia  
Numeração  Organização Militar Sede 

1° Corpo de Artilharia de Posição Corte 

2° Corpo de Artilharia de Posição Corte 

3° Corpo de Artilharia de Posição Santos 

4° Corpo de Artilharia de Posição Santa Catarina 

5° Corpo de Artilharia de Posição Cisplatina 

6° Corpo de Artilharia de Posição Espírito Santo 

7° Corpo de Artilharia de Posição Bahia 

8° Corpo de Artilharia de Posição Pernambuco 

9° Corpo de Artilharia de Posição Piauí 

10° Corpo de Artilharia de Posição Ceará 

11° Corpo de Artilharia de Posição Maranhão 

12° Corpo de Artilharia de Posição Pará 

1° Corpo de Artilharia Montada Corte 

2° Corpo de Artilharia Montada São Paulo 
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3° Corpo de Artilharia Montada Rio Grande 

4° Corpo de Artilharia Montada Alagoas 

5° Corpo de Artilharia Montada Paraíba do Norte 

Quadro 7 - Corpos de artilharia do Brasil após o decreto de 1º de dezembro de 
1824 

Fonte: O autor 
 

Barroso (1935) ainda destaca que essa estruturação da força terrestre 

brasileira “foi a primeira organização militar de valor no nosso país e dela podemos 

datar a coesão do nosso Exército”. 

Com o fim das guerras para a concretização da independência no Brasil e a 

assinatura do Tratado do Rio de Janeiro (1825), também chamado de Tratado Luso-

Brasileiro ou Tratado de Paz, Aliança e Amizade, o Exército Imperial Brasileiro estava 

muito bem estruturado, equipado e treinado em virtude dos diversos combates em 

todo território nacional. Estima-se que o efetivo do exército com tropas de 1ª linha era 

em torno de 35 mil homens. O orgulho de D. Pedro I em ter suas forças capacitadas 

a nível das potências europeias, não somente o alegrava, mas também a todos os 

brasileiros que começavam a criar identidade com a força combativa terrestre 

nacional. 

 

4.2.3. A importância das lutas de independência na Bahia e a formação do 

Exército Imperial Brasileiro 

 

A formação do “Exército Brasileiro”, desde o achamento do Brasil até anos após 

a proclamação da independência, sempre foi uma composição mesclada por 

brasileiros nativos, portugueses e estrangeiros. Seguido do crescimento nativista 

brasileiro, visto a partir das várias tensões para a emancipação política de Portugal, 

D. João VI e D. Pedro I, em seguida, perceberam a necessidade da criação de um 

exército propriamente nacional.  

Dentre todas as escaramuças entre colônia e metrópole, as hostilidades entre 

militares portugueses e brasileiros também se acirraram no campo do preconceito 

racial. Aqueles chamavam os brasileiros de “[...] oriundos da Costa da África, 

chamando-os macacos [...]”, e esses respondiam-lhes com palavras como: “[...] 

caiados, carneiros, canalhas lusitanos ou fardados lobos [...]”. (KRAAY, 2015, p. 175). 
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Mesmo antes dos combates na Bahia, por volta de 1820, fazia-se necessário o 

surgimento de um exército nacional para alicerçar o movimento da independência de 

uma forma mais abrangente. Obter uma força terrestre nas mãos de D. Pedro era a 

certeza de não ter outras forças paralelas confiadas a diversos grupos que percebiam 

o momento do Brasil como uma plataforma de alcançar o poder político, como os 

senhores de engenho, os mercenários e os próprios portugueses. 

Para se compor um exército nacional, necessita-se da criação de pensamento 

militar e do surgimento de chefes/líderes militares. O exército colonial brasileiro não 

tinha nem um e nem outro. Seu pensamento militar advinha dos exércitos europeus 

(maciçamente dos modelos portugueses, prussianos e franceses, esse em voga 

devido às guerras napoleônicas) e seus chefes eram os oficiais de 1ª linha (generais 

portugueses) e militares mercenários, como o general Labatut. Foi somente nos 

combates na Bahia que começou a formação de um exército nacional, o chamado 

“Exército Pacificador”, que após os conflitos em terras baianas, foi mandado para 

estabilizar outros rincões do Brasil, como no Piauí e na Cisplatina. 

Nesse mesmo ínterim, ressalta-se, que devido às guerras de independência na 

Bahia, formou-se diversos batalhões patrióticos, aumentando, assim, não somente o 

prestígio da nascente força terrestre, como também a imagem do Exército Imperial 

Brasileiro como uma organização militar de defesa da pátria, como cita Edycleber81 

(ver Apêndice D):  

 
O surgimento dos Batalhões Patrióticos formados por milicianos e voluntários, 
sem dúvida alguma, despertaram o sentimento de brasilidade e serviram para 
alicerçar o que posteriormente se constituiria no Exército imperial, constituído 
genuinamente por brasileiros (ou naturalizados) para defender uma pátria 
livre e independente.  

 

Como conclusão parcial, pode-se perceber que, a partir da guerra de 

independência na Bahia, D. Pedro I sentiu a necessidade de compor os quadros do 

novo Exército Imperial Brasileiro de “pessoal brasileiro”, especificamente os militares 

em função de alto comando, oficiais superiores e generais. Decorrente dessa 

mudança no quadro do exército, principalmente da oficialidade, começou, 

concomitantemente, a mudança do pensamento político-militar brasileiro. Nota-se, a 

partir de 1825, que os militares nacionais, já tendo experimentados diversos 

                                            
81 Entrevista realizada com o STen Edycleber de Oliveira Silva, em 05 de setembro de 2020 (ver 

Apêndice D). 
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combates, muito deles inclusive na independência da Bahia, perceberam que a força 

terrestre poderia influenciar diversas decisões no império, assim como foi uma grande 

influente no fato da abdicação de D. Pedro em 1831. O fortalecimento contínuo dessa 

imagem resulta que, nos dias atuais, o Exército Brasileiro é uma instituição que 

fornece a base para a defesa interna e externa do país e sedimenta a paz territorial 

alcançada em outros tempos. 

Leão82 (ver Apêndice C) ressalta a importância dos combates na guerra de 

independência da Bahia para a formação do Exército Imperial Brasileiro ao mencionar 

que: 

 
Forjou um Exército Imperial Brasileiro combativo, aguerrido, voltado para as 
causas maiores da pátria, para a defesa da pátria no campo interno e externo, 
defesa da constituição imperial e as instituições nacionais permanentes e 
altamente reformista, como sempre fez Caxias. Um exército baseado na 
hierarquia e disciplina. 

  

 Kraay83 (ver Apêndice B) percebe a importância das lutas pela independência 

da Bahia para a formação do Exército Imperial Brasileiro sob uma ótica mais branda. 

Para o professor, a criação de um exército nacional somente começou em 1830: 

 
[...] a criação de um exército nacional (brasileiro) começou somente a partir 
do final da década de 1830, quando o governo imperial procurou cortar as 
conexões que ligavam os batalhões às províncias e estabeleceu um padrão 
de carreira nacional para seus oficiais e instituiu a rotatividade dos batalhões 
entre as principais praças do país.  
 

Outro importante aspecto da importância das lutas na Bahia para a formação 

do Exército Imperial Brasileiro remonta ao aspecto econômico.  

Sabe-se que grande parcela do apoio para as lutas de independência na Bahia 

foi cedida pelos senhores de engenho de Salvador e do recôncavo. Esses 

empresários apoiaram o Exército Pacificador não somente com dinheiro e material, 

mas também com homens (tanto trabalhadores livres, como escravos). Dessa forma, 

a influência política que esses proprietários das empresas açucareiras da Bahia 

tinham nas Forças Armadas era muito grande, fazendo com que estivessem ligados 

e influenciando a nova tentativa de composição e formação do exército. Para 

desvincular essa relação entre senhores de engenho X Exército Pacificador e também 

                                            
82 Entrevista realizada com o Prof. Wilson Freire de Salles Leão, em 04 de agosto de 2020 (ver Apêndice 

C). 
83 Entrevista realizada com o Prof. Hendrik Kraay, em 29 de maio de 2020 (ver Apêndice B). 
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com o intuito de enviar o novo exército nacional criado na Bahia para pacificar outras 

províncias (como a Cisplatina), D. Pedro I investiu grandes fortunas do Banco do 

Brasil, tendo como consequência o início do histórico endividamento da recém-criada 

nação. 

Nota-se, nas batalhas da Bahia, outro aspecto importante para a formação do 

Exército Imperial Brasileiro: foram nesses conflitos, em Salvador e no recôncavo, que 

surgiram diversas personalidade militares que as Forças Armadas, em especial o 

Exército, cultuam até os momentos atuais e que, de grande maneira, continuam 

influenciando os militares de hoje, podendo-se citar: Luís Alves de Lima e Silva, o 

futuro Duque de Caxias, que na guerra de Independência da Bahia tinha a função de 

alferes e porta-estandarte do Batalhão do Imperador, comandado pelo seu tio, o então 

coronel Lima e Silva. Carvalho (1991), descreve o seu batismo de fogo na Bahia: 

 
À testa de uma companhia, espada desembainhada, peito descoberto, lança-
se impetuosamente ao assalto de uma casa forte. Toda força o segue, 
magnetizada, vivendo um lance de epopeia, num relâmpago de bravura. (p. 
18). 

 
 

Outra importante figura heroica, surgida nas batalhas pela independência na 

Bahia, foi Maria Quitéria. A sua garra e a sua vontade de lutar pela causa da 

emancipação política do país são motivos de regozijo até hoje, fazendo com que seja 

reconhecida como a patronesse do Quadro Complementar de Oficiais. A revista do 

19º BC (2020) ressalta a importante atuação da mulher-soldado: 

 
A vida da insigne heroína baiana encontra-se diretamente atrelada à história 
do Batalhão Pirajá por significativos laços e inúmeros feitos. A ilustre Cadete 
integrou o 3º Batalhão de Caçadores (3º BC) a Pé da Legião da Bahia, o 
Batalhão de Voluntários do Príncipe D. Pedro, conhecido como Batalhão dos 
Periquitos, embrião do Batalhão Pirajá. 
Maria Quitéria, enquanto servia ao 3º BC, teve seu batismo de fogo nas 
contendas travadas na região entre a Pituba e Itapuã, locais que se 
confundem com a área atual do Campo de Instrução de Narandiba, onde está 
situado o 19º BC. (p. 11). 

 

 Corroborando com o legado das batalhas da independência do Brasil na Bahia, 

o grumete Joaquim Marques de Lisboa, futuro Almirante Tamandaré (patrono da 

Marinha do Brasil), teve seu batismo de fogo a bordo da fragata Niterói, tendo o Lord 

Cochrane comandando a frota. Apesar da sua imagem estar vinculada diretamente à 

Força Naval Brasileira, percebe-se a importância da batalha baiana para a formação 

da historiografia militar nacional. 
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Ainda, como conclusão parcial desse capítulo, reitera-se que foi na província 

da Bahia que o Exército Brasileiro, oriundo do Exército Pacificado e Exército Imperial 

Brasileiro, teve seu batismo de fogo, decisivo para a emancipação política do país. 

Esse fato gerou a manutenção da grande área territorial portuguesa na América do 

Sul, formando assim o Império do Brasil. 

Sob esse foco, a vitória do Exército Imperial Brasileiro, na Bahia, foi 

extremamente decisiva para a continuidade da integralidade territorial nacional. A 

vitória do Exército Pacificador evitou a possibilidade de uma fragmentação e divisão 

das terras brasileiras em duas partes: o Brasil ligado, ainda, à Coroa portuguesa ao 

norte, com capital em Salvador; e um outro Brasil independente, chefiado por D. Pedro 

I, no sul, com sede no Rio de Janeiro. Alphonse De Beuchamp, jornalista francês, que 

estava presente no Brasil durante as guerras de independência, descreveu justamente 

esse espírito militar e combativo dos brasileiros: 

 
[...] o brasileiro é essencialmente militar. Quando abrimos as páginas de sua 
história, veremos que ele foi exposto aos ataques de vários povos da Europa, 
espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, que nunca conseguiram se 
estabelecer lá. Mais tarde, ele foi dilacerado por dissensão civil. Forçado a 
defender suas fronteiras contra seus vizinhos, seu espírito beligerante não foi 
negado, e as gerações que conseguiram desde a conquista sempre 
mostraram o ardor e o hábito de lutar. (BEAUCHAMP, 1824, p.110).  

 

A não divisão do Brasil em diversas outras nações fica muito clara quando se 

analisa a conjuntura de lutas pela emancipação da América Espanhola. Nesta, 

fenômenos políticos e sociais ocorreram de maneiras semelhantes àquelas do Brasil 

e resultaram na sua repartição em nove nações independentes. 

Grande feito de toda essa incolumidade territorial brasileiro gira em torno do 

seu centro de gravidade, o Exército Imperial Brasileiro. Somente graças ao feito de 

homens e mulheres, negros livres e escravos, patrões e empregados, militares e civis, 

nacionais e estrangeiros, é que se deve, em grande parte, o nosso desenlace da 

Coroa portuguesa. 

Contra todas as perspectivas da época e contra um exército europeu laureado 

com centenas de anos de doutrina e experiência em combate, surge na Bahia, o 

Exército Pacificador, embrião do atual Exército Brasileiro. Exército que teve não 

somente as dificuldades das lutas em terras baianas, mas também que superou as 

doenças que afligiam sua tropa, o involuntariado, a falta de recursos, armas e 
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equipamentos, a logística precária, e, principalmente, a inexistência de doutrina 

nacional, disciplina e hierarquia.  

Diz-se, entre as fileiras do Exército Brasileiro atual, que “o suor poupa o 

sangue”, em uma referência ao treinamento militar. Nas campanhas da Bahia, pode-

se concluir que “o sangue e o suor pouparam o Brasil”. 
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5 CONCLUSÃO  

  

O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de solucionar o seguinte 

problema:  qual é a relação entre a Guerra de Independência na Bahia, ocorrida no 

período de 1822 - 1823, com a concretização da independência do país e a sua 

importância para o início da formação do Exército (Imperial) Brasileiro? 

Com o objetivo de alcançar a meta proposta da pesquisa, foi estabelecida, 

como objetivo geral do trabalho, a realização de todo panorama (nacional e 

internacional) para o desenrolar da Guerra de Independência na Bahia, o 

desenvolvimento dos combates propriamente ditos e culminando com a percepção de 

qual modo esses fatos puderam influenciar a concretização da independência do 

Brasil e auxiliar na formação do Exército Imperial Brasileiro. 

A compreensão dos resultados obtidos nesse trabalho foi relevante e 

expressiva. A pesquisa em fontes primárias digitais, auxiliada por uma acurada 

revisão da literatura, e a busca pelo aprimoramento do estado da arte desse tema, 

permitiu a relação direta do autor com a historiografia militar da Força Terrestre e 

Naval brasileira. Concorreu também para o grande alicerce da pesquisa, o estudo de 

obras de outros países relacionadas ao tema. Ademais, corroborando para atingir, de 

forma imparcial, um alto nível de qualidade do trabalho, o autor pôde entrevistar 

historiadores (militares e civis, dentre eles um estrangeiro) que contribuíram de 

sobremaneira, através de suas visões sobre o assunto, para aumentar o arcabouço 

de conhecimento do trabalho. 

Seguindo a “Diretriz de Educação e Cultura do Exército Brasileiro” (2016-2022) 

(EB20D-01.031), publicada no Boletim do Exército, nº. 6, de 2016, na qual são 

expedidas diversas ordens e medidas, dentre as quais a difusão da História Militar no 

âmbito do público interno e externo, bem como o Plano Estratégico do Exército 

(PEEx), que direciona o esforço da Força para o quadriênio 2020 – 2023, tendo como 

uma de suas ações estratégicas a de “incentivar a pesquisa e o registro sobre a 

História Militar Terrestre”, esse trabalho procurou aprofundar a busca pelo 

conhecimento historiográfico de temas muito relevantes, que perpassam pelas lutas 

de independência na Bahia e a formação do Exército Imperial Brasileiro, porém que 

não são tão explorados em suas escolas e academias da força terrestre. Tomando 

como base o manual de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102, de 2019), pode-
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se realizar uma relação entre os princípios de guerra utilizados nos combates na Bahia 

(1822-1823) e a atual doutrina do Exército Brasileiro, tendo o trabalho ganhado um 

produto final de grande valor. 

Iniciando pelos antecedentes históricos do problema em estudo, tendo a 

independência como dos Estados Unidos o ponto de partida, auxiliada pela inserção 

do pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, das 

principais conspirações nacionais pela emancipação política do Brasil, das guerras 

napoleônicas, pela fuga da corte portuguesa para o Brasil, as medidas de D. João VI 

na colônia brasileira e o seu retorno a Portugal, seguido do Dia do Fico, da expulsão 

da Divisão Auxiliadora da cidade do Rio de Janeiro e desaguando na proclamação de 

independência do Brasil, pôde-se compreender a complexa teia geopolítica em que 

Portugal se envolveu para que, mais tarde, o Brasil pudesse se emancipar.  

Verificou-se que todos os antecedentes relacionados foram de suma 

importância para que a maior colônia portuguesa pudesse alcançar sua 

independência. Ficou claro que as já citadas razões deram suporte social e ideológico 

para que a Bahia fomentasse a separação formal de Portugal. 

Tendo como base os movimentos políticos internacionais e nacionais de 

Portugal da época, na Bahia, também ocorreram antecedentes locais para as lutas na 

região, quais foram: A revolução constitucional da Bahia em 1821 e a consequente 

nomeação do general Madeira de Melo para o comando das tropas portuguesas, os 

embates entre portugueses e baianos em fevereiro de 1822 e a consequente fuga da 

população de Salvador para o recôncavo devido às pressões lusitanas para evitar o 

amadurecimento do movimento de independência em uma de suas principais 

províncias do Brasil. 

Ao referenciar no trabalho todos esses processos internos e externos que 

levaram a guerra de independência na Bahia, pode-se perceber que não havia outra 

solução aos baianos a não ser lutarem pela sobrevivência da sua sociedade. Foi a 

partir desses panoramas que ocorreu a reação nativista no recôncavo e a seguinte 

mobilização de um embrionário Exército Brasileiro. 

Essa reação do recôncavo baiano, apoiada por senhores de engenho e gente 

de todo tipo (homens livres, escravos e estrangeiros) foi, de fato, o que concedeu um 

suporte inicial para os baianos começarem a reaver a cidade de Salvador, já 

totalmente conquistada pelos portugueses. Outrossim, cresceu de importância nesse 

trabalho, a visualização do esforço nacional para a implementação de uma força 
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terrestre para fazer frente aos desmandos portugueses na Bahia. Força essa que, 

após organização e investimentos, foi enviada para debelar diversos outros locais de 

conflitos para a concretização da independência do Brasil, como no Piauí, Maranhão 

e Cisplatina. 

Focando o estudo nas batalhas da Bahia, em especial na cidade de Salvador, 

pontuou-se, com bastantes detalhes, a Batalha de Pirajá, que foi confirmada por esse 

pesquisador como sendo o centro de gravidade que mudou a então atitude defensiva 

do Exército Pacificador para as manobras ofensivas. Esse fato gerou todo o início da 

derrocada portuguesa em terras soteropolitanas e do recôncavo. Outra importante 

questão para vitória dos brasileiros foi a vinda de pessoal estrangeiro para compor o 

Exército Libertador, como o general francês Labatut, primeiro comandante do Exército 

Pacificador, e a quem muito o Brasil deve pela incolumidade do seu território. 

Percebe-se, também, durante a campanha em Salvador, uma grande 

organização e investimento na insipiente Força Naval Brasileira, tanto com a aquisição 

de navios, barcos e armas de fogo, como de pessoal estrangeiro para instruir a 

soldadesca local e tentar garantir a vitória contra a poderosa armada portuguesa. 

Ressalta-se, nesse momento, a perspicácia, liderança e experiência em combate do 

escocês Lord Cochrane. 

Durante esse trabalho, foram indicados e ressaltados diversos personagens 

que, hoje, fazem parte da historiografia militar brasileira, como os já citados general 

Labatut e Lord Cochcrane, mulher-soldado Maria Quitéria, cabo corneteiro Lopes,  

soldado tambor Soledade, ilhoa Maria Felipa, coronéis Barros Falcão, Felisberto 

Gomes Caldeira, e Lima e Silva. Observa-se, ainda, verificar que dois outros grandes 

brasileiros e militares tiveram seus batismos de fogo nas batalhas da Bahia, o futuro 

Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, e o grumete Joaquim Marques 

Lisboa, futuro Almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil. 

Desta afiada pesquisa sobre os combates na luta pela independência em 

território baiano, chegou-se às duas importantes observações buscadas desde o início 

do trabalho; sendo a primeira, a verificação da real relevância da guerra de 

independência na Bahia para a concretização da emancipação política do país; e a 

segunda, de qual modo essas lutas na Bahia auxiliaram na formação do Exército 

Imperial Brasileiro. 

A primeira observação foi estudada de maneira analítica fazendo uso de 

percepções geopolíticas, sociais, econômicas e militares da Bahia durante o processo 
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de independência do Brasil, e também utilizando a experiência dos entrevistados. 

Conclui-se que, mesmo a província da Bahia perdendo espaço à cenário político 

brasileiro para o Rio de Janeiro, a guerras naquela província visando à expulsão dos 

portugueses, foi fundamental, porém não a única ação, para a concretização da 

emancipação do novo império. Chegou-se, ainda, à conclusão de que a Bahia exercia 

a maior influência no nordeste brasileiro e, ao liderar a expulsão dos lusitanos pelo 

porto de Salvador, fez com que crescesse o sentimento de brasilidade em outras 

províncias que passavam pelo mesmo arrocho português, como no Piauí, no Pará, no 

Maranhão e no sul do Brasil (Cisplatina).  

Outro fator relevante para a Bahia ser considerada, em grande parte, a peça 

fundamental, porém não a única, para a independência do Brasil foi que, nessa 

província, principalmente nas batalhas em Salvador, que se assistiu o primeiro 

emprego do Exército Pacificador como uma força terrestre brasileira organizada e 

utilizadora de doutrinas e de princípios militares. Todos esses fatores formaram um 

cabedal para concluir que, apesar de terem ocorridas outras batalhas, como a de 

Jenipapo/PI e na Cisplatina, as lutas pela independência na Bahia foram de grande 

maneira relevantes para a expulsão dos portugueses do solo brasileiro e para a 

concretização da independência nacional. 

A segunda observação desse trabalho mostrou a importância dos combates na 

Bahia para a formação do Exército Imperial Brasileiro. Através de estudos 

pormenorizados de autores, de documentos referentes à época da independência do 

Brasil e de entrevistas com especialistas, verificou-se que, após a formação do 

Exército Pacificador na Bahia, houve sim um maciço investimento e trabalho de 

organização das forças terrestres pelo território brasileiro. Aumentou-se 

consideravelmente o número de militares de primeira linha, foram diferenciados os 

uniformes do Exército Brasileiro em relação aos dos lusitanos, foram adquiridos 

armamentos e iniciou-se o adestramento e emprego do Exército Imperial Brasileiro 

em diversos rincões do território nacional, fazendo com que a nascente força terrestre 

fosse comparada a de outros exércitos já renomados. Foi conclusivo no escopo desse 

trabalho que, até as escaramuças iniciais na Bahia, o Brasil não havia um exército 

propriamente nacional e todos os esforços de D. João VI e D. Pedro culminaram na 

criação do Exército Imperial Brasileiro justamente para fazer frente às tropas do 

general português Madeira de Melo na Bahia. 
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Em face dessas conclusões, cabe ressaltar que a pesquisa resolveu o 

problema proposto, utilizando a metodologia mais adequada para a confecção de 

trabalhos acadêmicos e procurou sempre atingir o estado da arte em uma pesquisa 

bibliográfica acurada, utilizando livros, revistas, manuais, documentos primários 

digitalizados, a rede mundial de computadores para absorver e estudar obras de 

outros países, e também contou com a participação de especialistas que foram 

entrevistados. O objetivo estabelecido por essa pesquisa foi plenamente atingido e as 

questões de estudo foram respondidas da maneira completa. Ao finalizar esse 

trabalho, foi possível responder o problema inicial e estabelecer uma relação de causa 

e efeito entre a guerra de independência na Bahia (1822-1823), a concretização da 

emancipação política do país e a formação do Exército Imperial Brasileiro. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

  

Prezado(a) senhor(a):           

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa, parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em Ciências 

Militares, cujo tema é: Guerra de Independência da Bahia (1822-1823): 

Bicentenário do conflito que concretizou a emancipação política do país e 

marcou o início da formação do Exército (Imperial) Brasileiro. 

Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade para ajudar nesta 

pesquisa, salientando que sua participação é importante para a consecução dos 

objetivos propostos deste trabalho. A principal finalidade desta atividade é coletar 

dados, provenientes das experiências de pessoas com notório conhecimento sobre o 

objeto de estudo, que forneçam informações precisas sobre como a Guerra de 

Independência da Bahia concretizou a emancipação política do país e marcou o início 

da formação do Exército (Imperial) Brasileiro, bem como se esses conflitos em terras 

baianas influenciaram de alguma forma a doutrina do recém-formado Exército 

Brasileiro, concluindo, dessa forma, sobre a relevância desse conhecimento para a 

historiografia militar, como também para a Doutrina Militar Terrestre. Ressalto que tal 

pesquisa encontra-se orientada pela “Diretriz de Educação e Cultura do Exército 

Brasileiro” (2016-2022) (EB20D-01.031), publicada no Boletim do Exército, nº 6, de 

2016, onde constam diversas ordens e medidas para serem difundidas a História 

Militar no âmbito do público interno e externo.  Nessa Diretriz, o general Villas Boas, 

o então comandante da Força afirma que:  

 
Os estabelecimentos de ensino, centros de instrução e organizações militares 
com encargos de ensino deverão incrementar as atividades de pesquisa da 
História Militar, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar 
Terrestre, por intermédio da pesquisa da História Militar. (p. 26).   

 
Em face do exposto, faremos os seguintes questionamentos: 
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1) Quais são os antecedentes políticos, econômicos e sociais que o senhor 

considera decisivos para a Guerra de Independência da Bahia? 

 

2) Em seu ponto de vista, o que causou a Guerra de Independência da Bahia? 

 

3) Em sua opinião, quais foram as principais consequências políticas, sociais e 

militares da Guerra de Independência da Bahia? 

 

4) Em seu ponto de vista, qual é o nível de importância da Guerra de 

Independência da Bahia para a concretização da Independência do Brasil? 

Justifique. 

 

Fundamental (      ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 

 

5) Em sua opinião, qual é o principal aspecto em que o novo Exército Imperial 

Brasileiro conseguiu se diferenciar do Exército Português? 

 

6) Em seu ponto de vista, qual é a importância da Guerra de Independência da 

Bahia para a formação do novo Exército Imperial Brasileiro? 

 

7) Em sua opinião, qual é o nível de relevância que a Independência do Brasil tem 

sobre a formação do Exército Brasileiro? Justifique. 

 

Fundamental (      ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 
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8) O conhecimento que o senhor possui sobre a Guerra de Independência da 

Bahia, Independência do Brasil e formação do Exército Brasileiro é muito 

importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Caso deseje, poderá 

utilizar o final desta atividade para expor comentários acerca do assunto, ou 

mesmo relatar alguma informação complementar que tenha relação com o 

tema proposto. 

 

__________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 

As informações prestadas serão de fundamental importância para a 

conclusão deste trabalho. Coloco-me à disposição para eventuais 

esclarecimentos ou sugestões. 

Contato:  

1) E-mail: lucpio85@gmail.com 

2) Telefone: +55 61 98372-7250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucpio85@gmail.com
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM O PROF. HENDRIK KRAAY 

 

1) Quais são os antecedentes políticos, econômicos e sociais que o senhor 

considera decisivos para a Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. Essa pergunta remonta à questão maior das causas da Independência, 

relacionadas à crise do sistema colonial (no seu sentido mais amplo), que não 

vou resumir aqui. Uma das causas mais próximas que a literatura não leva em 

conta foi a reação do governo de D. João VI à revolução de 1817 em 

Pernambuco. Que um batalhão português (o 12º) foi estacionado em Salvador 

naquele ano transformou a política militar na cidade e possibilitou a indicação 

de Madeira para o governo das armas em fevereiro de 1822, o estopim do 

conflito. O outro processo importante foi a criação de identidades brasileira e 

portuguesa (opostas) a partir do início de 1821; antes de 1820, português e 

brasileiro não era identidades políticas opostas, embora haja uma tendência 

historiográfica de ver a origem da nação brasileira na colônia. Muito 

importante também foi o debate político desencadeado pelo Vintismo 

português sobre liberalismo, constitucionalismo, etc., que punham em dúvida 

todas os princípios do Antigo Regime.  

 

2) Em seu ponto de vista, o que causou a Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. Acredito já ter respondido sob o número 1. 

 

3) Em sua opinião, quais foram as principais consequências políticas, sociais e 

militares da Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. Houve inúmeras consequências e desdobramentos da guerra. Ela sacudiu 

a ordem escravista, as hierarquias raciais e outros princípios do Antigo 

Regime. O novo regime constitucional, com a Bahia como província do 

Império constitucional brasileiro, teve que ser definido na prática. Houve um 

longo processo de criação de novas instituições, que inclui as instituições 

criadas pelo Ato Adicional, bem como as reformas do Regresso. Como analiso 
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no meu livro, Política racial, Estado e forças armadas na época da 

Independência: Bahia, 1790-1850, houve diversas consequências específicas 

nas forças armadas da Bahia: a entrada de homens negros na fileira do 

Exército (muito criticada depois da guerra); o grande número de novos oficiais, 

muitos deles com ideias liberais e radicais, que participaram das revoltas e 

motins de 1824, 183a-33, e 1837-38. A milícia dos homens negros 

(Henriques) e dos homens pardos ganhou muita importância por causa da sua 

participação na Guerra, mas esses homens tinham o que Luiz Geraldo da 

Silva qualificou de uma visão barroca da sociedade. Eram monarquistas e 

almejavam uma posição melhor como patriotas e servidores da monarquia. 

Para eles, a criação da Guarda Nacional foi um grande choque, pois eliminou 

seu papel no aparelho militar. O recrutamento de escravos, bem como a 

própria guerra, abalou a escravidão e os senhores baianos tiveram muitas 

dificuldades para manter a escravidão.  

 

4) Em seu ponto de vista, qual é o nível de importância da Guerra de 

Independência da Bahia para a concretização da Independência do Brasil? 

Justifique. 

 

Fundamental (      ) 

Muito Importante (  X  ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 

 

R. Como estudioso da Bahia (e das festas do Dois de Julho), não posso dizer 

que não foi importante, mas colocar a pergunta dessa forma obscurece 

questões mais importantes. Afinal de contas, a Independência teria 

acontecido de uma forma ou outra, com a América portuguesa unida sob a 

monarquia, ou dividida em alguns estados republicanos, com talvez até 

algumas províncias mantendo sua ligação ao reino durante algum tempo. A 

vitória dos senhores de engenho baianos que lutaram em nome de D. Pedro 

I em 1822-23, bem como sua rejeição do projeto pernambucano (a 
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Confederação do Equador, qualificada por Evaldo Cabral de Mello como “a 

outra independência), foram fundamentais para a concretização da monarquia 

constitucional, centralizadora, e bastante autoritária. Para a vertente da 

historiografia conservadora, nacionalista, lançada por Varnhagen, a unidade 

nacional é primordial, mas é preciso lembrar que ela foi mantida à custa da 

liberdade.  

 

5) Em sua opinião, qual é o principal aspecto em que o novo Exército Imperial 

Brasileiro conseguiu se diferenciar do Exército Português? 

 

R. Pelo que eu saiba, o Exército imperial era muito semelhante ao Exército 

português. Vigorava a mesma legislação militar, usavam-se os mesmos 

manuais e a mesma doutrina. Até meados do século XIX, ainda havia muitos 

oficiais brasileiros que começaram suas carreiras no Exército português, ou 

até eram portugueses de nascimento.  

 

6) Em seu ponto de vista, qual é a importância da Guerra de Independência da 

Bahia para a formação do novo Exército Imperial Brasileiro? 

 

R. Muito pouca, pois como sustento em Política racial, a criação de um 

exército nacional (brasileiro) começou somente a partir do final da década de 

1830, quando o governo imperial procurou cortar as conexões que ligavam os 

batalhões às províncias e estabeleceu um padrão de carreira nacional para 

seus oficiais e instituiu a rotatividade dos batalhões entre as principais praças 

do país.  

 

7) Em sua opinião, qual é o nível de relevância que a Independência do Brasil tem 

sobre a formação do Exército Brasileiro? Justifique. 

 

Fundamental (      ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (  X ) 
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Irrelevante (      ) 

 

R. Justificado acima sob o número 6.  

 

8) O conhecimento que o senhor possui sobre a Guerra de Independência da 

Bahia, Independência do Brasil e formação do Exército Brasileiro é muito 

importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Caso deseje, poderá 

utilizar o final desta atividade para expor comentários acerca do assunto, ou 

mesmo relatar alguma informação complementar que tenha relação com o 

tema proposto. 

 

Acredito que conhece meu livro, Política racial, Estado e forças armadas na 

época da Independência: Bahia, 1790-1850. Três outros textos meus trazem 

informações complementares ou ampliam análises esboçadas em Política 

racial: 

           (com João José Reis) “‘The Tyrant Is Dead’: The Revolt of the Periquitos, 

Bahia, 1824,” Hispanic American Historical Review 89:3 (Aug. 2009): 399-434; 

versão portuguesa: “‘O tirano está morto!’: a Revolta dos Periquitos na Bahia, 

1824,” in Capítulos de história da Bahia: Independência, ed. Maria das Graças 

Andrade Leal and Avanete Pereira Sousa (Salvador: Assembleia Legislativa 

da Bahia and EdUNEB, 2017), 313-58. 

          “Muralhas da Independência e liberdade do Brasil: A participação popular nas 

lutas políticas (Bahia, 1820-1825),” in A Independência brasileira: novas 

dimensões, ed. Jurandir Malerba (Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio 

Vargas, 2006), 303-41. 

           “‘Em outra coisa não falavam os pardos, cabras e crioulos’: o ‘recrutamento’ 

de escravos na guerra da independência no Brasil, 1822-1823,” Revista 

Brasileira de História 22:43 (2002): 109-26. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM O PROF. WILSON LEÃO 

 

1) Quais são os antecedentes políticos, econômicos e sociais que o senhor 

considera decisivos para a Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. As lutas contra os estrangeiros que pretenderam desrespeitar o tratado de 

Tordesilhas, com as invasões ao Rio de Janeiro e posteriormente ao 

Maranhão (franceses), e as invasões holandesas à Bahia (1624) e 

Pernambuco (1630), quando se desenvolveram as guerras de guerrilhas 

(posteriormente estudadas e resgatadas como guerras brasílicas), onde se 

juntaram as três etnias que formaram o Brasil: o branco, o negro e o índio, 

que culminou na insurreição pernambucana – levando à primeira batalha de 

Guararapes de 19 de abril de 1648, que o Exército Brasileiro como data 

histórica do seu surgimento. 

 

2) Em seu ponto de vista, o que causou a Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. O arraigado sentimento de brasilidade (amor à pátria), que levantou os 

brios dos brasileiros, quando as cortes portuguesas quiseram reduzir D. Pedro 

(príncipe regente) a mero governante do Rio e Janeiro, destituindo o 

Brigadeiro Freitas Guimarães, assumindo o comando o Brigadeiro português 

Madeira de Melo. Tudo isto em 1821, o que precedia as lutas de 

independência do Brasil, que se concretizou com a expulsão dos portugueses 

em 02 de julho de 1823. 

 

3) Em sua opinião, quais foram as principais consequências políticas, sociais e 

militares da Guerra de Independência da Bahia? 

 

R.  

1. Surge, na América do Sul, um país continental, com forma de governo 

monárquica (o Império do Brasil), com destino de ser a grande liderança de 

toda região sul da América. 
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2. O Brasil passará a ser uma nação integrada, incorporando as etnias e os 

gêneros socialmente, tais como os voluntários do Imperador, brancos, 

negros e índios (como, por exemplo, a incorporação ao Exército dos 

Voluntários da Pátria, o negro e príncipe africano Dom Obá II (na guerra da 

Tríplice Aliança) e de gênero (como Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana 

Angélica). 

3. Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias e patrono do Exército 

Brasileiro, recebeu seu batismo de fogo no combate do Largo do Tanque 

(região de Salvador). 

 

4) Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da Guerra de Independência 

da Bahia para a concretização da Independência do Brasil? Justifique. 

 

Fundamental (  X  ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 

 

R. Se os baianos não tivessem reagido, o Brasil teria se fragmentado como a 

América Espanhola, como aconteceu com os vice-reinados e capitanias gerais 

por conta das oligarquias regionais, o que pode ser comprovado pelos levantes 

do período regencial, a maioria deles pacificados por Caxias – O Pacificador, e 

a mão amiga da anistia. 

 

5) Em sua opinião, qual é o principal aspecto em que o novo Exército Imperial 

Brasileiro conseguiu se diferenciar do Exército Português? 

 

R. O EB não era um exército de fujões, como foi o Exército Português, que saiu 

de Portugal numa comitiva de 15.000 pessoas, quando Junot já estava nas 

cercanias de Lisboa com apenas 20.000 homens. O Exército Brasileiro surgiu 

nos campos de Batalha, libertador, aguerrido defensor da soberania nacional 
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6) Em seu ponto de vista, qual é a importância da Guerra de Independência da 

Bahia para a formação do novo Exército Imperial Brasileiro? 

 

R. Forjou um Exército Imperial Brasileiro combativo, aguerrido, voltado para as 

causas maiores da pátria, para a defesa da pátria no campo interno e externo, 

defesa da constituição imperial e as instituições nacionais permanentes e 

altamente reformistas, como sempre fez Caxias: um exército baseado na 

hierarquia e disciplina. 

 

7) Em sua opinião, qual é o nível de relevância que a Independência do Brasil tem 

sobre a formação do Exército Brasileiro? Justifique. 

 

Fundamental (  X  ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 

 

R. Formou um exército profissional, baseado na hierarquia e na disciplina, nos 

valores nacionais permanentes de liberdade, igualdade e fraternidade 

(democracia), com a noção do strictus cumprimento do dever legal. A instituição 

perfeita, mas não podemos esquecer que o EB é a fração fardada da sociedade 

brasileira e dela participam todos os matizes da sociedade brasileira, só que,  

no nosso EB, ninguém está certo da impunidade. 

 

8) O conhecimento que o senhor possui sobre a Guerra de Independência da 

Bahia, Independência do Brasil e formação do Exército Brasileiro é muito 

importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Caso deseje, poderá 

utilizar o final desta atividade para expor comentários acerca do assunto, ou 

mesmo relatar alguma informação complementar que tenha relação com o 

tema proposto. 

 

R. No Brasil República o Exército Brasileiro – como guardião da sociedade – 
faz a história. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM O STEN EDYCLEBER 

 

 

1) Quais são os antecedentes políticos, econômicos e sociais que o senhor 

considera decisivos para a Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. Um Nordeste sempre foi um celeiro de manifestações pela independência 

da Colônia, a Bahia não fugiu dessa realidade, portanto movimentos como a 

Conjuração Baiana de 1798 e a própria Revolução do Porto foram atividades 

políticas que despertaram o interesse pela independência. Vale salientar que 

uma possível recolonização do Brasil seria muito prejudicial a elite econômica 

da colônia, pois poderiam perder as vantagens econômicas que haviam 

adquirido quanto os Portos do Brasil foram abertos as nações amigos. Também 

não podemos ignorar que a libertação do Brasil poderia significar o fim de 

algumas dividas adquiridas por membros da elite colonial junto a metrópole. 

 

2) Em seu ponto de vista, o que causou a Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. As ações implementadas pela Junta Governativa na região do Recôncavo 

baiano, encabeçada pela cidade de Cachoeira e a incapacidade política do 

general Madeira de Melo em lidar com as diferenças existentes entre 

portugueses e brasileiros. 

 

3) Em sua opinião, quais foram as principais consequências políticas, sociais e 

militares da Guerra de Independência da Bahia? 

 

R. A vitória brasileira na Bahia, além de aumentar o moral das tropas em 

combate contra os portugueses, diminuiu significativamente a capacidade 

político-militar da metrópole impor a recolonização do Brasil.  

 

4) Em seu ponto de vista, qual é o nível de importância da Guerra de 

Independência da Bahia para a concretização da Independência do Brasil? 

Justifique. 
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Fundamental ( X ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 

 

R. Sendo a Bahia uma das províncias que até então detinha grande presença 

portuguesa e a existência de tropas regulares de expressivo valor combativo, 

ter sido subjugada pelas forças ainda em formação da ex-colônia, foi um golpe 

decisivo para as pretensões de Portugal em manter por meio das outras 

províncias uma força militar capaz de resistir as aspirações emancipacionistas 

do Brasil. 

 

5) Em sua opinião, qual é o principal aspecto em que o novo Exército Imperial 

Brasileiro conseguiu se diferenciar do Exército Português? 

 

R. O Exército de Libertação Nacional utilizou a geografia da região como aliado, 

aproveitando suas bases de operações na região do Recôncavo para impedir 

o abastecimento da capital e sufocar as forças regulares portugueses em 

Salvador, ficando os portugueses dependentes exclusivamente da ajuda 

externa. Com o bloqueio posterior imposto pela esquadra de Cochrane, 

embrião de nossa Força Naval, esse processo de estrangulamento foi decisivo 

para o Brasil. 

 

6) Em seu ponto de vista, qual é a importância da Guerra de Independência da 

Bahia para a formação do novo Exército Imperial Brasileiro? 

 

R. O surgimento dos Batalhões Patrióticos formados por milicianos e 

voluntários, sem dúvida alguma, despertaram o sentimento de brasilidade e 

serviram para alicerçar o que posteriormente se constituiria no Exército 

imperial, constituído genuinamente por brasileiros (ou naturalizados) para 

defender uma pátria livre e independente. 
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7) Em sua opinião, qual é o nível de relevância que a Independência do Brasil tem 

sobre a formação do Exército Brasileiro? Justifique. 

 

Fundamental (  X  ) 

Muito Importante (      ) 

Importante (      ) 

Pouco Importante (      ) 

Irrelevante (      ) 

 

R. Embora tenhamos em nossa historiografia o relato epopeico de que nosso 

Exército surgiu como consequência da Insurreição Pernambucana e a expulsão 

do invasor holandês do Nordeste, o Exército Brasileiro, de maneira efetiva e 

jurídica, nasce com a proclamação da Independência e surgimento do Estado 

brasileiro com as ações perpetradas ao longo do I Reinado e, posteriormente, 

do II Reinado, com destaque para a Guerra do Paraguai e suas consequências.    

 

8) O conhecimento que o senhor possui sobre a Guerra de Independência da 

Bahia, Independência do Brasil e formação do Exército Brasileiro é muito 

importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Caso deseje, poderá 

utilizar o final desta atividade para expor comentários acerca do assunto, ou 

mesmo relatar alguma informação complementar que tenha relação com o 

tema proposto. 

 

R. Cabe, no processo de formação do Exército Imperial, verificar a evolução 

dos Batalhões Patriotas, bem como a atuação das milícias que, embora 

financiadas muitas das vezes por particulares, foram importantes para a 

constituição de uma cultura militar no Brasil. 

 

 


