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A GUERRA DE INDEPENDÊNCIA E A MULTIPLICIDADE DE PODER NA BAHIA 
       ARGEMIRO RIBEIRO DE SOUZA FILHO 

            Mestrando em História pela UFBa 
 

Essa comunicação objetiva discutir as tensões políticas no Alto Sertão Baiano durante a dissolução do Império 

luso-brasileiro. Especificamente, abordaremos a postura do Conselho Interino de Governo, instalado na vila de 

Cachoeira, que para se constituir numa alternativa de poder viável aos anseios políticos das elites dissidentes no 

Recôncavo Baiano foi obrigado a superar a dualidade de poder imposta tanto pela Junta Provisória de Salvador, à qual 

permanecia vinculada às Cortes de Lisboa, quanto, e principalmente, pelas efêmeras Juntas de Governo formada no 

interior da província que, a exemplo da Junta Governativa da Vila de Rio de Contas, tentou, a princípio, conservar sua 

interdependência diante à direção política irradiada no Recôncavo. 

Subordinar as vilas interioranas e ao mesmo tempo receber delas a legitimação política para sustentar um 

governo recém-fundado e em guerra contra as tropas lusitanas estacionadas na capital, constituiu-se no maior desafio 

para àquela parcela da elite baiana que se concentrava em Cachoeira. Porém, antes de aprofundarmos tais questões, 

gostaríamos de rever alguns aspectos do processo político que encetou a instalação desses órgãos governativos no 

interior da Bahia. 

Em princípios de maio de 1822, o bacharel Miguel Calmon du Pin e Almeida trazia do Rio de Janeiro a proposta 

para que a Bahia, juntamente com as demais províncias, formasse o Império Constitucional do Brasil sob a autoridade 

do Príncipe Regente. Diante da ocupação militar da capital, sobretudo após fevereiro de 1822, caberia ao interior da 

província organizar a reação dos homens bons para acelerar a união dos baianos à proposta de D. Pedro.  

No fundo da baía de Todos os Santos, àquela época, tornara-se freqüentes as pequenas reuniões envolvendo 

senhores de engenho, proprietários rurais e habitantes da capital que, juntos, tentavam firmar uma aliança política com a 

qual se organizaria um levante conjunto das vilas ali existentes contra as tropas do brigadeiro português, Luís Inácio 

Madeira de Melo.1 Contudo, no dia 14 de junho de 1822, o senado da câmara da vila de Santo Amaro da Purificação 

desencadeou o movimento, ao proclamar, isoladamente, a sua adesão ao governo do príncipe regente D. Pedro, cuja 

sede administrativa continuaria estabelecida no Rio de Janeiro. 2 

Por iniciativa das vilas de Cachoeira, São Francisco, Maragogipe, Inhambupe, Valença, Pedra Branca e 

Jaguaribe — todas situadas no Recôncavo —, seguiu-se uma sucessão de pronunciamentos favoráveis a um único 

centro de poder executivo no Brasil que deveria subordinar a autoridade do príncipe regente, conforme os princípios de 

uma Constituição liberal.3 Encetava-se no território do Brasil, e por conseguinte da Bahia, um novo ciclo de 

manifestações públicas que num curto espaço de tempo alteraria substancialmente todo o estatuto político da parte 

americana do Império luso-brasileiro. A proclamação do príncipe regente, em 17 de junho, conclamando os baianos a 

tomarem parte na “marcha gloriosa das províncias coligadas” e entoarem com elas “vivas à independência moderada do 

Brasil”, a el-rei D. João VI, e à “assembléia geral constituinte e legislativa do reino do Brasil”,4 convocada em 3 de 

junho, consubstanciava essa assertiva e, ao mesmo tempo, demonstrava o quanto D. Pedro empenhava-se por sua 

consecução. 

Em Salvador, a Junta Provisória e o governador das armas tomavam medidas na perspectiva de sustarem os 

pronunciamentos desencadeados no interior da província. O primeiro recusava-se a “entreter correspondência” com “os 

perturbadores do sossego público”5 e o segundo coatava que somente o uso da força contra os sediciosos poderia 

conservar o juramento feito à Constituição.6 As lideranças políticas do Recôncavo, por sua vez, planejavam a instalação 

de uma outra Junta Provisória de Governo “não só para o recôncavo e comarca da Bahia, mas para toda a província, 

pois que a aclamação de Jacobina e Valença, em diferentes comarcas, exige que se faça extensivo o dito governo”.7 
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Os princípios utilizados para a formação do Conselho Interino de Governo da Bahia previam que seriam “eleitos 

à pluralidade absoluta de votos pelas câmaras e homens bons das vilas coligadas, ou que atualmente têm aclamado a 

regência constitucional de S. A. R., na razão de um deputado por cada uma das ditas vilas” com o objetivo de governar 

a província da Bahia, em nome de Sua Alteza, o príncipe regente, ficando “as autoridades civis e militares, sem exceção 

alguma”, subordinadas ao mesmo Conselho, que estabeleceria “uma comissão de junta de fazenda, para dirigir as 

finanças” e nomearia “um comandante-em-chefe interino da força armada da província até que chegue o imediatamente 

nomeado por S. A. R”. Finalmente, quando a tropa de Portugal evadisse da capital, deveria o mesmo Conselho instalar 

um governo provincial, caso o regente ainda não tivesse designado. 8 

Acordados os critérios para composição da Junta Provisória em Cachoeira, processaram-se as eleições para 

deputados nas vilas adstritas ao sistema da baía de Todos os Santos. O Conselho Interino de Governo foi então 

instalado na vila de Cachoeira, em 6 de setembro de 1822. Passados dois dias, o presidente da Junta de Governo, e 

demais deputados eleitos, reuniram-se na presença dos vereadores cachoeiranos e de diversas autoridades eclesiásticas, 

militares e civis do Recôncavo e interior da Bahia para prestarem os juramentos de “obediência a S. A. R., Regente 

Constitucional do Brasil e seu protetor e defensor perpétuo, fidelidade à causa do Brasil e obediência ao Conselho 

Interino de Governo desta Província”. Após a declaração das promessas solenes pelos membros da Junta, os vereadores 

deferiram o mesmo juramento “a todas as autoridades eclesiásticas, civis e militares” presentes que somavam cento e 

setenta e seis indivíduos.9 Conformava-se, portanto, de fato, a dualidade de poder com a Junta de Governo instalada na 

capital baiana. 

O primeiro contato do Conselho Interino com as autoridades baianas ocorrera por meio de uma circular enviada 

às câmaras, aos coronéis e capitães-mores das vilas, na qual declarava aceitar em sua direção um representante de cada 

vila que anteriormente à sua instalação (6/09/1822) proclamara o príncipe regente como “protetor e defensor perpétuo 

do Brasil”.10 Além do mais, exigia-se dos funcionários públicos e oficialidade as promessas solenes que assegurariam 

fidelidade e obediência ao novo governo, à causa do Brasil e ao príncipe D. Pedro, conforme atestou a mesma circular: 

o Conselho Interino de Governo desta província […] composto de um deputado por cada uma das 

vilas que até a sua instalação têm aclamado a Regência Constitucional […] o Sr. D. Pedro de 

Alcântara, protetor e defensor perpétuo deste reino do Brasil; e em data de hoje, expediu à câmara 

dessa vila o uso para que em dia certo, defira a todos os empregados públicos e a vossa senhoria, 

o devido juramento […] para que […] depois de o haver prestado nas mãos do presidente desse 

senado, o defira a oficialidade do seu comando. 11 

O Conselho Interino preenchia o vazio de poder encetado pela Junta da capital e pelo governador das armas nas 

mais antigas e tradicionais instituições ibéricas: as câmaras municipais.12 A proposta política engendrada pelas 

províncias do Sul e adequada na Bahia pela Junta Provisória, em Cachoeira, restaurava a capacidade mediadora e 

contratante das câmaras enquanto órgão de poder local, cuja jurisprudência abarcava a administração, a justiça, o fisco, 

com prerrogativas na organização e controle do aparelho militar.  

O poder camarário, a partir da condição autônoma comprovada pela adesão anterior ao príncipe regente como 

defensor perpétuo do Brasil, organizava as eleições para os deputados que comporiam o Governo Provisório da 

província baiana. Simultaneamente e com muita sutileza, o Conselho Interino garantia o poder de mando às antigas 

autoridades locais que, do ponto de vista formal, declarassem-se adeptas ao projeto de governo representado por àquela 

Junta, bastando, para isto, efetuarem os juramentos de fidelidade e obediência exigidos diante de uma das mais 

importantes autoridades da velha ordem: o presidente da câmara.  
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Transcorrida a instalação do Conselho Interino em Cachoeira, passaremos a abordar os acontecimentos políticos 

que, simultâneo e mesmo por influência da guerra de Independência desencadeavam-se no Alto Sertão Baiano. 

Especialmente, estaremos focando as vilas de Nossa Senhora do Livramento das Minas de Rio de Contas e do Príncipe 

de Santana de Caetité como comunidades reveladoras das tensões político-sociais numa época em que se erigia o 

aparelho de Estado brasileiro. 

Em outubro de 1822, o sargento-mor das ordenanças de Rio de Contas, Antonio Rocha de Bastos, respondia ao 

Conselho Interino que, em 25 de setembro, recebera a circular relatando a instalação e demais determinações daquele 

órgão de governo e que o senado da câmara marcara o dia 1º de novembro para que os funcionários públicos deferissem 

os seus juramentos de obediência àquelas autoridades.13 Todavia, o senado da câmara de Rio de Contas comunicava ao 

Conselho que, na madrugada de 14 de agosto, reunindo-se no interior da vila “acima de quinhentos homens armados”, 

efetivou a aclamação do príncipe regente e “instalou um governo, cujos membros foram eleitos à pluralidade de votos” 

sendo, por isso,  

reconhecido por todas as autoridades eclesiásticas, civis e militares [...]. De tudo isto deu esta Junta 

parte a Sua Alteza Real pelo secretário dela o Doutor Joaquim José Ribeiro de Magalhães, com 

documentos autênticos que comprova tudo quanto aqui se fez. 14 

A presidência da Junta Temporária de Rio de Contas ficava a cargo do tenente-coronel e rico proprietário 

Joaquim Pereira de Castro15 e como secretários serviam o bacharel Joaquim José Ribeiro de Magalhães, que seguiu para 

o Rio de Janeiro a fim de prestar conta daquela adesão ao príncipe regente, e o sargento-mor das ordenanças Antonio 

Rocha de Bastos. Finalmente, como vogais, assumiram o capitão José Valentim de Souza e o português Antonio de 

Souza de Oliveira Guimarães.16 

A “Junta” de Rio de Contas afirmava que reconhecia “a superioridade do Governo” instalado em Cachoeira e 

declarava que cooperaria “para restauração da capital e para a conservação da integridade da província”.17 Os membros 

da Junta informavam, ainda, que antecipando o pedido de ajuda efetuado por aquele Conselho Interino, enviara para 

Cachoeira “oitenta arrobas de pólvora”, a um custo de 400$000, pago com o dinheiro dos cofres públicos. 18 

Para surpresa e desconforto do Conselho Interino, já obrigado a conviver com a dualidade de poder da Junta de 

Salvador e com a guerra contra as tropas de Madeira de Melo que se alastrava pelas cercanias da capital, algumas vilas 

exteriores ao sistema da baía de Todos os Santos, à medida que se proclamavam adeptas ao governo constitucional do 

príncipe regente, também formavam, em separado, as suas próprias Juntas Governativas. Ameaçada em sua autoridade, 

a Junta Provisória instalada em Cachoeira condenava a “multiplicidade de governos parciais”, argüindo que somente 

a centralização de poder conseguiria “dar fim à oscilação em que se achava o sistema proclamado”.19 

A Junta de Rio de Contas, em sua defesa, informava que devido o Conselho Interino “ter tomado o título de 

governo da província fica[va]m, por ora, suspensas as funções deste Governo até a recepção da resposta de S. A. R., a 

que participamos, sem contudo se dissolver o mesmo Governo até a decisão do dito Senhor”. Porém, na prática, não 

abriam mão do status de governo, pois ressaltavam: “É por isto que vossas excelências se devem dirigir as autoridades 

aqui estabelecidas quando precisarem de alguma coisa relativa à causa pública [...] que nos achamos empenhados”.20 

Indignado, o Conselho Interino, em 17 de dezembro, recorria ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 

do Império, José Bonifácio de Andrada e Silva, para que D. Pedro, na condição de Imperador Constitucional do Brasil, 

aclamado no Rio de Janeiro em 12 de outubro de 1822, pudesse “chamar à ordem as vilas do Rio de Contas e Caetité 

que fazem economia separada da família provincial e se têm subtraído a autoridade deste Conselho Interino, 

conservando seus governos”. O Governo Provisório admitia que no interior da Bahia “algumas vilas” organizaram 

“governos, ou juntas parciais” e que a Junta de Rio de Contas, quando foi intimada a dissolver-se, respondeu-lhe de 
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forma “paliativa e dissimulada”. Entretanto, argüia que se não fosse uma representação, com quarenta e duas 

assinaturas, dando conta que naquela vila “o partido europeu”  se encontrava “perseguindo brasileiros”, a existência 

daquele governo seria de pouca monta, “porque não há ciúme de autoridade, ou ambição de governar no Conselho 

Interino”.21 

Não obstante o Conselho afirmar que se tratando da Junta em Rio de Contas “a persuasão seja nula e o emprego 

da força fatal”,22 tudo leva a crer que em princípios de 1823, aquele órgão governativo expediu a ordem para que os 

“membros de um governo que nesta vila instalou-se” fossem presos e encaminhados à vila de Cachoeira.23 Tal assertiva 

sustenta-se pela comprovação de que, em 18 de março, o português Antonio de Souza Oliveira Guimarães, descrito 

como homem idoso e pacato, achava-se encarcerado por ter sido um dos integrantes do “ilegal governo”.24 Ademais, os 

quarenta e seis “eleitores de paróquia” que se reuniram em Rio de Contas subscreveram uma representação e 

encaminharam à Junta em Cachoeira, solicitando o retardamento da apresentação do tenente-coronel Joaquim Pereira de 

Castro, presidente da Junta Rio Contense, pois, além do mesmo, àquela época, estar residindo na Ribeira do Gavião, no 

termo de Caetité, a uma distância de “mais de cem léguas” da vila de Cachoeira, encontrava-se, segundo as informações 

dos signatários, com 78 anos e acometido por uma doença que lhe impedia empreender qualquer viagem.25 

A documentação pesquisada, no entanto, não revela se os demais membros daquela Junta foram perseguidos ou 

presos, nem durante o Governo Provisório, em Cachoeira, nem mesmo no decorrer do Primeiro Reinado. Ao contrário, 

alguns destes envolvidos, posteriormente, solicitados com a estrutura de poder instalada na província, tal como Antonio 

Rocha de Bastos que, “apesar das imensas queixas […] pelos excessos e arbitrariedades”, permaneceu no posto de 

sargento-mor das ordenanças de Rio de Contas, realizando ali um recrutamento forçado de proporção significativa para 

aquela população sertaneja, sobretudo quando eclodiu a Guerra da Cisplatina (1825-1828).26 

Ainda em 1822, a Junta de Rio de Contas informava ao Conselho Interino que, em 14 de novembro, reunindo “o 

presidente, secretário, e mais membros do Governo foi eleito para deputado desta vila [...] o capitão José Valentim de 

Souza”, até então integrante da mesma Junta.27 

Recusando-se a manter correspondência com a Junta de Rio de Contas, o Governo Provisório participava à 

câmara que não aceitaria o capitão José Valentim de Souza como deputado daquele Conselho, pois o mesmo 

estranhamente “fora eleito pelos membros da Junta Conciliatória do distrito, e não pela câmara e homens bons da vila e 

termo” como era exigido. Para reverter a situação, o Conselho ordenava que a câmara realizasse nova eleição, 

sancionada “pelos homens bons”.28 

Para execução do pleito, o secretário do Conselho, em Cachoeira, também encarregou o capitão-mor de Rio de 

Contas para que este, “como autoridade local”, provesse “a breve e pronta eleição do deputado”.29 Todavia, era 

justamente o sargento-mor e membro da Junta de Rio de Contas, Antonio Rocha de Bastos quem respondia no lugar do 

capitão-mor e, sem o menor protesto, informava que: “Segundo vossa excelência me ordena mandei convocar para a 

eleição do deputado que por parte da câmara e povo desta vila deve tomar assento no seio do excelentíssimo 

Conselho”.30 

Entretanto, a eleição tornou-se desnecessária pois, conforme anunciou o Conselho, D. Pedro I em  5 de dezembro 

de 1822 

dignou-se ordenar-nos a nomeação de um outro Governo, que tenha a seu cargo a administração 

geral de toda a província, visto que este Conselho além de não ser instalado pelo método, que se 

tem adotado nas outras províncias do Império não pode subsistir facilmente, atenta a 

multiplicidades de membros.31 

4 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

O traço original do Conselho Interino estava desfeito. Se a restrição do número de deputados na composição da 

Junta Provisória facilitava a organicidade e o dinamismo de um governo em guerra, também limitava a influência das 

vilas que, anteriormente à instalação daquele órgão de poder provincial, haviam optado pela aclamação do príncipe 

regente como defensor perpétuo e constitucional do Brasil. 

Durante a dissolução do Império luso-brasileiro, a vila de Caetité, também localizada no Alto Sertão Baiano, 

experimentava uma situação política similar a de Rio de Contas. O próprio Conselho Interino, como vimos, também a 

acusara de organizar uma Junta de Governo parcial e separar suas economias do restante da província. Tais 

incriminações, no entanto, foram contestadas, conforme expressa a correspondência do sargento-mor das ordenanças, 

Francisco de Souza Lima, encaminhada ao Conselho Interino, em que afirmava: 

É dos meus deveres [...] comunicar [...] que o povo desta vila não se acha dividido da cabeça da 

província [...]. Os acontecimentos do Recôncavo, causados pelo inimigo comum se souberam nesta 

vila nos fins de julho [de 1822], e no dia 15 de agosto o senado dela com os cidadãos e povo 

aclamaram ao nosso augusto imperador príncipe regente [...] e por não haver ainda um centro de 

poder, ao qual pudéssemos recorrer, deliberou que eu fosse adjunto ao mesmo senado, a fim 

de [...] somar-se qualquer providência. Nesse mesmo dia elegeram-se dois enviados, que 

imediatamente partiram para a corte do Rio de Janeiro a participar ao nosso augusto imperador, 

então príncipe regente, não só o estado atual da província, mas o que tínhamos feito (tudo por não 

sabermos a quem recorreríamos, e por não estar ainda organizado esse governo). Mas logo que 

soubemos da sua criação [...] executamos suas ordens, apesar de nos não ter chegado decisão da 

corte, e não mandarmos para ele [Conselho Interino] o nosso deputado, por nos não ser pedido (o 

que parece se devia ter feito).32 

 Souza Lima dava conta de que a notícia da aclamação de D. Pedro como imperador só chegara a Caetité em 

novembro e que seguindo o exemplo da população do Rio de Janeiro, os moradores daquela vila procederam da mesma 

forma no dia 8 de dezembro. Quanto ao envio do deputado para o Conselho em Cachoeira, o sargento-mor informava 

que àquela vila aguardava uma convocação nominal. Adiante arrematou: “mais claramente se vê a nossa adesão a essa 

vila pela subscrição de quase dois contos de réis que já remetemos, e que ainda fica aberta”.33 

Ao mesmo tempo em que prestava os esclarecimentos ao Conselho Interino, Souza Lima também evidenciava a 

alteridade com que a vila tratava as questões atinentes à situação política da província e a proclamação do imperador. 

Na ocasião em que a vila de Caetité comemorou a aclamação de D. Pedro I, a câmara novamente enviou ao Rio de 

Janeiro “dois dos seus membros a cumprimentar vossa majestade imperial pela sua coroação, e junta por certidão o ato 

de vereação em que se acordem que se fizesse uma festa por aquele motivo”.34 Constata, portanto, que ao estabelecer 

uma comunicação direta com o imperador, o poder camarário no Alto Sertão atuava como contratante entre o povo e o 

novo governante constitucional do Brasil. 

É interessante notar que em 20 de dezembro de 1822, o Conselho Interino ordenou, por meio do ouvidor de 

Jacobina, que as câmaras reunissem “os cidadãos e homens bons dos seus respectivos distritos” para saber se estes 

queriam “aclamar por seu imperador ao muito alto e muito poderoso príncipe, o senhor D. Pedro de Alcântara [e] 

conhecida esta vontade em favor da Aclamação” que celebrassem “com toda a solenidade; e, finalmente, que por 

intermédio desta Secretaria [...] transmitam” as suas decisões ao senado da câmara do Rio de Janeiro.35 Como vimos, a 

vila de Caetité, antecipando a determinação do Conselho, tanto aclamara D. Pedro I, imperador constitucional do Brasil, 

como enviara dois emissários para anunciarem àquela aclamação.36 
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Apesar disso, o Conselho Interino, além da ordem de prisão, já expedida, aos membros da Junta de Rio de 

Contas, enviara uma portaria requerendo que o procurador do senado da câmara de Caetité, Domingos Constantino da 

Silva, o sargento-mor das ordenanças da mesma vila, Francisco de Souza Lima, bem como o escrivão e capitão Nicolau 

de Souza Costa se apresentassem “o quanto antes” diante do Governo Provisório em Cachoeira.37 A intimação dessas 

pessoas reforça a hipótese de que o Conselho desencadeava a repressão contra alguns ocupantes de cargos públicos das 

vilas do Alto Sertão que ao seu ver subtraíam-lhes a autoridade enquanto órgão de governo de toda a província.  

Se em Rio de Contas a reação à postura do Conselho Interino restringiu-se ao envio de uma representação dos 

eleitores de paróquia pedindo tão-somente o retardamento de apresentação em Cachoeira do presidente da Junta,38 em 

Caetité, sob a mediação do senado da câmara, articulou-se uma representação com 74 assinaturas, encabeçada pelos 

membros do clero, seguida dos vereadores e diversos proprietários, “em abono da justificada conduta” das autoridades 

intimadas que “sem conhecimento verídico”, não podiam ser julgadas como “réus” e, por isso, pediam que o Conselho 

os mandassem de volta “ao exercício cada um das funções do seu emprego”.39 

Acatando o pedido da representação em que subscreviam as autoridades e moradores de Caetité, o Conselho 

Interino, em 15 de abril, respondia ao senado da câmara “que o sargento-mor Francisco de Souza Lima e o procurador 

[...] Domingo Constantino da Silva [...] acham-se já autorizados para se retirarem para suas casas, e antigas 

ocupações”.40 A documentação indica que o escrivão e capitão Nicolau de Souza Costa não se apresentou ao Conselho, 

provavelmente por ser uma autoridade subordinada, a sua presença não foi requisitada com a mesma veemência feita 

aos demais. 

Como se nota, a Junta Governativa procurou subordinar o poder das vilas situadas no interior da província. 

Segundo observou Accioli: “as atribuições governativas” que alguns núcleos haviam estabelecido, foram reduzidas pelo 

Conselho Interino “em meros comissariados de guerra”.41 Outrossim, o Governo Provisório buscou utilizar as 

potencialidades das vilas sertanejas, seja no provimento de homens, seja no fornecimento de viveres, recursos 

monetários e apetrechos de guerra para serem utilizados contra as tropas de Madeira de Melo, estreitando o 

envolvimento das áreas sertanejas com a guerra de Independência. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O feudo: A casa da Torre de Garcia d’Ávila: da conquista dos sertões à 
independência do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
ARAÚJO, Ubiratan Castro de. A Guerra da Bahia. Salvador: Ceao/UFBA, 2001, p. 42-43 (Série Capítulos). 
TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10 ed. (revisada e ampliada) São Paulo: UNESP: Salvador: 
EDUFBA, 2001. 
ACCIOLI, Ignácio de Cerqueira e Silva. Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia. Anotada por Braz 
do Amaral. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1919-1931, v. 3. 
AMARAL, Braz do. História da Independência na Bahia. Salvador: Progresso, 1957. 
RUY, Affonso. História política e administrativa da cidade de Salvador. (Evolução histórica da cidade de Salvador), 
v. 1, Salvador: Tipografia Beneditina Ltda. (Publicação da Prefeitura Municipal do Salvador; Comemorativa do IV 
Centenário da Cidade), 1949. 
SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho. Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo — 1780-
1831. São Paulo: UNESP, 1999. 
NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e 
local).  Salvador: Edufba; Feira de Santana: UEFS, 1998. 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. As Juntas governativas e a independência. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/Conselho 
Federal de Cultura, 1975, v. 2. 
CONSELHO FEDERAL DE CULTURA/ARQUIVO NACIONAL. As câmaras municipais e a independência. Rio 
de Janeiro: Série de Publicações do Arquivo Nacional  nº 71, 1973. 

 
1 A data provável para esse levante seria o dia de São Pedro (29 de junho). Ver BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O 
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3 Cf. TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10 ed. (revisada e ampliada) São Paulo: UNESP: Salvador: 
EDUFBA, 2001, p. 234 e passim. 
4 Colônia — Catálogo de decretos Governo da província. APEB. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. Data: 
17/06/1822. Maço nº 626-14. Essa proclamação encontra-se transcrita na integra em ACCIOLI, Ignácio de Cerqueira e 
Silva. Memórias Históricas e Políticas da Província da Bahia. Anotada por Braz do Amaral. Bahia: Imprensa Oficial 
do Estado, 1919-1931, v. 3, p. 334-335. 
5 Apud idem, Ibidem, p. 352 e 355 respectivamente. 
6 Ver correspondência do brigadeiro Inácio Madeira de Melo à Junta de Governo da Bahia em 30 de junho de 1822. In: 
AMARAL, Braz do. História da Independência na Bahia. Salvador: Progresso, 1957, p. 215. 
7 Apud ACCIOLI, I. de C. e S., op. cit., v. 3, p. 376-377. 
8 Apud, idem, ibidem, p. 380-381. 
9 Governo Provisório — Atas de instalação, posse e mais deliberações do Conselho Interino de Governo. APEB. Seção 
de Arquivo Colonial e Provincial. Data: 8/09/1822. Maço nº 638-1. 
10 Presidência da província — Registro de correspondência expedida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção 
de Arquivo Colonial e Provincial. Data: 7/09/1822. Maço nº 636. Affonso Ruy observou que a adesão das vilas ao 
Conselho Interino “foi aprovado com o voto unânime dos representantes dos mais longínquos rincões da Bahia, desde 
Inhambupe, no nordeste, a Caetité, no alto São Francisco.” RUY, Affonso. História política e administrativa da 
cidade de Salvador. (Evolução histórica da cidade de Salvador), v. 1, Salvador: Tipografia Beneditina Ltda. 
(Publicação da Prefeitura Municipal do Salvador; Comemorativa do IV Centenário da Cidade), 1949, p. 407 
11 Presidência da província — Registro de correspondência expedida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção 
de Arquivo Colonial e Provincial. Data: 7/09/1822. Maço nº 636.  
12 Cf. SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho. Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo — 
1780-1831. São Paulo: UNESP, 1999, op. cit., p. 147 e AMARAL, B. do., 1957, op. cit., p. 177-178. 
13 Governo da província — Correspondência recebida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 17/10/1822. Maço nº 638-2. 
14 Governo Provisório — Correspondência recebida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 18/10/1822. Maço nº 638-2. 
15 O tenente-coronel Joaquim Pereira de Castro, morador no arraial de Vila Velha (Livramento), fora procurador 
substabelecido do Conde da Ponte. Durante vários anos vendeu e arrematou sítios e fazendas por todo o Alto Sertão e 
Norte de Minas. NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de 
história regional e local).  Salvador: Edufba; Feira de Santana: UEFS, 1998, p. 114-115. 
16 Governo Provisório — Correspondência recebida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 18/10/1822. Maço nº 638-2 e Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta 
Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. Data: 15/11/1822. Maço nº 637-7. 
17 Governo Provisório — Correspondência recebida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 18/10/1822. Maço nº 638-2 (grifo nosso). 
18 Ibidem, loc cit. (grifo nosso).  
19 Governo Provisório — Registros de Correspondência expedida pelo Conselho Interino de governo. APEB. Seção de 
Arquivo Colonial e Provincial. Data: 30/09/1822. Maço nº 638. (grifo nosso). 
20 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 15/11/1822. Maço nº 637-7. 
21 Registro de correspondência expedida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de Arquivo Colonial e 
Provincial. Data: 17/12/1822. Maço nº 637-2. Essa situação devia ser constrangedora para um governo que procurava 
arregimentar em torno de si as “vilas coligadas” em oposição às tropas de Madeira de Melo e a Junta instalada na 
capital. Ademais, em 30 de outubro de 1822, o Conselho Interino recebera denúncia por parte de Plácido José Sampaio, 
proprietário estabelecido na vila de Maragogipe, no Recôncavo, acerca da Junta de Rio de Contas, o qual pedia “as 
providências necessárias para a demolição daquele temerário e despótico governo”. Governo Provisório — 
Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. Data: 
30/12/1822. Maço nº 637-7. 
22 Ibidem, loc cit. 
23 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. S/d. Maço nº 637-3. Apesar não ter sido datado, este documento deveria ser do final de fevereiro 
ou início do mês de março de 1823, pois seus signatários foram quarenta e seis eleitores de paróquia que se 
encontravam reunidos em Rio de Contas, cujo motivo de tal reunião, certamente, vincular-se-ia a eleição dos deputados 
para a Assembléia Constituinte, convocada por D. Pedro I, em 3 de junho, bem como para cumprirem a determinação, 
de 5 de dezembro, do mesmo imperador que ordenara “a nomeação de um outro Governo”. (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA. As Juntas governativas e a independência. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/Conselho Federal de 
Cultura, 1975, v. 2, p. 791-792). Além do mais, no dia 31 de março de 1822 o Conselho Interino contabilizava a lista 
dos eleitos nos referidos pleitos encaminhada pelo colégio eleitoral de Rio de Contas. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, op. 
cit., p. 815. 
24 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 18/04/1823. Maço nº 637-4. Pelo menos até o dia 15 de fevereiro, Antonio de Souza 
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Oliveira Guimarães gozava de sua liberdade, pois, declarando-se português com 67 anos e morador na Fazenda Sta. 
Apolônia, depusera na “devassa política” instalada na vila de Rio de Contas. Autos da devassa (processo mata-maroto e 
outros). Arquivo Municipal de Rio de Contas, Caixa nº 07, Maço 01, depoente nº 48, p. 40 verso. Ano:1823. 
25 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Maço nº 637-3. 
26 Presidência da Província  — Registro de correspondência expedida. APEB. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. 
Data: 20/07/1827. Maço: 1624. 
27 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 15/11/1822 (Sessão 21). Maço nº 637-7. 
28 Presidência da Província — Registro de correspondência expedida. APEB. Seção Colonial e Provincial. Data: 
25/12/1823. Maço nº 1618, fl. 80 v. e 81 (grifo nosso).  Luís Henrique Dias Tavares apresentou “o capitão José 
Valentim de Sousa” como membro do Conselho Interino, representando a vila de Rio de Contas. Contudo, podemos 
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de José Valentim de Souza e, em segundo lugar, porque D. Pedro, por decreto, ordenou que a Junta de Governo de 
Cachoeira deveria ser composta apenas com cinco membros eleitos. Cf. TAVARES, L. H. D., 2001, op. cit., p. 236-237. 
29 Presidência da Província — Registro de correspondência expedida. APEB. Seção Colonial e Provincial. Data: 
25/12/1823. Maço nº 1618, fl. 80 (grifo nosso).  
30 Presidência da Província — militares — capitães-mores. APEB. Seção Colonial e Provincial. Data: 17/01/1823. 
Maço nº 3792 (grifo nosso). 
31 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, op. cit., v 2,  p. 791 (grifos nossos). Observa-se, no entanto, que o pedido para reduzir 
o número de representantes no Governo Interino partiu dos próprios membros daquele governo que, em 17 de dezembro 
de 1822, solicitou, pela segunda vez, que o Imperador organizasse “o quanto antes um outro governo provincial” diante 
da “dificuldade de poder ser bem governada esta província por uma assembléia tão numerosa como o Conselho 
Interino”. Presidência da Província — Registro de correspondência expedida. APEB. Seção Colonial e Provincial. Data: 
17/12/1822. Maço nº 637-2. 
32 Presidência da Província — militares — capitães-mores. APEB. Seção Colonial e Provincial. Data: 11/01/1823. 
Maço nº 3792. Entretanto, é pertinente salientar que mesmo não instalando uma junta governativa, o senado da câmara 
de Caetité permaneceu por algum tempo em “Sessões Extraordinárias”, com atribuições governativas, que só cessaram 
após o Secretário de Estado dos Negócios do Império, em nome de D. Pedro I, ter a esse respeito requerido. Governo 
Provisório — Correspondência recebida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de Arquivo Colonial e 
Provincial. Data: 24/03/1824. Maço nº 637-4. 
33 Ibidem, loc. cit (Grifo nosso). 
34 CONSELHO FEDERAL DE CULTURA/ARQUIVO NACIONAL. As câmaras municipais e a independência. Rio 
de Janeiro: Série de Publicações do Arquivo Nacional  nº 71, 1973, p. 139. 
35 Presidência da Província— Registro de correspondência expedida. APEB. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. 
Data: 20/12/1822. Maço nº 1618 (grifo nosso). 
36 Braz do Amaral indicou que Cachoeira foi a primeira vila baiana a aclamar o Imperador D. Pedro I, em 9 de janeiro 
de 1823, porém, constatamos que isto somente ocorreu um mês após a vila de Caetité ter realizado a sua proclamação. 
Cf. AMARAL, B. do., 1957, op. cit., p. 305. 
37 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 20/03/1823. Maço nº 637-4. 
38 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. S/d. Maço nº 637-3. 
39 Governo Provisório — Correspondência recebida pela Junta Provisória de Governo. APEB. Seção de Arquivo 
Colonial e Provincial. Data: 20/03/1823. Maço nº 637-4. 
40 Governo Provisório — Registro de correspondência expedida pelo Conselho Interino de Governo. APEB. Seção de 
Arquivo Colonial e Provincial. Data: 15/03/1823. Maço nº 636-1. 
41 ACCIOLI, I. de C. e S., op. cit., v. 3, p. 384. 


