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Se não obstante, a história só pudesse justificar-se pela sua 

sedução, quase universalmente sentida; se apenas fosse em 

suma, um aprazível passatempo, como o brídege ou a 

pesca à linha, valeria ela o trabalho que nós dá escrevê-

la?
1
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar ações de conduta por parte das 

autoridades policiais contra seguimentos da população baiana, entre os anos de 1900 e 1920, 

além de evidenciar as diferentes formas de reação contra essas mesmas práticas que a 

sociedade considerava abusivas. Para isso, foi necessário compreender o universo da atividade 

policial, observando suas ações cotidianas de combate à criminalidade, bem como mostrar 

sobre quais condições era feito o trabalho policial e o que significava ser policial, tanto do 

ponto de vista econômico, quanto social no período investigado. Os soldados lotados nas 

fileiras da corporação possuíam uma origem popular, a qual fazia com que os agentes da 

ordem carregassem consigo hábitos e costumes que, muitas vezes, se chocavam com os ideais 

de modernidade e civilidade proferidos pelas classes dominantes da época. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polícia, Violência, Desordem, Reação.          

 

ABSTRACT 

  

This study aims to analyze actions of conduct by law enforcement authorities against 

segments of the Bahian population between the years 1900 and 1920, besides highlighting the 

different forms of reaction against these same practices that society considered abusive. For 

this it was necessary to understand the universe of police activity, observing their daily 

actions to combat crime, and show under what conditions was done police work and what it 

meant to be a cop, both economically, and socially in the period investigated. The soldiers 

crowded the ranks of the corporation had a popular origin, which meant that the agents can 

order carregassem habits and customs that often clashed with the ideals of modernity and 

civility rendered by the ruling classes of the time.  

KEY WORDS: Police Violence Disorder Reaction. 
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INTRODUÇÃO 

   

Se um curioso leitor do século XXI quiser conhecer, minimamente, a partir de fontes 

primárias, um pouco do cotidiano político, econômico, social e cultural da Bahia, nas 

primeiras décadas do século XX é só ele se dirigir ao setor de jornais raros da Biblioteca 

Pública do Estado da Bahia e começar a folhear as páginas dos vários jornais que circulavam 

na época, a exemplo do Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Diário da Bahia, o A 

Tarde, a Gazeta do Povo etc. Se optar pelo Jornal de Notícias, por exemplo, e se atentar aos 

artigos policiais, verá que eles estão cheios de títulos e subtítulos como: “Polícia que 

espanca”, “Violências policiais”, “Abuso”, “Guarda reprovável”, “Policiais desordeiros”, 

“Ébrios desordeiros”
2
, entre outros. Portanto, uma presença bastante considerável de notícias 

relacionadas a crimes cometidos pela polícia, tais como: espancamentos, prisões sem notas de 

culpa, bofetadas, embriagues, disparos de armas de fogo e até homicídios. Se o leitor for 

muito curioso e folhear mais e mais, ano após ano, verá que muitos desses crimes eram por 

excesso de álcool, por rixas, por mau procedimento e, desse modo, acabará por descobrir que 

não foram poucos os que punidos ou, até mesmo, expulsos da corporação por praticarem essas 

cenas reprováveis. 

Essas descobertas vão, de certa forma, solapar um pouco aquela imagem cristalizada 

que alguns de nossos avós e bisavós possuíam, ou ainda possuem da polícia de outrora, do 

guarda respeitável, bem fardado, trajando garbosos uniformes, símbolo da “proteção da 

família”, dos lares, “mantenedor” da “segurança” das ruas e avenidas das cidades, das vilas e 

povoados. Mas se o parente, ou o amigo mais velho do leitor for emanado de classes 

populares, como: capoeiristas, ambulantes, boêmios, mães de santo, pais de santo, ou, quem 

sabe, um atuante sindicalista, as lembranças da polícia, com certeza, não serão as mesmas 

referidas acima. Certamente suas lembranças serão permeadas por cenas de repressão, 

truculência, abuso, enfim, de controle social.    

É comum em filmes, novelas de época ou como já dissemos na memória de muitos 

cidadãos mais velhos, pessoas talvez de oitenta, noventa anos, a imagem de policiais gentis 

que suspendiam a boina quando passava alguma distinta senhora, que ajudavam um cego a 

                                                           
2
 Acervo de jornais raros da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. 
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atravessar a rua, que se ofereciam para carregar as compras de uma senhorita, como uma 

forma de gentileza, por exemplo. Não podemos negar aqui que realmente existiram distintos 

policiais, no entanto, a presente pesquisa objetiva revelar outro lado, um lado ainda por se 

pesquisar, escarafunchar, buscar entender o cotidiano dos agentes da ordem e seu 

relacionamento com as diversas camadas da população. Nosso objetivo é investigar as 

práticas de abuso de poder policial, cometidas contra seguimentos da população baiana, 

identificando aspectos jurídicos, sociais e políticos que permearam a atuação policial entre os 

anos de 1900 – 1920 no Estado da Bahia e, por fim, identificar a reação das vítimas em suas 

diferentes formas de resistência e lutas.     

Só há uma forma de, em alguma medida, resgatar o cotidiano das ações policiais. É 

justamente consultando as fontes materiais que sobreviveram, resistindo às traças, a umidade, 

as intempéries do clima, e porque não dizer à ação humana, para que finalmente chegassem 

aos nossos dias. E o que vamos fazer com elas para alcançar o nosso objetivo? Vamos fazer 

aquilo que todo historiador “deve fazer por natureza”, ou seja, despertar o “espírito do 

detetive”. Pretendemos perguntar a essas fontes, questiona-las, colocá-las à prova, inquirir, 

retirar o máximo de informações, desvendando os possíveis “segredos” que elas guardam nas 

entre linhas, para, quem sabe, sanar um pouco as possíveis dúvidas do leitor sobre o tema aqui 

investigado. 

O recorte temporal se insere nas primeiras duas décadas do século XX (1900 – 1920). 

Esta escolha não é aleatória, uma vez que são nessas décadas que ocorrem importantes fatos 

na política e polícia baiana, a saber: A criação, do Gabinete de Identificação e Estatística em 

1911, da Guarda Cívica em 1912 o Arquivo Criminal em 1916 e a Escola Técnica Policial em 

1916. Também nesse período foram novamente definidas as competências das secretarias 

estaduais, no governo Severino Vieira (1900 – 1904), incluindo a que nos interessa - 

Secretaria de Segurança Pública. Daí o porquê iniciarmos o nosso ponto de partida no ano de 

1900.  

Para referendar nosso “espaço de inteligibilidade" como diria Julio Aróstegui,
3
 

analisaremos simultaneamente, dois períodos: o primeiro de 1900 a 1912 onde passaram pela 

direção da Secretaria um total de oito secretários de Segurança Pública, com períodos de 

gestão bastante curtos, com uma média de menos de dois anos cada um. No segundo período 

de 1912 a 1920 houve uma administração longa de cerca de oito anos exercida apenas pelo 

                                                           
3
 ARÓSTEGUI. J. A pesquisa histórica: teoria e método. Tradução de Andrea Dore. Bauru, SP: Edusc, 2006. 

p.473. 
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bacharel José Álvaro Cova. Escolhemos o referido recorte objetivando constatar 

permanências e rupturas, ou seja, captar o movimento, realizando aquilo que Antoine Prost
4
 

salienta como sendo a primeira tarefa do historiador “classificar os acontecimentos na ordem 

do tempo”; no nosso caso, o das atividades policiais nos dois períodos, a fim de compará-los. 

Um momento de rotatividade e outro de regularidade de gestão. 
5
    

A abordagem espacial se ocupa do espaço compreendendo a Bahia nas primeiras 

décadas do século XX. Não optamos por recortes geográficos menores, como Salvador, por 

exemplo, por compreendermos que o problema da violência policial compreende diversas 

regiões, e ainda mais, a polícia é uma instituição estadual, ou seja, ela possui um regimento 

interno valido para todo o estado. Portanto, os problemas relacionados a estes abusos, 

violências, consumo exagerado de álcool, prisões arbitrárias, se manifestavam em qualquer 

parte do Estado. Além do mais, negar os atos criminosos praticados pela polícia baiana no 

interior, seria silenciar as queixas e relatos que chegavam ao gabinete dos Secretários de 

Polícia, por meio de correspondências sobre a forma de ofícios, da parte de juízes e de 

Delegados, que deram detalhes interessantes acerca da trama aqui investigada. A própria 

imprensa baiana da época publicava notícias acerca dos mesmos fatos.  

As fontes, por meio dos jornais, ofícios e processos revelam que a polícia podia ter 

comportamentos reprováveis tanto numa vila ou em uma grande cidade como Salvador, 

guardadas as proporções da época. Embora caiba ressaltar que a capital baiana fosse provida 

de mais conflitos, devido a maior concentração populacional disponha de uma maior 

abundância de fontes, disponíveis. O que mudava de um lugar para o outro era a intensidade e 

não as práticas; restringir esses problemas a Salvador seria uma opção arbitrária que poria em 

risco a análise global dos acontecimentos.  

A nossa análise, sempre que possível, procurará dar nomes e voz aos atores sociais. 

Não é nossa pretensão diluir as vítimas e os agentes da ordem, apenas em segmentos sociais, 

mais sempre que possível traremos dados sobre eles. Isso não significa individualizar suas 

ações, uma vez que é do nosso entender que não é possível compreender as ações individuais, 

sem a análise do macro, ou seja, é reconhecer que as ações dos sujeitos ocorrem sobre a 

influência de realidades do meio social. Arostegui chama a atenção para o fato de que “o 

                                                           
4
 PROST. A. Doze lições sobre a história. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008, p. 107.  
5 No livro PALMA, Alcides Passos. História da policia civil da Bahia. Empresa gráfica da Bahia, 1978. P.p 208 

e 209. Podemos encontrar a relação completa dos nomes e do período de posse de todos os secretários de policia.   
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método histórico deve buscar o coletivo sem esquecer os indivíduos” uma vez que “nenhum 

desses planos da realidade social contém em si mesmo toda a sua inteligibilidade. O processo 

histórico se configura sempre pela interação das estruturas e dos sujeitos”. 
6
 Também não é 

pretensão nossa fazer uma “cliometria”, ou seja, uma história serial calcada em dados 

estatísticos, sobre as práticas arbitrárias da polícia no referido período, até porque não 

dispomos de fontes e dados confiáveis e precisos para tal reflexão.      

   Investigar as faltas cometidas pela polícia baiana contra a população torna-se 

relevante à medida que tal temática é muito carente de estudos históricos; carência que não se 

refere apenas ao estado da Bahia, mas sim a todo o Brasil, principalmente as que envolvem as 

classes populares
7
 e seus enfrentamentos com os “mantendedores da ordem”. Além do mais, 

os trabalhos históricos disponíveis pertencem a um viés de exaltação à corporação policial 

evidenciando os grandes feitos da instituição em nome da segurança da população e 

manutenção da ordem. Entre elas se destacam: A história da polícia civil da Bahia, 150 Anos 

da polícia militar da Bahia e Notícias sobre a polícia militar da Bahia no século XIX. 
8
  

Estas obras “oficiais” são de autoria de membros da própria corporação, que se 

preocupam em ressaltar a atuação da instituição, na tentativa de se manter a ordem, o bom 

funcionamento da segurança pública e as dificuldades de se realizar tais funções, essas obras 

se constituem em fontes de suma importância, já que trazem dados relevantes sobre a história 

da polícia militar e civil da Bahia como: os tipos de fardamentos, os cargos da instituição, a 

relação e o período de gestão dos Secretários de Polícia, fotografias e datas de criação de 

importantes órgãos internos da Secretaria de Segurança Pública.  

Quanto aos estudos relacionados à polícia no Brasil, é importante salientar que, até a 

década de 1980, as pesquisas, de então, colocavam a polícia como “mero instrumento de um 

Estado violento, autoritário e repressor”, enquanto que o policial aparecia “como um 

indivíduo secundário que está a serviço dos interesses burgueses para manter o controle social 

sobre as classes populares”. Os homens de farda aparecem sob a forma de “inimigo ou traidor 

                                                           
6
 ARÓSTEGUI. Julio. Op. Cit. p. 58. 

7
 FONTELES NETO, Francisco Linhares. Vigilância, impunidade e transgressão: faces da atividade policial na 

capital cearense (1916 – 1930). Fortaleza. Dissertação de mestrado em história, UFC/CE 2005. P 14 
8
 ARAÚJO. Major Oséias Moreira de. Notícias sobre a polícia militar da Bahia no século XIX. Bahia: Imprensa 

Oficial da Bahia, 1949. COSA, Adroaldo Ribeiro. 150 Anos da polícia militar da Bahia. Salvador: Empresa 

gráfica da Bahia, 1975. PALMA, Alcides Passos. História da polícia civil da Bahia. Empresa gráfica da Bahia, 

1978. 
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da classe trabalhadora e dos grupos menos favorecidos, sujeito amorfo e sem vontade própria 

que cumpriria as ordens de seus superiores”.
9
   

A partir da década de 1980 e início dos anos 1990 as pesquisas desenvolvidas por 

Marcos Bretas deram um novo olhar sobre os estudos da corporação policial, sem aquele 

velho estigma de inimigo da classe trabalhadora, de modo que a polícia passa a ser entendida 

como um espaço de luta pelo poder e o policial um sujeito histórico que age “dentro de seus 

limites, possibilidade e condições de trabalho”.   

A historiografia baiana ainda necessita de estudos sobre o tema vinculado às 

instituições policiais, ou melhor, o Brasil ainda carece de pesquisas desse tipo, como enfatiza 

Francisco Fonteles Neto
10

 em sua dissertação de mestrado Vigilância, impunidade e 

transgressão. Fonteles Neto investigou o comportamento dos agentes da ordem em Fortaleza 

no princípio do século XX. Destacam-se como estudiosos do assunto Marcos Luiz Bretas, 

com uma importante produção sobre temáticas relacionadas à polícia carioca, entre as quais, 

destacamos: Ordem na cidade 
11

 e A guerra das ruas: Povo e polícia na cidade do Rio de 

Janeiro. 
12

  Também não podemos deixar de mencionar os trabalhos de Marcelo Martins A 

civilização do Delegado: modernidade, polícia e sociedade em São Paulo nas primeiras décadas da 

República, 1889 – 1930 
13

 e Policia, policiamento e o aparelho policial na Província de São Paulo no 

final do Império 
14

 de André Rosemberg, ambos os trabalhos defendidos recentemente no 

programa de Pós-Graduação em História Social da USP.  

 Entre as nossas fontes podemos citar artigos de vários jornais que circulavam na 

época, entre eles: o Diário de notícias, o Jornal de notícias, o Diário da Bahia, o A Tarde e 

Gazeta do Povo que se encontram na Biblioteca Publicam do Estado da Bahia. Utilizamos 

também ofícios de delegados e juízes das comarcas interioranas, decretos do governo entre os 

anos de 1901 a 1920. Em relação aos assuntos da Secretária de Polícia, alguns processos 

                                                           
9
Sobre esses trabalhos ver: FONTELES NETO, Francisco Linhares. O “BOBBY” NOS TRÓPICOS? 

Considerações sobre a tentativa de reestruturação da polícia na capital cearense 1916-1919. Revista História 

Social, nº 16, primeiro semestre de 2009. p. 106.  
10

 FONTELES NETO, Francisco Linhares. Vigilância, impunidade e transgressão Op. Cit. p. 14 
11

 BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das ruas: Povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Arquivo nacional, 1997. 
12

 BRETAS, Marcos Luiz. Ordem na cidade: O exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro 

1907 – 1930. Rio de Janeiro, Rocco, 1997. 
13

 MARTINS, Thadeu. A civilização do Delegado: modernidade, polícia e sociedade em São Paulo nas 

primeiras décadas da República, 1889 – 1930. Tese de Doutorado em História Social, USP/ São Paulo, 2012.  
14

 ROSEMBERG, André. Polícia, policiamento e o aparelho policial na Província de São Paulo no final do 

Império: a instituição, na prática cotidiana e cultura. Tese de doutorado em História Social, USP/SP, 2008. 
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crimes, relatório do chefe de Polícia e relatório de delegado regional, todos depositados no 

Arquivo Público do Estado da Bahia. 

A análise, do historiador social inglês, Edward P. Thompson possibilitou a abordagem 

de uma “história vista de baixo” desde então esse conceito passou a ocupar a abordagem 

conceitual de diversos historiadores, possibilitando explorar experiências históricas de 

homens e mulheres cuja existência era ignorada pela historiografia, tais como os operários, os 

presos, as mulheres, as prostitutas, os trabalhadores do campo e os soldados de baixa patente 

entre outros.
15

 

Esse conceito de “história vista de baixo” vai se opor a algo “de cima”, nesse caso à 

história das elites, reis, chefes de Estado, políticos e líderes militares.
16

 Tal abordagem parte 

do pressuposto que as “pessoas comuns”, num sentido mais amplo, foram agentes sociais que 

atuaram no mundo. Através dessa corrente teórica da historiografia é que se baseará a 

presente pesquisa, objetivando trazer à tona os fatos envolvendo determinados seguimentos da 

população baiana e seu relacionamento cotidiano com as forças policiais. Graça a essa 

roupagem confeccionada pela história, será possível trazer à luz fatos antes tidos como 

insignificantes como, por exemplo: o espancamento de um popular, o encarceramento de um 

louco, a prisão ilegal de um trabalhador ou até mesmo ameaças, brigas, ofensas envolvendo 

algum praça e a população em geral, observando essa população vitimada, da violência 

policial, enquanto sujeitos históricos que se opuseram as práticas ilegais, das mais diferentes 

formas de resistência e de lutas, afinal, como aponta Hebe Matos, a história social tem como 

nexo básico uma forma de abordagem “que prioriza a experiência humana e os processos de 

diferenciação e individuação dos comportamentos e identidades coletivos sociais na 

explicação histórica”. 
17

  

Dividimos esta dissertação em três capítulos. No primeiro, procuramos examinar o 

funcionamento da polícia na Bahia. Buscamos compreender o que significava ser um policial 

naquele período, quem eram quais as formas de ingresso na instituição, quais as condições 

técnicas e obrigações que estavam submetidos estes agentes e quais as expectativas que a 

sociedade baiana, por meio da imprensa, possuía em relação a corporação. 

                                                           
15

 SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In. BUEKE, Peter. (org) A escrita da história: novas perspectivas. 

SP: Ed da UNESP, 1992. p. 41. 
16

 Idem. p.58 
17

 CASTRO, Hebe. História Social. IN. CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da 

história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. pp. 89 e 90. 
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No segundo capítulo, objetivamos demonstrar o cotidiano da atividade policial, 

evidenciando com quem se relacionavam, quais os grupos sociais se constituíam enquanto 

alvo em potencial das suas abordagens e conflitos. Procuramos mostrar quais as principais 

formas de abuso de poder, aonde ocorria, sobre quais formas, quem eram as vítimas e os 

principais motivos de tais arbitrariedades. Na última parte desse capítulo, procuramos dar 

ênfase aos comportamentos de ordem e de desordem aos quais os agentes da força pública, 

estavam inseridos. 

No terceiro capítulo, priorizamos abordar a reação da sociedade em relação ao que 

consideravam práticas arbitrárias por parte da corporação policial. Examinamos os discursos 

da imprensa e de alguns magistrados condenando as violências policiais, as iniciativas das 

vítimas em relação aos crimes e quais as atitudes da sociedade frente a essas questões e, por 

fim, investigamos as consequências punitivas que recaiam sobre os agressores, qual o ponto 

de vista das autoridades constituídas em relação a esses problemas e se houve atitudes em prol 

da melhora da polícia. 

Cabe ressaltar que este trabalho não esgota, de forma alguma, o tema aqui estudado, 

pelo contrário, abre uma série de questionamentos a respeito das relações entre a polícia e a 

sociedade baiana, que podem futuramente ser investigados mais profundamente, como: a 

relação entre abusos e a condição racial das vítimas, a criminalidade entre as mulheres e o 

alcoolismo.  

Finalizando, diríamos que este é um trabalho que procura dar visibilidade a fatos que, 

a priori, podem passar despercebidos, como um espancamento, uma prisão, uma perseguição, 

mas que, no entanto, mostram o cotidiano de práticas tão comuns e bastante atuais, sendo não 

raramente veiculadas nas páginas e nas telas de televisão e computadores, assistidas por 

milhões de brasileiros em pleno século XXI.                          
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CAPÍTULO I 

A POLÍCIA NA BAHIA 
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1.1  As corporações Policiais: Um breve Histórico 

 

O momento compreendido entre o início do século XVIII e final do XIX corresponde 

à mudança de percepção, na qual, juristas e filósofos concluíram ser mais rentável vigiar do 

que punir.
18

 Assim, as práticas, métodos e técnicas de vigilância dos órgãos policiais só 

aumentariam desse período em diante. 

A polícia, como instituição, nasceu de uma necessidade social e de forma paralela ao 

desenvolvimento da sociedade humana. Legalmente, a polícia é definida como um conjunto 

das forças públicas destinadas a manter ou restabelecer a ordem social e assegurar a proteção 

das pessoas e propriedades.
19

 A polícia metropolitana de Londres, criada em 1829, é 

comumente considerada o marco inicial de um longo processo que redundou na 

profissionalização policial. De acordo com Luis Antonio Souza, 

 

(...) a criação da polícia metropolitana constitui marco tanto no combate ao 

crime quanto na definição dos princípios gerais que permitiram a emergência 

de um novo conceito de ordem urbana e do padrão de sociabilidade 

admitido.
20

 

 

Antes de tudo, esse novo conceito demandou, como diria o historiador Robert Storch, 

uma “notável envergadura dos dispêndios em recursos humanos e no fomento de novas 

iniciativas direcionadas para o controle social, sendo a polícia uma das agências centrais 

criadas para fazer frente ao que seria uma grande desordem cotidiana”.
21

 

A profissionalização refere-se a uma preparação explicita para realizar funções 

exclusivas da atividade policial. David Bayley considera o termo profissionalização um 

quanto embaraçoso, especialmente “a partir do momento em que passou a significar, nos 

meios policiais, um tipo de condição desejada, ao invés de atributos comportamentais 

alcançados”. Bayley avalia o termo racionalização, mais adequando, no sentido de uma auto - 

administração consciente, embora ressalte que o termo em questão possui conotações que 

atrapalham seu significado. As atividades relacionadas à profissionalização policial estão 

                                                           
18 FOUCAULT, Michel. A microfísica do poder. Rio de Janeiro. Editora graal, 1979. p. 130. 
19

 SANTOS, Fernanda Guedes dos. “O comércio do Prazer e a ação policial e jurídica em Porto Alegre” (1889 

– 1930). Dissertação de Mestrado em História, PUC/RS, 2008. p. 77.   
20

 SOUZA, Luis Antonio Francisco de. Autoridade, Violência e Reforma Policial. A Polícia Preventiva Através 

da Historiografia de Língua Inglesa.  Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 22, 1998, p.265-294. p. 265. 
21

 STORCH, Robert. O policiamento do cotidiano numa cidade vitoriana. Revista brasileira de história, cultura e 

cidades, ANPUH, marco zero, 1985. p. 8 
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ligadas ao recrutamento por mérito, ao treinamento formal, à evolução na carreira estruturada, 

à disciplina sistemática e trabalho em tempo integral. 
22

       

As causas da profissionalização policial
23

 ocorrem no momento em que surge uma 

necessidade de instrumentos confiáveis de controle através do uso da força. No período 

moderno, a profissionalização policial tem sido considerada essencial para uma administração 

eficiente, desse modo, os governos estudavam inovações feitas em outros lugares e as 

copiavam em seus próprios países.
24

    

Assim sendo, o conceito de prevenção ganhou terreno entre os reformadores, no 

século XIX, quando os representantes do poder do Estado passaram a funcionar como uma 

espécie de “observatório da vida social” dispondo de instrumentos privilegiados de repressão 

ao crime. A vigilância, o controle e a repressão das “ações populares coletivas passaram para 

as mãos de agências governamentais especializadas, como a polícia, os promotores, espiões, 

assistentes sociais entre outros”.
25

     

De acordo com Robert Storch, no século dezenove, da Inglaterra vitoriana “lançou-se 

um ataque sem precedentes contra pequenos delitos, divertimentos populares e outros tipos de 

desordem urbana até anteriormente tolerados.”
26

 Desse momento em diante, brigas em 

tavernas, violências coletivas, jogos, furtos, assaltos e roubos, passaram a fazer parte do 

conjunto de obrigações da polícia no intuito de reprimir, prevenir, além de serem 

encarregados de passar uma mensagem de ordem e modos comportamentais de como 

deveriam agir os policiados. Sendo assim, a polícia foi projetada para atuar enquanto um 

instrumento de disciplina urbana. Os policiais passaram a ser considerados como uma espécie 

de “missionários domésticos”, com o papel de impor uma conduta moral sobre a população 

trabalhadora.
27

 

                                                           
22

 BAYLEY, David. Padrões de Policiamento: uma análise internacional comparativa. 2ª Edição. EDUSP. São 

Paulo, 2006. p. 25. 
23

 O autor Norte Americano David Bayley, embora reconheça que estabelecer uma data precisa para o 

estabelecimento da polícia profissional seja uma tarefa imprecisa ou opinativa, considera o século XIX a grande 

era da profissionalização policial e a criação da polícia metropolitana de Londres, em 1829, o momento da 

grande virada em direção à profissionalização. O recrutamento era feito com base em sexo, altura e 

personalidade para ler e escrever. O treinamento era obrigatório, embora consistisse quase que exclusivamente 

na repetição das ordens. Bayley destaca o Japão, uma vez que, naquele país, além da profissionalização da sua 

polícia como os outros países europeus, ele foi o primeiro a desenvolver escolas de treinamento para os policiais 

de todos os níveis. BAYLEY. David. Op. Cit. pp. 60-62.       
24

 Idem. p. 63. 
25

 SOUZA. Luis Antonio Francisco de. Autoridade, Violência e Reforma Policial Op. Cit. p. 265. 
26

 STORCH, Robert. O policiamento do cotidiano numa cidade vitoriana.  Op. Cit. p. 9 
27

 SOUZA, Luis Antonio Francisco de. Autoridade, Violência e Reforma Policial. Op. Cit. 266. 
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A chegada da polícia exigiu, por parte das camadas populares, um sacrifício bastante 

doloroso, uma vez que os novos padrões de decoro urbano imposto pelas classes dirigentes 

iam desde a simples “troca de mercadorias, ao lazer e a vida social” 
28

. A disciplina urbana 

pretendida pelas elites burguesas objetivava definir aonde e sob que condições as categorias 

populares podiam se divertir ou, até mesmo, trabalhar, definindo horários e locais para tais. 

Para chegar aos objetivos pretendidos, foram necessárias ações de caráter repressivo e 

regulador. Como exemplos, temos as ações que proibiam o comércio aos domingos, dia em 

que a burguesia ia à igreja; as leis contra jogos e apostas de rua; tentativas de reprimir ou 

impedir a realização de festivais; a proibição dos banhos nus, entre outras. Robert Storch 

argumenta que todas essas atitudes podem ser interpretadas de diferentes modos: “como 

repressão e hostilidade ou como a regulamentação sadia da vida urbana em seu dia-a-dia e a 

manutenção de um padrão mínimo de ordem básico”.
29

 Desse modo, no século dezenove a 

Inglaterra tornou-se uma sociedade policiada e não um Estado policial. 

Eric Hobsbawm pontua que, durante o transcurso de todo o século XIX, a maior parte 

dos Estados do Ocidente, teriam eliminado a posse e o uso de armas, por parte de seus 

cidadãos, exceto para uso desportivo. Na Grã-Bretanha, as convenções chegaram a proibir o 

uso de facas e adagas em lutas, por ser “anti-inglês” e criaram regras para as lutas de boxe e 

assemelhadas – as regras de Quensberry. Em condições de estabilidade social, até o poder 

oficial passou a sair desarmado em público.
30

 No Reino Unido, os policiais só andavam 

armados na Irlanda do Norte, conhecida por seu potencial insurrecional, mas não na ilha 

maior. Ainda de acordo com Hobsbawm, as revoltas públicas, arruaças e marchas foram 

sendo cada vez mais institucionalizadas, ou seja, reduzidas, ou transformadas em 

manifestações negociadas previamente com a polícia. Todas estas transformações só foram 

possíveis graças a constante ampliação dos poderes do Estado nacional que empenhava cada 

vez mais “recursos, espectro de atividades, conhecimento e controle sobre o que acontece em 

seus territórios”
31

, incluindo o controle da força armada.          

O surgimento da polícia, na Bahia, ocorreu por outros motivos, que diferem dos da 

Inglaterra vitoriana, embora o modelo inglês fosse inspirado, ou, ao menos, nela se guiaram 

várias nações. Na Bahia, a criação da polícia se deu nos “rescaldos dos movimentos 

                                                           
28

 STORCH Robert. O policiamento do cotidiano numa cidade vitoriana. OP. Cit. pp. 15-16. 
29

 Idem, p. 19. 
30

 HOBSBAWM, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 

143. 
31

 Idem. p. 142. 
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revolucionários consolidadores da independência do Brasil na Bahia”
32

. Os ressentimentos, 

oriundos após séculos de dominação lusitana, ainda estavam muito latentes na sociedade 

baiana, no início do século XIX. Os ânimos estavam muito agitados, o que dava uma 

sequência de agitações e desordens, inclusive nos quartéis. A população baiana estava 

descontente com a presença de portugueses, em altos cargos públicos e no domínio do 

comércio. É nesse quadro que surge o corpo de polícia, com a incumbência de restabelecer e 

manter a ordem na então província da Bahia. 

Pelo Decreto imperial de 17 de fevereiro de 1825, mandava-se organizar um corpo de 

polícia na Bahia: 

 

Manda organizar na cidade da Bahia um corpo de polícia. 

Sendo muito necessário para a tranquilidade e Segurança Pública da cidade 

da Bahia, a organização de um corpo, que sendo-lhe incumbido aqueles 

deveres responda imediatamente pela sua conservação e estabilidade: Hei 

por bem. 

Manda organizar na cidade da Bahia um corpo de polícia, pelo plano que 

com esse baixa, assinado por João Vieira de Carvalho, do meu conselho de 

Ministros e Secretário de Estado dos negócios de Guerra. 

O conselho de Ministros o tenha entendido e o faça executar peço,  

17 de fevereiro de 1825 com a rubrica de sua majestade imperial. 

(a) João Vieira de Carvalho. 
33

  
 

Entre as atribuições do corpo de polícia estavam: realizar o policiamento cotidiano, 

zelar pelas aplicações das posturas municipais e os infratores das mesmas, que em caso de 

descumprimento de tais posturas poderiam ser presos pela ordem dos juízes de paz.
34

  

Por ordem imperial, o fardamento dos corpos de polícia da Bahia e de Pernambuco 

deveriam ser os mesmos da polícia da corte
35

 (Rio de Janeiro). Como o uniforme era 

praticamente idêntico ao usado pelo 3º Batalhão do exército, só diferindo a cor dos canhões, 

que eram verdes, eles foram apelidados de periquitos. 

As ações praticadas pela polícia baiana, no transcurso do século XIX, se finalizavam 

majoritariamente em ações repressivas, a exemplo das que enfrentaram revoltas escravas, 

como a dos malês em 1835, a Sabinada em 1837 e os motins da “carne sem osso farinha sem 

                                                           
32

COSA Adroaldo Ribeiro. 150 Anos da polícia militar da Bahia. Salvador: Empresa gráfica da Bahia, 1975. p. 

33. 
33

ARAÚJO. Major Oséias Moreira de. Notícias sobre a polícia militar da Bahia no século XIX. Bahia: Imprensa 

Oficial da Bahia, 1949. p. 9. 
34

 Idem. p. 94 
35

 O desenvolvimento da polícia brasileira começou no Rio de Janeiro e espraiou-se pelas províncias, onde foi 

colocada sob a autoridade do presidente provincial. Ver BRETAS, Marcos Luís. Ordem na cidade: O exercício 

cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro 1907 – 1930. Rio de Janeiro, Rocco, 1997. pp. 42, 43. 
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caroço” e o motim do Teatro São João.
36

 Porém, com o declínio da população africana e 

escrava, sobretudo, no decurso da segunda metade do século XIX,  fez com que o medo da 

rebelião africana desse lugar à preocupação com a desordem urbana, sobretudo, a população 

livre e de cor. Dessa forma, os objetos da atenção policial, ao invés das sedições africanas, 

principal preocupação no momento de sua fundação e consolidação, passaram a ser os 

bêbados, jogadores, desordeiros, prostitutas, insanos e todos aqueles “que podiam ser 

enquadrados no conceito amplo e ambíguo de vadiagem, acusados de fomentadores da 

desordem social”.
37

 Sendo assim, nas últimas décadas do século XIX, o controle sobre a 

população urbana foi a principal marca e objetivo da atuação policial. 

No período que corresponde à segunda metade do século XIX e o final do Império, a 

estrutura do aparato policial da Bahia era composta pelos seguintes cargos: no topo, o Chefe 

de Polícia, nomeado diretamente pelo Imperador; abaixo dele, os delegados, subdelegados e o 

corpo de policiais armados, que tinham, por sua vez, sua própria hierarquia. Os cargos de 

delegado e subdelegados foram criados em 1841. Estes eram escolhidos pelo presidente da 

província, a partir de uma “lista tríplice feita pelo Chefe de Polícia”. O cargo de subdelegado 

não era remunerado, porém acrescentava poder, rentabilidade e prestígio a seus ocupantes.
38

 

A capital baiana contava com dois delegados, sendo um responsável pela área urbana da 

cidade e outro pelas suburbanas e rurais. Já os subdelegados eram responsáveis pelo 

policiamento cotidiano nas freguesias, assistidos por um “amanuense, por inspetores de 

quarteirão e, quando necessário, por oficiais de justiça e policiais da guarda urbana”, sendo 

estes últimos encarregados de rondar pela cidade à cata de infratores da lei.  

A aprovação da lei geral da abolição, em 1888, concedeu às forças policiais um papel 

fundamental, objetivando o controle das populações libertas. Segundo Iacy Maia, não se abriu 

mão da repressão aos ex-cativos, tomando-se medidas para manter os libertos num lugar de 

sujeição. Uma das alternativas teria sido o uso das “prisões correcionais ou para 

averiguações”. Essa medida consistia em manter o indivíduo na cadeia por alguns dias, sem 

que contra ele fosse feito qualquer procedimento legal. Esse tipo de prisão era uma “espécie 

de lição que se impunha a acusados de vadiagem, desordens e furtos, crimes considerados de 

                                                           
36

 Sobre revoltas no II Reinado ver MONTEIRO, Hamilton de Mattos. Nordeste insurgente (1850-1890). SP, 

Brasiliense, 1982. Coleção Tudo é História. Sobre os motins ver o artigo de REIS, João José, AGUIAR, 

Gabriela de. “Carne sem osso, farinha sem caroço: O motim: de 1858 contra a carestia na Bahia” Revista de 

História 135 (1996), pp. 133-159.  
37

 MAIA, Iacy Maia, “Os treze de maio: Ex-senhores, polícia e libertos na Bahia pós-abolição” (1888-1889). 

Dissertação de mestrado em história UFBA/BA, 2002. P. 50. 
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 REIS, João José. Domingos Sodré um Sacerdote Africano. Escravidão, Liberdade e Candomblé na Bahia do 

Século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. P. 22.  
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menor monta, para os quais dificilmente se abria um processo judicial”.
39

 Os detidos ficavam 

presos por alguns dias ou semanas e depois eram liberados, sem qualquer formalidade.             

No contexto do pós-abolição, as autoridades republicanas passaram a efetivar medidas 

enérgicas, no intuito de disciplinar os trabalhadores ambulantes, como vendedores de bilhete 

de loterias, de frutas, doces e engraxates; cabia à polícia zelar pelo comprimento de tais 

posturas municipais. As medidas também visavam disciplinar os ganhadores, carroceiros, 

empregadas domésticas, setores tradicionalmente ocupados por negros e mestiços. Também 

houve uma dura repressão policial contra “candomblés, batuques, sambas, capoeiras, ou 

qualquer outra forma de manifestação identificada” com a cultura africana.
40

     

A noção de uma polícia preventiva e vigilante, em que seus agentes deveriam ser 

exemplos a serem seguidos pela população, só ganhará fôlego no fim do século XIX e no 

início do século XX, quando o discurso de civilidade e modernidade, importado das potencias 

europeias, seduzirá as classes dirigentes baianas e brasileiras. As elites brasileiras tinham por 

meta a ser alcançada, ficar em pé de igualdade com as nações europeias, seja na economia, no 

cotidiano, nas instituições ou a até mesmo no desenvolvimento das ideias liberais, daí os 

reformadores republicanos terem, segundo Nancy Assis, a questão do controle social como 

uma meta fundamental. Vista sob essa perspectiva, a “problemática urbana seria tratada a 

partir do aperfeiçoamento das práticas normalizadoras e incidentes dos poderes públicos nas 

esferas do trabalho, do lazer e da família”,
41

 por meios coercivos e de cooptação, visando 

disciplinar e normatizar as relações entre homens e estes com as coisas, tanto no espaço 

público quanto no privado.  

Com a instauração da República, em 1889, novas práticas de controle da criminalidade 

foram implementadas, sobretudo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que posteriormente 

foram sendo reproduzidas pelo restante dos Estados da federação. As instituições policiais 

foram reformadas para exercer um maior controle dos espaços urbanos, uma polícia 

uniformizada e racionalmente distribuída pelas grandes áreas das cidades, passaram a 

regulamentar a vida dos cidadãos. Os policiais tiveram uma maior especificação legal e uma 
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ampliação das suas funções, autorizadas pelas técnicas e pelos princípios assimilados através 

da experiência britânica de polícia preventiva.
42

  

A modernização das polícias, no período da chamada Belle Époque, se concentrou na 

adoção de padrões reconhecidos de policiamento, na divisão e especialização das suas 

atividades e, sobretudo, no aprimoramento de práticas de identificação e investigação. 

Entretanto, a maioria dos Estados brasileiros não dispunha de recursos financeiros para arcar 

com os altos custos de um corpo policial moderno, à exceção de São Paulo e, em menor 

medida, do Rio de Janeiro. Para Thadeu Martins, isso teria pesado na “implantação de polícias 

equipadas pelo país”.
43

 Na região nordeste, isso teria ficado bem latente, uma vez que a 

“desconfiança em relação à polícia civil e a dificuldade de controlar o sertão levou os Estados 

do nordeste a privilegiarem o investimento em polícias militares”,
44

 mesmo enfrentando 

escassez de recursos, o investimento em polícias militares foi predominante na região.         

O princípio do período republicano, na Bahia, foi marcado por aumento da 

urbanização e industrialização que demandará acréscimo de efetivos policiais e dos órgãos 

técnicos de investigação cientifica, motivado pelo crescimento das taxas de criminalidade, na 

capital baiana, enquanto que no interior do estado a violência estava associada principalmente 

a grupos de bandoleiros, jagunços e contendas políticas fomentadas pela disputa de poder, 

envolvendo os chefetes políticos da região. 

 As primeiras décadas do século XX foram assistidas pela criação de diversos órgãos 

dentro da pasta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, como o Gabinete de 

Investigações, em 11 de agosto de 1910, a Guarda Civil, em 1912, a Escola Técnica Policial, 

em 1915. Essa era destinada ao ensino dos agentes policiais e dos guardas civis, contando 

com um curso superior de especialização para o ensino da polícia científica. Nenhum agente 

seria nomeado sem ter o curso de escola de polícia. Também por uma lei
45

, promulgada em 

1915, criou-se o Gabinete de Investigação e Capturas, uma seção subordinada à Diretoria do 

Gabinete de identificação e Estatísticas, com a finalidade de vigiar crimes de furtos e roubos, 

casas de tolerância, fiscalização de hotéis, casas de pensão e cômodos. Esses locais, assim 

como as hospedarias, eram lugares que precisavam ser visitados periodicamente pela polícia, 

porque eles concentravam um “grande número de pessoas, muitas das quais classificadas 
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como “vadias” e por nelas ocorreram uma série de acontecimentos”
46

 que necessitavam a 

intervenção policial. 

As ações de controle social irão se expandir na sociedade republicana brasileira, 

sobretudo, nas grandes cidades, aonde o aburguesamento das cidades ocorrerá de forma mais 

intensa. Sidney Chalhoub pontua que, na sociedade capitalista, as ações de controle social 

procuram abarcar todas as esferas da vida, todas as situações possíveis do cotidiano. Ainda 

segundo esse autor, o controle se exerce desde o estabelecimento de práticas disciplinares 

rígidas do “espaço e do tempo na situação de trabalho até a tentativa de normatizar ou 

regularizar as relações de amor e de família, passando nos interstícios, pela vigilância e 

repressão continuas dos aparatos jurídicos e policiais”.
47

   

É na conjuntura de modernização, ou pelo menos de tentativas de modernização, no 

aparelho policial baiano, que vão se desenrolar os acontecimentos que surgirão no decorrer da 

dissertação. As palavras Civilidade e Modernidade serão os fios condutores para se pensar as 

principais questões arroladas no transcurso do texto.  

   

   

 

 

1.2 A Secretaria de Polícia em um contexto de modernidade   

 

A Secretaria de Segurança Pública, criada ainda no Segundo Reinado, com o nome de 

Secretaria de Polícia, não se enquadrou aos moldes da administração estadual, que na 

Primeira República, foi constituída de forma federativa, enquanto que a estrutura estatal 

monárquica possuía um modelo centralizador.
48

 Contudo, as competências das diversas 

Secretarias de Estado foram definidas mais especificamente no governo Severino Vieira 

(1900 – 1904). Pelo decreto de Nº 126 ficavam assim estabelecidas as competências da 

Secretaria de Polícia e Segurança Pública:
49
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I – A segurança da sociedade em geral e a garantia dos direitos individuais pela 

manutenção da ordem; 

II – A organização e administração da polícia administrativa e judiciária; 

III – As medidas para a prevenção e repressão dos crimes e contravenções; 

IV – A organização e administração da força policial pelo território do Estado; 

V – A distribuição da mesma pelo território; 

VI – O regime penitenciário correcional e detentivo; 

VII – As prisões em geral; 

VIII – As colônias correcionais e estabelecimentos fundados para a educação de 

menores abandonados ou vagabundos. 

  De acordo com a legislação vigente, a Secretaria de Segurança Pública deveria ser 

dirigida por um secretário, nomeado pelo governador do estado, sendo o único requisito para 

exercer o cargo, que o indicado possuísse o título de bacharel em direito. Na comarca da 

capital, o chefe de polícia deveria ter três delegados auxiliares, sendo um deles responsável 

pela jurisdição da polícia do porto, ou seja, responsável pela vigilância das áreas marítimas da 

cidade. A estes delegados também eram exigidos os títulos de bacharel em direito. Já nas 

comarcas do interior do estado, ficava estabelecido que cada município teria um delegado e 

nos distritos policiais um subdelegado, ambos nomeados pelo chefe de polícia.  

O cargo de Chefe de Polícia era uma peça fundamental no regime republicano das 

primeiras décadas do século XX, isso porque o processo eleitoral era marcado pela coerção, 

compra de votos, fraudes nas urnas coletoras, entre outras, e a polícia era, pois, indispensável 

para realização de muitos desses serviços. De acordo com Consuelo Novais Sampaio, havia 

“um desmonta e remonta eleitoral, isto é, a substituição de funcionários governamentais, 

principalmente delegados de polícia às vésperas das eleições”.
50

 Mas o interesse não se 

restringia apenas aos processos políticos. Segundo Marcos Bretas, que estudou a realidade da 

polícia carioca, no princípio do século XX, o cargo de chefe podia representar ganhos 
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profissionais, já que era uma oportunidade “de trabalhar em contato íntimo com a elite 

política, oferecendo grandes oportunidades para obter vantagens e benefícios profissionais”.
51

 

Estar à frente da chefatura de polícia, significava comandar a maior Secretaria de 

Estado na Bahia, uma vez que, de acordo com Álvaro Santos
52

 a secretaria reunia cerca de 

69,4% dos servidores públicos estaduais. A mesma ainda congregava a “maior categoria 

sócio-ocupacional do Estado isto é, os 3.600 membros da brigada policial (152 oficiais e 3448 

praças) que somavam 90,1% dos empregados dos órgãos daquela secretaria” em 1920.   

Quanto às vantagens financeiras de se ocupar o cargo de chefe de polícia, pode-se 

dizer que eram significativas. Ao consultarmos o livro referente à folha de pagamento da 

central de polícia do ano de 1910, podemos verificar que um chefe de polícia, nesse período 

ganhava uma média de 12 contos de réis anuais, compostos de um ordenado mensal de 

666,666 mil réis e uma gratificação de 333,334 mil réis, totalizando 

um conto de réis mensais.
53

 Já um delegado possuía um ordenado de 

666,666 mil réis, acrescido de 133,334 mil réis de gratificação, 

perfazendo anualmente um total de 4 contos e oitocentos mil réis. 

Uma quantia bastante significativa se comparada com os soldos 

irrisórios que os soldados da brigada policial ganhavam, depois de 

meses de atraso.  

Durante o período entre 1900 e 1912, na Bahia, cerca de oito 

secretários estiveram à frente da Secretaria de Polícia. Por sua vez, o 

período de 1912 e 1920 tivemos apenas um nome exercendo o   

comando da Secretaria - José Álvaro Cova. Sem dúvida, Cova foi o 

Chefe de polícia mais importante na Primeira República, tanto pelas realizações quanto pelo 

tempo de chefia. Segundo Josivaldo Oliveira, Cova se destaca na “campanha contra a 

vagabundagem”
54

 que nós analisaremos no próximo capítulo.                                                         
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SECRETÁRIOS DE POLÍCIA 1900 a 1920 

            SECRETÁRIO                                                               DATA DE POSSE 

Asclepíades de Araújo Góes 14/11/1889 

Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque 12/03/1901 

João Pedro dos Santos 23/09/1902 

Aurelino de Araújo Leal 28/05/1904 

José Maria Tourinho 05/01/1906 

Antônio Carlos de Souza Dantas 29/10/1908 

Francisco de Aguiar Liberato de Matos 16/09/1911 

Clovis Moreira Spínola 11/03/1912 

José Álvaro Cova 29/03/1912 

Antonio José Seabra (assume no lugar de José Álvaro Cova) 29/04/1920 

 FONTE: PALMA. Alcides Passos. História da polícia civil da Bahia...  Op. Cit. pp. 208, 209.  

Ao longo das primeiras décadas da República, o Brasil sofreu intervenções 

urbanísticas, arquitetônicas e sociais, que começaram no Rio de Janeiro, na administração do 

prefeito Pereira passos (1904 – 1906), se irradiando por todo o país.
55

 Essas intervenções 

seguiam um modelo europeu, sobretudo o parisiense de largas avenidas e arquitetura 

moderna. As reformas urbanas na Bahia tiveram seu surto de realizações durante o primeiro 

governo de José Joaquim Seabra (1912 – 1914). Segundo Rinaldo Leite, a administração 

Seabra foi responsável por grandes intervenções na cidade de Salvador, “abrindo avenidas, 

alargando ruas, construindo novos edifícios públicos e reformando outros, bem como, 

incentivando as edificações e as reformas particulares”.
56

 

Contudo, o projeto modernizador não estava recluso apenas as obras arquitetônicas, o 

projeto era muito mais abrangente, antes de tudo, civilidade significava modernização, 

higienização, moralização dos costumes, ações de controle social e regulamentação do uso 

dos espaços públicos. Até porque, como assinala Rinaldo Leite, “as reformas urbanas 

modernizadoras deveriam cumprir um objetivo pedagógico sobre os habitantes da cidade, de 
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modo que a exposição pública, por meio dos melhoramentos materiais, fosse internalizada 

pelas pessoas”.
57

  

 E são justamente esses aspectos que nos interessam para analisar como as instituições 

policiais se portaram diante do que chamamos aqui de “respingo de modernidade” que caiu 

sobre elas. Entre os males da civilização que deveriam ser combatido estavam: a prática de 

jogos, o consumo desbragado do álcool, a prostituição, a vadiagem, os desordeiros e os 

inúmeros gatunos que infestavam a cidade. Como já dissemos, as instituições policiais 

sofreram um “respingo de modernidade” e José Álvaro Cova foi o responsável pela criação do 

maior símbolo de modernidade na polícia baiana nesse período; a Guarda Civil em 1912. 

A existência de uma Guarda Civil era mais um elemento do repertório a reconhecer a 

civilização de uma cidade, como apontou um editorial do Diário de Notícias, de 07 de 

outubro de 1912, “Todas as grandes cidades europeias e americanas, por mais intensa e 

cosmopolita que seja a sua população, tem a sua guarda civil, disciplinada e querida”.
58

  

Apesar de ser criada em 1912, o projeto de implementação da Guarda Civil já estava 

previsto em Lei desde 1904, quando, no governo José Marcelino (1904 – 1908), a Lei Nº 613, 

autorizava a divisão da polícia em militar e civil, sendo que a civil deveria ficar responsável 

pelo policiamento da capital. Ela ainda pontuava que a fixação da polícia civil poderia ser 

realizada assim que as condições orçamentárias do estado permitissem. Segundo a mesma 

Lei, o estado poderia iniciar os trabalhos da Guarda civil com pelo menos 100 guardas, a 

serem distribuídos pelos bairros mais populosos, e não sendo permitido ultrapassar o máximo 

de 400 guardas.
59
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                                         Decreto de criação da Guarda Civil da Bahia em 1912. 

 

Assim, em 17 de agosto de 1912, pelo Decreto Nº 1551, o Governador José Seabra 

cria a Guarda Civil do Estado.
60

 Inicialmente, a corporação começou justamente como 

recomendava a Lei de 1904, ou seja, um total de 100 guardas sendo 15 de 1ª classe, 35 de 2ª 

classe e os outros 50 de 3ª classe. Os critérios exigidos para ocupar o posto de guarda civil 

eram: possuir no mínimo 21 anos de idade e no máximo 35, altura mínima de 1,60 m, boa 

aptidão física, atestado de moralidade, saber ler, escrever e contar, nunca ter sofrido 

penalidade alguma. Ainda poderiam ser aproveitadas para a composição dessa primeira 

organização, os praças do regimento policial (militar), que se distinguissem por sua conduta 

militar e cívica. O chefe dos guardas civis deveria possuir um livro de registro de portarias e 

ordens do Chefe de Polícia, a distribuição diária dos guardas e o ponto de estacionamento dos 

mesmos. O editorial do Jornal de Notícias, de 05 de setembro de 1912, traz os detalhes sobre 

as atribuições a serem realizadas pelos guardas civis. 
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Os guardas civis e as praças designadas para o policiamento incube: 

permanecer asseados e atentos nos seus postos exercendo severa e incessante 

vigilância sobre os movimentos das ruas e os costumes dos moradores e dos 

transeuntes; prender e conduzir imediatamente à presença do comandante do 

corpo as pessoas encontradas na prática de algum crime, ou forem 

surpreendidas com algum instrumento apropriado para a execução de algum 

delito[...] Devem conduzir as estações policiais mais próximas, as pessoas 

encontradas com as vestes ensanguentadas,[...] As que estiverem danificando 

arvoredos, edifício, obras públicas, ou particulares, os cavaleiros ciclistas ou 

condutores de veículos que causarem algum sinistro ou desastre, as pessoas 

encontradas conduzindo objetos, que se tornem suspeitos de terem sido 

adquiridos por furto ou roubo, os indivíduos em estado de embriagues, os 

alienados, os decrépitos, os que estiverem dormindo nas ruas, praças, adros 

de templo e edifícios públicos, as pessoas vestidas de modo ofensivo a moral 

e os bons costumes pelas ruas e praças, ou a se banhar em lugar público.[...] 

Não permitir que os botequins e tavernas e outras casa de negócio fiquem 

abertos além das horas marcadas, intimar os indivíduos nelas envolvidos a se 

acomodarem sob pena de prisão.
61

   

 

As atribuições a serem cumpridas pelos guardas civis iam além da efetuação de 

prisões e averiguação. Antes de tudo, o guarda deveria ter uma postura moral, civilizada, 

digna de uma capital que objetivava possuir um status de civilidade. Por isso, deveria se 

abster do jogo, da bebida e ficar distante das pessoas de maus procedimentos. O guarda 

deveria “tratar com delicadeza todas as pessoas, ainda que estas não lhes retribuam este 

tratamento, e com a máxima prudência os ébrios, os alienados, os mendigos, em geral a 

todos”.
62

 Ser cortês, ceder o caminho a qualquer pessoa, principalmente crianças, senhoras, 

velhos, feridos e inválidos. Também aos guardas era recomendado que prestassem atenção 

ao funcionamento dos lampiões de iluminação pública, se estavam acesos ou apagados e, 

caso apagados, por quanto tempo, verificar se nenhum veículo estava parado em cima das 

vias férreas ou carris e se nenhum carregador estava transitando sobre passeios e praças. 

Por fim, era absolutamente vedado aos policiais, o recebimento de qualquer 

remuneração pecuniária, ou não, em recompensa de serviços prestados no exercício de seu 

cargo, além de absolutamente recomendável afastar-se de assuntos relacionados a questões 

eleitorais.  

Toda essa postura estava ancorada na base ideológica do discurso de civilidade e 

modernidade, embora essa modernização tenha ocorrido na administração Cova-Seabra, 

isso não significa que o discurso de civilidade tenha nascido após 1912. Na verdade, esse 

discurso já existia, desde finais do século XIX, o que Seabra fez foi materializar o que ele 
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mesmo  já tinha visto de perto, ou seja, as obras de Pereira Passos (1902 – 1906), na capital 

federal (Rio de Janeiro), quando Seabra exercia o cargo de ministro de justiça e negócios 

interiores (1902 – 1906). Entretanto, se as reformas urbanas, na gestão de Seabra, foram, 

de certa forma, significativas, não podemos dizer o mesmo sobre a moralização dos 

costumes, a qualidade dos serviços públicos prestados e a própria atuação dos policiais. De 

certa forma, “frustrarão” as expectativas das elites ávidas pelos forros de civilidades, como 

veremos nos próximos capítulos. 

Em 14 outubro de 1912,
63

 já estava instalada a sede da guarda civil, no segundo 

pavimento do teatro São João, sob o comando do major Justiniano Bonfim. Em 23 de 

outubro,
64

 do mês de outubro, já se viam nas páginas da imprensa baiana as primeiras 

ações dos guardas civis.
65

  

A criação da Guarda civil, por Álvaro Cova, mesmo depois de passados quase doze 

meses, ainda era comemorada com entusiasmo pela imprensa baiana, que, sem sombra de 

dúvidas, representava os anseios da elite e da intelectualidade baiana da época. O jornal 

Diário de Notícias publicou uma matéria elogiando o chefe de polícia, que dizia: “A 

Guarda Civil: mais um notável serviço prestado à Bahia pelo Dr. José Álvaro Cova”.
 66

 No 

texto, o articulista tece elogios à atuação da Guarda Civil que, do mesmo modo que as 

guardas do Distrito Federal, de São Paulo e Minas, a vinha prestando à capital baiana um 

serviço dignos de “aplausos incondicionais de toda a população”.
67

 Informava que Cova 

havia tomado uma medida acertada.  

 

Medida acertada, de alto alcance administrativo e de bom patriotismo, da 

administração honrada e fecunda do operoso titular dos negócios policiais do 

Estado, Dr. José Álvaro Cova. 

Com uma população de cerca de 400 mil almas, há muitos anos reclamava, 

como imprescindível, essa providência posta em prática, pelo atual chefe de 

polícia, e que tem por objetivo principalmente prevenir delitos e cercar da 

mais segura garantia à vida e a propriedade dos cidadãos. 
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Positivamente a nossa capital não poderia ser policiada com o número de 

praças do regimento policial de que dispúnhamos para tal fim, e se hoje 

temos um serviço de policiamento digno dos mais francos elogios, devemos 

ao zelo e ao cuidado do Dr. Álvaro Cova dando-nos a Guarda civil, 

instituição que honra a Bahia, pelo asseio, garbo e disciplina que nela se 

verifica, desde o seu digno comandante até o último dos seus auxiliares. 
68

  

            

Ainda no editorial, o articulista dizia que a Guarda Civil não era incompatível com a 

polícia militar, como “pensavam alguns”. Para ele, a polícia militar deveria agir em 

momentos de “perturbação da ordem pública” enquanto que a guarda civil “não reprime”, 

ela teria enquanto atribuições fazer a ronda, vigiar, prevenir, aconselhar, mais 

especificamente sua missão era “a paz e a educação”. 

No editorial, fica bastante evidente o desejo de pôr em prática hábitos civilizatórios. 

Na verdade, as palavras prevenir, aconselhar, vigiar, fazia parte do repertório dos modos 

comportamentais da civilidade e a população deveria acompanhar essas diretrizes de 

comportamento, sem que fosse necessário o uso da força, uma vez que atos de brutalidade 

como espancamentos, brigas, proferir palavras indecentes era algo que não fazia parte do 

manual de civilidade pretendido pelas elites. E o exemplo deveria começar pelas 

autoridades, já que eram elas as responsáveis pela doutrinação das camadas populares, daí 

compreende-se o porquê da necessidade de uma guarda tão briosa e possuidora das mais 

distintas qualidades morais.      

Demonstrado um pouco das ações despenhadas pela Secretária de Polícia, cabe a nós 

agora pensarmos o que realmente significava ser servidor daquela secretária. Sendo 

importante verificar, naquela ocasião, quais os ganhos, quais as reais vantagens e 

desvantagens, o que achavam as elites e as classes mais humildes, da condição dos 

policiadores?  

Inicialmente, é preciso reconhecer que, no início do século XX, de acordo com Marcos 

Bretas, as forças policiais “em quase toda parte do mundo tinham pouco ou nenhum 

treinamento formal. Um policial novato tinha que contar com a sua própria capacidade de 

“aprender” o trabalho, ou depender da ajuda dos mais experientes”.
69

 Quanto aos benefícios 

financeiros, estes seguramente não eram lá dos melhores “os benefícios financeiros de um 
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cargo de policial não eram exatamente os mais atraentes”
70

, o que era interessante nesta 

profissão era “a representação da autoridade do Estado que conferia ao menor de seus 

meganhas a possibilidade de exercer poder”. Isso nos faz pensar que, através de sua condição, 

eles podiam exercer arbitrariedades, extorsões e subornos, a fim de reaver os benefícios 

financeiros que sua condição profissional não os conferia. 

Se fizermos um breve recuo temporal, em relação ao nosso marco inicial de 

temporalidade, voltando rapidamente ao ano de 1896, iremos identificar acalorados debates, 

entre parlamentares, travados na câmara dos deputados do Estado da Bahia, acerca das 

condições de vida dos soldados do corpo de polícia da Bahia. 

Na sessão de nº 63 ocorrida em julho de 1896, subiu à tribuna da câmara Estadual o 

deputado Lellis Piedade, para discursar acerca da discordância dele em relação ao projeto de 

Lei nº 359, que fixava o número de praças a serem distribuídas pelo território no ano seguinte 

1897, em 2.160 praças, incluindo alguns oficiais, com um custo de 660$900. Piedade, em 

discordância do projeto, disse: 

 

O projeto está inteiramente longe do ideal de uma organização de vigilância 

pública. A comissão supôs dar um bom elemento de força ao governo na 

quantidade e não na qualidade do corpo de polícia.  

O soldado é mal pago e mal vestido, e portanto, susceptível de fácil 

corrupção. O projeto fala de recrutar, sem lhes dispensar uma escola 

primária e uma escola de disciplina. 

A organização da polícia em Londres, Paris, Lisboa, Buenos Aires e 

Montevidéu. Faz ver nessas localidades a organização do corpo de vigilância 

obedece a normas que não as de que trata o projeto em discurso.  

 Não é a quantidade mais sim a qualidade que faz o corpo de políciadores 

impor-se ao respeito público. 
71

  
 

 Após o senhor Piedade terminar seu pronunciamento, subiu à tribuna o deputado 

Martins Barbosa, também integrante da comissão do projeto, bem como favorável a ele. 

Barbosa começou seu discurso dizendo que “já era de esperar que o nobre deputado que 

precedeu-me na tribuna levantasse grande celeuma contra o projeto”. Martins Barbosa 

argumentava como “cumprimento do preceito da constituição, que manda a Assembleia 

fixar o número de praças e decretar a despesa correlata”. Continuou rebatendo as críticas, 

que Piedade havia feito ao projeto, dizendo: 
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O nobre deputado também se ocupou da quantidade e da qualidade das 

praças. 

Quanto à quantidade, isto é da competência do Legislativo, a qualidade 

pertence ao governo estadual; ele é que determina os engajamentos e creio 

que a Assembleia inteira tem confiança no critério do atual governo. 

A comissão deu mais trezentos réis diários para os que tivessem de ser 

empregados na polícia da capital, justamente para que se faça melhor 

escolha. 

Não é preciso que eu vá fazer uma viagem ao Estado oriental, para mostrar 

que o sereno daquele país é um soldado perfeito, porque nós temos, também 

no Brasil, polícia tão boa ou melhor do que a do Uruguai. 
72

 

 

O deputado concluiu seu pronunciamento afirmando: “E posso até dizer que em 

Estado nenhum o soldado de polícia é tão bem recompensado como na Bahia, atendo-se a 

que a vida no sertão não é tão cara como aqui na capital e em outros Estados”.  

O deputado Piedade voltou, em outro momento, à tribuna para discursar mais uma vez 

sobre o projeto, continuando a questionar a proposta, segundo ele, “seria melhor ter uma 

polícia menos numerosa, porém educada, bem paga e disciplinada, de que muitos soldados 

ignorantes sempre e não poucas vezes violentos”.
73

 Mesmo com todos esses debates 

calorosos o projeto 359 foi aprovado. 

Pelos discursos dos parlamentares, podemos perceber que os problemas relativos as 

condições de vida e atuação profissional dos policiais, já estavam em debate há um bom 

tempo, na Bahia. Voltando ao nosso espaço temporal, podemos perceber que as coisas não 

mudaram com o decorrer dos anos e, no período das reformas urbanas, teria piorado. 

 “A polícia na miséria: E nas ruas, para não morrer de fome”. Foi com esse título, 

que a edição de 27 de março de 1915, do A Tarde, discorrendo sobre o suposto encontro que 

um dos funcionários daquele periódico havia tido com um soldado de polícia no Largo da 

Conceição da Praia. Ao ver um funcionário do jornal passar, um soldado teria dito: “Mas, 

um níquel? É para um pão”. A “expressão real de fome” teria sensibilizado os repórteres, 

tendo os mesmos, reparado que ele calçava uns “velhos sapatos, rotos, mostrando os dedos 

sem meias”, observaram que a farda que ele trajava era velha e cheia de remendos, 

costurados com linha branca e da gola emergia o “colarinho, ao fio e sujo”.
74

 

  Os repórteres perguntaram se não havia rancho no quartel. “Qual rancho?” 

Respondeu o homem dizendo que não havia dinheiro, fardamento e nem “crédito para as 
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tavernas”, e que a farda que ele vestia era do ano de 1913. Também contou que, além dos 

praças, como ele, havia “pobres oficiais com família” que só tinham em casa “almoço de 

café com pão, por compaixão de alguns vendeiros”. 

Sensibilizados, os repórteres deram uma quantia suficiente para o jantar, então, o 

soldado teria sorrido com a “consciência de que ia passar uma noite melhor”. Assim, antes 

de ir embora o soldado disse: “Hoje, só passam melhor as ordenanças, que comem na casa 

da autoridade. Nós todos estamos na miséria”. E lá se foi o homem em direção da venda 

mais próxima. Os jornalistas então se dirigiram até a porta da venda que o soldado havia 

entrado e, disfarçadamente, observaram o soldado pedir, uma “quarta de charque e um litro 

de farinha”. 

Na manhã da data da publicação da matéria, ou seja, dia 27/03, por volta das oito e 

meia, ao verem passar pela porta da redação um sargento em “andrajos”, os repórteres o 

chamaram à fala. No que o sargento teria repetido a “dolorosa narrativa” do soldado do dia 

anterior, o A Tarde, como seu próprio nome sugere, era um jornal vespertino, e isso lhe dava 

a possibilidade de publicar notícias, coligidas ainda pela manhã. Ao emitir sua opinião, ao 

final do texto, o articulista afirma: 

 

Agora francamente, sem outra intenção que não seja a piedade pelos 

humildes servidores do Estado, porque não há de o governo adiar, para 

melhores dias, o seu programa de obras públicas de transformação da velha 

“urbs” numa capital moderna, e acabar com esse estado horrível de miséria 

do funcionalismo. 

Vamos! Um bom movimento de coração. 

Pagai aos que trabalham, aos soldados, aos professores, a todos os 

funcionários, que não tem mais para apelar nessa quadra calamitosa.   

 

O “credito nas tavernas”, a que o policial se referiu quando de prosa com os 

repórteres, era a prática dos “vales”, que os soldados faziam para “aliviar o estômago”, em 

lugares como o Botequim do Afonso, localizado à Rua do Faísca, onde uma “grande porção 

de feijão” era cozida com “água e sal somente” e ao meio dia servia um “pequeno prato 

mediante um vale de 1$000” a ser descontado no quartel”.
75

     

Em 20 de maio de 1915, o vespertino A Tarde voltou a noticiar a respeito das 

desfavoráveis condições de vida dos agentes da força pública, devido à ausência de 

pagamentos. Desta vez, o entrevistado foi um marinheiro da polícia do Porto.
76

 Os 
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funcionários do vespertino contaram que voltavam da ponte da Navegação Baiana
77

, quando 

um marinheiro que, em cujo boné se lia “saúde de porto”, chamou a atenção com suas 

“botinas rasgadas, com os pés a mostra, as calças com remendos”, vestindo uma camisa 

azul, de fazenda ordinária.
78

  

Assim, perguntaram os repórteres: “como vai? O governo está em dia, tem pago a 

saúde”. Então, o marujo teria respondido: “não senhor. Faz oito meses que não recebemos 

vintém. Às vezes se alguém não nos dá a esmola de um prato de comida, temos que remar 

mortos de fome. Já não temos roupa, calçado. Ninguém fia a nós”. Ainda na matéria o 

vespertino, na condição de oposicionista, voltou a criticar o governo, e os gastos com obras 

de remodelação e construção dos edifícios públicos modernos dizendo que: 

 

Definitivamente toda a piedade cristã, todo sentimento de 

misericórdia desapareceu das regiões do poder. 

Porque não é possível que se seja muito arguto para se chegar à 

conclusão de que, não pagando o tesouro a essa gente, não há para ela 

outro recurso senão pedir esmola ou morrer de fome. 

Se nem os autos funcionários, os que podem ser uteis, que são bem 

relacionados, não contam mais com o crédito, porque a continuidade 

deste seria a quebra do fornecedor, como hão de pobres marinheiros 

angariar o ganha pão de cada dia? 

Entretanto a diretoria de rendas continua a arrecadar excelentes 

receitas! 

Para que? 

Quem não reparou, repare: o dono do palácio da praça, já começou a 

ser libertado dos andaimes. As obras estão sendo acabadas. 

Que importa a miséria da capital, se vai ter um palácio.    

 

A respeito das condições de vida dos soldados, o 

vespertino A Tarde e o governista Gazeta do povo, travavam 

verdadeiros duelos de versões a respeito das condições vida dos 

policiais. Em 27 de janeiro de 1915, por exemplo, a Gazeta do 

Povo, publicou uma nota com o seguinte título “Mais uma 
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mentira”. A nota fazia referência a uma publicação do A Tarde, que dizia que o soldado José 

Pedro de Souza, havia se suicidado, por estar “cansado de sofrer horrores de fome”. A 

Gazeta acusou o vespertino de publicar mentiras, por pura malignidade, rebatendo a 

informação e afirmando que o soldado havia cometido o ato devido ao ciúme. O mesmo 

havia se separado de Maria Magdalena, sendo que esta se recusava a sair do cômodo do 

casal. Tal atitude provocou a fúria do soldado que, ao vê-la em sua residência, vibrou-lhe 

uma facada no ventre. Diante dos gritos da ofendida, o soldado evadiu e, posteriormente, 

“talvez por desespero ou arrependimento”, se atirou da “Ladeira do Unhão”, sendo, depois, 

o corpo de José Pedro levado ao Instituto Nina Rodrigues.
79

 

No dia seguinte, a Gazeta do Povo voltou a rebater as afirmações do vespertino A 

Tarde, dizendo que “o auto de autopsia do infeliz soldado suicida, que o A Tarde disse ter 

morrido a fome, que o estomago do cadáver estava em estado de refeição, podendo-se 

encontrar dentre as matéria alimentícias em período de digestão o feijão e a farinha”.
80

 

Devemos sempre olhar com ressalvas as publicações de A Tarde, uma vez que nesse período 

o referido periódico era “um dos principais e mais poderosos periódicos anti-seabrista que 

circulavam em todo Estado da Bahia. Nele são registradas sérias e irônicas críticas ao grupo 

seabrista e a duas de suas principais lideranças, J. J Seabra e Antonio Muniz”.
81

  

Mesmo com os exageros da imprensa oposicionista, não podemos acreditar que tudo 

que era veiculado sobre as desfavoráveis condições de vida dos soldados eram mentiras, 

uma vez que os baixos valores dos vencimentos e o atraso no pagamento que, beirava meses, 

chegaram a provocar princípios de revoltas na corporação policial, como noticiou o Diário 

de Notícias, do dia 3 de abril de 1915. Na matéria, o jornal informava “Tem razão os pobres 

soldados”,
82

 tratando-se de uma rebelião no quartel do regimento policial, motivada pela 

falta de pagamentos. O comandante do regimento policial telegrafou para o Chefe de polícia 

dizendo que não poderia dar guarda de honra para a procissão do “enterro do senhor”. 

Diante da revolta, o Sr. Álvaro Cova mandou distribuir mantimentos, indo inclusive 

pessoalmente ver a distribuição dos gêneros alimentícios. Ante os desdobramentos dos 

acontecimentos, a mesa da ordem terceira do Carmo telegrafou novamente ao Chefe de 

polícia, solicitando a dispensa da guarda de honra, visto que, caso saísse à procissão, essa 

teria um trajeto pequeno.  
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A mesma notícia informava que o governador J. J. Seabra havia prometido efetuar o 

pagamento dos dois meses atrasados dos vencimentos da força policial. A matéria se 

encerrava dizendo: “Ora, não é sem tempo, que essa indignação dos soldados da força 

policial vem se manifestar”
83

 e fazia a seguinte pergunta: “de que forma se terão mantidos 

esses pobres homens, sem recursos se não os seus parcos vencimentos e estes mesmos 

sujeitos a longos e penosos atrasos”. E conclui perguntando se porventura, 

 

A anarquia que reina em todos departamentos da administração será de 

molde a levar a fome aos soldados de polícia, pessoal que antigamente era 

um dos primeiros atendidos na distribuição de seus honorários? 

É custoso o registrar-se mais, em todo caso, fica registrado. 
84

 
 

 Pelas ultimas considerações feitas no editorial, fica claro que a máquina pública 

estadual não gozava de bons funcionamentos assim, sugerindo que esses problemas ocorriam 

em outras esferas da administração pública e os problemas eram de longas datas.   

Bastaram dois meses para que uma nova revolta surgisse novamente nas páginas da 

imprensa baiana, só que agora tomando maiores proporções. No dia 13 de junho de 1915, 

alguns praças do corpo de polícia alegavam estarem famintos, pois já haviam se passado 24 

horas, nas quais tinham ingerido apenas uma “xícara de café”; os praças afirmam “não ter 

dinheiro” para comprar. Havia cerca de “sete meses” que os vencimentos estavam em atraso, 

tanto do corpo de polícia, quanto da Guarda Civil, sem contar o estado a quem os soldados se 

encontravam, trajando uniformes e botas regadas, além de surgirem rumores a respeito de 

supostas “tentativas de suicídio” de muitos soldados devido a fome.        

Pelo que parece, o governo já desconfiava que algo de anormal estava ocorrendo no 1º 

corpo de polícia. Um forte indício dessa desconfiança teria ocorrido em dias anteriores ao 

movimento, quando a cavalaria realizou uma marcha até o Palácio Rio Branco, fizeram 

“algumas evoluções” e bateram “continências ao chefe do estado e de polícia”. O governador 

J. J. Seabra teria acompanhado todo o movimento das janelas do palácio, por “detrás dos 

andaimes”.
85

 Essa teria sido uma estratégia para “amedrontar o 1º corpo”, que já propalava a 

“meia voz ir se rebelar”. Porém, a tática não deu certo e a revolta ocorreu. 

Durante todo o dia, os praças permaneceram espalhados pelas ruas da capital, se 

manifestando aos companheiros de farda das diversas estações policiais da cidade, pedindo 

para que não se prestassem os serviços “se lhes não fossem pagos alguns meses, dos muitos 
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que tem em atraso”. Então, os soldados se dirigiram em direção a casa do “chefe de polícia 

para lhe pedir providências”.
86

 No entanto, não o encontraram em casa, pois naquele 

momento, ele se encontrava com o senador Frederico Costa, no bairro do Matatú. 

Já pela tarde, um grupo de mais de cem soldados de polícia se dirigiram as várias 

estações policiais da cidade, pedindo aos companheiros que as deixassem vazias. Assim que 

tomou nota dos acontecimentos, Álvaro Cova, a frente do esquadrão da cavalaria, se dirigiu a 

casa de correção, aonde haviam se dirigido o grosso dos revoltosos, junto com um grupo de 

populares, que se manifestavam de maneira hostil ao governo. Pela matéria publicada no 

Diário de Notícias, tratava-se de um movimento pacifico. 

 

Apesar dos intuitos pacíficos das praças de polícia, vítimas da culposa 

indiferença, do governo quanto a satisfação dos compromissos para com os 

serventuários públicos, em diversas ruas a passagem do grupo de lugar ao 

fechamento de casas de negócio e das de muitas famílias tomadas de justos 

receios. 
87

  
 

        Quando muitos revoltosos se encontravam na altura da estação dos mares, o esquadrão 

da cavalaria apareceu, tomando as embocaduras das ruas, cercando muitos dos praças, que no 

mesmo instante receberam ordens de prisão, sendo um total de 52 soldados de polícia 

recolhidos ao regimento policial. A fim de evitar “escândalo ou explosão de protestos”, os 

presos foram levados pelas ruas mais esconsas, subindo o Taboão desfilando pela Baixa dos 

Sapateiros, Carlos Gomes e outras.
88

 Segundo o A Tarde, a cavalaria havia ficado a favor do 

governo, por este ter sido “mais benevolente, pagando-lhe de quando em quando, algumas 

quinzenas em atraso.  

 O Diário de Notícias enfatizou que “a este estado de miséria dos que serve aos cargos 

públicos reduziu a mania das avenidas e dos palácios luxuosos do governo”. O periódico 

estava se referindo aos custos das grandes intervenções urbanísticas e arquitetônicas 

promovidas por Seabra, nas quais sempre surgiam denúncias de irregularidades. 

Argumentando em favor dos revoltosos, afirmava que “não pode com justiça e equidade punir 

os culpados, porque o primeiro e o maior culpado era o próprio governo”. 

 A cobertura feita pelo Jornal de Notícias minimizava o ocorrido, citando em uma 

pequena nota apenas que no dia anterior “vários soldados haviam abandonado os respectivos 

postos e andavam em grupos em atitude de rebelião, procurando aliciar outros”, e que o chefe 
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de polícia providenciou para que os revoltosos fossem recolhidos ao quartel. Encerrava a nota 

dizendo que “a propósito, correram os mais desencontrados boatos”.  

Mas a celeuma envolvendo a revolta de polícia não parou por aí, uma vez que se 

encontravam presas cerca de 60 praças que participaram da revolta, juntamente com o 

sargento Britto, tido então como líder dos protestos.
89

 As informações levantadas pelos 

periódicos que realizaram a cobertura do desenrolar do levante são muito desencontradas. 

Enquanto o A Tarde menciona ter sido pago um mês dos vencimentos atrasados, o Diário de 

Notícias trazia que foram pagos dois meses. As informações também divergem quanto ao 

número de presos; enquanto o A Tarde menciona 42 praças presos, o Diário de Notícias fala 

em 60 presos. 

O A Tarde critica veementemente a postura do governo em prender os praças 

envolvidos no levante e defende que era “preciso que o governo pague aos seus servidores”. 

O periódico argumentava que os soldados estavam sem receber soldo e etapa acerca de sete 

meses, de modo que se encontravam “sem pão” e “quase nus”.
90

 

Segundo a mesma reportagem, o A Tarde teve um dos seus repórteres detido, Israel 

Ribeiro, preso por ordem do Sr. Cova, enquanto acompanhava os praças em direção a 

chefatura de polícia. A prisão teria sido, posteriormente, relaxada. Ao se manifestar o 

periódico considerou que:  

 

O ato foi injusto, arbitrário. 

Procure o Sr. Cova a causa das rebeldias da força pública junto de si, no 

governo que faz obras adiáveis, que destina os dinheiros do imposto para o 

zimbório do palácio da praça etc, deixando na miséria o funcionalismo.  

Não são os modestos trabalhadores da imprensa que levantaram os quartéis. 

É a fome, é a imprevidência criminosa do governo, de que é sustentáculo.    
      

 Na reportagem do dia seguinte, ou seja, dia 15 de junho, o A Tarde voltou a discorrer 

sobre o desenrolar do levante militar, dizendo que os “infelizes” haviam sido recolhidos em 

celas na forma de “cubículos sem ar, sem luz e acanhados, dez e doze pessoas esfomeadas e 

dormindo no cimento”. A manchete também mencionava a chegada das tropas policiais que 

haviam sido enviadas para Campestre, salientando que os cerca de 100 soldados recém-

chegados da campanha
91

 estavam “quase em completa nudez, pés descalços, chapéus de 
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couro, sem camisas, tendo apenas sobre o corpo a imunda e esfarrapada roupa”. Os soldados 

teriam contado que muitas vezes se alimentaram de frutas e raízes.
92

  

No entanto, os praças não permaneceram muito tempo na prisão, sendo libertos na 

tarde do dia 16 de junho, por ordem do próprio chefe de polícia. Teria participado das 

negociações o rábula major Cosme de Farias que intercedeu, através de troca de 

correspondências, junto ao governador José Seabra, em favor dos rebelados e, segundo 

informações levantadas pelo Diário de notícias, se fez “o pagamento de dois meses”.
93

 

 O sargento Britto “há muito tempo alistado nas fileiras do regimento”, apontado como 

líder da revolta, após sua soltura, solicitou a sua exclusão do regimento “alegando não lhe ser 

mais conveniente pertencer a essa corporação”. O chefe de polícia então “mandou dar baixa” 

no referido sargento que no dia 17 recebeu integralmente os 

seus vencimentos.
94

 Já os demais soldados, continuaram 

servindo nas fileiras do batalhão, porém foram transferidos 

dos batalhões a que pertenciam.
95

 

O A Tarde conseguiu realizar uma entrevista, 

exclusiva, com o Sargento Brito, publicada em 18 de junho. 

Nela, o Sargento conta que há muito tempo estavam à espera 

da ocasião oportuna para pôr em prática os planos da “greve”. 

Segundo ele, os “infelizes soldados de polícia, sem soldo e 

etapa, espoliados” como ele, a morrer de fome, não pensavam 

em outra coisa ao não ser abandonar o serviço. Ele que era 

casado e tinha filhos, dizia que às vezes os via esfomeados 

chorarem, sem que pudesse dar a eles um pedaço de pão. Diante disso, resolveu com outros 

camaradas, “tomar a frente do movimento”. Sobre os preparativos do levante, contou que:   

 

No domingo, os soldados começaram a deixar o quartel e dispostos a lá não 

mais voltarem. 

Em vista disto em presença do Alferes Freitas, que estava de estado, eu dirigi 

a palavra aos meus companheiros, em número superior a cem, fazendo ver 

que a nossa ação era pacífica. [...] 

Outra coisa não nos cumpria fazer senão aliciarmos as praças destacadas e 

depois irmos ao palacete do secretário Fragoso, implorar-lhe piedade para 
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que não morressem de miséria e a míngua outros que se acham doentes 

como eu. 
96

   
   

  

 Sobre o levante, o sargento contou mais alguns pormenores, ao dizer que, por volta 

das 18:00 horas, estavam mais ou menos reunidos os reclamantes e ele falando qual deveria 

ser a atitude do movimento, quando foi chamado pelo Major Paulo Bispo, sendo por ele 

“repreendido” severamente e recebendo ordem de ficar impedido. Em vista disso, resolveram 

sair para a rua, sem outro intuito que não fosse pedir “o pagamento, pelo menos de dois 

meses”, até serem presos no bairro dos Mares.  

 Quanto ao posicionamento dos soldados do esquadrão da cavalaria, que ficaram ao 

lado do governo, o sargento Brito afirmou que considerava aqueles uns traidores, haja vista 

que: 

Quando arquitetávamos os planos do levante, procuramos em primeiro lugar, 

ouvir os nossos camaradas do esquadrão e estes nos hipotecaram todo o seu 

apoio, afirmando que em caso algum sairiam ao nosso encontro. 

Não cumpriram a palavra. Naturalmente o governo lhes fez a caridade de 

pagar um “pret” atrasado. 

E o que vai fazer agora? 

-Trabalhar. 

 Na Bahia, há muito onde um homem ganhe a vida honestamente, sem a 

necessidade de trazer uma farda, sem poder honra-la, porque precisa pedir 

esmola.  

 

Em virtude de acontecimentos como este que mencionamos anteriormente, percebe-se 

que historiografia brasileira precisará, necessariamente, em algum momento, dar atenção às 

greves, às revoltas ou às manifestações das categorias militares, seja na esfera dos estudos do 

mundo do trabalho, ou nas das pesquisas relacionadas à história da justiça, da polícia e da 

justiça criminal, a fim de realçar o papel desses sujeitos (enquanto classe) que, como qualquer 

outros, possuem reivindicações, seja de caráter salarial, ou de melhorias condições de trabalho 

e não apenas como meros cumpridores e agentes da ordem.     

É importante ressaltar que as más condições de vida dos integrantes das corporações 

policiais não estavam restritas apenas ao corpo militar de polícia, os integrantes da guarda 

civil parecem não ter gozado de tão melhor sorte, em relação aos seus colegas militares. 

Como demonstra uma notícia publicada em março de 1915, pelo Diário de Notícias, na qual a 

nota vinha com o título “Guarda Civil: mal pagos, mal tratados”. 

 

Está a exigir uma nova regulamentação o serviço da Guarda Civil. 
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É realmente penoso o trabalho imposto pelo regulamento aos guardas civis, 

obrigados a longos quartos de serviço, de seis horas, em pé, expostos ao sol 

abrasador, que temos tido ou a chuva. 

Para quem está gozando, em casa, descansadamente os proventos dos cargos, 

isso parecerá de pouca importância, mas para os que sofrem os 

inconvenientes do trabalho, é isso incomodo e prejudicial. 

Em breve tempo, todos esses moços que, forçados pela necessidade, se 

alistaram nesta guarda, terão de sofrer as más consequências, com o 

enfraquecimento do organismo e da saúde. 

É uma obrigação dos poderes públicos velar pela constituição física e boa 

saúde do povo, e esses homens fazem parte da população baiana. 
97

       

  

A matéria traz informações sobre as condições materiais dos guardas civis, dizendo 

que, “em virtude da falta de pronto pagamento dos respectivos vencimentos, são eles mal 

alimentados, e até mal calçados e vestidos”. Os mesmo ainda estavam sujeitos a multas e 

outros “maus tratos”. Assim, o articulista completa seu artigo pedindo ao chefe de polícia que 

tome as providências necessárias. 

Uma nota publicada em 15 de março fazia críticas mais duras e irônicas a respeito das 

condições financeiras dos guardas civis, informando que no dia anterior, 14 guardas haviam 

sido multados por terem saído de suas posições a “procura de algum alimento”. Desse modo, 

o Diário de Notícias recomendou ironicamente que era melhor “irem plantar batatas com o 

que mais lucrariam”, do que “perderem tempo precioso num serviço sem remuneração e 

sujeitos a picardias e maus tratos”.
98

   

Através dessas notícias, fica evidente que a profissão policial naquele período 

evidentemente não era lá das melhores. Mas sem dúvida existia alguma vantagem, que não a 

financeira, na ocupação destes cargos. Adriana Dias, em sua dissertação de mestrado 

intitulada A malandragem da mandinga: O cotidiano dos capoeiras na Salvador da República 

Velha (1910 - 1925),
99

 procurou pesquisar o universo dos capoeiras. Segundo ela, cerca de 

16% dos capoeiristas que ela identificou em atuação no período, possuíam ou possuíram em 

algum momento a profissão de policiais, o que chega a ser surpresa, já que, para estes 

homens, enfrentar a polícia, não obedecendo à ordem de prisão, desafiando a autoridade, 

“tomando-lhes o “Kepi” e às vezes até rasgando-lhe a farda símbolo de poder era comum na 

capoeiragem”, humilhar a polícia era motivo de orgulho para aqueles homens.
100
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 Jorge Amado, em seu romance Jubiabá, conta a história de Antonio Balduino, o 

jovem negro capoeirista, que se cria na condição de malandro, até atingir a consciência de 

proletário, no final do romance. Amado revela em uma das passagens de Antônio Balduino, 

que dizia não ter “cagaço de soldado”, na qual o mesmo se envolve em uma briga com o 

soldado Osório, movido pelos ciúmes despertados no militar, após ter visto Maria dos Reis de 

conversa com Balduino, na porta da casa da moça, no bairro de Brotas. Ambos aproveitavam 

os dias que Osório não aparecia para se encontrarem. O narrador descreve que um dia o 

soldado apareceu dizendo:  

 

Eu já estava desconfiado... Mas não queria dar crédito de verdade. Nunca 

pensei que você fizesse isso... 

A sua voz tinha aquele tom choroso de canto de igreja. Osório falou 

enquanto Maria dos Reis escondia seu rosto nas mãos. As amigas riam, 

inquietas, dizendo “seu Osório não faça isso”. 

Dê seu jeito... – Balduíno encolheu os ombros. 

O soldado abriu a mão na cara de Antonio Balduíno, mas o negro já estava 

por baixo, as pernas batendo na do soldado que caiu. Se levantou com o 

sabre na mão. Antônio Balduíno abriu a navalha: 

Venha se é homem! 

Não tenho medo de macho... 

Maria dos Reis gritava: 

Baldo pelo amor de Deus... 

As amigas diziam: 

Seu Osório... Seu Osório... 

Eu não respeito farda e Antônio Balduíno foi arrancando o sabre do soldado 

que já levava uma navalhada no rosto. 

Depois que desarmou o soldado, largou a navalha e esperou Osório na 

escuridão. Vinha muita gente, homens e guardas e mais soldados. Osório se 

atirou em cima de Balduíno e recebeu um daqueles socos pesados do negro. 

Ficou estatelado no chão. Um gringo que apreciava a luta puxou Antônio 

Balduíno: 

Vai embora vem muito soldado aí. Bom soco... Depois eu quero encontrar 

você... 

O negro levantou a navalha e abriu a porta para os lados da casa de Maria 

dos Reis. Estava em tempo, pois de todos os cantos iam chegando soldados, 

que ao ver o companheiro ferido começaram a distribuir socos. E o barulho 

generalizou-se.
101

  

    
  

As palavras de Balduíno ao dizer “não respeito farda” corroboram com posturas dos 

valentes capoeiras da Bahia, os quais se orgulhavam em desafiar a autoridade policial que, 

muitas vezes, agia com violência em suas ações cotidianas, aproveitando do uso da farda para 

se impor diante das vítimas.    
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Voltando a questão da presença de capoeirista nas fileiras da polícia, Adriana Dias 

argumenta que o motivo da vontade em alguns capoeiristas de pertencerem à corporação 

policial, “pouco tinha a ver com os benefícios financeiros do cargo, porque estes eram muito 

baixos, além de serem pagos frequentemente com atraso”.
102

 A autora também pontua que o 

mais provável é que essa aspiração estivesse ligada ao símbolo de poder associado à 

possibilidade de “exercê-lo de modo legítimo, nesse caso a farda de polícia representava 

prestigio, direito de exercer poder, prender, agredir e não ser molestado por outros policiais”. 

Afinal de contas o mais “simples dos homens era capaz de perceber que os policiais e os 

soldados eram os braços armado do Estado”.  

 A presença de pessoas ligadas às camadas populares, ocupando os muitos postos nas 

corporações policiais, de certa maneira, irá jogar um “balde de água fria” no projeto de 

moralização dos costumes, pretendido pelas elites baianas, como veremos no segundo 

capítulo.  

 

 

 

3.3 O Abandono do “Sertão”: Conflitos e insuficiência policial 

 

 
 As principais ações desempenhadas pela polícia baiana nas regiões interioranas do 

estado estavam relacionadas à manutenção da ordem. Eram notadamente problemas ligados a 

lutas fratricidas, questões envolvendo disputas de terras, ondas de banditismo e contendas 

entre os chefetes políticos locais. Nas áreas sertanejas
103

 a ausência do poder público era 

notável. Por isso a existência de um “poder privado” que, de acordo com Vitor Nunes Leal, 

deu “vida e permanência ao sistema coronelista”.
104

 Esse poder privado fez da figura dos 

coronéis uma espécie de arbitro social. Era ele, com efeito, “juiz entre questões e disputas 

humanas na jurisdição de seus domínios, de maneira deveras impressionante”. A ele era 

consagrado o direito de resolver “questões de terra, disputas de dinheiro, casos de família”; o 

                                                           
102

 DIAS, Adriana Albert. A malandragem da mandinga: p. 88. 
103

 Desde o período colonial a noção de sertão aparece associada à ideia de grandes vazios incultos e desabitados. 

Cronistas, missionários e viajantes, fizeram uma análise do sertão com um lugar de contraste às áreas já 

colonizadas, onde se faz presente o poder, seja do Estado, seja da Igreja, sertão seria o “território do vazio”, o 

domínio desconhecido, o espaço ainda não preenchido pela colonização. E por isso, o mundo da desordem, 

domínio da barbárie, da selvageria, do diabo. Nas primeiras décadas do século XX o sertão tem um novo 

cenário, sendo o polígono das secas que compreende grande parte da região nordeste e o norte de Minas Gerais. 

Sobre o sertão ver: SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da Saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia 

sertaneja. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. P.P 44, 46.         
104

 LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: O município e o regime representativo no Brasil. São 

Paulo. Editora Alfa e Ômega, 1976. p. 14. 



47 
  

 
 

coronel também “acata criminosos e malfeitores que protege”.
105

 Os poderes pessoais de juiz 

e de polícia dos coronéis só vão se atenuar com a penetração do Estado com autoridade em 

seus domínios. 

 No dia 16 de abril de 1914 o Diário de Notícias publicou um editorial com o título 

“Pelo Sertão: Abandono e desordem”. O texto tratava do despoliciamento das regiões 

sertanejas do Estado. Dizia que se na capital era inegável os esforços para firmar 

minimamente a ordem, onde o policiamento era feito pela guarda civil, “que se não é modelar, 

não merece também a classificação de má”. A capital contava ainda com a ajuda do corpo de 

polícia militar. Quanto ao sertão, este se encontrava em completo “abandono e a 

desordem”.
106

 O editorial continuou dizendo. 

 

Não exageramos, afirmando que a parte mais considerável dos sertões 

baianos está gravemente anarquizada, sem ordem, sem governo, sem 

nada que denote ser ele terra da Bahia! 

Nas circunvizinhanças do último trecho da estrada de ferro Machado 

Portella, está o cenário continuo de crimes, desde o furto de animais, aos 

assassinatos perpetrados publicamente e, nem assim punidos. Assassinos 

e ladrões passeiam impunes pelos povoados, na certeza como se acham 

de sua certa impunidade. 
107

  
 

Um novo editorial, publicado em 27 de maio, do mesmo ano, exaltava as qualidades 

da população sertaneja como sendo “amigo(a) da ordem e trabalhador incansável, privado, 

embora, de quanto lhe poderia fazer mais fácil à vida, porque tudo lhe falta, da estrada de 

rodagem à via férrea”, Ao sertanejo faltava também desde “a mera instrução primária, até os 

rudimentos de uma instrução técnica, que os aparelhasse para a criação ou para a lavoura”.
108

 

Evidentemente não há razões para que se ponham em dúvida as afirmações do Diário de 

Notícias, uma vez que o território baiano é de enormes proporções, seguramente a maioria 

delas distantes do centro de decisão, ou seja, a capital Salvador. Por sua vez, devemos atentar 

para o fato de que a Bahia, de acordo com Silvia Sarmento, carecia de transportes rápidos, 

“com exceção da ferrovia de Salvador a Juazeiro e da ferrovia central da Bahia” e assim “a 

expansão ferroviária ficou limitada a uma área relativamente próxima da capital e do 

recôncavo”. 
109

 Ainda segundo a mesma autora, a falta de transportes rápidos para grande 
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parte do interior e a “fragilidade da força policial”, que contava com um contingente 

“pequeno, mal armado e mal treinado em comparação com outros Estados”,
110

 era um mais 

um fator agregador que contribuía para a instabilidade política e social daquelas regiões. 

O envio de levas de soldados de polícia em expedições que tinham por objetivo sanar 

contendas políticas e sociais, no interior do Estado, ocorrerem de maneira constante em toda a 

Primeira República na Bahia. Um caso de bastante notoriedade ocorreu na região de Ilhéus e 

Itabuna, por volta de meados de janeiro de 1919, quando a associação comercial de Ilhéus 

enviou um ofício ao chefe de polícia, solicitando a interferência dele “no sentido de que seja 

restabelecida a ordem pública”
111

 naquele importante município. No documento publicado 

pelo Diário de Notícias, os comerciantes diziam: 

A associação comercial reunida, especialmente para tratar estado anormal da 

ordem pública no município de Ilhéus, especificamente zona sequeiro de 

espinho, grandemente prejudicada banditismo. 

Fazendas assaltadas, bárbaros assassinatos, constantemente impossibilitando 

transações comerciais. 

Muitos lavradores e comerciantes foragidos, abandonando seus negócios e 

fazendas sem garantias voltar seus lares. 

Polícia impotente. 

Do estado deplorável, até viajantes daí em transito a este município poderão 

dizer de fatos relatados. 

Pedimos esperamos co-irmão valioso concurso junto poderes constituídos, 

para que a ordem volte a esse rico município. 

Hugo Kaufmann, presidente associação comercial. 
112

  
 

No dia 27 de janeiro,
113

 foi publicada mais uma reportagem noticiando o desenrolar 

dos acontecimentos na região sul do Estado. A nota informava que continuava em “fogo e 

sangue a região do sequeiro de Espinho perto de Ilhéus”. Ainda segundo a nota, todo o “sul 

do Estado, que é onde o governo tira sua maior renda”
114

, vivia sempre conflagrado, sem que 

os governos tomassem uma providência séria e eficaz. As reportagens diziam que tanto as 

zonas sertanejas quanto o sul do Estado, estavam abandonadas pelos poderes públicos. 

 

 

Abandonados pelos poderes públicos e dominados pela ignorância de chefes 

políticos sanguinários. Voltaram a aquele regime antigo, de desordens, de 
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assassinatos, de terror, em fim que se saltearam taboquinhas, prado, 

Belmonte, Lençóis e outros pontos. 

Raro é o dia em que não se registra uma notícia de conflitos nessas regiões, 

onde os braços que impunham a “repetição” o punhal a mando de 

politiqueiros poderosos [...] 
115

                    

 

A imprensa salientava que, já não bastando o sul, aparecem outros locais do interior do 

“infeliz Estado da Bahia” onde surgiam desordens. Como informou um telegrama enviado de 

Barra dizendo que “numerosos grupos de jagunços, vindos da Barra do Mendes, por ordem de 

Militão Rodrigues Coelho, invadiram o município da Gameleira do Assuruá, prendendo 

famílias, assassinando, roubando, e conduzindo gado”. O autor conclui pedindo a ajuda da 

imprensa para que mandasse uma pessoa de confiança, a fim de verificar a verdade dos 

crimes. 

Em 05 de fevereiro, a situação ainda não tinha voltado à normalidade, tanto o sul, 

quanto em outras localidades do interior do estado, continuavam em situação de conflito e a 

imprensa diariamente publicava novas notícias acerca dos acontecimentos em Ilhéus, 

cobrando uma postura das autoridades estaduais que, segundo ela, estava “indolente” e 

ineficiente frente aos acontecimentos.
116

 Diante da perpetuação dos acontecimentos e da 

pressão diária da imprensa, não restou outra alternativa ao governo senão a de mandar tropas 

policiais, a fim de garantir a volta da normalidade na região. Assim, em 08 de fevereiro, 

embarcava do porto de Salvador, uma força policial, comandada pelo Major Borges de 

Barros, em direção ao sul do Estado. O embarque contou com a presença do chefe de polícia o 

Sr. Álvaro Cova, além de outras autoridades, o oficialato da brigada de polícia e a banda de 

música do 1º batalhão. 
117

  

Ao que tudo indica, mesmo após o envio da expedição, a situação demorou um pouco 

para voltar à normalidade, como podemos perceber, através de trechos de correspondências 

trocadas entre autoridades, comerciantes da região e as forças policiais, que diariamente eram 

publicadas pela grande imprensa baiana. Segundo essas correspondências, continuavam 

receosas a situação na região cujo “comércio está fechado, paralisados, portanto os 

negócios”.
118

 A matéria publicada em 13 de fevereiro dizia que, ao chegar à região do 

“Sequeiro do Espinho”, o comandante da expedição policial, major Barros “só encontraram 
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ruínas”.
119

 Na mesma matéria se criticava o governo estadual dizendo que apesar dos esforços 

e apelos da cidade de Itabuna para que fosse restabelecida a ordem naquela localidade, às 

providências do governo “tem sido demoradas, ou não foram dadas, talvez porque não possa 

ele, por interesses políticos, enfrentar e dominar os poderosos locais”.
120

 Parece que a situação 

começou a mudar após 14 de fevereiro, quando telegrafou de Itabuna para o Secretário de 

Segurança Pública, o tenente Misael Nunes, informando “cheguei ontem com contingente de 

25 praças, comércio reabrindo suas portas. Julgo população garantida.”. Por fim, ao que tudo 

indica, em 18 de fevereiro, cessam os conflitos e as coisas voltam ao normal. 

 

Finalmente voltou a ordem à cidade de Itabuna, há pouco investida pelos 

bandoleiros que a desídia e a política dos governos mal intencionados têm 

consentido viva nas regiões aonde devia imperar a ordem para o progresso. 

Fazemos votos para que a essa região do sul não mais surjam às invasões, 

para que se não retorne as épocas, não muito longínquas, em que os conflitos 

eram quase diários e os assassinatos contínuos. 121  

 

  As questões políticas são, sem sombra de dúvida, as responsáveis por muitas das 

agitações sociais em todo o nordeste durante a Primeira República. Segundo Pernambucano 

de Melo, a ausência do poder público impunha uma guerra privada, não sendo incomum a 

deposição de chefes políticos à bala. Ainda segundo ele, “em quase todo o sertão do nordeste, 

com muito pouco contraste, a lei do mais forte como a única norma verdadeiramente eficaz de 

condução dos lances políticos no tabuleiro político”.
122

 Uma análise mais profunda sobre as 

relações políticas no interior baiano escapam dos objetivos desse trabalho, que tem por 

finalidade aqui, apenas identificar a atuação policial neste espaço.  

 A perturbação social, também era reflexo da crise econômica, que se agravava com o 

prolongamento da Primeira Guerra Mundial, atingindo todas as camadas sociais e, mais 

impiedosamente os trabalhadores de um modo geral.
123

 A crise provocada pela guerra 

contribuiu para debilitar ainda mais o governo baiano, pois “o cacau e o fumo, principais 

fontes de receitas da Bahia, eram maciçamente exportados para a Alemanha, assim como 

procediam daquele país quase todos os produtos importados pelo estado”. 
124

 Aliado a isso os 

banqueiros alemães eram os principais financiadores dos grandes comerciantes baianos. Com 
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a eclosão da Grande Guerra, “o comércio da Bahia ficou praticamente paralisado”,
125

 

“aumentando o descontentamento das classes agrocomerciais e as aflições do povo em geral”, 

devido a elevação dos preços dos gêneros de primeira necessidade.    

 Devemos ainda salientar que o fim do governo Moniz Aragão, foi acometido por um 

grande desgaste, principalmente entre 1919 e 1920, devido à Bahia ter sido sacudida por 

greves operárias e conflagrações nos “sertões”. A maior delas ocorreu em 1920, quando 

eclodiu a chamada “Revolta Sertaneja”, na qual os grandes proprietários de terras da região do 

“São Francisco e das Lavras”, mobilizaram milícias privadas, contra o governo baiano, devido 

a insatisfação com a escolha de José Seabra para um novo governo. A revolta só foi contida 

com a intervenção federal, que construiu o chamado acordo de lençóis, o qual respeitava a 

influência dos coronéis em suas regiões. Deste modo a eleição de Seabra foi reconhecida, 

inicio-se mais uma quatriênio seabrista entre 1920 – 1924.
126

       

Devido aos constantes conflitos ligados a disputas políticas, ou atuação de 

bandoleiros, fazia-se necessário a presença de autoridades nomeadas pelo chefe do executivo, 

com o objetivo de sanar tais contendas. Daí ter sido criada a lei estadual nº 115 de 1895, na 

qual ficava estabelecido, no seu artigo 17, que em caso de necessidade, o governo poderia 

nomear Delegados ou Comissários regionais, os quais, em suas zonas de jurisdição, teriam 

todas as atribuições de chefe de polícia. Nomeações como essas não foram raras em toda a 

Primeira República na Bahia. O próprio José Álvaro Cova já havia sido Delegado regional em 

Ilhéus e das comarcas de Camamú, Canavieiras, Porto Seguro e Caravelas, por volta de julho 

do ano de 1908.
127

 Um dos Delegados regionais que mais se destacaram, foi o bacharel 

Methodio Coelho, que atuou nas comarcas de Ituassú, Lavras Diamantinas, Paraguassu, 

Maracás, Brotas, Conquista e termo de Campestre, entre os anos de 1901 e 1902. As suas 

ações constam em seu minucioso relatório
128

 apresentado ao governador Severino Vieira 

(1900 – 1904), no qual o autor relata sobre a sua atuação enquanto delegado regional.  

 Methodio Coelho tinha sido enviado pelo governador Severino Vieira, para investigar 

e pôr fim a uma onda de violência, provocada pela família Gomdim, na comarca de Ituassu. 

Tudo teria começado por volta de 20 de janeiro de 1900, quando, por uma questão de “ferros 

de aferição pertencentes a câmara municipal” teria sido morto um chefe de família chamado 
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José Antonio da Silva Gomdim. Esse crime gerou revolta nos familiares do vitimado contra as 

pessoas que andavam “envolvidas na administração e nos negócios políticos do município”, e 

suspeitas do crime. O problema se abrasou mais ainda, quando o acusado do crime, que por 

sinal aparece no relatório como sendo um Alferes de Polícia,
129

 foi absolvido pelo tribunal do 

júri. 

Os ânimos em Ituassu estavam exaltados desde 1899, quando em 19 de janeiro, o 

grande júri da região declarava inocentes os cidadãos Ramiro de Oliveira e seu irmão José 

Guarino de Oliveira, ambos acusados de assassinar Antonio Barbosa. O crime foi tão bárbaro 

que mesmo depois de ferido “jazendo por terra com o ventre aberto”,
130

 porém ainda 

respirando, teria sido “chicoteado” por José Guarindo. Depois do crime, de acordo com o 

relatório de Methodio Coelho, Ituassu se dividiu entre parentes e pessoas próximas da vítima, 

e o dos acusados. Entre os que se esforçaram pela absolvição dos acusados, estava José 

Antônio da Silva Gomdim, justamente aquele que seria morto, um ano depois e que teve seu 

algoz absolvido da mesma forma como ocorrera com assassino de Antonio Barbosa. 

 A família Gomdim se ressentia pela falta de punição ao assassino de José Gomdim, 

mas a situação piorou mesmo tempos depois, quando outro fato inflamou ainda mais os 

ânimos já exaltados dos Gomdim. Clemente Ottoni da Silva Gomdim possuía uma fazenda na 

região (Ituassú) de nome Bicudo. Ocorre que uma diligência policial foi feita no Bicudo, com 

o intuito de capturar um indivíduo pronunciado, que, por sinal, não havia sido encontrado. 

Estando lá, a diligência policial resolveu apreender certa quantidade de clavinotes (carabinas). 

Ao tomar conta do acontecido, Hugolino Gomdim, irmão do proprietário da fazenda, bem 

como do que fora assassinado, se enfureceu com a atitude dos praças e a partir daquele 

momento, juntamente com outras pessoas da família, passaram a recrutar um grande número 

de “jagunços” na região de Lavras Diamantinas. O recrutamento desses bandoleiros tinha por 

objetivo promover desordens na região de Ituassu em represália aos últimos acontecimentos 

envolvendo a família Gomdim. 

 Em três de maio de 1901, um numeroso bando comandado por Hugolino Gomdim, 

seguia pelas estradas em direção a Ituassu. Acontece que ao chegar ao Jequi (local onde se 

unem, as estradas de Andaraí e Machado Portela para Ituassu), o grupo chefiado por Hugolino 

se deparou com o destacamento da brigada policial comandada pelo tenente José João 
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Espinheira Osório, designada pelo governo estadual para proteger a cidade de Ituassu de 

ataques de bandidos.  

 Os praças caminhavam divididos em três grupos, “mais ou menos distantes uns dos 

outros”. Ao dobrarem a curva da estrada, se encontraram com o grupo de jagunços chefiados 

por Hugolino. Destemidamente, o oficial (Osório) teria gritado para o bando que se “rendesse 

e entregassem as armas”. Ao invés de obedecer, “o grupo de malfeitores fez fogo sobre o 

oficial, ferindo-o gravemente, matando-lhe o animal em que montava e apoderando-se dos 

outros”.
131

 Momentos depois, sucedeu um novo tiroteio, só que dessa vez, foi com alguns 

praças de polícia que “tendo ouvido as primeiras descargas (tiros), voltaram em socorro de 

seu comandante” (tenente Osório). Desse tiroteio saíram feridos cerca de três praças.  

 Ao cair da noite, os “salteadores” se dirigiram a uma casa no “Jequi de Cima” onde 

haviam se refugiado uns cinco praças carregando as bagagens do tenente Osório. Consta no 

documento que os bandidos obrigaram uma senhora a abrir-lhes a casa e ao entrarem 

“oprimiram os soldados com grande algazarra, insultos e ameaças de morte, tomando-lhes três 

espingardas, arrombaram as malas da bagagem e apoderaram-se de munições, dinheiro, 

objetos e roupas do oficial ferido”. Toda essa ação teria sido perpetrada pelo próprio Hugolino 

Gomdim, que ordenou “retirar das malas a munição, apenas proibindo inutilmente aos 

bandidos a subtração dos demais objetos”.
132

 

 Os atos criminosos não pararam por aí, no dia 06 de maio, Hugolino, juntamente com 

seus homens, chegou ao Bicudo, lá já se encontrava sobre o poder de seus familiares o 

cidadão Alexandre Leitão e Gotha, que havia sido sequestrado por seis homens a mando dos 

Gomdim. Consta que Alexandre Gotha havia defendido em juízo o Alferes de polícia acusado 

do assassinato de José Gomdim e que como pagamento pela defesa da causa teria entregado a 

pistola com que tinha cometido o crime, como remuneração. Ao ser capturado, Alexandre 

teve uma pistola tomada das mãos pelos cerca de seis homens que foram em sua captura, 

sendo a arma entregue a Carmelino Gomdim. Segundo o relatório, no momento da entrega da 

arma, Carmelino teria dito “esta é a pistola com que mataram meu pai”.
133

 Apesar do 

sequestro, que resultou dias de confinamento em poder dos Gomdim, Alexandre Gotha não 

foi agredido fisicamente. 
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 Por volta de 08 de maio, Hugolino Gomdim assumiu a direção dos que estavam 

reunidos na fazenda e partiu em expedição do Bicudo em direção a região de Laços, com o 

objetivo de danificar “as casas de Antônio Caetano P. Pinto, subcomissário de polícia”
134

, que 

estava em conflito, por demandas de terras com Clemente Gomdim, irmão de Hugolino. 

Quando chegaram ao local pretendido, encontraram cerca de quatro casas desabitadas, no que 

“arrombaram-lhes as portas contra as quais deram vários tiros e no interior de uma das 

moradias quebraram, louças, vidros, mesas e utensílios diversos” danificaram ainda “sacos de 

cereais e uma máquina de costura”.
135

  

 O mesmo grupo responsável pelo ataque contra a força policial no Jequi, com outros 

homens receberam ordens, agasalhos e instruções de Gustavo Gomdim e Antonio Brito, a fim 

de realizarem novas ações, entre elas, a que danificou as casas de Leolino Gomes de Brito e 

José Guarino de Oliveira, exatamente aqueles que foram absolvidos, pelo júri em 1899. Essas 

ações teriam se passado entre os dias nove ou dez de maio. De acordo com as conclusões do 

relatório de Methodio Coelho, as ações sucederam-se “sem interrupção no decurso de 15 

dias” assustando a população e perturbando “a confiança na ordem jurídica e no respeito e 

garantias legais a liberdade, a vida, e a propriedade dos cidadãos”.
136

 A disseminação de 

notícias a respeito de saques, ameaças de pilhagens e mortes, amedrontaram muitas famílias 

na região de Ituassu e circunvizinhanças, não sendo raros o abandono de lares por parte de 

muitos moradores, que se refugiaram nos matos e nas fazendas mais distantes, contando com 

a hospitalidade de seus proprietários.   

Conflitos como estes não foram raros, muito menos fáceis de serem debelados, já que 

muitos dos chefes sertanejos eram fortes tanto em homens, quanto em armas, podendo 

“prolongar lutas e enfrentar com vantagem as forças policiais”.
137

 Desse modo, a ação policial 

se tornava muitas vezes impotente frente aos chefetes políticos “sertanejos”, notadamente 

donos de terras. Muitas vezes a paz só era alcançada devido muito mais a acordos entre as 

facções envolvidas, do que as ações oficiais de caráter repressivo estatal. Mas sem dúvida, 

esses acordos não garantiam uma paz estável, segura, ou muito menos significava a extinção 

dos conflitos. Segundo Aldroaldo Cosa, tratava-se de uma “paz armada, desconfiada e 
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cautelosa, pronta a explodir novamente, a menor provocação em novas lutas, cada vez mais 

ferozes e cruentas”.
138

                                        

 

Relatório apresentado ao 

Governador Severino Vieira, pelo 

delegado regional Methodio 

Coelho, 15 de julho de 1902. 49 

paginas.  

 

 

 Os problemas viventes nas comarcas do interior do Estado, não se reduziam 

exclusivamente em lutas fratricidas, disputas entre chefetes políticos e ondas de banditismo. 

Isso pode ser percebido através da leitura das correspondências endereçadas ao gabinete do 

Secretário de Segurança Pública, por juízes e delegados lotados nas comarcas interioranas. 

Pelo texto, de muitas dessas correspondências é possível perceber que a falta de praças de 

polícia era uma realidade que dificultava muito o trabalho da justiça e da própria polícia. Uma 

dessas correspondências foi enviada pelo juiz José Santos, da comarca de Bom Conselho, a 

qual ele diz: 
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Levo ao conhecimento de V. EXª a necessidade de ser aumentado o 

destacamento policial da Vila de Cícero Dantas; sede da comarca de Bom 

Conselho, pelo menos com duas praças. 

Os criminosos [...] São em número crescido, estando em plena tranquilidade, 

e as autoridades policiais alegam que sem força suficiente, não é possível 

captura-los. 
139

  
 

 O baixo número de policiais lotados nas comarcas interioranas, muitas vezes, chegava 

a prejudicar a realização de atividades de rotina. Como consta no oficio datado em 17 de 

junho, de 1912, endereçado chefe de polícia, pelo juiz da comarca de Maracás, queixando-se 

que o número de praças naquela região estava reduzido a quatro e que os mesmos eram 

“insuficientes para a garantia da cadeia, que contém dez criminosos de importância, e auxiliar 

as diligências ordenadas por este juiz na captura de criminosos”. O magistrado encerra o 

documento pedindo com urgência o aumento de praças no destacamento.
140

 Cerca de oito dias 

antes, em 09 de junho, o senhor Justiniano Torquato do Amaral, subdelegado do distrito de 

Tartaruga, também já tinha oficiado o chefe de polícia dizendo “estar ameaçado de gatunos e 

desordeiros”. O referido distrito e o destacamento contava apenas com “uma praça inferior e 

esta com estado de saúde alterado, venho por meio deste, pedir a V. EXª duas praças 

inferiores, a fim de que melhor eu possa desempenhar meu cargo”.
141

  

Mas as dificuldades não paravam por aí, pois a falta de efetivos criava uma sensação 

de insegurança para as localidades longínquas do Estado. Na comarca de Conquista, com sede 

em Condeúba, região sudoeste do Estado, por exemplo, o juiz de direito, em 08 de novembro 

de 1913, emitiu um oficio externando a sua aflição com o que estava ocorrendo na região. 

Nele o magistrado diz: 

 

Permita-me V. EXª que eu renove o meu oficio que tive a honra de dirigir a 

V. EXª em 23 do próximo mês passado, solicitando o aumento de praças no 

destacamento que aqui se encontra, hoje reduzido a três soldados sob o 

comando de um sargento, serviço algum pode se prestar efetivamente, exmo 

Sr. A cadeia tem atualmente seis detentos sendo cinco por crime de morte e 

um por tentativa de morte. 

Ocorre que são cinco os distritos, qual mais populoso e todos tendo sua feira 

semanal e nessas feiras semanais, raras são as que não hajam conflitos e 

mortes; acresce que o termo e o município de Condeúba, é limítrofe do 
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Estado de Minas Gerais, vindo os criminosos dos termos vizinhos daquele 

Estado aqui horrorizar-se. 
142

 
 

Ainda no mesmo documento o Magistrado fala sobre os vários casos de violência que 

estavam a ocorrer na sua área de jurisdição, entre eles, assaltos, furtos, assassinatos e 

defloramentos. No oficio ele faz uma narrativa acerca de uma série de acontecimentos, os 

quais achamos valer a pena serem citados.  

 

 

Há oito dias, em noite de 1 para 2 do corrente foi assaltada a casa do 

cidadão. Marcelino homem muito laborioso, por uma horda de jagunços 

vindos do termo de Ituassú, dizem, e depois assassinaram a mãe do dito 

lavrador. A um genro da infeliz senhora [...] Depois de ferirem mais ou 

menos gravemente á outras pessoas da casa, saquearam-na, tendo o dono se 

escapado, fugido! 

Há tempo (seis meses) foi assaltada a casa do rico lavrador Manuel Telez, 

sendo a mulher dele, assassinada a bala, escapando o mesmo e a família 

milagrosamente. 

Também vai para poucos meses um individuo abusando da hospitalidade que 

lho dava um casal de velhos, onerado de muitos filhos, quase todos menores, 

raptou uma das filhas do dito casal deflorando-a e depois dando á mesma 

sumiço e a um irmão de doze anos. Ultimamente veio a se descobrir uma 

ossada humana, reconhecendo-se pelos vestígios das vestes que era uma das 

crianças, sem que até hoje se pudesse descobrir o paradeiro da outra que é 

uma mocinha de treze anos. Encontrei toda má vontade por parte do 

delegado de polícia Antonio José de Avelar primo e cunhado do indignado 

autor do tenebroso crime. [...] Tão monstruoso crime continua em mistério. 
143

  
 

Na correspondência, o juiz chama a atenção tanto de José Álvaro Cova, quanto do 

governador J. J. Seabra, dizendo que se não forem tomadas providencias enérgicas, a fim de 

“obstar a marcha de crimes de toda ordem e apurar tais responsabilidades” não valerá de nada 

o poder judicial naquele termo; ainda mais, sem o auxílio da força pública que, segundo ele, 

se encerrava “no correto sargento e em uma praça de nome Bernardinho”. Em um tom de 

dramaticidade, conclui seu oficio com as seguintes palavras: “Acaba de chegar notícia de 

novos assassinatos em São João do Alípio, distrito deste termo... Queira me desculpar, a pesar 

de desejar ser mais minucioso para o que agora me falta tempo”. 

Infelizmente, na nossa documentação só dispomos da correspondência passiva, ou 

seja, as endereçadas ao secretário de polícia. Não encontramos as respostas expedidas pelo 

chefe de polícia a estes ofícios. O que, a nosso ver, não impede, uma análise dos 
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acontecimentos. Mas, ao que parece tanto as respostas quanto as providências do chefe de 

polícia, demoravam de ser tomadas. Pelas correspondências trocadas entre o juiz da comarca 

de Jacobina, Dr. Cyrilo Leal, e o então chefe de polícia, Álvaro Cova, pode-se fazer algumas 

observações. 

 O documento em questão trata-se de um oficio que o já mencionado juiz havia 

expedido para o Secretário, no qual se queixava que por várias vezes tinha solicitado a 

chefatura de polícia e Segurança Pública “providências para que tenham as cadeias a guarda 

indispensável e apesar disto o destacamento de praças moribundas foi sendo cada vez mais 

diminuído a ponto de estiverem atualmente: 1 soldado doente, 1 cabo e um sargento”.
144

 

Nesse mesmo documento, datado em 14 de maio, o Dr. Cyrilo se queixou dizendo que a 

“chefatura de polícia atual, como as passadas nem se quer responde os ofícios que lhe dirijo” 

e pede providências como requeria o caso “fazendo vim para esta cidade ao menos um 

destacamento que dê guarda as cadeias”.  

Ao que parece, cerca de dois meses depois, já em 25 de julho, nenhuma providência 

havia sido tomada, o que rendeu um novo oficio, endereçado a chefatura de polícia. No 

documento, o juiz Cyrilo Leal, continua a cobrar providências acerca da falta de praças para o 

cumprimento de guarda as cadeias. De acordo com o magistrado, ele já tinha levado ao 

conhecimento do Secretário de Segurança Pública a situação da cadeia pública da cidade 

(Jacobina) que continha cerca de 14 criminosos, sendo 10 apenados, 2 loucos e 2 presos em 

flagrante delito e, no entanto, o destacamento de polícia só contava com 1 praça, 1 cabo e um 

sargento. O número era insuficiente para fazer a guarda da cadeia e a escolta dos presos até as 

sessões do tribunal do júri. No dia 31 de maio, consta que o magistrado havia recebido um 

oficio do chefe de polícia, no qual dizia que “ia providenciar no sentido de ser aumentado o 

destacamento da cidade”.
145

 Entretanto, nada havia mudado até aquela data e continuava o 

destacamento com o mesmo número de praças. 

Por diversas vezes, Cyrilo Leal havia intimado testemunhas para a formação de nota 

de culpa aos dois presos em flagrante delito, e, por tantas vezes, a inquirição teria deixado de 

ser feita, pois o prédio onde funcionava a casa do conselho era muito distante da prisão. Esta, 

que estava cheia de criminosos e por ter um número insuficiente de praças, não permitia que 

se guardasse a porta da cadeia e escoltasse presos a longas distâncias. O magistrado 
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lamentava, afirmando ser a primeira vez que dois homens presos ficavam a sua disposição, 

sem nota de culpa formada. A situação na cadeia era complicada, já que tanto a guarda quanto 

o asseio, eram feitos pelos próprios presos, por falta de guardas. O documento revela que até 

mesmo a limpeza da cadeia, era precária, chegando a ficar mais de seis dias sem a devida 

lavagem. Ainda sobre as condições internas da cadeia, o magistrado diz: “Imagine V. EXª 14 

homens em um quarto pequeno, imundo, úmido, numa estação rigorosamente invernosa, com 

a que temos tido”, tudo isso aliado ao mau cheiro do lugar, uma vez que os presos faziam suas 

necessidades dentro da cela em um barril e o mesmo se conservava no mesmo lugar por cerca 

de seis dias, até ser esvaziado.  

O juiz havia recebido uma petição encaminhada pelos detentos, na qual eles se 

queixavam dizendo que sofriam “fome, frio, por falta de roupas, cobertores, alguns não 

recebiam diárias, e ainda os sujeitavam a carregar barris de água com pesos superiores a suas 

forças”. A situação era tão complicada que os presos gritavam aos que passavam na rua “uma 

esmola a um pobre preso, pelo amor de Deus”. Em algumas ocasiões, durante a noite, a cadeia 

ficava às escuras, pela falta de querosene, o que gerava muita revolta entre os presos. O 

problema só teria sido resolvido com o restabelecimento do fornecimento do querosene. O 

juiz fez questão de anexar o conteúdo da petição dos presos no oficio que enviou ao chefe de 

polícia, que citaremos na integra, do jeito que fora escrito. 

 

Cadeia 11 de julho de 1912 

Snr. Dr. Syrilo Leal Filho. D. E. V S guarde vossa senhoria. 

Eu vou por aqui pidindo a vossa Inª á faculidade de uma esmola huma roupa 

para me axar desprevinido falando descontesmente, athe prá fazer faxina é 

preciso tomar roupa emprestada e mº sou este cr de V. Snr. Alexandre José 

Ribeiro. 
146

  

 

                                                           
146

 APEB SSP Republicano correspondências expedidas. Presidência do Tribunal de Apelação e Revista do 

Estado da Bahia para o chefe de polícia, 25 de julho 1912, Cx 6450, Maço 03. 



60 
  

 
 

  

 

No documento contém os nomes de quatorze presos, constando inclusive o de dois 

loucos. Infelizmente não temos nenhum documento que nos diga o que aconteceu após o 

envio do oficio com o conteúdo da petição dos presos. A única coisa que sabemos é que o juiz 

Cyrilo Leal, definitivamente, atuou em favor dos presos, ao pedir providências ao chefe de 

polícia, mesmo sem garantias de que seria atendido. 

 Uma análise do relatório datado de 29 de abril de 1917, do então chefe de polícia 

Álvaro Cova, pode nos dar algumas respostas sobre o que estava acontecendo naquele 

momento, ou seja, o porquê de tantas queixas endereçadas ao seu gabinete e a demora na 

resolução dos problemas, como vimos anteriormente. 

Ao apresentar seu relatório, o chefe de polícia se queixava ao governador, Moniz 

Aragão, o quanto era escasso o número de policiais tanto a guarda civil, quanto no corpo 

militar de polícia. Ele dizia que “apesar da índole ordeira de nossa população, é 

absolutamente insuficiente para as necessidade da manutenção da ordem pública o número de 

agentes de que dispomos, quer na Guarda civil quer na brigada policial”.
147

Ainda segundo ele, 

a vastidão do território baiano “onde ainda são poucas as zonas servidas por fáceis vias de 

comunicação e locomoção, existindo localidades onde a aglomeração de trabalhadores de 
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minas, de construção de vias férreas ou as de indústrias extrativas” exigiam destacamentos 

cada vez maiores. 

O grande problema de se aumentar o efetivo policial, estava relacionado às condições 

financeiras do Estado, que não eram boas. A economia baiana passava por um momento de 

declínio econômico e perda de espaço político na República, que em nada lembrava o 

memorável período imperial. De acordo com Silvia Sarmento, a Bahia foi a província que 

mantinha a maior participação nos gabinetes ministeriais no período imperial, representando 

um total de 19,16% dos ministros, superando a sede da corte, o Rio de Janeiro, com 18,27%. 

Enquanto que em todo período correspondente a República Velha - 1889 a 1930 - apenas 

Manuel Vitorino assumiu a presidência da República, mesmo assim, devido a doença de 

Prudente de Morais.
148

 No quadro de ministros apenas 13 eram baianos, durante todo período. 

Quanto ao peso econômico esse era pouco expressivo, representando apenas 6,72% do total 

das exportações brasileiras, embora possuísse uma produção mais diversificada dos seus 

vizinhos do norte, com a produção de cacau, algodão, fumo e cana e o oitavo lugar na 

produção industrial. Uma situação bastante incômoda para as elites baianas, que tanto 

gozaram de prestigio e poder no período imperial, a Bahia era tida como a terra de 

importantes figuras na política, imperial, como o barão de Cotegipe, o visconde de Rio 

Branco e o conselheiro Dantas.  

José Álvaro Cova sabia que as condições orçamentárias do Estado não iam bem. Por 

isso, ao se queixar do baixo número de praças de polícia, explicou ao governador Moniz, 

tentando convencê-lo de que “o aumento indispensável da força” não implicava 

definitivamente num grande acréscimo na dotação orçamentária, uma vez que, nas palavras 

dele, a mesma verba seria “despendida com o frequente movimento” que era obrigado a fazer 

de praças e oficiais, “acudindo assim com a devida prontidão ás solicitações que de todos os 

pontos do interior que recebo continuamente, de criação ou aumento de destacamentos”.
149

 

Para o chefe de polícia, a reversão da dotação orçamentária, permitindo o aumento da força 

pública e a existência de destacamentos fixos numericamente, de acordo com a densidade 

populacional, sem os custos provocados pelos constantes deslocamentos, muitos dispêndios 

financeiros seriam evitados.  
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No mesmo documento também podemos destacar a observação que o chefe de polícia 

faz ao governo a respeito da diminuição do número de praças de polícia em relação ao ano de 

1911. Nele, a assembleia estadual havia organizado a força pública do Estado em 2.086 

homens, no entanto, nos anos posteriores houve uma diminuição do efetivo, assim dizia o 

secretário: 

 

Grandes modificações se registraram na vida de nosso interior, onde a 

cultura dos campos e a pecuária, bem que lentamente, vêm perdendo aquele 

caráter colonial a que viviam apeirados, adquirindo um certo grau evolutivo 

e portanto, congregando elementos dispersos em pequenos núcleos, além dos 

que são também organizados pela expansão ferroviária, que vai avançando 

gradativamente. 

Portanto, para o secretário, era de se deduzir que o aumento no efetivo policial era 

indispensável para manutenção da ordem no Estado. Entretanto, em vez de aumentar o 

número de agentes da força pública, foi reduzido em relação aos anos de 1911 e 1912, como 

pode ser verificado no gráfico a seguir. Cova lamentava a lei votada para o exercício de 1917. 

Nas palavras dele, 

 

A lei votada para o exercício findo, organizando a força pública em brigada, 

composta de 3 batalhões de infantaria e um corpo de cavalaria, deu-lhe um 

efetivo de 1.463 homens, inclusive oficiais, músicos, corneteiros e 

enfermeiros, tendo cada batalhão de infantaria uma banda de música 

completa, ou seja 623 homens menos do que em 1911. 

Subtraímos os empregados nas repartições da brigada, nas guardas dos 

estabelecimentos públicos dos quartéis, dos presídios e estabelecimentos de 

detenção, nas capturas de delinquentes e réus foragidos, na condução de 

sentenciados das cadeias do interior para a penitenciária, as ordenanças das 

autoridades e os doentes.    
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Número de praças na brigada policial da Bahia 1910 – 1920  

 

FONTE: Elaborado, a partir de dados coletados no livro: COSA, Adroaldo Ribeiro. 150 Anos da policia 

militar da Bahia. Salvador: Empresa gráfica da Bahia, 1975. P. 117 e 119, na relação de Decretos do governo no 

APEB cx 6451 maço 02 Ano1912/1921, na BPEB Jornal de Notícias 25/08/1911, Gazeta do Povo 15/06/1910.   

 

As queixas de Cova são justamente as mesmas que os juízes e delegados dirigiam a ele 

através de ofícios, como verificamos anteriormente. Embora não saibamos se o argumento do 

chefe de polícia foi considerado pelo governo, é possível perceber, através do gráfico anterior, 

que após 1917, realmente houve um aumento bastante significativo no número de praças de 

polícia, após o relatório do Senhor Cova, saindo de 1.463 homens em 1913, para 3.600 

homens em 1920. O fato é que rubricas, ordem pública e policiamento tiveram sempre 

expressão avantajada na composição de despesas orçamentárias dos Estados do nordeste, ao 

longo da República Velha. Na verdade, os efetivos policiais equivaliam a “verdadeiros 

exércitos”.
150

  

Assim, ao findarmos esse capitulo concluímos, que o “respingo de modernidade”, 

promovido com a criação da guarda civil, que não deveria ser repressiva, mas sim “educada” 

e “gentil” para com os habitantes, a fim de dar o exemplo de modos comportamentais, se 

restringiu a capital. As áreas interioranas continuaram assistidas pela polícia militar, 

perpetrando apenas ações de modo repressivo, a fim de abafar contendas políticas e sociais, o 

que demandava do poder estadual, levas expedicionárias de soldados, já que, como se viu, os 

efetivos policiais eram irrisórios nessas regiões, devido a condições econômicas e decisões 

principalmente políticas.    
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CAPITULO II 

A VIOLENCIA POLICIAL 
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2.1 Soldados, “Gatunos” e Populares: Cenas do Cotidiano da atividade 

policial 

 

 As atribuições designadas para a polícia na maior parte do mundo, de acordo com 

David Bayley, são as de patrulhamento. Seu trabalho pode se referir a três aspectos: “o 

primeiro ao que a polícia é designada a fazer; o segundo, a situações com as quais ela tem de 

lidar; terceiro, às que ela deve tomar ao lidar com as situações”.
151

 Sobre essas observações de 

Bayley, daremos mais atenção ao primeiro e segundo aspecto.  

Nos anos que antecederam o fim da segunda década do início século XX, a capital 

baiana era a terceira cidade mais populosa do Brasil e contava com um efetivo de 250 guardas 

civis, em atuação, para realizar os serviços de policiamento ostensivo, o combate a 

“gatunagem”, a “vadiagem”, as contendas promovidas por embriaguez, os furtos, os roubos 

domiciliares e os arrombamentos de lojas comerciais. 

 Num relatório (1917) apresentado ao governador Moniz Aragão (1916 – 1920), o 

chefe de polícia diz não ser suficiente o número de guardas civis na capital, pois, segundo ele, 

“a Bahia tendo uma população seguramente superior a 350 mil
152

 almas tem ainda hoje 250 

guardas civis, ou um para cada 3.400 habitantes, o que nos obriga a continuar a lançar mão da 

polícia militar, para auxiliar a guarda civil”
153

. José Álvaro Cova cita o exemplo de outras 

capitais, com populações bem maiores do que Salvador, a exemplo de Nova York, que 

contava com uma população de 5.000.000 e um efetivo de 10.208 guardas, o que dava um 

policial para cada 489 habitantes. Na capital federal (Rio de Janeiro) a população era estimada 

em 1.000.000 e possuía 1.388 policiais, o que dava um guarda para cada 682 habitantes. Cova 

achava necessário pelo menos um efetivo de 400 guardas civis, para se aproximar, do efetivo 

da capital federal.  

Devido ao insuficiente número de policiais para fazer a segurança da cidade, 

sobretudo, durante a noite, em alguns bairros existia a guarda noturna, um serviço privado, 

pago por comerciantes e moradores que desejavam prevenir seus estabelecimentos e 

residências da sanha dos gatunos, que povoavam as madrugadas da cidade da Bahia, como 
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geralmente era chamada Salvador.
154

 Os guardas de serviço se comunicavam através de 

apitos, o recomendado era que os “apitos só fossem tocados de dez em dez minutos, para não 

incomodar o silêncio público, depois de uma certa hora da noite”.
155

 A guarda noturna era 

uma das instituições privadas prestadora de serviços mais elogiadas pela imprensa na época, 

já que era baixo o número de envolvimento de guardas noturnos em confusões, tais como 

brigas e bebedeiras, além do serviço ser bem feito.  

Um indicador que atesta a qualidade do serviço prestado pela guarda noturna pode ser 

comprovado pelo aumento do número de contribuintes, como noticiou o Diário de Notícias, 

em 19 de fevereiro de 1915, segundo o qual teria sido “aumentado nesses últimos dias o 

número de contribuintes”
156

, sendo que o serviço tem ocorrido com máxima correção. O 

Jornal de Notícias conceituou a guarda noturna do comércio, comandada pelo capitão Braga, 

como sendo uma “disciplinada corporação”, que continuava a “prestar bons serviços”.
157

 

     

 

 

 Era muito comum se encontrarem portas de estabelecimentos comerciais abertas, por 

esquecimento ou não, durante a madrugada. Como ocorreu no bairro do comércio, onde a 
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guarda noturna daquela região encontrou abertas as portas das “casas comerciais café 

América, café mira mar e casa trocadero”. Desse modo, o capitão Braga, comandante da 

guarda, achou por bem “colocar sentinelas para garantir as mercadorias dos ditos 

estabelecimentos comerciais”.
158

  

 A ocorrência de prisões de ladrões tentando realizar arrombamentos em lojas 

comerciais e até mesmo casas residenciais era constante, periodicamente se liam reportagens a 

esse respeito, como aconteceu em 20 de maio de 1915. Era ainda de madrugada quando “dois 

gatunos, tentavam arrombar a porta de uma casa a rua Dr. Francisco de Castro, antiga canta 

galo”, quando foram “surpreendidos pelo guarda noturno de serviço ali, a quem agrediram, 

ferindo-o com uma navalha, e pondo-se em fuga”.
159

 Nesse mesmo dia, só que horas depois, 

num local próximo à mesma rua, outro “gatuno” tentava praticar um roubo de um pedaço de 

“tubo de chumbo, pertencente a companhia telefônica”, segundo a notícia ele usava uma 

talhadeira para cortar o tubo, quando foi flagrado pelos guardas noturnos que puderam efetuar 

a sua prisão e “recolhe-lo a estação policial do respectivo distrito”.
160

  

Em 17 de novembro, do mesmo ano, foi a vez do “gatuno” Lúcio Lázaro do Rosário, 

ser preso no Beco contínuo a loja Pernambucana, na Rua Dr. Seabra “na ocasião em que o 

mesmo procurava abrir um portão que dá para o referido beco”, a ação teria sido facilitada 

pelo fato da “chave do portão ficar pendurada em uma janela, afim de facilitar a saída” logo 

cedo das pessoas que ali habitavam. Lúcio só não conseguiu efetuar os furtos nas 

propriedades alheias, porque foi pego em flagrante pelos guardas noturnos de serviço, sendo 

conduzido “ao xadrez da estação da Sé, a disposição do Sr. Subdelegado da rua do Paço”.
161

 

Não restam dúvidas de que sem o serviço da guarda noturna dificilmente seriam evitados, 

vários roubos e furtos nas madrugadas da cidade da Bahia, já que era insuficiente o número 

das forças policiais regulares.  

Questões envolvendo o roubo de tubos de chumbo, que eram utilizados nos 

encanamentos de água e esgoto da cidade, não era novidade para a população, nem muito 

menos para a imprensa baiana do período. Uma das vítimas dos ladrões foi o senhor Cícero 

Maynart Lemos, morador da Rua Castro Neves; consta que alguns larápios, durante a 

madrugada de uma sexta feira, penetraram nos jardins da residência, do referido senhor e 

“dali cortando e conduzindo cerca de 16 metros do encanamento de chumbo”. De acordo com 
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a reportagem, essa não foi à primeira vez e sim a “terceira vez que a dita casa é visitada pelos 

ladrões. A vítima do audacioso roubo deu queixa ao subdelegado do distrito do Matatú”.
162

  

Os espaços públicos também não eram poupados pela gatunagem, um exemplo disso 

eram os jardins e praças públicas que tinham as torneiras arrancadas e levadas durante a 

madrugada, como bem informou o Diário de Notícias de 24 de janeiro, de 1919. A nota se 

referia ao fato do Secretário de Segurança Pública ter informado ao intendente municipal que 

teria, “providenciado para que, além da fiscalização feita pelo corpo de bombeiros, que de 

hora em diante tenha estada permanente em todos os jardins e praças públicas uma praça de 

polícia a fim de evitar o furto das torneiras do fornecimento de água”.
163

 Ao furtarem tubos, 

torneiras e outros objetos, os gatunos tinham compradores certos para os produtos roubados, 

entre eles consta o nome do “armazém 68, a mouraria”.
164

  

No dia 12 de maio, de 1917, o Diário de Notícias publicou uma nota com o seguinte 

título: “Roubo de Encanamentos: onde está a polícia?”, a matéria cobrava providências do 

chefe de polícia, em relação aos constantes furtos de encanamentos que vinha há tempos 

ocorrendo na cidade:  

 

Continuamos a chamar a atenção do Sr. Dr. Chefe de Polícia e insistiremos 

até que seja baixada uma circular a todas as autoridades, ordenando a 

proibição da compra de chumbos velhos, e a detenção dos que exploram este 

comércio, para explicar aonde compram e quem os vende, único meio de 

evitar os abusos e ladroagens que aumentam dia a dia, com grandes prejuízos 

dos inquilinos e proprietários.
165

 
 

 Na mesma nota, os redatores publicaram a carta que receberam de um proprietário, 

que fora vítima do mesmo tipo de crime. Na carta ele dizia: 

 

Ilustrados Srs. Redatores do conceituado Diário de Notícias: Animados pela 

vossa local de ontem – roubo de encanamentos. Faço-vos esta pedindo de 

continuardes a combater tão justa causa até que aja uma resolução benévola 

da polícia. 

Sou pobre e devido a horrível crise que atravessamos, estou atrasado nas 

décimas do terreno, e quando ainda me levam 11 metros de chumbo do 

encanamento! 

Não é, pois uma desgraça das que só se encontram nessa terra? 

Espero o vosso êxito justa e louvável nessa campanha assina-me – Vosso 

constante leitor. 
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 O chefe de polícia, Dr. Álvaro Cova, não tardou em responder aos questionamentos 

levantados pela imprensa, através de uma carta, na qual disse: “Lendo o vosso conceituado 

Diário de Notícias de 12 do andante, deparei com uma local tendo o título roubo de 

encanamentos e subtítulo onde está a polícia?”. Segundo Cova, como de costume, “tomando 

na devida consideração”, como fazia a “todas as reclamações da imprensa” tinha a dizer:  

 

Que as medidas lembradas em vosso órgão de publicidade já foram postas 

em prática, exceto a circular para a proibição de compra de chumbos velhos, 

por escapar a minha competência. 

É difícil presentemente ter um policiamento regular, de meia noite em 

diante, devido a cidade ficar ás escuras, por falta de iluminação pública. 

Já determinei medidas que serão postas em prática, a fim de evitar os furtos 

de encanamentos. 

Sou de V. S. amigo obrigado, Jose Álvaro Cova chefe da polícia.
166

 
 

Ao que tudo indica, realmente muitas providências foram tomadas pela chefatura de 

polícia, a fim de coibir os furtos de encanamentos na cidade, a própria impressa da época 

reconhecia dizendo: “A Bahia teve uma época especial para os gatunos de tubos de chumbo. 

Os larápios invadiam as casas e arrancavam da parede todo o encanamento d’água, até onde 

lhes foi possível”.
167

 Mas a polícia tomou providências enérgicas “somente uma vez 

apreendeu para mais de oitocentos quilos de chumbo, numa sapataria a ladeira do Taboão”. 

Entretanto, uma nova quadrilha, desse gênero voltava a operar novamente a prática do roubo 

de encanamentos, “foram ontem, a Boa Vista na casa do Sr. Júlio dos Santos, e levaram todo 

o encanamento, com torneiras de metal, uma pia e a caixa de descarga”, o articulista do 

Diário de Notícias, classificou os autores do furto de malvados, já que eles “não tiveram 

coragem de bater, achatar a parte cortada do encanamento, deixando correr água a 

vontade”.
168

 

Uma nota publicada pelo jornal A Tarde, mostra a verdadeira razão do crescente furto 

de tubos de chumbo. Com o título: Quem tem chumbo que os guarde, o periódico atribuía 

como causa da alta de preços dos metais, a primeira grande guerra mundial e sobre isso o 

respectivo jornal verberava que: 

 

Até os gatunos, com a guerra, lavam o seu ventre de misérias. 

Que valia um pedaço de chumbo velho, antes dela? 
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Agora que todos os metais encareceram fabulosamente, o chumbo também 

subiu de preço e os gatunos andam a quebrar encanamentos para os furtar e 

vender por bom preço. 

As subdelegacias recebem diariamente, inúmeras queixas de vítimas de tais 

furtos.
169

 

 

Em 21 de outubro de 1918, o Diário de Notícias publicou uma nova matéria a respeito 

do continuo furto dos encanamentos, a nota informava que “parecia ter cessado o “Sport” dos 

gatunos quanto aos encanamentos d’água retirados de locais públicos e casas particulares”, 

mas na verdade se tratava de um “Puro engano. Após breve descanso eles aí estão a explorar a 

indústria rendosa”
170

, informava o jornal. A notícia estava se referindo a um caso ocorrido na 

pensão Nº 42, onde quase todo o encanamento foi retirado “sem que os vigilantes noturnos 

fossem incomodados. E até hoje estão os hospedes sem o precioso líquido”,
171

 dizia a notícia. 

Líquido esse que certamente não era da melhor qualidade pois, isso fica bastante evidente 

quando, certa feita, um cavalheiro levou para a redação do Diário de Notícias “uma garrafa 

contendo água da estação do queimado, tirada do encanamento, em vez do tanque, a qual se 

via grande quantidade de germes e animálculos vivos”.
172

  

Durante toda a Primeira República, a Bahia enfrentava vários problemas relacionados 

a epidemias, que levavam a morte de milhares de pessoas, dentre elas, a epidemia de cólera 

morbus. Além disso, os serviços de coleta de lixo, abastecimento de água, de transporte e 

iluminação elétrica deixavam muito a desejar, sendo constante a reclamação dos 

consumidores. Mas não apenas isto, antes de tudo, uma cidade suja, escura e doente era sinal 

de decadência, de atraso em relação aos países europeus e das cidades Norte Americanas. No 

caso do Brasil, significava estar na contramão do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tudo isso 

causava incomodo nas classes dirigentes baianas, que viam, nesses acontecimentos, uma 

acentuação na distância do modelo de civilidade a ser alcançado.  

Um editorial publicado em 23 de outubro de 1918 fazia duras críticas ao 

abastecimento de água na cidade da Bahia, no qual informava: 

A água a que ontem em noticiário nos referimos, trazida por um cavalheiro á 

esta redação, merecia que ficasse exposta, para que o público se inteirasse 

com a própria vista e tivesse a prova real, indiscutível, do perigo a que está 

exposto. [...] esse líquido indispensável mais cheios de vermes destruidores, 

de micróbios assassinos. [...] Alimentados pelo descaso da higiene, 

indiferente a que sejam impuras as águas, não existam filtros, ou cheios de 

lama estejam os tubos condutores [...] Os encanamentos, contra todos os 
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preceitos, continuarão sem as lavagens necessárias e envolto em mistério o 

seu interior, ficarão como até agora, os tanques de que o povo, as vezes diz 

coisas horríveis, como se eles se houvessem tornado sepultura de animais, 

porque depósitos de imprestáveis, de 

sujidades em muitos lugares, o são 

continuando a despeja-las, para o 

organismo do povo na água infecta, 

como a que vimos ontem. [...] a água 

faltava, e continua a faltar em quase 

todos os lares. 
173

 
 

 O Diário da Bahia, numa matéria que tratava acerca 

da péssima qualidade da água que os moradores de 

Itapagipe estavam recebendo, chegou a levantar os 

seguintes questionamentos: “Que diabo de serviço é este? 

Que motivo há para, ao invés de água cair nos depósitos de 

quem paga 12$, mensais, para tê-la”, recebem um líquido 

lodoso que não serve nem para a lavagem dos “últimos 

utensílios do serviço doméstico?”. 
174

          

De acordo com Rinaldo Leite, o abastecimento de 

água era comprometido, principalmente pela 

desorganização dos serviços ou pelos periódicos prenúncios de greves por parte dos 

empregados da companhia de abastecimento. Ainda segundo ele, “um número reduzido de 

residências recebia água encanada. Por conta disso, as fontes persistiam como o principal 

mecanismo de abastecimento de água para a população, estando elas espalhadas por vários 

bairros”.
175

 Acrescentamos a isso, problemas técnicos ou mecânicos, como informou o Dr. 

Francisco de Souza, diretor da seção de águas, ao jornal Gazeta do Povo, em 15 de fevereiro 

de 1910, ao explicar as razões do porquê da falta de água nos bairros da Piedade, Graça, 

Canela e Garcia. Segundo ele, o motivo estava ligado ao fato de “não terem as antigas bombas 

da companhia do queimado capacidade para jogar no reservatório metálico do alto da cruz do 

Cosme a quantidade de água necessária do atual abastecimento”.
176

 Nesse sentido, o 

intendente já havia autorizado a compra de outra bomba ou de maior força e todo “o material 

preciso para que o serviço de abastecimento de água não sofra o menor embaraço”.      
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  Resolvendo ou não esse caso, o fato é que durante todo o período averiguado, 

continuamos a encontrar diversas queixas sobre as péssimas condições de abastecimento de 

água na cidade.        

 Vimos que um dos motivos alegados pelo chefe de polícia para a ausência de um 

policiamento regular durante a noite se devia a falta de iluminação. Realmente não restam 

dúvidas de que a vida dos transeuntes, durante a noite, na “cidade da Bahia”, não era nada 

fácil, ao contrário, ela era cheia de perigos. Sair durante a noite em alguns bairros da cidade 

poderia significar uma verdadeira aventura. Ao transitar pelas ruas escuras, os pedestres 

estavam sujeitos a serem seguidos por algum “gatuno”, caírem num buraco, tropeçar numa 

linha de trem ou carris, se bater num bêbado, pisar numa poça de lama em dias de chuva, ou 

até mesmo, se esbarrar num monte de entulhos, já que “muitos empreiteiros e construtores de 

obras depositavam tijolos, pedras, areia e outros materiais nas sarjetas e passeios das ruas”,
177

 

sobretudo, durante as intervenções urbanísticas no governo Seabra. 

 Um editorial publicado em 10 de junho, de 1920, tratou de maneira bastante minuciosa 

o quanto era ariscado perambular pelas ruas de Salvador, durante a noite. Com o título 

“Angustias de um transeunte” e o subtítulo “Em passeio pelas ruas escuropolis”, 
178

 o 

articulista narrou o verdadeiro estado de penúria que se encontravam as ruas da Bahia.  

  

Trecho das obras na Avenida 07 de Setembro. Janeiro de 1915
179
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Na verdade, o autor da matéria, com seu auxiliar, desejavam publicar alguma coisa a 

respeito da iluminação em algumas ruas da cidade, a fim de proporcionar alguns minutos de 

leitura aos leitores do Diário de Notícias. Segundo ele, o ponto de partida foi São Pedro “onde 

algumas lâmpadas elétricas da Avenida Sete se achavam acesas, iluminando muito mal, 

através dos seus vidros imundos, o asfalto defeituoso e torto como a própria avenida”, o 

relógio dos repórteres constava o horário de 21 horas e alguns minutos. Ele seguia 

calmamente, pensando na missão de que “fora incumbido e no fumo de seu cigarro que 

enovelava”, desse modo, foi seguindo o auxiliar “na cadência de um passo largo, ritmado, até 

a esquina da Rua 11 de julho, onde parou”. Ao chegarem nesse local, o autor contou que 

sentiu, juntamente com o auxiliar, o sangue “fugir das veias, o cabelo se eriçou e um calafrio 

percorreu-nos todo o corpo desde a pontinha dos pés à cabeça”. Desse momento, em diante 

tudo era trevas. 

 Não havia nenhuma casa aberta, tudo estava deserto e as ruas possuíam um aspecto 

meio fantasmagórico, mas eles continuaram dando um passo, “mais um, outro e mais outro”, 

e lá foram “pisando incerto, tropeçando aqui, ali e acolá, descrevendo círculos com o braço 

que agitávamos, a fim de evitar encontros fatais com saltimbancos e bandidos”, disse o 

repórter. De acordo com a reportagem, eles não desistiram facilmente, da “missão”, que lhes 

foram incumbidos e disse: 

 

Andamos alguma coisa uns trinta minutos de martírio, pouco mais ou menos. 

Já havíamos subido e descido duas ladeiras escabrosas em meio a mais 

horrorosa escuridão. 

Quando mal pensávamos, tropeçamos numa linha férrea lugar onde pudemos 

respirar um pouco mais à vontade, e nos foi dado a conhecer que pisávamos 

no bairro de Santo Antonio da Mouraria. 

Os nossos passos retiniam fortes na calçada. As únicas lâmpadas que se viam 

acessas, eram as estrelas que do alto brilhavam como diamantes.... 

Precisávamos de trabalhar, impunham-nos o dever da profissão. Prosseguir 

naquele caminho foi-nos de fato impossível.  

Três tombos que tomamos nos haviam esmorecido. 
180

  

              

 Os repórteres resolveram tomar um bonde até o terreiro de Jesus, local onde 

retornaram a missão que lhes foi dirigida. Entretanto, ao chegarem à esquina da Faculdade de 

Medicina, também não havia luz, segundo eles, “se não era a mesma coisa da Rua 11 de 

Junho, parecia muito pior”. Foi então que resolveram se encostar na parede e seguir em frente. 

Ao aproximarem-se da porta do instituto Nina Rodrigues, “um velho adorador de Baco, 
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bradou com todas as forças de seus pulmões. Não encoste [...] Bastou à voz e o cheiro de 

álcool” para perceberem que se tratava de um ébrio “bêbado”, eles não ligaram para o que ele 

dizia e seguiram em frente. Desceram a ladeira do pelourinho, tomando a Rua do Paço, no 

início da rua havia uma lâmpada elétrica, só que com a aparência “muito avermelhada, dava 

um aspecto de um sinal marítimo. Feita a primeira curva que a pequena ladeira oferece 

ninguém mais tinha direito a iluminação”, os repórteres deixaram o bairro da calçada e 

seguiram pelo centro da rua até o largo do Carmo.    

Mais adiante, uma casa estava com a janela aberta, o que dava para iluminar um 

pedaço da rua. E o elevador do Pilar iluminava a cruz do pascoal, na rua direita de Santo 

Antonio, um pouco depois do Beco do Pilar, eles tropeçaram num buraco. E assim 

prosseguiram, objetivando chegar até o largo de Santo Antônio, como já não desejarem tomar 

mais quedas, nem tropeços, dobraram “o Beco do Padre Bento para melhorar de sorte”. Mas 

pelo que parece, não foi uma decisão acertada. Com uma dose de exagero disseram que: 

 

Foi uma infelicidade, porque depois de dar uma dúzia de passos, caímos em 

cheio num buraco, que nos pareceu uma sepultura e onde ficamos uns dez 

minutos, numa tentativa extraordinária para nos livrar de ficar sepultados 

vivos. 

Escapando desse precipício não quisemos seguir mais pela Rua dos Carvões 

que nem um passeio tinha. 

Aí é que foi bonito. Depois de quatro minutos de tombos, tínhamos as 

botinas, calças e abas do paletó tão imundos como se nós tivéssemos 

chafurdado num lamaçal[...] 

As nossas mãos estavam escoriadas, e o corpo todo tão “maltratados” que 

estávamos resolvidos a dormir no adro da igreja de Santo Antonio, onde 

esperamos o dia amanhecer e se um polícia não nos viesse carregar e 

medicar. 
181

   

   

A falta de iluminação também atrapalhava o trabalho da polícia e dos guardas 

noturnos. Em 06 de dezembro de 1915, o A Tarde chegou a publicar uma pequena nota com o 

título “Como policiar sem luz?”. O texto trata dos apelos que os comandantes das guardas 

noturnas iriam fazer ao intendente municipal, a fim de que os combustores de iluminação 

pública permanecessem acesos, até “pela manhã, ao invés de serem apagados às 24 horas”.
182

    

O roubo de lâmpadas piorava ainda mais a situação, um desses furtos ocorreu em dias 

anteriores, em 15 de maio de 1915, quando ladrões furtaram “12 lâmpadas elétricas de 

iluminação pública, sendo 6 no campo grande, 4 no corredor da vitória e 2 na fonte das 
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pedras”.
183

 Na madrugada de 17 de abril, do mesmo ano, os guardas noturnos, na Rua Dr. 

Seabra, prenderam o indivíduo Tiburcio Francisco da Silva, que encontrava-se com “os bolsos 

cheios de lâmpadas” e tentava roubar “outras dos combustores da iluminação pública, na Rua 

do Cabral”. As 4 lâmpadas encontradas com ele, foram remetidas “à sessão especial de gás e 

eletricidade”.
184

 As casas comerciais também podiam ser alvo, dos ladrões de lâmpadas 

elétricas, como quase aconteceu com a confeitaria Novo Mundo, localizada na Rua Da Ajuda. 

O crime só foi evitado porque os guardas noturnos de Plantão prenderam em flagrante o 

gatuno Pedro Leão
185

a, no momento em que o mesmo tentava “passar a mão” nas lâmpadas 

da confeitaria.   

O que realmente provocava escuridão das ruas era mesmo a falta de qualidade do 

serviço, de iluminação da cidade, sendo casual a interrupção da energia durante duas ou três 

horas, as vezes até dias, provocando o descontentamento dos contribuintes. O Diário da 

Bahia chegou a afirmar que o serviço de iluminação oferecia menos claridade que a “antiga 

iluminação a azeite de peixe, há bem anos passados”.
186

 Se “assim se pode chamar tal serviço 

na Bahia”, as lamparinas não iluminavam as ruas a quem “tão caro compra a luz nesta 

cidade”, informava a matéria. Ao que parece, os redatores baianos já haviam percebido a 

relação inexorável entre escuridão e aumento da criminalidade, em uma cidade que já dava 

sinais de seus primeiros hábitos de vida noturna, por isso tanta preocupação com a falta de 

iluminação na cidade.   

A falta de iluminação dificultava bastante o trabalho da polícia. A situação era tão 

complicada que o chefe de polícia chegou a chamar a atenção do intendente municipal, a fim 

de pedir providências, como a situação demandava. Em um oficio ele dizia: 

 

Tendo sido informado de que a iluminação pública dessa capital, deficiente e 

falha desde que passou a ser dirigida pela Seção Especial de Luz e Viação do 

município, reduzida a metade nestes últimos dias até a meia noite, depois 

dessa hora tem cessado completamente, ficando a cidade mergulhada em 

trevas, dificultando a ação da polícia na prevenção e repressão de atentados à 

vida e propriedade, cuja segurança lhe cumpri garantir, chamo a vossa 

atenção para semelhante irregularidade, esperando que determineis 

providências enérgicas e urgentes no intuito de evitar tão prejudicial abuso, 

lesivo aos interesses dos contribuintes, cujo desconforto em face de tão 

odiosa prática me dispenso de comentar. 

Devo ponderar-vos que a população ordeira e pacifica dessa Capital não 

pode continuar sob a ameaça de não poder locomover-se em horas 
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adiantadas da noite, receosas das investidas de perversos malfeitores, que 

protegidos pelas trevas julguem azados momentos para expansão de seus 

maus extintos e para a prática de toda sorte de atentados contra a ordem 

pública, cuja garantia assegurada pela polícia, pode entretanto ser frustrada 

em muitos casos devido a facilidade de se evadirem ou se ocultarem os 

desordeiros promotores de conflitos, de fato já ontem, há horas adiantadas da 

noite tivemos a lamentar e que seria certamente evitados se não fora a 

escuridão que envolvia as ruas desta Capital. 

Deveis compreender as graves responsabilidades decorrentes da continuação 

dessa medida que atenta profundamente contra a tranquilidade e segurança 

de uma cidade populosa, ordeira e civilizada, cuja garantia exige que não 

mais se reproduza. 

Saudações – O chefe de polícia, José Álvaro Cova.
187

 

             

Além do combate à gatunagem feita, muitas vezes, em meio à escuridão, as classes 

dirigentes baianas também solicitavam, através das páginas da imprensa, um maior combate 

aos divertimentos populares, tais como: as arraias, os jogos de bola nas praças e ruas da 

cidade, as fogueiras, os sambas, os botequins, a prostituição e os jogos de azar. Desse modo, a 

corporação policial tinha mais essa obrigação a cumprir de maneira cotidiana. Para a polícia, 

o grande desafio era, quando não fosse possível extinguir tais divertimentos, ao menos 

pudessem ser tolerados, sem que se chamasse a atenção. Mas, concentrar-nos-emos, nesse 

momento, nos três primeiros divertimentos mencionados. Os outros veremos em A ordem e a 

Desordem. 

A imprensa reclamava muito em relação ao costume de empinar “arraias”, praticados 

por muitos meninos nas ruas, que brincavam principalmente aos domingos “estragando os 

telhados, quebrando fios telefônicos e fazendo grande algazarra”.
188

 Em 19 de maio de 1904, 

após muitas reclamações feitas pela gerencia da empresa telefônica, o Dr. Cassiano Lopes, 

comissário da 1ª circunscrição policial, oficiou aos subcomissários para que pusessem fim ao 

“divertimento de arraias”, já que elas prejudicavam a empresa, além de gerarem 

ocasionalmente conflitos entre os proprietários das residências e os que empinavam as 

arraias.
189

 Mas, pelo que tudo indica, a polícia não conseguiu pôr fim a esse divertimento, que 

os jornais classificavam como pernicioso. Com o título “Arraias: vagabundos e insolentes”, 

uma reportagem do jornal Diário de Notícias cobrava da polícia um ação firme que colocasse 

fim ao “abuso, punindo os desocupados perversos, que se dão a tarefa de destelhar, com suas 

arraias, as casas alheias”.
190

 Certa feita, o senhor Raul Elysio de Oliveira, encaminhou uma 

carta para a redação do Diário de Notícias, informando a quantidade de arraias empinadas em 
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vários pontos da cidade. Nela, ele dizia “aí vai uma estatística, que não deixa de ser curiosa, 

mas é verídica e que se pode ver sempre aos domingos. Oscila às vezes, mas é real, tem ela 

por base as arraias”.  

Se acreditarmos na conta feita por Elysio, o resultado é de um total de 77 arraias 

empinadas nos domingos sendo: 18 nas ruas curral dos porcos, largo do barbalho e beco do 

Simões, 5 no beco do funil, 13 no alto e largo de Nazaré e boa vista do Cabral, 17 no beco do 

chinelo e ruas adjacentes, 8 nas roças do baluarte, 14 nas ruas São José de baixo e S. José de 

cima e 2 no largo das sete portas. Raul Elysio fez a conta dos prejuízos causados pelas arraias, 

concluindo que: 

 

  

Cada uma (arraia) a duas flechas. 154. 

 Cada flecha fazendo quebrar (no gongôlo) – uma telha... Farão... 154 telhas 

quebradas. 

Dê-se, aliás, 10% abat – 15 ficarão – 139 telhas quebradas, que igualmente, 

são 139 goteiras, 77 pingentes de rabos, em telefonos, mastros, fios 

telegráficos ou de energia. Quer-me parecer que a Intendência não tem lá, 

amizade, nem protege a companhia brasileira de energia elétrica, porque esta 

é uma das que sofrem bem nesta boa terra, com o divertimento. 

 Vê-se pois, que no trajeto que aqui se descreve bastariam três guardas civis, 

ou três cavalheiros, ou três policiais, para evitarem 139 goteiras nas casas de 

Santo Antonio e Nazaré, 77 pingentes nos mastros e nos fios, e 154 pedaços 

de flechas espalhados em telhados, fios etc. Boa terra! Viva a folia! Viva a 

pátria e chova... A carestia de vida. Saudações do amigo velho – Raul Elysio 

de Oliveira. 
191

 
 

  

Como vimos no início deste capitulo, o número de policiais era insuficiente, para dar 

contar do policiamento regular, quanto mais para fazer vigilância e controle a certos 

divertimentos populares. Isso se explica a sobrevida dessas práticas sociais das camadas mais 

pobres da população. O futebol de rua praticado nas praças e avenidas da cidade, era mais 

uma atividade popular, detestada pelas classes dirigentes baianas. 

No dia 4 de janeiro de 1915, o Jornal de Notícias publicou uma nota com título 

“Futebol de desocupados”. Segundo a notícia, os moradores do Alvo e do largo da Glória no 

distrito de Nazaré haviam feito queixas à redação do jornal acerca de “um grupo de 

desocupados, que se dão ao jogo de bola” 
192

, em meio a uma algazarra e um vocabulário 

indecente. Dias depois, uma nova matéria foi publicada pelo mesmo jornal, discorrendo sobre 

o mesmo assunto, só que agora com um título “futebol de vagabundos” no qual consta que 
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moradores do godinho “distrito de Nazaré” pediam providências, esperando que a polícia 

acabasse “com tal divertimento”.
193

 

As denúncias por parte da imprensa não pararam por aí, ao que tudo indica, a prática 

do jogo de bola nas ruas continuou a acontecer, nas ruas da cidade. Em 29 de abril, do mesmo 

ano, foi a vez dos moradores dos Barris reclamarem quanto aos “perigosos divertimentos”, 

um dos principais problemas, segundo as notícias, era o fato de que, ao ser chutada, a bola 

“penetra as habitações, causando danos nos móveis e ofendendo senhoras ou crianças em 

casa, ou a passeio”. Ainda na mesma reportagem, o Diário de Notícias chamava atenção para 

outro divertimento perigoso, o badogue, nesse, uma pedra ou bola de chumbo era “tangida por 

corda ou couro de boi em arco” 
194

, sendo que muitas dessas pedras acertavam pessoas 

transeuntes. Para os redatores, se fazia necessária uma providência enérgica da polícia. 

 Durante todo o ano de 1915, encontramos várias notas de jornais falando a respeito, 

do futebol de rua, muito mais do que nos anos anteriores. O jogo de bola geralmente era 

praticado por crianças que, muitas vezes, fugiam das escolas, para se entregarem a diversão 

das ruas. Porém, esse comportamento era indesejável para as classes dominantes, era uma 

cena de anti-civilidade, no ideário do discurso de civilidade, o ideal era que as crianças 

estivessem na escola, ou debaixo do convívio familiar, longe das “coisas erradas” das ruas 

infestadas de desordeiros e malandros. Diante da persistência das denúncias veiculadas pela 

imprensa, não restou alternativa ao chefe de polícia, a não ser expedir uma portaria aos 

subdelegados proibindo o futebol de rua. 

A portaria do Dr. Chefe de polícia recomendava aos subdelegados para que proibissem 

“o jogo diário do futebol nas ruas e praças da cidade, por crianças desocupadas e entregues a 

vadiagem das ruas; só o permitindo, nos domingos e dias feriados, aos clubes regularmente 

organizados e que tenham a necessária licença”.
195

                       

Henrique Santos aponta que o futebol foi sendo apropriado pelas camadas mais 

pobres, sobretudo, quando torneios de futebol passaram a ocorrer com regularidade na capital 

baiana, favorecendo um “ambiente esportivo na cidade”. Enquanto que as elites treinavam nas 

quinta e jogavam aos domingos, o “futebol das ruas não tinha um dia e horário certo pra 

ocorrer”, muitas vezes, a imprensa denunciava queixas de comerciantes reclamando de janelas 
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e produtos danificados ou de pedestres que, não raramente, eram atingidos por bolas ou 

qualquer outro material.
196

  

 O autor considera que a modernização idealizada pelas elites, dentro de um contexto 

econômico instável, não conseguiu excluir a população pobre e suas práticas de praças, ruas, 

avenidas, entre outros logradouros públicos.
197

     

Entre os dias anteriores aos festejos juninos, todos os anos se viam as mesmas queixas, 

sempre a respeito das fogueiras, roqueiras e busca-pés que eram soltos pela cidade. Os 

festejos do São João de 1910 foram bastante noticiados. A Gazeta do Povo, em matéria 

publicada em 13 de junho, lembrava que ao se aproximar dos festejos juninos, nas ruas da 

capital, se notava a presença de “indivíduos desocupados” que rabeavam busca-pés e 

soltavam bombas e, segundo o articulista, esse era um divertimento que “depõem a 

civilização”.
198

 Os redatores também chamavam a atenção em relação as brincadeiras de “mal 

gosto de indivíduos desocupados”, que colocavam bombas no leito das linhas dos bondes, 

ocasionando explosões nos momentos de passagem dos veículos, provocando incômodos aos 

passageiros. Essas brincadeiras resultaram numa circular do chefe de polícia, que ordenava 

aos delegados das 1ª e 2ª circunscrições policiais da capital, que “não fossem toleradas” no 

leito ou nas proximidades dos bondes, fogueiras de São João e São Pedro, a circular também 

proibia o uso de fogos nas ruas e praças da cidade.
199

  

 Mesmo com a proibição de soltura de fogos, a população continuavam a se divertir 

com os fogos de artifícios. A própria imprensa reconhecia que as circulares não tinham efeitos 

práticos sobre a população, a Gazeta do Povo chegou a dizer que todos os anos o chefe de 

polícia baixava “uma circular” aos delegados proibindo expressamente o uso de busca-pés e 

bombas na cidade, sob pena de prisão e multa, “não passando isto senão da circular”, a notícia 

se finalizava com a seguinte frase: “Oxalá que seja este ano cumprida a circular”.
200

         

Temos que concordar que os redatores baianos tinham razões em classificar a soltura 

dos fogos como um divertimento um tanto perigoso, uma vez que não foram raros os 

acidentes ocasionados no manuseio de roqueiras e busca-pés. Uma das vítimas acidentadas 

com os fogos de artifícios foi Henrique Zacharias e Silva que, ao acender uma roqueira, esta 
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explodiu, indo os estilhaços acertar a “região glútea” de Henrique, ocasionando graves lesões, 

que o obrigaram a ser levado ao Hospital Santa Isabel.
201

 Em Francisca Maria de Oliveira, a 

brincadeira lhe rendeu a perda da mão direita, ocasionada pela explosão de um busca-pé. 

Odilon dos Santos levou um “chabú” do busca-pé que soltava, resultando ferimentos na mão 

direita.      

Os crimes como roubos, furtos, e outros problemas que narramos anteriormente, são 

típicos de um espaço urbano. Daí em geral existir uma percepção bastante ampla sobre a 

intrínseca relação entre crescimento urbano e aumento de criminalidade, exatamente por isso 

demos maior atenção no início deste capítulo ao discutir o universo da criminalidade em 

Salvador e, consequentemente, a atuação policial nesse espaço urbano de grande dimensão 

populacional. Se considerarmos a época em estudo, já que Salvador era e continua a ser a 

maior cidade do Estado, por isso ela se torna um bom exemplo de estudo na Bahia durante 

esse período de 1900-1920, além de possuir grande abundância de fontes documentais, 

principalmente de jornais em circulação, o que nos permite tecer uma análise, mesmo sem 

números estatísticos que, como dissemos inicialmente não é nosso objetivo de pesquisa.  

 De acordo com Antonio Luís Paixão, os rápidos processos de crescimento urbano e o 

incremento nas “taxas de criminalidade e violência encontra um forte apoio nas teorias 

sociológicas convencionais sobre cidades”.
202

 Ainda segundo esse autor, a lógica do 

agrupamento parece ser bastante persuasiva, uma vez que “processos rápidos de 

industrialização e urbanização provocam fortes movimentos migratórios, concentrando 

amplas massas isoladas” e essas massas são carentes de controles “sociais espontâneos da 

família, da comunidade e da religião”. Sobre condições de extrema pobreza, desorganização 

social e expostas a novos comportamentos e aspirações mais elevadas.  

No momento que a população urbana está oprimida pela miséria, experimentando 

intensas desigualdades e estando contidos em suas aspirações pela barreira de classe, fazendo 

com que os “favelados, desempregados, trabalhadores não especializados e outros 

contingentes da marginalidade urbana são atraídos para atividades criminosas, a medida em 

que os ganhos do crime são superiores em relação aos benefícios de atividades legais”.
203

 

Embora caiba ressaltar que muitos gatunos que estiveram em atuação no período averiguado 

não eram lá grandes bandidos, muitos deles eram simples “ladrões de galinhas”. Que diga o 
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senhor Inácio Martins Agra, morador da Fonte das Pedras, que teve o quintal da sua 

residência “visitado” por larápios que “fizeram a limpa, em galinhas, perus e porcos”.
204

    

O senhor Canuto José dos Santos também teve seu quintal “visitado” pelos ladrões de 

galinhas, só que um dos bandidos se deu muito mal. Passavam de duas para as três horas da 

manhã de 19 de setembro de 1910, quando os gatunos Buzebio Victório, Ladislau Lisboa e 

mais outro conhecido como Pequeno, “penetraram no quintal da casa”
205

 de Canuto José, 

empregado da linha circular. Estando no fundo da casa, os larápios “fizeram a colheita de dois 

galos bonitos de raça e uma galinha”. O dono da casa despertou, devido ao grito das aves. 

Canuto levantou-se e armado se dirigiu a porta do quintal, chegando lá os gatunos já haviam 

percebido que vinha alguém ao seu encontro e disparam tiros de revolver. Canuto José não 

pestanejou e efetuou um disparo, acertando em cheio a “região frontal” de Buzebio, que “caiu 

imediatamente morto”.  

Percebendo que o comparsa havia sido alvejado, os outros dois bandidos trataram de 

fugir. Pequeno conseguiu pular o muro, indo se esconder no quintal do vizinho, já Ladislau 

preferiu se refugiar no próprio galinheiro. Após o ocorrido, Canuto foi até a casa de seu 

vizinho, o Alferes José Pinheiro e contou o que havia acontecido, se entregando a prisão 

posteriormente. O Alferes Pinheiro “dirigiu-se a casa do Sr. Canuto efetuando ali a prisão do 

gatuno Ladislau Lisboa, em poder do qual apreendeu um saco contendo galinhas roubadas de 

outros quintais”. Lasdilau foi enviado ao 1º distrito policial da Vitória, ficando à disposição 

do delegado Major Agustinho da Silva Lopes. No auto de perguntas, Ladislau declarou “ser 

gatuno há muito tempo, sendo a primeira vez que furtava galinhas”. Quanto ao senhor Canuto, 

este constituiu, enquanto seu advogado o Major Cosme de Farias que requereu do 

subdelegado “a soltura imediata, visto não haver prisão em flagrante”, o que foi atendido.  

Ladislau Lisboa foi condenado a “três meses e quinze dias de prisão”, porém, como 

sua sentença só saiu em 20 de março de 1911, já haviam se passado mais de seis meses que o 

réu estava preso, reconhecendo que o condenado já havia ultrapassado o período de 

cumprimento da pena, o Júri correcional concedeu a soltura imediata a Ladislau.
206

    

Em algumas de suas ações, os gatunos podiam ter uma postura agressiva para com as 

vítimas, sobretudo, quando encontravam alguma resistência por parte das vítimas, ou não 

achavam o que desejavam. Como aconteceu com um “trabalhador do comércio” que, ao 

passar pelas ruas do bairro do Tororó, que por sinal se encontravam completamente às 

                                                           
204

 BPEB Jornal de Notícias 20/10/1909. 
205

 BPEB Jornal de Notícias 19/09/1910. 
206

 APEB Judiciário, Processo Crime de Ladislau Lisboa (réu). Ano 1911 Est. 210/ cx 7/ Doc. 01; p. 64. 



82 
  

 
 

escuras, foi “atacado por 3 gatunos, que, encontrando resistência, o agrediram fisicamente”.
207

 

Os ladrões puseram-se em fuga, devido aos gritos de pedidos de socorro da vítima. No dia 14 

de abril de 1915, o Jornal de Notícias publicou uma nota informando que na noite do dia 12 

de abril, por volta das 09h30min, um gatuno “não encontrando o que roubar espancou a sua 

vítima”,
208

 m rapaz que passava no largo da Palma. 

  As vítimas nem sempre ficavam passivas frente as ações da gatunagem. Com o 

subtítulo “Os gatunos campeiam... e a polícia dorme” o Diário de Notícias, de 28 de janeiro 

de 1918, alertava os leitores, informando os perigos de transitar pelas ruas próximas ao São 

José de Cima. 

 

Quem passar pelas horas silenciosas da noite, pelas ruas adjacentes S. José 

de cima, esta na iminência de ser assaltado por audaciosos gatunos que ficam 

escondidos em casas em construção e nos esconderijos oferecidos por 

pequenos arbustos. 

Há bem poucos dias um cavaleiro que ali passava em direção a sua 

residência, foi inopinadamente agredido por um gatuno, que empunhava uma 

enorme faca. 

E abeirando-se do cavaleiro, disse: Ou a bolsa ou a vida!... .  

Corajoso o pobre o homem e armado apenas com uma bengala, pode 

distanciar-se do agressor, dando um golpe certeiro no braço do gatuno, 

caindo à faca. 

Em vista disto, o assaltante se, pois em fuga, devido também fingir o 

agredido trazer um revolver. 
209

 
 

Essa não era a primeira vez que atuavam naquela área, era “preciso que a polícia 

tomasse providência”, dizia a notícia. Mas nem todas as ações dos gatunos eram violentas, 

muitas vezes eles agiam com tanta sutileza, que as vítimas só percebiam que tinham sido 

lesadas horas depois. O senhor José Cerqueira Lima, que por sinal era médico da guarda civil 

e subdelegado do distrito da Sé, foi mais uma vítima dos chamados “mãos de seda”, quando 

num domingo, enquanto andava pelo bairro do Rio Vermelho, teve sua carteira roubada 

contendo a quantia de 65$000, que se achava no bolso esquerdo do fraque. Segundo o 

médico, o crime foi praticado com “tanta sutileza” que apenas sentiu “uma como encontrada” 

no meio do povo, nada mais notando. Apenas momentos depois, passando a mão sobre o 

bolso, veio dar falta do objeto.
210

       

 Cenas de gatunagem, furtos, agressões e desrespeito as posturas municipais e 

circulares, certamente não eram benquistas pelas classes dirigentes baianas, porém, essas não 
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eram as únicas, outra cena indignava tanto ou mais os que impunham a bandeira da civilidade, 

estamos falando da violência policial. 

 

2.2 A VIOLÊNCIA POLICIAL     

 

Em fevereiro de 1904, o jornal Diário de Notícias publicou uma nota com o título: 

“Polícia que Espanca”. A notícia fazia referência ao espancamento que o senhor Domingos 

José Ferreira Rodrigues havia sido vítima de praças do Corpo de Polícia, durante a tarde 

quando estava “a porta de uma taverna”, no Matatú pequeno distrito do bairro de Brotas em 

Salvador. O jornal informava que a vítima fora espancada e presa sem motivo algum; só 

sendo liberto após a reclamação por parte de amigos e familiares.
211

  

Dois dias depois, especificamente em 10 de fevereiro de 1904, o mesmo Jornal 

divulgava uma nota com o mesmo título “Policia que Espanca”, só que agora com detalhes 

sobre as providências tomadas pelas autoridades superiores das praças envolvidas, depois da 

denúncia.  

Na nova publicação, a notícia informava que o senhor Cassiano Lopes solicitou 

explicações ao subcomissário do 1º distrito de Brotas. E, em resposta, o subcomissário teria 

dito que os ferimentos na cabeça da vítima (José Francisco Rodrigues) se deviam a queda do 

mesmo no momento da prisão, provocando, assim, reações por parte do jornal denunciante, 

que não poupou críticas a desculpa alegada pelo subcomissário de polícia. 

 

Isso é uma história velha e sempre mal contada; e no caso vertente, temos 

o testemunho do repórter nosso que acompanhou a diligência e assistiu ao 

corpo de delito feito na vítima em o hospital Santa Isabel, pelos médicos 

legistas da polícia. 

Felizmente, o Dr. Cassiano Lopes não se conformou com as razões 

apresentadas, pelo seu subalterno, para a desculpa das arbitrariedades das 

praças, e ordenou que abra rigoroso inquérito sobre o fato. 

Não é a primeira vez que a imprensa registra violências cometidas pelos 

soldados destacados no 1º distrito de Brotas 
212

. 

 

 A divulgação de notícias como esta que apresentamos acima, era muito comum na 

imprensa baiana, nas primeiras décadas do século XX, através das manchetes policiais como 

“polícia que espanca”, “abusos policiais”, “mais bordoadas”, “violência policial, “A 

justiça de sabre”, entre outras”. Podemos detectar inúmeros casos abusos de cometidos pela 
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polícia contra a população baiana, tanto na capital, quanto no interior do Estado, publicavam-

se periodicamente histórias acerca da truculência policial em suas ações cotidianas. 

Vejamos um caso ocorrido em Salvador envolvendo o carroceiro José Santos, situação 

essa que ratifica a forma arbitrária de como alguns dos mantenedores da ordem, 

desempenhavam suas funções de maneira reprovável. José Santos, mais conhecido como José 

Pequeno, foi interpelado por dois praças de polícia, nas imediações do bairro da Baixa dos 

Sapateiros; os policiais o prenderam sob a alegação de que o carroceiro havia praticado algum 

delito. Como o interpelado questionou o porquê da sua prisão, isso bastou para que “armadas 

de sabre, em plena rua” os praças dessem “diversas pancadas, conduzindo-o em seguida, 

quase arrastado, para a estação da Ladeira do Carmo”. 
213

  

  As notícias veiculadas mostram que um simples questionamento, por parte da 

população, sobretudo, pobre, era motivo de agressões pela polícia, até mesmo uma má 

interpretação ou o desentendimento de uma ordem poderia gerar sérias consequências para as 

vítimas, como informou o Jornal de Notícias em março de 1909. Segundo a nota, era ainda de 

manhã quando na região do plano inclinado “um soldado de polícia da estação do comércio 

esbofeteou, barbaramente um carroceiro, pelo simples fato de procurar atravessar a Rua do 

Ourives, não compreendendo, os sinais feitos, pelo referido soldado, para voltar”.
214

 Esse fato 

provocou indignação em vários negociantes que presenciaram a triste cena, o que teria lhes 

rendido maus tratos por parte do indisciplinado policial. 

É importante salientar que as ações violentas, não se restringiam aos policiais militares 

de baixa patente, embora fossem a maioria, a violência na condução de presos, suspeitos e 

corriqueiramente bêbados era praticada por agentes, inspetores, subdelegados e guardas civis. 

Por sinal, lugar pra beber naquela época era o que não faltava pelo menos, isso é o que 

acontece se confiarmos numa “enquete”, elaborada pelo A Tarde, em 15 de janeiro de 1915. 

Segundo a qual existiam cerca de 1.133 tavernas na “Bahia”, sendo esta a cidade do Baco. 

Um repórter do A Tarde encontrou um sujeito que, de acordo com ele, era “pernóstico e 

esgrouviado”, possuidor de manias de regeneração e pregava a virtude da abstemia, além de 

se dizer leitor de Spencer e Le Bom.          

A cidade do Salvador é um “antro de cultores de Baco. É a cidade onde mais se bebe 

no Brasil. Que parece ao senhor?” Perguntou o homem que, ironicamente, o A Tarde designou 

de “sociólogo”. O repórter, provavelmente, acompanhado do fotógrafo, já que a matéria 

possui algumas fotografias, perguntou se ele não estava exagerando. Foi quando o homem 
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“exasperou-se”, respondendo que “um observador da sua extirpe não exagera, recebe os fatos 

como eles são, imprime-os na retina da inteligência e da memória e os transmite com exatidão 

irrepreensível”. 
215

 “Mas há cifras que o autorizem a tão séria acusação a nossa cidade?”, 

perguntou o repórter. O homem teria respondido: “Se há? Pois as tenho até de memória; são 

pavorosas. Olhe lá; sabe quantos templos de Baco tem nessa burguesa e viciada cidade? Ouça 

se faz favor”. Então o “sociólogo” sacou do “jaquetão surrado um block-notes sujo” e passou 

a discorrer sobre as tavernas que funcionavam na capital baiana. 

 

As tavernas são assim dividas: freguesia da Sé, 86 tavernas; São Pedro, 

72; Sant´Anna, 49; Conceição da Praia, 106; Pilar, 121; Rua do Paço, 66; 

Vitória, 112; Santo Antonio (1º, 2º e 3º distritos), 180; Brotas, 70; Mares, 

56; Penha, 80; Nazaré, 35. 

Isso pelas freguesias. Saiba agora que a rua que mais se bebe é a que tem 

o nome do benemérito brasileiro e conspícuo baiano Dr. José Joaquim 

Seabra. [...] É uma primazia sacrílega, mas não se o pode ocultar: na Rua 

do Exm. Dr. Seabra – só da Barroquinha ao Arco – Há contadinhas por 

mim 41 tavernas. Que horror! Que horror! 
216

               

        

O informante de A Tarde continuou narrando, acerca de todo seu “conhecimento” 

sobre as tavernas da capital baiana de forma eloquente e calorosa, informando inclusive a 

quantidade em litros de cachaça e cerveja que se consumia, nos bares da cidade.  

 

 É a Rua (Seabra) onde mais se envenenam e intoxicam os nossos 

intemperantes concidadão. Só de cachaça, tive paciência de inquirir, cada 

uma delas gasta em 60 dias uma pipa de 500 litros. 

Muitas há em que essa quantidade é despendida apenas em 30 dias. 

Tomando-se na média 500 litros para cada 60 dias, temos 166.500 litros, 

para 1.133 tavernas, ou 999.000 litros em um ano.  

E a cerveja? Esse veneno de lúpulo e cevada, mata poucos concidadãos? 

Só o “Luso” onde a tão alta quanto viciada sociedade encharcar-se, há um 

consumo de 80 litros de chopps, só das 17 às 21      horas, ou sejam mais 

de 3.000 litros – só de uma bebida por mês.              

 

Naquele ponto da conversa o “sociólogo” fez menção de guardar o “fétido block 

notes”, então, de repente, lembrou-se dizendo que podia contar aos repórteres qual o freguês 

de um dos “antros do vicio que mais bebia na cidade”. Segundo ele, no Kiosque de São 

Miguel, onde vendia diariamente cerca de 6 litros de uma “detestável, nauseabunda, e 

venenosa aguardente de cana”, dos quais a maior parte era sorvida por um indivíduo de nome 

Simão Mariano da Rocha de Tal, residente na Rua Dr. Joaquim Seabra, encerrando de vez a 

conversa.         
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Verdade ou não as informações arroladas pelo 

“sociólogo”, informante do A Tarde, o interessante é perceber 

que a imprensa baiana, através dessa publicação, estava 

chamando a atenção a um hábito incivilizado, na concepção 

deles, que era o consumo do álcool no princípio do regime 

republicano. Percebe-se uma clara associação do álcool com os 

perigos à saúde, sendo descrito o mesmo enquanto veneno e 

líquido detestável. O próprio chefe de polícia, Sr. Álvaro Cova, 

reconhecia os problemas relacionados ao consumo de bebidas 

alcoólicas e lamentava que não “era dado à polícia, na órbita de 

suas atribuições, resolver o problema da mendicância e reprimir 

eficazmente o alcoolismo, evitando as suas funestas 

consequências”.
217

 Nas palavras do titular da Secretaria de 

Polícia e Segurança Pública: 

 

Contra os ébrios habituais que são protagonistas de cenas as mais 

tristes e penosas que se observam frequentemente nas ruas e 

logradouros públicos, mas não nos é dado fazer, que polos em custódia, 

enquanto dura o acesso alcoólico, por que lamentavelmente no Brasil ainda 

não foi iniciada a luta contra o alcoolismo, pela divulgação do ensino 

antialcoólico, pela proibição de sua vendagem aos menores, pela restrição 

das licenças para o seu comércio, pela hospitalização e tratamento dos 

alcoólatras inveterados, e outras medidas, que em muitos países cultos tem 

dado os mais salutares resultados. 
218

      

    

Pelas palavras de Cova, fica obvio que a condução dos bêbados que ficavam jogados 

ou perambulando nas ruas, ficava a cargo da polícia, assim como a tarefa de encaminha-los 

para estações policiais, a fim passarem uma noite no xadrez até o momento de acordarem, 

com uma bela ressaca. No entanto, a forma como eram conduzidos era bastante questionável. 

Espancamentos durante a condução de presos, principalmente sob o efeito de bebidas 

alcoólicas, era uma prática recorrente, durante nosso período aqui investigado. Na noite 

anterior a 06 de agosto de 1909, por volta das 07:30, na Rua Chile, “causou uma verdadeira 

indignação a selvageria das praças de polícia, que conduziam” dois homens embriagados. 

Presos na Rua Carlos Gomes, um dos delinquentes protestou contra aquele ato, aquilo teria 
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sido o “bastante para que o pobre homem se tornasse vítima da sanha da polícia”. Mesmo 

quando um “oficial” daquela corporação, à paisana intimou os praças a cessarem aquela 

“brutalidade”, não foi atendido. 
219

       

O Diário de Notícias, numa reportagem publicada em 14 de outubro, de 1919, 

conseguiu registrar um incrível flagrante, que lhes rendeu uma fotografia acerca do 

procedimento incorreto dos guardas civis de nº 156 e o de nº 166, quando os mesmos 

tentavam conduzir um indivíduo embriagado, que estava nos fundos da redação do mesmo 

jornal, o Diário de Notícias, deitado na rua. Os civis queriam levantar o homem, tendo 

alguma dificuldade, o guarda de nº 156 “achou que o melhor meio que havia era esbordoar o 

homem, e com seu mexedor de pilão, 
220

 arrumou uma pancada tão forte que o pobre diabo 

desmaiou”
221

, depois os policiais agarraram o homem e, “com a maior brutalidade”, o 

jogaram numa carroça que passava, já que não tinham meios para conduzir os bêbados.  

Criticando a atitude dos Guardas, o articulista da referida matéria, chamou a atenção 

de como aquela corporação não condizia em atitudes de uma terra que se pretendia civilizada 

dizendo que “a Guarda Civil da Bahia nada tem de civil: é incivil a toda prova” segundo o 

Diário de Notícias, “os bonequinhos de cassetete por qualquer pretexto ou mesmo sem ele 

tiram o revolver e querem disparar”. Em relação aos guardas nº 156 e nº 166, perguntaram se 

o “chefe de polícia não podia conseguir um meio de educar esses dois guardas? Se não pode 

bote-os prá fora”, exigia o articulista.  

A denúncia do jornal surtiu efeitos imediatos ocasionando a suspensão do civil 156, 

por oito dias, já no dia seguinte, e o de nº 166, dois dias depois, por ordem do major 

Justiniano Bonfim. O que lhe rendeu elogios por parte do jornal denunciante. 
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A GUARDA CIVIL E A NOSSA LOCAL DE ONTEM 

O inspetor da Guarda Civil, atendendo a local do Diário de Notícias, agiu 

prontamente, suspendendo por oito dias o guarda 156, que em companhia de 

seu colega de número 166, espancou um preso, conduzindo-o ainda numa 

carroça, onde o atiraram brutalmente. 

O ato do major Justiniano tornou-se digno de louvores, porém a sua ação 

deverá estender-se aos dois guardas é porque a cena desenrolou-se no posto 

do 166 e foi a seu convite que o de número 156 o auxiliou. 
222

  

 

O INSPETOR DA GUARDA CIVIL  

E a nossa local de ontem 

Atendendo a nossa local de ontem, o Sr. Major Justiniano Bonfim acaba de 

suspender também, por oito dias o guarda nº 166,  companheiro do de 

número 156 que auxiliou o espancamento do preso de que demos uma longa 

notícia, com a respectiva fotografia do flagrante apanhado pelo nosso 

repórter. 

Continue o inspetor da Guarda Civil a proceder assim e terá sempre os 

nossos merecidos aplausos e de todos que saibam avaliar os atos justiceiros. 
223
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 Álvaro Cova minimizava os conflitos envolvendo a condução dos presos e apontava 

que as razões para a existência de problemas como os mencionados anteriormente estava 

ligada a falta de um meio de transporte adequando para condução dos presos. Segundo ele, o 

serviço de condução dos presos na capital era feito de maneira inconveniente, “excitando 

sempre a curiosidade pública e comentários de toda a sorte quando a segurança da detenção 

dos recalcitrantes” solicitava, pois, “medidas mais enérgicas dos agentes da força pública”.
224

 

Além disso, ele apontava que os “ébrios e os desordeiros contumazes, resistem sempre às 

ordens de que são executoras as praças e agentes no policiamento, por meio de protestos 

infundados, que encontram defensores desocupados, e transeuntes menos avisados”, que os 

excitavam dando lugar a aglomerações e tumultos em via pública. Nas palavras dele, para que 

fosse resolvido esse “inconveniente” era necessário que a remoção de certos detentos se 

desse, de forma oculta a curiosidade pública e para isso era necessário a “aquisição de carros 

apropriados” para tal. 
225

        

Se os policiais não se inibiam em esbofetear os presos ou simples suspeitos em plana 

luz meridiana, o que dizer quando os mesmos já estavam custodiados nas estações policiais, 

na carceragem da Secretaria de Polícia ou na casa de correção. A imprensa classificava o 

costume de esbordoar os presos de “justiça de Sabre”, muitas vezes as agressões pioravam 

quando os detentos estavam custodiados, a Gazeta do Povo, por exemplo, veiculava que 

recebia inúmeras queixas acerca do costume de se mandar espancar os presos na estação, no 

2º distrito policial da Penha, consta, no texto da matéria de maio de 1910, que o “Sargento 

que comanda aquele posto, ao entrar qualquer preso, manda fechar as janelas e a porta, pondo 

então em prática o sistema adotado do espancamento”.
226

 Igualmente, na carceragem da 

Secretaria de Polícia, surgiram denúncias de que os presos eram submetidos a torturas, como 

revelou o Diário de Notícias, num longo editorial datado de 20 de julho de 1920. 

 

 

 

Oh, Mas isto é horrível! 

Estão dando bolos, na polícia. 

E aquela miséria da casa de correção?
227

 

 Ha dias que tem chegado até nós, reclamações contra a maneira por que 

são tratados os indivíduos que são detidos na Secretaria de Polícia. 

                                                           
224

 APEB Diário Oficial: Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Antonio Ferrão Moniz de Aragão governador 

do Estado pelo Bacharel José Álvaro Cova Secretário da Polícia e Segurança Pública. Bahia. Imprensa oficial 

do Estado. 1917. p. 3088.  
225

 Idem. 
226

 BPEB Gazeta do Povo, 23/05/1910. 
227

 Grifo do texto.  



90 
  

 
 

Por piores que sejam os atos desses indivíduos, não se justificam de 

forma alguma os castigos corporais que lhes são brutalmente infligidos. 

Quase sempre a hora escolhida para esta estúpida maneira de querer 

corrigir é depois de meia noite, a fim de que não se possa perceber a 

delicadeza da polícia baiana. 

Os soldados vão buscar os presos no xadrez, seguram-lhe o punho e com 

uma palmatória enorme e pesada dão tremendos bolos nos desgraçados.  

Tem sido tão fortes e repetidas as pancadas que, muitos presos tem ficado 

com as mãos em carne viva, inchadas e com verdadeiras chagas. 

Isto é uma desumanidade... 
228

. 

   

Além de discordarem do mau procedimento adotado por setores da polícia baiana, os 

redatores da grande imprensa questionavam a eficácia dos castigos, como forma de recuperar 

os presos, diziam que se “os mandantes desta grosseria” tivessem um pouco de leitura, 

saberiam que “a brutalidade dos castigos corporais não servem para emendar os 

criminosos”.
229

 Quanto a Casa de Correção, esta era apontada como um lugar imundo, sem 

nenhum asseio, de estreitos cubículos aonde se encontravam de quinze a vinte homens 

amontoados “em um quarto pequeníssimo, mal dando para que” se mexessem. Denunciavam 

também que na Bahia não havia penitenciária para mulheres, portanto, as que haviam sido 

condenadas há dez, vinte ou trinta nos de prisão, ficavam confinadas em um só cubículo 

daquela “casa nojenta”. 
230

  

Durante abordagens violentas, os policiais agressores iam além do espancamento, 

muitos aproveitavam o momento para roubar pequenas quantias ou mercadorias de suas 

vítimas. O senhor Feliciano Luiz Portela, foi levado pelo seu compadre, o senhor Licio 

Chaves, funcionário dos correios, para prestar uma denúncia na redação do jornal Gazeta do 

Povo. Feliciano contou aos redatores que “no sábado passado”, ou seja, em 24 de setembro de 

1910, por volta das nove horas da noite, se dirigia calmamente para sua residência, quando foi 

chamado por um soldado de cavalaria da patrulha, composta de seis, que estavam 

estacionados pouco depois da Fonte Nova. Feliciano teria sido intimado a entregar a faca que 

carregava, porém disse que não trazia nenhuma, desse modo, a “briosa” patrulha entendeu de 

revistar “os bolsos do pobre homem, roubando-lhe a quantia de cinco mil reis que se achava 
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no bolso interno do casaco”.
231

 Em razão das supostas ameaças que lhes teriam sido feitas, 

bem pelo número de soldados, Feliciano não reagiu.  

 As fontes levantadas indicam que as ações arbitrarias perpetradas pelos agentes do 

aparelho repressor, eram cometidas predominantemente contra pessoas, pobres, negros, 

desempregados, crianças e trabalhadores do mercado informal. O pequeno Olavo, vendedor, 

de jornais que o diga. O menino resolveu fazer uma pequena refeição num botequim, 

localizado no bairro da Baixa dos Sapateiros, classificado como “sórdido”, como geralmente 

rotulava a imprensa a respeito dos espaços populares. O fato é que, ao entrar no botequim, o 

vendedor teve alguns jornais furtados por um gatuno de nome Joaquim o “quimquim”. O 

ousado ladrão relutou em devolvê-las, por mais que “lhe rogasse o pequeno vendedor”, foi 

quando adentrou no Botequim um cabo de polícia de nome Venâncio José de Sant´Anna, que 

ao invés de reprimir o ato “também se apossou de uma gazeta, contra o que se insurgiu com 

toda a razão o menor Olavo”. 
232

 Isso teria sido o estopim para o incorreto soldado lhe desse a 

voz de prisão, acompanhada de uma bofetada. O guarda civil de nº 177 se opôs à prisão do 

garoto. O resultado disso tudo teria sido a soltura de Olavo, a prisão de “quimquim”, 

providência na captura do seu comparsa conhecido por “peixeiro” e um oficio por parte do 

subdelegado do distrito de Sant´Anna para o chefe de polícia pedindo a punição do cabo 

Venâncio. 

Quando estavam alcoolizados, muitos soldados exacerbavam os maus 

comportamentos, passado a praticar toda sorte de desatinos, incluindo os furtos. Como o que 

ocorreu com três cabeleireiros que voltavam do serviço, por volta da meia noite, quando, de 

repente, foram agredidos por quatro policiais ébrios que lhes roubaram as tesouras, os chapéus 

e um pouco de dinheiro que levavam. Os policiais estavam armados de faca, sendo ferido 

inclusive um menor de nome Libanio, aprendiz de cabeleireiro.
233

                          

 Alguns agentes da ordem não se utilizavam da força para impor suas vontades, mais 

da própria farda e do poder de prisão para intimidar os que ousassem contrariar seus atos. O 

caso do civil nº 157 ilustra bem o fato de alguém que se valia da farda para intimidar os 

outros; ele havia há muitos dias almoçando na casa de uma mulher que fazia comidas, até que 

chegou um dia que a pobre negociante lhe pediu o cumprimento do pagamento referente às 

refeições, então “o guarda, cheio do seu valor de mantenedor da ordem” disse a sua 
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fornecedora que “tinha dinheiro”, porém não pagava que não queria, e que se o aborrecesse 

mais a prenderia.
234

 Quanto à passagem que o guarda diz que “tinha dinheiro” e não pagava 

por não querer, devemos considerar reais as chances do civil não possuir quantia alguma, pois 

tanto os guardas civis, quanto os soldados, viviam com os soldos em atraso, como vimos no 

capítulo anterior. Sem contar que, para muitos desses homens do princípio do século XX, 

reconhecer não possuírem dinheiro nem ao menos pra comer, poderia significar um 

constrangimento.  

No cotidiano de suas atividades os policiais acabavam encarregados de várias funções 

além do policiamento, no dia a dia, eles faziam tarefas de assistência aos doentes, transporte 

dos mesmos aos hospitais e até mesmo realizavam o encaminhamento de algum cadáver 

encontrado nas ruas da capital. De acordo com Gilson de Jesus, frequentemente, a polícia 

tinha o hábito de “abandonar corpos de indigentes, assim como de pessoas embriagadas na 

porta” do hospital Santa Isabel, o que teria levado o diretor daquela instituição a redigir uma 

correspondência com a seguinte solicitação: 

 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA  

Em 18 de Novembro de 1913  

Nº 302  

Ilmº Sr. Dr. Chefe de Polícia  

Acabo de ter conhecimento de que autoridades policiais, vossas subalternas, 

e agentes da força pública do Estado costumam enviar para o Hospital Santa 

Isabel cadáveres de indigentes e indivíduos encontrados nas ruas em estado 

de embriaguez.  

Contra este procedimento injustificável das autoridades distritais e agentes 

sob sua chefia, venho justamente protestar e pedir-vos providencias urgentes 

e terminantes, para que tais fatos não se reproduzam.  

O Hospital Santa Isabel não é obrigado a receber cadáveres de indigentes, 

para proceder do seu enterramento, e isto mesmo já foi definitivamente 

resolvido entre esta provedoria e o Governo do Estado; tanto mais quanto, 

convém acrescentar, mantém o Estado o necrotério do “Instituto Nina 

Rodrigues” que, como sabeis, foi destinado especialmente a este serviço.  

Relativamente aos indivíduos que são encontrados em estado de embriaguez, 

também não pode concordar esta provedoria com sua admissão ao Hospital, 

pois este é destinado ao recebimento e cura das pessoas doentes, e não de 

indivíduos viciados, que além de constituírem uma perturbação do silêncio e 

da tranquilidade, que devem reinar em uma casa desta natureza, encontrarão 

nas comodidades do Hospital um incentivo para o seu vício.  

A propósito, tenho a acrescentar, que, não obstante tratar-se de indivíduos 

simplesmente embriagados, os agentes, sob as vossas ordens, quando para ali 

os levam e não são admitidos, costumam atirá-los sobre as calçadas do 

Hospital, ali deixando-os expostos á curiosidade dos transeuntes, dos quais 

eles mesmos, os vossos agentes, se incumbem de informar perversamente, de 
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que se trata, no caso, de doentes que o Hospital recusa receber, procurando 

criar assim uma má aureola para o mesmo Hospital.  

Para acabar estes abusos e inconvenientes vê-se esta provedoria na obrigação 

de proibir, terminantemente, d‟ora adiante, a entrada no referido Hospital de 

uns e outros, esperando que providenciareis, também com a mesma presteza 

para que vossos subordinados se eximam do procedimento, que venho 

impugnar, pois, não desejo ter o desprazer de continuar a ouvir dizer, em 

consequência do procedimento injusto e abusivo de vossos subordinados.  

Hospital recusa receber os doentes, quando o Hospital, o que não pode e nem 

deve servir é de ”albergue noturno” para crápulas.  

Aproveito a oportunidade para apresentar-vos os meus protestos de estima e 

consideração.  

Deus vos guarde.  

Theodoro Gomes. 
235

 

  

Muitas vezes, os policiais quando não queriam eles mesmos realizar esses serviços, 

obrigavam qualquer transeunte a carregar alguma padiola
236

 para o hospital Santa Isabel, ou 

algum cadáver para o Instituto Nina Rodrigues. Um episódio envolvendo uma criança, de 

nome Bernardinho de Souza, que fora obrigada por policiais do Bairro da Penha, a carregar 

uma padiola, provocou indignação de muitas pessoas. A criança era filho de um encarregado 

de vendas de jornais, chamado Dativo de Souza Porto; justamente enquanto aguardava um 

bonde na estação do Bonfim, para levar os jornais para o seu pai, Bernardinho teria sido 

surpreendido pelos policiais, lotados no distrito da Penha, que o levaram “aos empurrões até o 

posto policial para carregar uma padiola até o hospital”.
237

 A idade da criança, o modo 

arbitrário dos policiais e o peso que o pobre garoto estava sendo obrigado a carregar, 

provocaram censuras, por parte dos que presenciaram a cena, chamando a atenção dos 

distintos cavaleiros Srs. Marback e Gordilho, que intervieram em favor de Bernardinho. Foi 

quando uma autoridade superior teve conhecimento do fato e mandou soltar os presos. 

Naquele período, cenas como a que descrevemos anteriormente, estavam se tornando 

comuns nos distritos da capital, visto que a polícia não tinha um “carro – ambulância” para o 

transporte. Diante das frequentes queixas, não restou saída ao chefe de polícia, ao não ser 

emitir uma circular com a seguinte recomendação. 

 

Recomendo-vos todas as vezes que tiverdes necessidade de mandar 

transportar, algum indigente, em padiola, para o Hospital Santa Isabel, ou de 

remover algum cadáver para o “Instituto Nina Rodrigues”, deveis ajustar a 

condução com pessoa que se encarregue de fazê-la, a qual será paga na 
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Repartição Central de Polícia, e não consentir que o transporte se faça 

obrigatoriamente por pessoas chamadas no momento, como tem acontecido 

em alguns distritos, dando lugar a reclamações” 238
.                       

      

Os abusos de poder envolvendo policiais, não se restringiam a Salvador. As cidades, 

vilas e povoados do imenso interior baiano, não ficavam imunes aos arbítrios policiais. 

Através da consulta dos periódicos baianos e das correspondências endereçadas ao gabinete 

da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, é possível perceber que os abusos de poder se 

faziam presentes nessas regiões, sendo denunciadas inclusive por juízes lotados nos 

respectivos termos das regiões.              

O Juiz do termo da cidade de Cruz das Almas, localizada no recôncavo baiano, Dr. 

Alfredo Passos, oficiou o presidente do Tribunal de Apelação e Revista, que, posteriormente, 

repassou o oficio ao Secretário de Segurança Pública, pedindo providências a respeito do 

espancamento do indivíduo Pedro Gonçalves da Cruz. No documento, a referida autoridade 

disse que o fato teria ocorrido no dia 26 de abril de 1912. O magistrado informou que se 

encaminhava ao local aonde realizava as audiências de costume e que ao “passar pela porta do 

quartel”, próxima a sede do edifício municipal, teria presenciado “o sargento João Melo da 

Silva, acompanhado de dois praças do destacamento sob o seu comando, espancando 

barbaramente o indivíduo Pedro Gonçalves da Cruz”. Alfredo Passos ficou a observar o 

procedimento irregular do referido sargento e, então, este teria lhe respondido “com palavras e 

maneira desatenciosa dizendo-me que espancara o preso por ser isto atribuição da polícia e 

em seguinte mandou recolhe-lo a prisão”. 
239

  

Ocorre que da data de prisão e espancamento de Pedro da Cruz, em 26 de abril, até 02 

de maio, momento que fora redigido o oficio, processo algum teria sido enviado ao juízo, 

contra o prisioneiro. No entanto, a vítima continuava presa e, o pior, “em ordem de 

incomunicabilidade, dizendo o carcereiro que tem para isto ordens do delegado e do 

sargento”. O magistrado ainda se queixava dos constantes desrespeitos as suas determinações 

por parte do “1º suplente do delegado em exercício” naquele termo “José Souza Carneiro e o 

sargento João da Silva comandante do destacamento desta vila”. Desse modo, ficava 

registrada a queixa, a fim de ser restaurada a autoridade daquele juízo. 

O desrespeito às determinações do juízo, a que o senhor Alfredo Passos se refere, pode 

ser verificado num ofício de 26 de abril de 1912, mesmo dia que houve o espancamento do 
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preso. Nesse documento, consta, entre outras coisas, que o escrivão Carlos Onofre, com a 

ordem do Juiz e “sem perda de tempo emite por carta aos senhores Drs. Mário Ferreira Gomes 

e Antonio Nunes Pinheiro de Almeida, para comparecerem na sala das audiências a fim de 

procederem o corpo de delito no paciente Pedro Gonçalves dos Santos”, instantes depois de 

ter sido espancado pelo sargento comandante do destacamento e praças. Os médicos 

compareceram à presença do juiz, em sua sala de audiência, dizendo que procederam ao 

exame de corpo de delito no paciente, porém não puderam “fazer por ter o sargento 

comandante do sexto destacamento, nos declarando que o dito preso se achava incomunicável 

por ordem do delegado de polícia em exercício José de Souza Carneiro”. 
240

 

Na documentação levantada, é possível registrar a má conduta por parte de delegados 

e subdelegados que também eram alvos de denúncias, embora em menor medida, se 

compararmos aos soldados militares. O caso envolvendo dona Maria Magdalena, também 

moradora de Cruz das Almas, ilustra episódios de arbitrariedade por parte dessas autoridades, 

que, por sinal, envolvia o mesmo delegado do caso anterior, o senhor José Carneiro. Através de 

uma carta dona Magdalena explicou o ocorrido: 

 
 

 

Exe. Dr. Juiz preparador.  

Dona Maria Magdalena, que tendo alugado uma casa na Rua Cônego França 

nesta Villa, onde reside, e dando-se o fato de hoje às duas horas da tarde, o 

delegado de policia em exercício José Carneiro acompanhado de praças de 

policia, não só expulsando a suplicante da dita casa como também jogando 

os seus trajes na rua, depois de que, fechando a casa [...] Pelo que vem por 

meio desta queixa-se [...] No sentido de se providenciar por de lei. 

Cruz das Almas, 19 de Abril de 1912. 

 Maria Magdalena por não saber escrever. 

Antonio Nicacio Teixeira 
241

. 
 

 Diante da denúncia feita por Dona Maria, o Juiz Alfredo Passos achou por bem oficiar 

o então Secretário de Segurança Pública, Álvaro Cova, informando o acontecido. No oficio 

ele dizia “levo ao conhecimento de V. Exª a queixa inclusa que me foi dada por Magdalena 

residente nesta Villa na qual narra um ato de arbítrio” em evidência “praticado pela 

autoridade policial em exercício de nome José Carneiro que para execução do referido ato se 

fez acompanhar de força policial aqui destacada”. 
242

 Acontece que a casa que a queixosa foi 
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expulsa teria sido inventariada e partilhada pela inventariante há pouco tempo, só que, após o 

julgamento feito pelo próprio Dr. Alfredo Passos, surgiu um terceiro, se dizendo proprietário 

da casa, então, o Juiz lhe ordenou “que procurasse os meios legais e competentes para fazer 

valer seu direito”. Sem esperar a solução disto, a inventariante pede e consegue do delegado 

de polícia em exercício, José Carneiro, o despejo da inquilina que ocupava a casa por aluguel 

daquele terceiro. De acordo com o magistrado, tratava-se de um caso de certa “gravidade, de 

invasão de atribuições pertencentes à justiça contenciosa, a ação de despejo que escapa por 

certa competência de qualquer autoridade policial, além da violência que o ato assistiu”. 
243

  

Muitas reclamações com relatos de violência policial nas regiões interioranas do 

Estado eram divulgadas pela impressa soteropolitana, a cidade de Santo Amaro, localizada no 

Recôncavo baiano, recebeu destaque quando, no dia primeiro de abril, de 1914, o Diário de 

notícias publicou uma nota com o seguinte título: “Depoente e Revoltante”. Tratava-se, 

segundo o jornal, de uma carta enviada do município de Santo Amaro referente a data de 

cinco de março. A carta se iniciava dizendo “senhores pelo amor de Deus profliguem o fato 

que vamos narrar, sem comentário e com a máxima sinceridade”.
244

 O texto informava que, 

na noite do dia quatro de março, o sargento Jovino, por volta das 22 horas, saiu em companhia 

de alguns praças de polícia, ao chegarem ao beco, vulgarmente, chamado de “beco do 

Franklin”, Jovino se dirigiu a uma “rapariga” que estava sentada na porta de casa e disse 

“Entre não pode está a esta hora na porta, levante-se já e entre”, a rapariga respondeu 

calmamente dizendo: “Yoyô é aqui que eu moro e estou sem sono e com muito calor”, Jovino 

logo se enraiveceu, ao não ser obedecido e correu em direção a mulher gritando: “prendam 

esta negra”, a rapariga rapidamente correu “rápida como um relâmpago” e se trancou em casa, 

Jovino saiu enraivecido “porquê senhores proprietário e redatores?”, pergunta em tom de 

surpresa o autor da carta.   

No dia seguinte, o referido sargento mandou buscar presa a mesma moça. Os praças de 

polícia trataram de obedecer as ordens do superior e foram buscar a rapariga, a fim de 

conduzir a mesma à delegacia. Durante o caminho, ao passar pela porta câmara municipal, a 

rapariga se desvencilhou dos dois praças que a escoltavam, e entrou no prédio da câmara 

municipal gritando e pedindo socorro ao tesoureiro da repartição, imediatamente os praças 

entraram e a agarraram-na, tirando-a ferozmente da presença do tesoureiro e conduziram a 

pobre coitada ao xadrez sobre espancamentos. Ao chegar a delegacia, a “rapariga” foi 
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colocada na cela e passou a ser espancada brutalmente pelo sargento Jovino, que utilizou um 

“couro de boi” para maltratar a pobre mulher. A carta informava ainda que o sargento Jovino 

costumava usar o mesmo “couro de boi para espancar todos que caiam no seu desagrado”. 

Depois da surra, o sargento, ainda não satisfeito, mandou retirar a “rapariga” do xadrez e 

cortou o cabelo da mesma, que, segundo o relato, era comprido e batia nas costas da mulher.  

Mesmo depois de tantas violências cometidas, Jovino não hesitou em manter a pobre 

rapariga no xadrez, o que provocou o desespero da mulher que, começou a gritar por mais de 

uma hora. Tempos depois se calou, não demorou e novamente abriu a boca, só que, dessa vez, 

começou a cantar por cerca de três horas seguidas. O autor da carta pergunta “teria ela 

enlouquecido?” E diz “senhor proprietário e redatores do Diário de Notícias, a rapariga está 

amalucada e fala muito das suas duas filhinhas que, segundo ela, ficaram presas em casa com 

fome, enquanto esteve presa”. 
245

 

No dia seguinte a primeira publicação sobre o caso. O periódico se apressou em 

noticiar uma grande reportagem, chamando a atenção sobre o referido caso. Tratava-se de 

mais um escândalo envolvendo aqueles que, em tese, deveriam “manter a ordem” e a 

tranquilidade social. A manchete de capa trazia o título “Polícia fatos depoente”. 
246

 

O jornal informou que não era a primeira vez que se falava de uma instituição de 

grande utilidade, indispensável para o funcionamento de qualquer sociedade civilizada a 

notícia dizia que: 

Por vezes e com frequência, que nos não pode agradar, tanto mais quanto são 

registros, a que nos obrigam, de atentados à soberania do povo pela qual nos 

batemos sempre nos vem à tenta queixas amargas contra a polícia da Bahia. 

Ora se nos fala de espancamentos feitos à luz meridiana em plena praça 

pública de cidades vilas e povoações do interior; ora se nos afirma que ela 

(A polícia) esquecida de sua nobre e precípua missão na vida da sociedade se 

deixa arrastar por paixões individuais e não trepida em servi-se de sua 

autoridade para afronta a cidadão que deveriam estar sobre suas garantias ora 

nos informam de que a serviço de injustiças, ela que por dever de ofício, 

seria a adversária natural do injusto, do incorreto, do ilegal, do arbitrário, se 

converte em incorreções censuráveis de ilegalidades que se não classificam, 

de arbitrariedade que bradam aos céus. 
247
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O autor da matéria criticou duramente a postura da polícia dizendo que a sociedade 

baiana estava como os “bois de carga que não tugem e nem mugem diante das ferroadas do 

guia”, também narrava que a sociedade estava diante de uma polícia que os “espadeira, que 

avilta, que os fere” e que, diferente disso, a obrigação da polícia consistia em “tornar estável 

a ordem pública”, cercando de cuidados a “propriedade”, a “moralidade” e a vida dos 

cidadãos.  

Ao mencionarem o caso ocorrido com a “rapariga” em Santo Amaro, o Diário de 

Notícias, sobre a carta, argumentou: “na comunicação, há referências a espancamentos a 

couro, a cipó, trata-se de tosquia de cabelos; de crianças entregues a tortura da fome; de 

loucura provocada por arbitrariedade policial”. E cobraram uma postura do Secretário de 

Segurança Pública, afim de que fosse tomada alguma providência conta do fato, bem como, 

tomasse as providencias cabíveis. 

De maneira mais aguerrida, o Diário de Notícias, em tom de maior dramaticidade, 

afirma que o povo da Bahia estava à mercê de um “punhado de desordeiros” pagos pelos 

cofres públicos. E encerra afirmando que em “pleno século XX uma terra com tantas 

demonstrações de progresso” não merecia ter a infelicidade de possuir uma polícia que 

espanca e desrespeita a sociedade de que tira a sua manutenção. 

Boris Fausto, em sua obra crime e cotidiano, enfatiza que, da década de 1880 a 

meados dos anos 1920, a imprensa paulista denunciava atos dos agentes do aparelho 

repressivo que exorbitavam suas funções. As principais críticas giravam em torno de prisões 

arbitrárias, violências físicas, ao se efetuar uma prisão, e invasão ilegal de domicílio. 

Segundo ele, a abundância ou a ausência de dados varia em razão das inclinações políticas 

de cada jornal, das simpatias ou das idiossincrasias, com relação a determinado chefe de 

polícia. 
248

 A assertiva de Boris Fausto pode ser utilizada para Bahia, no momento que 

verificamos, nos textos dos jornais opositores ao seabrismo, como o Diário da Bahia e A 

Tarde, uma maior apelação em associar as arbitrariedades policiais ao governo de Seabra e, 

consequentemente, ao seu chefe de polícia, Álvaro Cova. Já o jornal de notícias e o Diário 

de notícias, embora o último tivesse ligações com Ruy Barbosa, um ferrenho opositor de 

Seabra, tinham uma postura mais neutra com relação a isso; ora falavam dos crimes e 

cobravam respostas das autoridades constituídas, ora elogiavam os serviços de policiamento, 
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quando achavam adequados. Enquanto que a Gazeta do povo, e O Democrata, de ligações 

seabristas, as críticas se fazem majoritariamente presentes no período anterior a posse de 

Seabra, em 1912, e Muniz Aragão, em 1916.  

Para pensar a persistência do arbítrio e da violência nas ações das polícias no Brasil, 

Luís Antonio Souza sugere que devêssemos considerar duas ordens de discussões: em 

primeiro lugar, a manutenção de um padrão de ocupação do Estado, que ainda tem 

características patrimoniais, “Estado instrumentalizado pelas elites políticas, econômicas e 

institucionais como forma de manter hierarquias sociais e colocar cada indivíduo em seu 

respectivo lugar”
249

;  e, em segundo lugar, um amplo processo de “especificação do crime e 

de criminalização dos comportamentos populares”. Esse processo corre paralelo com o não 

reconhecimento dos direitos civis e sociais dos pobres urbanos. Essa talvez seja a explicação 

do porquê da predominância da violência policial contra os negros, mulatos, pobres e 

ambulantes na Bahia do início do século XX. No entanto, o arbítrio policial podia extrapolar 

essa noção de classe, haja vista que, muitos agentes da ordem, acostumados com seus 

desmandos, podiam se insurgir contra pessoas de classes que não a dos de “baixo”, como 

veremos a seguir.  

Em 08 de outubro de 1914 o Diário de Notícias narrou um fato envolvendo o peixeiro 

Francisco que estava a porta do mercado da Baixa dos Sapateiros vendendo uns peixes, uma 

“senhora de família” aproximou-se e “fez preço sobre alguns peixes, obtendo do atrevido 

peixeiro uma resposta altamente grosseira”. Então resolveram chamar um Guarda Civil para 

providenciar sobre o caso. Quando o nº 224 chegou e olhou para o referido indivíduo e 

disse: “Há!... É você, Chico? E procurou convencer aos circunstantes de que não podia 

prender o Chico”, o que provocou a revolta de diversos cavalheiros. Revoltados, os 

cavalheiros entraram em um automóvel e foram ter com o chefe de polícia na Secretaria e 

narraram o ocorrido; o Dr. José Álvaro Cova imediatamente fez lavrar a exclusão do 

incorreto guarda civil. 
250

 

Em 08 de março de 1915, um “cavalheiro” que, segundo a reportagem, exercia a 

profissão de médico e que não teve divulgado seu nome, prestou uma queixa na redação do 

Diário de Notícias sobre um desacato que teria sofrido por parte da polícia, por volta das 

oito horas da noite, de um sábado, na região da Fonte Nova, enquanto descia de um bonde. 

                                                           
249

 SOUZA, Luís Antonio Francisco, Ordem social, polícia civil e justiça criminal na cidade de São Paulo 

(1889-1930). Revista de História 162 (1º semestre de 2010), p. 201.  
250

 BPEB – Diário de Notícias 08/10/1914. 



100 
  

 
 

Conta a reportagem que, de um “modo brutal” e desatencioso, os praças de polícia, cercando 

o “ilustre cidadão”, deram-lhe ordem de prisão, com a presença de um Alferes, inclusive. O 

articulista da matéria não poupou críticas a atitude dos policiais, dizendo que aquele 

episódio indicava a falta de noção que tinha a polícia da Bahia no exercício de suas funções, 

sendo “grosseiros e brutais, nos seus movimentos”.
251

 Enquanto que ainda, segundo o 

articulista, “os malfeitores e os larápios infestam dia e noite as ruas da cidade, e conhecidos 

muitos como o são, não são corrigidos nem lhes é indagado os destinos que levam”. E tais 

abusos revelavam a falta de educação dos “policiais da terra” e merecia a atenção do chefe 

de polícia que deveria pôr fim a tais abusos.      

 Os exemplos supracitados demonstram como a polícia tinha de submeter a 

ascendência das elites, ou classe média, afinal, cavalheiros que dispunham de automóveis, 

seguramente, não se tratava de um “Zé ninguém”. Os termos utilizados “cavalheiro”, “ilustre 

cavalheiro” e “senhora de família”, empregados pelos editorialistas, dão sinais claros de 

deferência. O que fica evidente é que, embora a sociedade condenasse a violência policial, 

de uma forma geral, o ato praticado mesmo, sem tanta gravidade contra pessoas “distintas”, 

seguramente pesava nas consequências punitivas aos agentes da ordem, sobre a qual 

trabalharemos no terceiro capítulo.  

Existia uma clara percepção do que era ou não tolerado pelas classes superiores como 

normas de decoro que, em nenhuma hipótese, deveriam ser rompidas; uma reportagem de 12 

de novembro, de 1918, discorreu acerca da forma imprópria com que um “cavalheiro” fora 

abordado pela polícia dentro de um bonde que, por volta das dezenove horas, e com vários 

passageiros, se dirigia ao bairro do Cabula. Em determinado momento, o “cavalheiro” 

acompanhado de sua senhora, percebe “que o apalpam, pelas costas, e voltando-se 

ligeiramente encontra-se, com um policial que assim procedia à procura de armas”. 
252

 

Verberando aquele procedimento do policial, foi dito que tal ordem tinha sido dada pelo 

subdelegado do Cabula o Sr. Cambuhy e o mesmo teria confirmado.  

O fato envolvendo o aludido cavalheiro que não teve seu nome divulgado, assim como 

o do médico e o da senhora envolvida no incidente com o Chico peixeiro, causou repulsa 

nos editores, os quais classificaram a ordem do subdelegado, como abusiva, quando, no 

mesmo veículo, viajavam indivíduos que, como era sabido, ocultavam armas proibidas e não 
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são vistoriados, para assim proceder arbitrariamente contra pessoas 

de tratamento. De acordo com o editorialista, estas ordens eram 

“aplicáveis mais propriamente a desordeiros, não tendo razão de 

ser, principalmente as primeiras horas da noite, com pessoas de 

reconhecido procedimento exemplar”.  

No último trecho da reportagem, quando aborda o tema 

relacionado aos horários, percebemos uma clara referência as 

orientações vigentes na época, na qual se recomendava aos agentes 

da ordem, interpelar suspeitos que andavam pela madrugada nas 

ruas, sobretudo, após as vinte duas horas, quando, inclusive os 

bares, deveriam estar fechados, o que, de fato, não ocorria. E foi 

justamente o que aconteceu com o senhor Manuel Eliodoro dos 

Santos, registrado pelo jornal A Tarde, em 06 de agosto de 1915.
253

 

Segundo o noticiário: 

 

Não é somente nos sertões inóspitos, que a polícia pratica as mais cruas 

barbaridades, barbaridades e perseguições. 

Nessa capital, as vistas do Sr. Chefe de Polícia, os seus subordinados 

reincidem em violências revoltantes, como aconteceu, há poucos dias, com 

um cidadão  pacato, preso injustamente e espancado em seguida. 

O fato ocorreu no 3º distrito de Santo Antonio. 

O destacamento local, encontrando às 23 horas o senhor Manuel Eliodoro 

dos Santos, sem motivo algum, prendeu-o e espancou-o, por andar na rua 

aquela hora!! 

 Pela fotografia que expomos, bem vê-se o lamentável estado em que ficou a 

vítima da selvageria policial, sem que haja esperança que, fatos dessa 

natureza, sejam punidos. 
254

  

            

Interceptar suspeitos as altas horas da noite, a fim de verificar se carregavam alguma 

arma (revólveres, navalhas, facas) ou objetos roubados, fazia parte das orientações aos 

agentes da ordem, como vimos no primeiro capítulo, quando abordamos das 

responsabilidades dos guardas civis.  Para isso, era necessário a suspeição por parte da polícia, 

afinal, é através dela que se solucionam e que se evitavam crimes. Segundo Daniele Crespo, 

que examinou o cotidiano da atividade policial carioca, durante o período das reformas 

urbanas do prefeito Pereira Passos, a maioria das prisões efetuadas era, em sua maioria, 
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arbitrária, nas quais nem se declarava a razão pela qual o indivíduo era visto como suspeito.
255

 

Uma das razões para isso se devia ao fato de o policial, com base em critérios bastante 

subjetivos, considerar uma pessoa suspeita.  

Na Bahia, seguramente, a cor da pele consistia em um agravante nesses “critérios” 

subjetivos da polícia. Não é de estranhar que o senhor Manuel, um homem negro, como 

podemos ver através da imagem acima, tenha sido vítima da polícia. De acordo com Boris 

Fausto, “na consciência coletiva, estão profundamente arraigadas às associações entre o negro 

e o ócio, a violência, a permissividade sexual”. Naquele período, ser negro era “um atributo 

negativo conferido pela natureza que só se desfazia parcialmente e excepcionalmente pela 

demonstração de características positivas”, entre elas, o devotamento ao trabalho, à fidelidade 

a um branco protetor e a humildade.
256

  

Quando um cidadão era interpelado pela polícia, a forma mais apropriada de se livrar 

de possíveis detenções era informar um emprego e residência física, afim de não ser 

classificado como vadio, embora reconheçamos que não fosse tarefa fácil para os negros e 

mestiços que foram cristalizados, em sua maioria, no subemprego e na informalidade.  

 A polícia representava a instituição com a qual o Estado brasileiro mais fazia contato 

com a população mais pobre, uma vez que “Estado e sociedade sempre estiveram divorciados 

no Brasil”
257

, porém, no caso da relação entre a polícia e a sociedade, a relação assentava-se 

sobre a violência, a arbitrariedade e o autoritarismo do primeiro em relação ao outro. 

 

2.3 ENTRE A ORDEM E A DESORDEM 

 

Era competência da polícia, combater a disseminação do caftismo, que era o tráfico de 

mulheres, a chamada escravatura branca, os sambas, as serenatas, os jogos e os conflitos 

estimulados pelo uso da bebida alcoólica. Entretanto, o cumprimento destas obrigações ficava 

comprometido pela incapacidade do policial em se manter de forma ostensiva na sua função, 

bem como, pelo próprio envolvimento de seus agentes nas atividades que deveriam combater, 

o que não deve ser visto com estranhes, afinal, guardas e policiais de baixa patente 

participantes de divertimentos envolvendo jogos, bebidas, músicas, onde prostitutas tomassem 

parte, condizia com a realidade natural dos mesmos, oriundos das camadas baixas da 
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população, compartilhavam da cultura popular e das vicissitudes típicas da maior parte dos 

pobres e trabalhadores urbanos.
258

 

Além disso, o trabalho do policial é como uma fronteira, na qual “se por um lado ele 

está a serviço de um determinado governo e deve seguir suas orientações”, por outro, a 

instituição policial “emprega muitos homens que são tão pobres quanto aqueles que devem 

policiar. Inseridos nas redes de convivência com os possíveis frequentadores das delegacias, 

eles são seus vizinhos, parentes ou mesmo conhecidos”.
259

   

A partir de 1913, o então Chefe de Polícia, José Álvaro Cova, passou a liderar uma 

aguerrida campanha contra o jogo na cidade de Salvador. O jogo era considerado, pelos 

moralistas, um inimigo da sociedade, porque afastava os indivíduos do trabalho honesto. Nas 

palavras do Secretário, existia uma “tendência generalizadora da exploração dos jogos de 

azar” na capital baiana, desse modo, o secretário havia determinado, “medidas repressivas, 

locais e continuas, mas não precipitadas impedindo assim o desprestigio da polícia, devido à 

impunidade favorecida pela chicana”. 
260

   

 O combate aos jogos proibidos era mais um dos objetivos de controle social do 

projeto modernizante republicano que associava o jogo e a embriaguez com a vadiagem, 

passando a ser considerado crime, no nascente regime republicano.
261

 A campanha tinha 

como método a perseguição aos jogadores por parte da polícia, cercando várias casas e 

apreendendo, dinheiro, cartas, roletas e fichas; como aconteceu em 02 de agosto de 1913, 

quando o subdelegado do distrito de São Pedro, Dr. Carlos Spinola, cercou uma casa na 

Barroquinha, aonde “campeava livremente o jogo, em roda de pano verde, faziam-se paradas 

pequenas e grandes, quando aquela autoridade, entrou dando voz de prisão a muitas pessoas”. 

Algumas conseguiram fugir pelos quartos da casa, porém, muitas outras foram presas, além 

de apreendidas cartas, fichas, dinheiro e até um revolver. 
262

  

A Gazeta do Povo, ao defender o combate à jogatina promovido pelo Dr. Cova, expôs 

que a campanha era pertinaz, devendo prosseguir acabando com aquelas “terríveis casas, onde 
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se malbarata em longas noitadas tanto esforço e tanto trabalho honesto”.
263

 Porém, apesar das 

constantes perseguições, a polícia não conseguiu extirpar o jogo das ruas da “Bahia”, o que é 

explicável, na medida em que as classes mais baixas apreciavam uma rodada de jogo, ou 

apostas no bicho, sempre acompanhadas de doses de cachaça. E, entre os participes de tal 

costume, estavam muitos soldados de polícia, ou seja, se de um lado eles representavam o 

mundo da “ordem”, por outro compartilhavam costumes do mundo da “desordem”, que eram 

originários nas classes populares. 

Em 1915, o jornal A Tarde fez um levantamento de quantas casas de jogos havia no 

bairro da Sé, centro antigo da cidade de Salvador e concluiu que, naquela localidade, havia 

mais de 50 casas de jogos e que até a polícia jogava. Os jornalistas preferiram se informar nas 

“cumbucas”, com os viciados mais humildes. Era quase meia noite quando penetraram no 

“centro popular”, segundo eles, o “paraíso da jogatina”, aonde todas as noites aconteciam 

rendez-vous, com a presença de “desordeiros, criminosos”, e “pecadoras impenitentes”. 

Resolveram inquirir um cabo de polícia, que acabara de engolir uma mistura de Vermouth e 

cachaça. Perguntaram se “o camarada podia inculcar-nos uma casa de jogo por aqui?”. O cabo 

respondeu: “pois não, vamos ali ao 19º, à casa do percevejo; mas antes passe algum que estou 

apitando”.
264

 Ele pediu um pão com manteiga para “fazer uma boca” e seguiram. Chegando 

ao 19º, empurraram a porta, que se achava encostada, atravessando um pequeno cômodo, com 

divisões de madeira, e empurraram uma segunda porta, até adentrarem numa saleta, que no 

meio tinha uma mesa de “pinho, tendo à cabeceira um mulato mal encarado, com moedas de 

prata, níquel e papel ao pé de si”. Mais adiante havia um grande número de jogadores, 

inclusive, segundo os repórteres, “um conhecido batedor de carteiras bastante conhecido pela 

polícia”, todos estavam atenciosos no desenrolar do jogo. Então os repórteres resolveram 

perguntar: “Olá! Podemos jogar?”. A questão é “trazer o dinheiro e querer”, respondeu o 

banqueiro, com ares de “poucos amigos”. E jogaram 100 reis “no macaco e deu borboleta, a 

segunda vez no cachorro e deu vaca; a terceira na borboleta e veio à cobra”. Resolveram fazer 

uma parada e iniciaram uma conversa com um “creoulo” que, assim como os repórteres, 

jogava com o mesmo caiporismo. Perguntando ao “parceiro amigo se assim como ali, havia 

outras casas como aquela?” Daquele, obtiveram as seguintes respostas: 
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Que? Na Sé? Tem mais de cinquenta. Tanto joga “meu povo”, 

como muita gente boa. 

E poderia nos ensinar algumas? (Perguntaram os repórteres). 

Pois não. Na rua do colégio tem esta e o “salão acadêmico”; no 

Saldanha tem o 2 e o 7; no Bispo tem o 7 e o 8, o 10 e o 18; na 

rua do Arcebispo tem o “cavador” e o 3; no Lyceu tem o 13; 

nas capelas tem o 11; na Ladeira da Praça, o 21 e o 11; no 

Tijolo o 6; na Ajuda o 47, o 10 e duas pensões; na Barroquinha 

o 2, o 20 e uma “garagem”; na rua dos Capitães o 50 e a 

Pensão Clube dos magnatas, na Baixa dos Sapateiros, um 

“café”, um restaurante um pouco mais adiante, no Largo do 

Teatro, o Clube sobre a teutonia, nos fundos do Teatro São 

João, onde até joga a polícia, e outras mais do que não me 

lembro agora. 
265

  

 

 Os repórteres continuaram a prosa, perguntando se 

todas as casas se jogavam roletas. O homem respondeu 

que se jogava “o solo, o pacáo, bisca, lasquinet, sete e 

meio, marimbo, ronda, trinta e um, pôquer, vispera, 

roleta, bicho, malhilha, três sete, vermelinha e outros”. Os 

repórteres então perguntaram “E a polícia? Qual polícia?”, disse o “creoulo”, respondendo da 

seguinte maneira: “O Dr. Precisa da gente e dos banqueiros, como é que vai perseguir”. Antes 

de encerrarem a prosa, o “creoulo” ainda disse que se quisessem ver que a polícia jogava, 

fossem ao fundo do teatro São João que veriam “oficial de polícia divertindo-se”. 

 Os repórteres do A Tarde saíram do 19º e foram 

em outras cumbucas, tendo, em 3 horas, percorrido cerca 

de vinte e oito “cumbucas e clubes”, sendo que a última 

ficava às imediações do prédio em que o chefe de polícia 

tinha seu cartório.   

 A campanha promovida pelo chefe de polícia não 

conseguiu erradicar a prática da jogatina e a 

“clandestinidade” teria sido a resposta mais comum à 

tentativa de ordem republicana, “com os locais de aposta 

se disseminando por todos os bairros para desespero dos 

moralistas que argumentavam ser o jogo um inimigo da 

sociedade”, isso porque a prática do jogo, além de afastar 
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os indivíduos do “trabalho honesto”, comprometia 

a “constituição dos valores morais familiares”. 
266

 

Um indicativo que atesta a permanência da 

prática dos jogos se deve ao fato de que a 

imprensa continuava a publicar notícias 

relacionadas aos locais aonde se praticavam 

jogos. As casas funcionavam em lugares mais 

“nobres”, como vimos acima ou em casas de 

verdadeiro estado de “ruínas”, como evidenciou 

uma reportagem do Diário de Noticias, 
267

 ao 

mencionar, em 20 de outubro de 1919, certa 

“cumbuca” localizada no bairro da Calçada.   

O local mencionado correspondia a casa nº 

118, onde, até o telhado, já havia caído de 

“podre”, mas se jogavam cartas. Era um sábado 

quando um dos auxiliares de reportagem do 

Diário de Notícias tomou conhecimento acerca do funcionamento da referida casa e em 

companhia do fotógrafo se dirigiu ao local, afim de tomar nota do que acontecia no interior do 

estabelecimento. O repórter colocou o ouvido no “orifício da fechadura”, o que bastou para 

ouvir o “barulho das fichas” e concluir que realmente se tratava de uma casa de jogo.  

Então resolveu bater na porta. Um menino de oito anos veio atender, abrindo a porta 

para o repórter; lá dentro o que se via era cerca de 18 pessoas de “todas as espécies e idades”; 

dentre os quais “condutores de bondes, mata-mosquitos maltrapilhos, vagabundos”, enfim, 

“todas” as classes sociais tinham seu componente representado ali. Quando o fotógrafo 

preparou a máquina fotográfica, “fugiram todos pelos fundos da casa, ficando tão somente 

dois que recolhiam o dinheiro e não puderam escapar” do registro fotográfico.   

 Ao concluir a matéria, o articulista diz que nada mais restava “senão esperar a ação do 

chefe de polícia que deve providenciar o quanto antes, para que sejam fechadas as portas, 

daquele “antro de perdição” onde campeia o jogo”, proibido pelas leis penais.  

O código penal de 1890, no seu capitulo III, que trata de jogos e aposta, artigo 369, 

estabelecia que, aqueles que tivessem “casa de tavolagem, onde habitualmente se reúnam 

pessoas, embora não paguem entrada, para jogar jogos de azar, ou estabelecê-los em lugar 
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frequentado pelo público”, estavam sujeitos as seguintes penas: “prisão celular por um a três 

meses, de perda para a fazenda pública de todos os aparelhos e instrumentos de jogo, dos 

utensílios, móveis de decoração da sala do jogo, e multa de 200$ a 500$000”. Já os 

frequentadores das casas de jogos, caso fossem apanhados na prática de tal atividade, a 

legislação previa uma multa de 50$ a 100$.
268

 Por o jogo ser considerado uma contravenção, 

dificilmente havia abertura de processos, na maioria dos casos, a casa era fechada e os objetos 

apreendidos pela polícia.          

A fronteira entre a ordem e a desordem era muito tênue para não ser frequentemente 

ultrapassada pelos policiais baianos, e uma das questões mais complicadas a se resolver, dizia 

respeito a como se combater o alcoolismo na Bahia, visto que os próprios encarregados de 

manter a ordem e conter os efeitos colaterais, provocados pelo uso do álcool, também viviam 

se envolvendo em confusões, por causa do consumo de bebidas alcoólicas. Desse modo, 

muitas medidas foram tomadas para de conter o vício ou a prática da embriagues dos 

policiais, que iam desde a expulsão, até proibição de frequentar botequins, principalmente, 

após eventos que envolviam brigas entre soldados, Guardas Civis, marinheiros e praças do 

exército.  

 Na madrugada de 06 de abril de 1913, durante um baile público, na Rua do Bispo, 

distrito da Sé, ocorreu um grande conflito, que teve como protagonistas: praças da polícia, 

soldados do exercido, algumas mulheres e alguns “sujeitos desclassificados”. Na confusão 

“houve espancamento de parte a parte, móveis atirados ao soalho, tudo isso em meio de 

grande vozeria e impropérios, além de trocas de bengaladas”. Os policiais estavam em estado 

de embriagues, a espancar as mulheres. Dentre as que saíram feridas, consta o nome de Judith 

Edith conhecida como “desordeira”. Edith saiu com um ferimento na região frontal e foi 

levada ao hospital Santa Isabel, para de receber os primeiros socorros. 

 Com o intuito de dar providências aos conflitos, apareceu, naquele local, o 

destacamento da Sé, com a presença do subdelegado, capitão Cirylo Gomes dos Santos, 

contudo, os participantes do sarilho já haviam evadido. Porém, os nomes dos participantes 

foram descobertos, entre eles, consta: os sargentos Antonio Pereira Lisboa, Reginaldo Lopes 

Pontes; cabos Justino José Garcia e Alberto José Sampaio; os soldados Polycarpio Francisco 

de Souza e José Calasans Bittencourt; o músico do terceiro corpo do regimento policial, 

Arthur Bispo; alguns soldados do esquadrão da cavalaria também estariam entre os 
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contendores, porém não tiveram seus nomes divulgados, por se desconhecer, além dos praças 

do exército.
269

 O comandante do posto policial da Sé, sargento Sasemiro, enviou uma boa 

parte dos envolvidos para o quartel do regimento policial, narrando todo o ocorrido, inclusive 

com o conhecimento do Dr. Chefe de Polícia. Apenas Polycarpio teria sido preso. 

 Durante o período investigado, várias foram as medidas para evitar o envolvimento de 

policiais em confusões, como as que narramos anteriormente. Em 1910, chegaram a fixar um 

artigo em todos os postos policiais, contendo uma proibição de praças armados entrarem em 

botequins. 

 

Fica proibido terminantemente à praça que estiver de serviço de patrulha, ou 

qualquer outro serviço que esteja armado, entrar em tavernas, quitanda e 

botequim, conversar com quem quer que seja, a não ser o que diz respeito ao 

público serviço sob pena de ser punida rigorosamente, devendo este artigo 

ser copiado e pregado na porta dos postes e guardas, afim de não se chamar a 

ignorância, porquanto este comando não tolerará de forma alguma a 

transgressão do presente artigo em justificações banais.  

Que seja cumprido o conteúdo... .
270

                           

 

Porém esta seria mais uma ordem difícil de ser cumprida, ano a ano, o que se viam 

eram conflitos entres praças, marinheiros e soldados, geralmente associados ao álcool ou 

desavenças, por causas de mulheres. Embora caiba ressaltar que conflitos existentes entre 

praças do exército e de polícia já vinham de muito tempo, mesmo com os esforços dos 

“elementos representativos dessas corporações” sempre estivessem empenhados em “fazer 

desaparecer esse mal, oriundo da pouca educação dos soldados”.
271

 De acordo com Marcos 

Bretas, um concentrado “contingente de forças militares” em uma determinada região, sempre 

foram sinais de problemas. Ainda segundo esse autor, a concentração de forças organizadas 

tais como, policiais, soldados do exército e ferroviários, na mesma área, teria resultado 

conflitos maiores do que as costumeiras arruaças de rua.
272

    

Em 15 de janeiro de 1915, foi a vez do subdelegado do distrito da Sé determinar a 

proibição de qualquer ajuntamento nas imediações da Rua do Saldanha e nas ruas adjacentes, 

seja de mulheres, indivíduos suspeitos, praças de polícia ou do exército. Essa medida 

objetivava pôr fim as constantes cenas de desordens no distrito. A matéria do Diário de 

Notícias informou também que dois dias anteriores à data dessa publicação, ou seja, dia 13 de 
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janeiro, por volta das sete e meia da noite, um “grande número de praças do exército estavam 

postadas às esquinas” e que o subdelegado daquele distrito conseguiu dispersá-los. Enquanto 

isso, no “carteiro de uma venda, ao prédio nº 6 estava um paisano, praças do exército e um 

policial dormindo em um banco”.
273

 A autoridade policial o acordou advertindo que seu 

procedimento “carecia de corretivo”, em seguida, fez se retirar todos os demais que se 

achavam na venda. 

O subdelegado tinha razão em proibir ajuntamento de praças naquele local, afinal, a Sé 

era uma das zonas mais badaladas do distrito, que carregava o mesmo nome, localizada no 

centro tradicional de Salvador, na Praça da Sé e a Rua do Saldanha localizavam-se “pequenos 

estabelecimentos comerciais, residenciais, botequins, casas de jogos e prostituição”.
274

 Daí o 

porquê da presença de tantos homens, inclusive policiais, naquela região que, ocasionalmente, 

se envolviam em confusões, nas quais a bebida e as mulheres eram os principais motivos das 

contendas.   

A Saldanha da Gama, comumente conhecida por Rua do Saldanha, era uma das 

principais zonas de prostituição do distrito da Sé. Os prédios 05, 13 e 15 eram habitados por 

mulheres denominadas de “mulheres de vida alegre”. Provavelmente era a essas mulheres que 

havia sido dirigida a ordem do subdelegado da Sé, em meados de março de 1914, para que 

fossem chamadas à sua presença cerca de “96 mulheres de vida duvidosa, residentes em casa 

de pensão e de tolerância, como em cômodos diversos de vários prédios daquele distrito”. A 

referida autoridade teria advertido as mulheres energicamente “lhes fazendo ver à necessidade 

que há de mudarem de conduta em bem da moralidade pública, sendo-lhes aplicadas as penas 

da lei, no caso de reincidência”.
275

    

Próximo a essas moradias, situava-se o de número 12, o chamado “botequim do 

galinho”. O dono se chamava Martiniano Gallo Magalhães e seu apelido de origem ao nome 

do bar.
276

 Embora fosse um botequim,
277

 o galinho as vezes era rotulado pela imprensa 

enquanto bordel. De acordo com Adriana Dias, essa alcunha pode ser explicada pela 

constante presença de prostitutas naquele local, ou então que realmente na parte superior do 
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estabelecimento, existisse “alcovas onde as meretrizes recebiam seus clientes”.
278

 Ainda 

segundo essa autora, o boteco era conhecido na imprensa pelas constantes desordens, 

iniciadas, inclusive, pelo próprio dono. Ela cita um episódio de desentendimento, ocorrido em 

maio de 1915, envolvendo um praça de polícia e Galinho, no qual o dono do boteco teria 

disparado tiros contra o soldado, errando o alvo. Ambos posteriormente acabaram sendo 

presos.
279

 Após o ocorrido, o subdelegado mandou fechar o “cubículo do galinho e bem assim 

o de Jerônimo de tal, à mesma Rua, devida a aglomeração de marinheiros e praças do 

Regimento Policial”.
280

   

O botequim do galinho parece não ter ficado muito tempo fechado, como atesta uma 

reportagem do Diário de Noticiais, a qual tratava do conflito entre Melania Julia de Alcântara 

e Galinho. Os dois eram amantes e a rapariga estava furiosa, “com o diabo no corpo”
281

 ao 

ponto de quebrar copos, garrafas pratos e utensílios, além de esbofetear seu amante galinho. A 

confusão só teria acabado com a chegada da polícia, que efetuou a prisão de Melania em 

flagrante delito, recolhendo-a a casa de correção. Revoltada em plena rua “com a maior falta 

de respeito pronunciava obscenidades, causando indignação geral”. Galinho também foi 

recolhido ao xadrez do distrito da Sé.        

É importante reconhecer que havia uma clara estigmatização do botequim, por parte da 

imprensa e das elites. Os frequentadores eram rotulados de vadios e desordeiros. O botequim, 

por sinal era a “principal opção de lazer dos pobres urbanos do sexo masculino: a conversa 

informal que estes homens levam no botequim, ao redor da mesa ou encostados no balcão, 

sempre sorvendo goles de café, cachaça, cerveja ou algum vinho bem barato”. Esse era o 

espaço aonde os trabalhadores batiam um papo na hora do descanso e que “afogavam as 

mágoas da luta pela vida e se entorpeciam os corpos doloridos pelas horas seguidas do labor 

cotidiano”.
282
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Os conflitos entre as forças policiais, influenciados pela bebida, podiam terminar em 

morte, como aconteceu em 11 de julho de 1913, no distrito de Sant´Anna em Salvador. 

Passava das dez horas e vinte minutos da noite, quando o soldado do 1º corpo do regimento 

policial, Cypriano Bispo Vieira, entrou no Armazém Flor da Independência, na companhia de 

Godofredo Mário de Oliveira, que já dava claros sinais de embriaguez, “mandando abrir uma 

garrafa de cerveja”. Após beberem, começaram a discutir a respeito de quem iria pagar. O 

proprietário do armazém, senhor Castor Esteves, inquiriu ambos sobre quem o indenizaria, 

pois, tinha outros fregueses para atender, “nisso houve ligeiras troca de palavras, parecendo 

que o policial demonstrava o desejo de não pagar a cerveja”.
283

 As pessoas que ali estavam 

intervieram na questão, enquanto que “outras se dirigiam ao gravatá, a fim de chamar o 

guarda civil de serviço”. Com muito trabalho, a cerveja foi paga, no momento em que o civil 

nº 151 chegou ao Flor da Independência, localizado na Rua da Independência.  

Cypriano Vieira tornou a pedir outra cerveja e o proprietário da casa se recusou a 

servir, porém, mudou de ideia, posteriormente, e resolveu atender ao pedido do soldado, para 

evitar qualquer conflito, assim, serviu outra cerveja. O civil Reynaldo Pereira da Motta passou 

a censurar a atitude “indisciplinar” do soldado, dizendo que aquele procedimento “não era 

digno de um mantenedor da ordem pública”, as ponderações do guarda. Cypriano respondeu 

que não o conhecia e que “guardasse seus conselhos”. Novamente o nº 151 tentou convencer 

de que não poderia continuar alterando a ordem pública. O soldado teria respondido de modo 

insultante, levando o civil a dar ordem de prisão ao insurgente. Ao ouvir a intimação, o 

soldado investiu contra o guarda, puxando um “punhal-sabre”, que levava com sigo em baixo 

da túnica. Diante disso, Reynaldo procurou se defender lutando com agressor, que furioso, e 

se “vendo detido por paisanos, lutou valentemente, não podendo continuar contido, e 

novamente investiu contra o guarda, que já estando na rua, procurou de novo entrar no 

armazém, dele saindo pela porta lateral” no beco chamado “Gordilho”, acompanhado pelo 

soldado. Já fora do armazém e não tendo como se defender do punhal, empunhado pelo 

soldado, o guarda Reynaldo saca o revolver e dispara no peito de Cypriano, acertando o lado 

do coração. 

O ferido cambaleou e caiu com o kepi ao lado direito, o sabre junto à mão direita “em 

posição de quem apunhala” e a bainha do punhal - sabre à sua esquerda. Após o fato, o civil 

nº 151 tomou o nome das pessoas que testemunharam a cena e seguiu em direção ao quartel 

da guarda civil, para comunicar o ocorrido ao comandante, Justiniano Bonfim, levando o 
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revolver com a capsula disparada e a farda suja de lama, demonstrando que ouve luta. O 

subdelegado do distrito de Sant´Anna requereu a presença do civil envolvido no crime, com o 

intuito de ouvi-lo no auto de perguntas. O guarda teria respondido que não “atirou com a 

intenção de matar, porém, infelizmente havia cometido um crime, sendo o único culpado a 

própria vítima”. 

Dias após o triste fato envolvendo o civil 151 e o soldado Cypriano, o Jornal de 

Notícias
284

 informou que, por aqueles dias, muitos conflitos haviam se dado entre guardas 

civis e policiais militares. De todos aqueles conflitos, o que chamou atenção foi o que 

envolveu o civil nº 95, tendo ocorrido no bairro da Baixa dos Sapateiros, quando o civil 

chamava a atenção de um “popular, que estava proferindo palavras desrespeitosas”, um 

soldado de polícia interveio em “defesa do popular”. O civil protestou contra aquela atitude, 

sendo agredido pelo soldado que se achava acompanhado por outro policial, desse modo, deu-

se o conflito, servindo-se o “policial agressor” de um punhal, enquanto o guarda puxou seu 

revolver. A tragédia foi evitada graças a chegada de outros guardas civis ao local, pondo os 

policiais em fuga precipitada. 

Ainda por aqueles dias, durante a noite, a cidade foi palco de muitos conflitos entre 

civis, soldados e praças do exército, oriundos de provocações, por parte de policiais 

embriagados. A situação estava tão crítica que, em uma daquelas noites, o próprio Chefe de 

Polícia, Dr. Álvaro Cova, com “seu ajudante e escrivão, em automóvel, percorreu as 

principais ruas, fazendo recolher presos vários soldados de polícia, promotores de 

desordem”.
285

 

Entre os anos da Primeira República, o que se viam pelas “Ruas da Bahia” eram 

soldados embriagados que, ao menor sinal de serem contidos, tomavam atitudes agressivas, 

como ocorreu com o senhor Vitório Guimarães, após admoestar um sargento de polícia que, 

embriagado, “urinava no meio da rua em frente à casa de famílias ao ponto do Canto da 

Cruz”, recebeu daquele ameaças de sabre e palavras insultuosas. 
286

 

As autoridades policiais se serviram de várias medidas a fim de acabarem com os 

conflitos e desordens provocadas pelos agentes da ordem. Em junho 1911, o comandante do 

regimento policial chegou a proibir que os soldados destacados na capital saíssem durante a 

noite, o que parece não ter surtido efeito, como menciona o Jornal de Notícias, dizendo que 

                                                           
284

 Os acontecimentos mencionados situaram-se, entre os dias 13 e 15 de julho de 1913. BPEB Jornal de 

Notícias, 13/07/1913. 
285

 BPEB Jornal de Notícias, 15/07/1913. 
286

 BPEB Jornal de Notícias, 13/07/1915.  



113 
  

 
 

“apesar da explicita ordem”, um soldado do regimento policial destacado no distrito de Santo 

Antônio havia sido preso, por promover desordens.
287

  

A imprensa imbuída de uma concepção moralista, também chamava a atenção, para o 

envolvimento da polícia em cenas de “orgias e atentados contra a moralidade pública”. O 

Jornal de Notícias, por exemplo, informava que a ordem expedida pelo chefe de polícia, “para 

que as praças policiais, não andem depois das 09:00 horas da noite na Sé” não estava sendo 

cumprida, pois a noite, nos botequins, se reúnem grupos de “soldados, unidos à mulheres 

desocupadas”. A matéria citou a pensão nº 4, localizada na Rua das Vassouras, como sendo 

lugar de reinantes desordens, desenvolvendo charivari entre soldados do exército, mulheres e 

policiais.
288

  

Quando algum navio da marinha ancorava no porto de Salvador, as velhas rixas entre 

soldados e marinheiros emergiam rapidamente, como aconteceu na noite do dia 28 de 

setembro de 1914, nas proximidades da Rua direita do Colégio e a Praça 15 de novembro, 

região localizada no centro de Salvador, estava de serviço uma patrulha de polícia. A Rua do 

colégio, a qual o periódico menciona, era muito próxima da Rua do Saldanha, local 

considerado como zona de prostituição, como dissemos anteriormente, o que nos leva a crer 

que estes marinheiros se dirigiam àquela localidade, ou saiam dela, quando se deu o encontro 

com os policiais. O embate entre os velhos rixosos, marinheiros do “Benjamim Constant” e 

soldados de polícia, teria provocado a maior confusão. De “sabre em punho, provocaram os 

policiais correrias, assustando os moradores e os transeuntes com gritos de pega! Mata! etc.” 

O pânico teria sido geral.
289

 

A confusão só não foi maior porque o chefe de polícia, ao tomar ciência do caso, 

energicamente teria providenciado o recolhimento dos praças. De acordo com o A Tarde,
290

 o 

comandante do Benjamin Constant havia oficiado ao chefe de polícia sobre o incidente 

ocorrido entre os praças e marinheiros, segundo ele, os praças policiais foram os únicos 

responsáveis pelo sarilho.       

Na noite seguinte ao incidente, a fim de impedir novos conflitos, o chefe de polícia, 

juntamente com uma “força de seis praças de cavalaria, percorreu várias ruas da cidade até 
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pouco mais de meia noite, fazendo recolher-se ao respectivo quartel, todos os soldados que 

eram encontrados fora de serviço”.
291

    

Mesmo com essas medidas, os conflitos não deixaram de ocorrer entre soldados e 

marinheiros. Naquele mesmo ano, por pouco não houve outro conflito, como tratou o Diário 

de Notícias, em 03 de outubro. Segundo o periódico, um praça de polícia, em estado de 

embriagues, na Rua Direita do Colégio, por volta das 22 horas, passou a provocar dois 

marinheiros, sendo um do destróier Piauhy e o outro do navio escola Benjamin Constant, os 

quais, ao que parece, não estavam a fim de confusão, pois de modo “louvável”, tomaram o 

sabre do soldado e entregaram ao guarda civil nº77, que o passou a um cabo do regimento que 

estava de patrulha. Pelo telefone, foi pedida uma escolta, que conduziu o saldado ao 

quartel.
292

       

De acordo com Álvaro Nascimento, os marinheiros não tinham respeito pelos policiais 

e vice-versa, havendo uma grande rivalidade entre as forças, devido a uma série de razões. Ele 

sugere que enquanto estavam embarcados, os marinheiros já tinha de “aturar e respeitar o 

poder dos oficiais e sargentos durante o dia ou a semana e quando estavam em terra, lá 

estavam os policiais para assumir o lugar dos comandantes”.
293

 Pois, muitas vezes, durante as 

visitas em terra, os marinheiros não dosavam os “limites da liberdade e arrumavam encrenca”.  

A grande impressa baiana sempre deixou clara a sua posição contraria aos 

divertimentos populares, quanto mais se envolvessem agentes da ordem, como ficou 

demonstrado em 23 de novembro, de 1915, quando o jornal oposicionista A Tarde de 

propriedade de Simões Filho, publicou uma reportagem com o título “A polícia diverte-se...”, 

carregada de ironia a respeito do comportamento dos praças de polícia da estação da Sé. A 

matéria se inicia informando que “antigamente a polícia andava triste, jururu, e com o soldo e 

etapa atrasado à espera indefinidamente, sujeita a pão e laranja”. Lembrando que neste mesmo 

ano, mais precisamente no mês de junho, havia ocorrido uma revolta, por parte dos praças de 

polícia, devido aos atrasos nos vencimentos, como demonstramos no primeiro capítulo. 

Porém, o preço do cacau havia subido, naquele período, o que fez “chover” dinheiro 

(impostos) nas recebedorias e a polícia, finalmente, recebeu os soldos atrasados, segundo o A 

Tarde. Desse modo, a “alegria voltou” e promoveram-se “folgança praças de polícia, do 
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exército e alguns bombeiros” na estação policial da Sé, com a permissão do subdelegado, e o 

posto foi transformado em um “clube”.
294

  

A estação da Sé teria sido enfeitada com quadros, jarros e flores emprestados da 

vizinhança, de modo que o xadrez passou a ter as honras de “salão” e o gabinete do 

subdelegado passou à categoria de “templo de Baco”, ou seja, de bar. A festa teria começado 

por volta das 19:00 horas, contando com três violões e um quinteto do regimento, ainda 

segundo a matéria, a festa contava com a presença de “figurantes” e damas “decaídas das 

mais perigosas zonas”.  A música passou a tocar e o que se viu daí em diante foram os pares 

de dança dando passos coreográficos. Os trovadores deram um intervalo e passaram a 

“temperar a garganta” e, já nesse ponto, o álcool surtia efeito e a festa teve aumentado o seu 

contingente, quando veio a somar a aqueles vários marinheiros. Passava da meia noite e as 

patrulhas foram dispensadas de “vigiar as ruas”, indo também engrossar as fileiras da festa. 

Na manhã seguinte, os convidados se retiraram e na porta da estação teria ficado apenas “o 

sargento, comandante da estação, a quem fora incumbido manter a ordem”. 
295

  

A matéria se encerra com as seguintes afirmações “E a polícia se divertiu a valer. 

Digam agora se é ou não bondoso e alegre o governo da Bahia...”. Nesse último, trecho fica 

evidente a tentativa de associar o governo baiano (Seabra) aos comportamentos consideráveis 

inapropriados a quem, em tese, deveria zelar pela ordem. 

A notícia não menciona confusões envolvendo aquelas forças que, tradicionalmente, 

se envolviam em contendas, como os marinheiros, soldados do exército e praças de polícia, 

principalmente, quando associadas ao consumo de bêbedas alcoólicas. Pelo contrário, o que 

houve foi um clima de grande festividade entre os tradicionais contendores, afinal, dinheiro 

no bolso era motivo de muita alegria, não cabendo espaço, naquele momento, para velhas 

rixas.  

As críticas elaboradas, de forma irônica, pelo jornal A Tarde ao divertimento dos 

soldados, bem como a rotulação negativa dada aos participantes da festa, não é de se 

estranhar, uma vez que, segundo Meire Reis, a imprensa, daquele período, “estava imbuída do 

papel de propagador de ideais civilizadores de uma missão que tentava abolir hábitos 

incivilizados que tanto maculavam a Bahia”
296

, na concepção das classes dirigentes.   
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As contendas em que se envolveram os policiais baianos não se abreviavam, aos locais 

aonde o álcool e a prostituição andavam juntos. Muitas vezes esses conflitos ocorriam no 

horário de serviço e por motivos diversos. Em 25 fevereiro de 1915,
297

 por volta das três horas 

da tarde, uma carroça do 50º batalhão, conduzida por dois praças, passava pela Rua Carlos 

Gomes quando o guarda civil, Manuel Ferreira Vasconcelos, de nº 241, “apitou para que 

parassem a carroça”. Como não foi atendido, o civil sacou o revólver e efetuou um disparo 

contra o soldado que guiava o animal, não lhe atingindo o projétil, a praça “lança mão do 

fueiro 
298

 e vibra uma cacetada na cabeça do guarda, que caiu sem sentidos e banhado em 

sangue na porta da casa nº 23”. Enquanto isso, outros guardas e policiais vinham em auxilio 

do guarda ao verem a luta travada entre o guarda e o praça do 50º batalhão, passaram a 

investir contra essa, desse modo, o praça do 50º invadiu a casa nº 23, procurando se esconder. 

Os policiais, por sua vez, também invadiram a casa, passando a efetuar vários disparos 

contra o praça, que havia se escondido em um dos quartos da casa “onde foi presa depois de 

ferida”. A referida casa se tornou um palco de “teatro de uma sena de sangue e verdadeiro 

campo de batalha, pelos muitos tiros ali disparados, com grande prejuízo material dos 

moradores da referida casa que tiveram os moveis quebrados, além do pânico de que foram 

acometidos”. O outro soldado teria se ocultado numa casa vizinha, tendo fugido saltando os 

muros do quintal da casa, para a Ladeira da Gameleira, não obtendo sucesso, já que foi preso 

por um sargento de polícia.  

O praça ferido foi encaminhado para o hospital, no local, “populares, acadêmicos, 

inferiores da polícia”, além do tenente Abreu trataram de acalmar os ânimos e a polícia abriu 

inquérito para apurar as responsabilidades.  

O objetivo, nesse subcapitulo, foi demonstrar que os policiais, sejam civis ou militares, 

a quem era delegada a função de estabelecer a ordem, também compartilhavam o espaço da 

desordem, muitas vezes rivalizando entre eles mesmos os espaços nos quais deveriam 

caminhar juntos, para combater os comportamentos considerados danosos à sociedade, tais 

como a prostituição, a bebida e os jogos. Talvez o problema estivesse na ambiguidade em que 

estes sujeitos estavam inseridos. Não podemos aferir qual o grau de obediência que os agentes 

da ordem, em atuação na Primeira República na Bahia, estavam submetidos ou se permitiam 

se submeter.  
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Várias razões podem explicar o porquê de tantas confusões envolvendo estes sujeitos. 

Destacaremos três que consideramos as principais: O primeiro é que eles carregavam consigo 

uma origem de classe que, a todo tempo, os identificavam com os valores das classes mais 

pobres, das quais eles seguramente eram emanados. Em segundo lugar tem-se o engajamento, 

por falta de melhores opções, numa profissão desvalorizada, em que nem mesmo o “ganha 

pão” estava assegurado, fazia com que estes homens simples não nutrissem expectativas de 

uma vida melhor pra si, nem pra quem os acompanhasse na condição de família e, 

consequentemente, achassem que estavam fazendo a coisa certa. A terceira é de ordem 

institucional, esta se refere a falta de educação formal nos quadros da polícia baiana, no 

princípio do século XX. Lembremo-nos dos debates, discutidos no primeiro capítulo, travados 

entre os deputados Lesli Piedade e Martins Barbosa, a respeito da falta de uma escola 

primária e de disciplina, bem como, de uma política educacional, a fim de promover a 

educação dos soldados. Desse modo, a força pública continuou sendo composta por muitos 

homens analfabetos, desordeiros, viciados e despreparados moralmente e emocionalmente 

para encarar os reais problemas que afligiam a sociedade, ao invés de criar mais, como acabou 

acontecendo, haja vista tantas confusões em que se meteram os policiadores baianos que, ao 

invés de solucioná-las, criaram um ambiente de mais instabilidade. 

Diante desse quadro, não restava alternativa aos chefes de polícia, senão excluir das 

suas fileiras todos os que tinham mau procedimento que, pelo que tudo indica parece não 

terem sido poucos.  
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CAPITULO III 

A REAÇÃO SOCIAL 
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3.1 AS DIFERENTES FORMAS DE REAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Na segunda parte do capítulo anterior, vimos o quanto algumas das ações cotidianas 

dos agentes da ordem eram marcadas pela violência, fossem nas ruas ou nas estações 

policiais. O fato é que tais comportamentos geraram uma reação da sociedade baiana, seja no 

período da administração José Álvaro Cova, ou no momento que antecede sua posse, em 

1912. No lado dos que se levantavam contra as arbitrariedades policiais estavam: a imprensa 

baiana, os juízes e o conjunto da população que se manifestava através de correspondências 

em forma de cartas ou ofícios, levando denúncias às redações dos jornais, fossem 

pessoalmente ou por meio de documentos escritos, a serem publicadas nos periódicos da 

capital, ou, até mesmo, fazendo queixas diretamente ao Secretário de Polícia, caso a violência 

fosse cometida na capital. 

O envio de correspondências denunciando abusos cometidos por praças de polícia, não 

foram raros na Primeira República. Essas cartas ou ofícios eram encaminhadas ao gabinete do 

Secretário de Segurança Pública, a quem competia tomar as medidas cabíveis, a fim de conter 

os abusos. Para ratificar a presença de autoridades policiais incapazes de realizar suas funções 

com destreza, devido ao vício de embriagues, vamos acompanhar o caso do soldado Manuel 

Ribeiro Pimentel e o cabo João da Cruz, ambos lotados na cidade de Correntina, região oeste 

do estado. Os mesmos aparecem num oficio datado de 04 de outubro de 1913, no qual o Juiz 

Hermenegildo Virgilio de Queiróz oficiava o então Secretário de segurança Pública, na época 

o Dr. José Álvaro Cova, no qual o magistrado dizia que o sargento Paulo havia se tornado 

“um elemento nocivo” a classe.  

Nos dias de domingo a sede da Vila de Correntina, recebia vários roceiros que se 

dirigiam a localidade, a fim de vender gêneros alimentícios para o comercio da cidade. E 

justamente nesse dia haviam confusões provocadas pelo soldado Manuel que “sempre em 

estado de embriagues” provocava a várias pessoas, inclusive tomando os “magros cavalos” 

dos que possuíam cangalhas e montava nos animais a correr pelas ruas da Vila profanando 

palavras obscenas. O soldado Manuel não andava sozinho ele estava sempre de parceira com 

o cabo João da Cruz que da mesma forma andava bêbado e provocando a todos, se dizendo 

inclusive “conquistador”, o que tirava o sossego das famílias da localidade. No documento 

consta a informação de que o soldado Manuel foi mandado transferido de Barreiras, região 
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oeste da Bahia, para a localidade de Correntina, justamente por causa do seu mau 

comportamento, além de um espancamento que sofrera em praça pública, justamente por 

causa de seu constante estado de embriagues. A pedido de “algumas pessoas daquela 

localidade” a fim de evitar um mal maior, o Delegado Regional, Capitão João Batista Coelho 

resolveu transferi-lo. 
299

   

Diante de tal situação o Juíz Hemenegildo pede providências ao Chefe de Polícia, 

solicitando que o mesmo dissesse que ambos os praças estavam impossibilitadas “de 

pertencerem a qualquer regimento policial” pois além de serem perturbadores da ordem em 

qualquer localidade, também “envergonham a classe ao qual pertencem”. O magistrado 

pontua o fato de ambos policiais já terem sido chamados ao cumprimento dos seus deveres, 

pelo comandante do destacamento, porém sem sucesso. Por isso segundo ele, cabia agora ao 

chefe de polícia as providências necessárias para que aquelas “praças insolentes não mais 

abusem da farda para cometerem absurdos”, gerando para aquela vila de melhor paz e ordem.  

Em 22 de julho de 1912, os moradores da cidade de Angical, localizada na região 

oeste do estado, redigiram um documento pedindo providências, contra o sargento Francisco 

Antonio de Carvalho. Através de um abaixo assinado, encaminhado ao Juiz da região, os 

moradores contaram que já estavam cansados das “ameaças, maus tratos e insultos do referido 

sargento”. E por isso vinham por meio daquele documento, pedir: 

A V. Exª que também tem sabido zelar pela ordem, tranquilidade neste 

termo, como juiz de perfeita compreensão que tem sido dirigi-se de recorrer 

a quem de direito, no sentido de poupar-nos e a esta localidade do mal por a 

qual o referido sargento, nos seus desmandos estar sempre a arrastar-nos e a 

ela. V. Exª mesmo é testemunha do quanto é audacioso e insultante tal 

sargento, que até desacatos a pessoas de Exª tem tentado fazer, sendo 

público e notório o quanto de insolência e maus tratos praticou ele na pessoa 

do tenente (sic) da Guarda Nacional nosso mui prezado amigo, João Cezar 

da Laranjeira, quando de viagem da cidade de Barreiras para esta vila na 

tarde de anteontem.  

Angical 22 de julho de 1912. 
300

          

 

Ao todo no abaixo-assinado encaminhado ao Juiz da região, constam um total de trinta 

e nove assinaturas, contando inclusive a de João Cezar Laranjeira, citado no documento 

enquanto vitima de maus tratos por parte do Sargento Antonio.   
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Abaixo assinado enviado pelos 

moradores de Angical, ao juiz do 

termo. Em 12 de Julho de 1912.  

O magistrado, que se chamava José Batista Xavier, não perdeu tempo e no dia 

seguinte redigiu um oficio endereçado ao gabinete da Secretaria de Segurança Pública, a fim 

de comunicar o que estava acontecendo ao chefe de polícia, como também cobrar 

providências para o caso. No documento ele discorre sobre a “maneira desabusada e 

reprovável, porque tem conduzido o sargento Francisco Antonio de Carvalho conhecido por 

Doca”. O sargento “Doca” era extremamente “provocador e de maus bofes”, com 

comportamentos um tanto agressivos, por vezes alcoolizava-se e armado dirigia-se a casa de 

quem lhe caísse em mente passando a proferir “injurias e provocar com o maior desassombro” 

e cinismo. 

O Dr. José Xavier estava preocupado com os acontecimentos envolvendo o referido 

sargento, principalmente porque naquela localidade não havia autoridade superior ao 

sargento, e a permanência do sargento significava nas palavras do magistrado “uma 

verdadeira ameaça à tranquilidade e a ordem pública”. 

O juiz trazia alguns detalhes sobre o que ocorrera com o tenente da Guarda Nacional o 

João Laranjeira. Segundo ele o sargento Francisco o “Doca”, estava a caminho de Barreiras, 

acompanhado por mais um “cabra”, sob a posse de armas brancas. Foi quando teriam se 

encontrado com João Laranjeira, jovem pacato e estimado pela população angicalense, acerca 

de três léguas de distância da Vila de Angical. E “sem mais nem menos”, a dupla passou a 

“insulta-lo, injuria-lo, maltrata-lo” de modo que o pobre rapaz chegou assombrado na vila.  

No documento, o juiz ainda anexou, junto ao ofício, o abaixo-assinado que os 

moradores de Angical haviam redigido, a fim de que o chefe de polícia tomasse as 
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providências cabíveis, uma vez que até a autoridade dele o sargento tentava desrespeitar, 

sendo que já não o teria feito se os amigos do magistrado não estivessem em sua defesa. No 

final da correspondência Dr. José Batista dizia esperar que o chefe de polícia, levasse em 

consideração a tudo que havia sido dito, a fim de providenciar tranquilidade a ele e aos 

jurisdicionados. 
301

        

 Sobre esse caso é importante salientar a estratégia utilizada pelos cidadãos 

angicalenses, em se valer de um instrumento coletivo de denuncia, contra um agente da 

ordem. Sobretudo pelo fato, de o sargento Francisco ser a maior autoridade policial da 

localidade, o que colocava quem tivesse a coragem de enfrentar o sargento, numa situação de 

vulnerabilidade, daí o porquê dos jurisdicionados encaminharem a autoridade judiciária, 

objetivando por um fim aos abusos cometidos pelo policial. O abaixo-assinado teria sido uma 

forma de pressionar o chefe de polícia a resolver a querela, o quanto antes, fosse através da 

exclusão ou transferência do acusado, daí o porquê do magistrado ter feito questão de anexar 

o documento feito pelos moradores, ao seu oficio. 

 A população que se considerava desrespeitada, por parte de integrantes da polícia, no 

interior baiano se valiam de estratégias como abaixo-assinado acionando a justiça. Marcelo 

Martins aponta que em São Paulo as queixas de moradores do “interior destinadas aos órgãos 

de Segurança Pública e aos jornais indicam que a população esperava da polícia um 

comportamento civilizado e prestativo”.
302

 Na capital as vitimas gozavam de outras opções de 

resistência e cobrança de soluções ao poder público, frente às arbitrariedades policiais. Uma 

delas era a possibilidade de se fazer uma denúncia pessoalmente ao secretário de segurança, 

uma vez que a chefatura de polícia ficava na capital. Quem fez isso foi Heleodoro Gustavo 

dos santos que ao comparecer a presença do chefe de polícia, pediu “garantias de vida em 

virtude de estar sendo ameaçado pelo destacamento do distrito do Pilar, tendo sido já agredido 

diversas vezes e espancado por uma patrulha”. O queixoso também alegou ter sido ameaçado 

a “chicote” pelo sargento do destacamento. Sobre isso o chefe de polícia, teria prometido abrir 

sindicância sobre o acontecido.
303

  

Em 12 de maio de 1914, foi à vez do artista e pedreiro, Pulinho Telles também 

apresentar queixa, só que ao delegado da 2ª circunscrição, alegando que na noite de 10 de 
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maio no bairro de Plataforma, teria sido preso, “sendo depois espancado pelas praças de 

polícia ali destacadas”, as quais teriam invadido sua residência, “quebrando a sabre, louças e 

móveis”.
304

            

A grande imprensa baiana abria espaço, nas suas paginas, para que as vitimas de 

violência dessem queixas nas redações dos jornais. Como fez Euclides Petronillo de Souza 

Flores, carregador municipal nº 59 que durante um sábado esteve na redação do jornal de 

noticias, mostrando aos redatores, as “costas golpeadas”, dizendo haver sido aquele 

“ferimento feito por praças de cavalaria comandadas pelo sargento Dias, às oito e meia da 

noite de sexta feira 21/06, quando levava uns volumes, na entrada estreita da Rua Julião para 

a Praça Deodoro”. O carroceiro alegou que nada tinha feito para “sofrer tal”, ainda segundo 

ele muitas pessoas teriam sido testemunhas.
305

  

Numa segunda feira, dia 10 de fevereiro de 1915, pela manhã, o senhor José Valentim, 

empregado do professor “Moura do Matatú Grande” esteve na redação do jornal A Tarde, 

dizendo que ao “subir, segunda feira, depois da meia noite, a Ladeira do Fabrício, o Sr. 

Capitão Benecdito da polícia, com 4 soldados, o espancou, supondo ser o mesmo um gatuno, 

e que depois, ao saber onde ele era empregado, o soltou. 
306

 Sobre este fato é necessário 

considerar que naquele período um sujeito que perambulasse nas ruas, tarde da noite, 

carregando algum embrulho, pacote, ou mesmo sem nada. Apenas o horário o tornava um 

“suspeito em potencial”, sobretudo no início do período republicano onde 

“concomitantemente a uma ampliação de poder legalmente prevista, a ação policial nesse 

momento era marcada pelo abuso e pela arbitrariedade, tendo como um de seus princípios a 

suspeição generalizada”.
307

        

 No segundo capitulo, mostramos como a condução dos bêbados que perambulavam 

pelas ruas da cidade, era feita muitas vezes de forma truculenta, por parte da polícia. Atitudes 

com estas provocam a reprovação, por parte da população em geral, suscitando uma reação 

social, inclusive no ato das agressões. Um caso, publicado no Jornal de Notícias em 21 de 

setembro de 1909, ganhou um relativo destaque nas paginas da imprensa, envolvendo praças 

de polícia, um reporte do Jornal de Notícias e populares. No dia anterior em 20/09, por volta 

das cinco horas da tarde, no Largo da Rua da Alfândega, cerca de 4 praças de polícia e um 
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cabo, conduziam  dois presos, em “completo estado de embriagues, sendo brutalmente 

espancados e esmurrados pelas praças Antonio Pereira Matos e Bernardo Borges do 

Nascimento”. O repórter Praxedes Sylva, juntamente com outras pessoas, começou a protestar 

contra a atitude das “indisciplinadas praças”, sendo isto o bastante para que os mantenedores 

da ordem lhe dirigissem palavras ofensivas, acompanhadas de ameaças.
308

 Não demorou 

muito e o fato, teria sido levado ao subdelegado do distrito policial da Conceição da Praia, 

capitão Batista Coelho, posteriormente ao Chefe de Polícia e ao tenente-coronel comandante 

do regimento de polícia, os quais teriam prometido enérgicas providências. 

No dia seguinte na coluna policial o Jornal de Notícias voltou a discorrer sobre o 

assunto, revelando ter sabido que o então chefe de polícia, Senhor Antonio de Souza Dantas, 

levando em consideração o fato denunciado, oficiou ao comandante do regimento tenente-

coronel Pires Carvalho, no sentido de serem punidos os “policiais indicados como autores da 

agressão”.
309

 Durante à tarde do dia 22 foi aberto, pelo capitão Ângelo da Silva, o inquérito 

policial militar, a respeito do caso envolvendo praças do regimento policial e o repórter do 

Jornal de notícias. No auto de perguntas Praxedes da Silva, que foi colocado na condição de 

vitima de injurias e agressões dos policais. Na edição do dia 23 de fevereiro, foram 

divulgados os nomes verdadeiros dos agressores, como sendo Cícero Lins dos Passos e João 

Pereira de Oliveira. Em depoimento o cabo Cícero, um dos agressores, “entendeu de negar a 

verdade dos acontecimentos, chegando a dizer que a escolta foi agredida a bengala pelo 

queixoso” e que este não havia sofrido nenhuma ofensa moral.
310

 Já o soldado João de 

Oliveira confessou ter “empurrado o preso que conduzia e ofendido moralmente o 

cavalheiro”, além de negar a suposta versão apresentada pelo seu colega de farda, dizendo que 

o jornalista não havia agredido a escolta a bengaladas, e que apenas a trazia no braço, tendo a 

bengala um formato de um cajado.            

No dia 29 de fevereiro o Jornal de Notícias, publicou uma nota, discorrendo acerca da 

conclusão do inquérito policial, nela a informação dada era a de que o inquérito policial 

militar, já havia sido enviado ao comandante do regimento policial e no documento teria 

ficado, “provada a imprudência das praças Cícero Lins dos Passos e João Pereira de Oliveira, 

que foram presas por 8 dias, pelo respectivo comando”.
311

 Por fim o tenente coronel Pires 
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Ferreira, oficiou o chefe de polícia Antonio Dantas, comunicando o resultado do inquérito e 

as providências tomadas, conforme as recomendações daquela autoridade.    

As queixas contra praticas arbitrárias dos agentes da força pública, vindas do interior 

do estado viam sobre a forma de cartas, sendo divulgadas pela imprensa. Em 08 de fevereiro 

de 1913, o tenente Januário José D´Assumpção, redigia uma correspondência, a rogo do 

senhor Manoel Moreira da Silva, por este não saber ler nem escrever. O conteúdo da 

correspondência foi divulgado pelo Diário de Notícias, com o titulo Violência Inqualificável, 

no conteúdo da correspondência se dizia.  

Venho por meio da imprensa pedir, com o devido respeito, a atenção do Dr. 

Chefe de Polícia para o ato que passo a relatar. 

O Alferes mestre da música do 1º corpo de polícia na quarta feira ultima, 

estando no meu botequim, às duas horas da madrugada, ali chegou e quis 

levar a pulso uma menor, minha afilhada, que também ali se achava, a fim de 

praticar com a mesma atos libidinosos, e como eu não consentisse nisso 

tanto bastou para que ele me levasse, por 20 soldados, sendo minha mulher 

espancada e com as vestes rôtas. 

A menor, espavorida e para nas garras do dito alferes, refugiou-se na casa do 

Dr. Bião. 

Esta violência causou escândalo, que acho merecer punição. 

A dignidade da administração do Dr. Cova, entrego publicamente a minha 

queixa. 

Bahia 8 de fevereiro de 1913.
312

                

 

 Sobre o desdobramento deste caso, o mesmo jornal na edição do dia 11 de fevereiro, 

afirmando ter tomado conhecimento do ocorrido no sábado dia 08/02. Telegrafou para o 

delegado no domingo 09/02 e oficiou o comandante do regimento policial no qual dizia, que 

“a pesar de não ser regular o meio usado pelo senhor Manuel Moreira da Silva, signatário de 

uma queixa publicada no Diário de Notícias de 8 do andante, sob o título Violência 

Inqualificável, a qual deveria ser dada diretamente a essa chefia”. Diante disso recomendava 

com “urgência abrais inquérito militar sobre o fato aludido, na referida queixa, dando-me 

ciência do resultado”. 
313

          

    É importante observar que apesar do chefe da SSP-BA afirmar que o modo utilizado, 

pelo senhor Manuel ao escrever ao jornal enquanto que o correto seria endereçar a Secretaria. 

Pode ser tomado como uma atitude de alguém que não desejava ver divulgadas, ações 

arbitrárias envolvendo agentes da ordem, como estas que vinham de vários cantos do Estado e 

                                                           
312

 BPEB - Diário de Notícias, 08/02/1913. 
313

 BPEB - Diário de Notícias, 11/02/1913. 



126 
  

 
 

até mesmo da capital. A atitude do senhor Manuel pode ser lida como a de alguém que sabia, 

ou pelo menos imaginava que a divulgação num veiculo de comunicação de grande circulação 

na época, talvez surtisse efeitos mais imediatos, sobre os responsáveis. Também pode ser 

questionada a afirmação de Álvaro Cova diz ser “incomum” a atitude do queixoso ao enviar a 

queixa à redação do Diário de Notícias, podemos aqui contestar as palavras do Secretário. As 

fontes nos dão conta do contrário, tanto nos dias que antecedem, o caso do senhor Manuel, 

quanto nos dias posteriores, outras denuncias, foram feitas por vitimas também acionavam os 

órgão de imprensa cobrando providências, sobre violências praticadas pelos agentes da 

ordem. 

 A atitude do senhor Manoel surtiu efeito, como mostrou a reportagem do Diário de 

Notícias em 04 de março. Informando que após a abertura do inquérito policial militar, contra 

o Alferes de Música que se chamava João Antonio Wanderley. O Dr. Álvaro Cova para bem 

da “moralidade da corporação” mandou punir aquele oficial devido a queixas particulares 

contra aquela autoridade. Assim avaliava o chefe de polícia, sobre o caso: 

De posse do inquérito policial militar que mandei proceder por esse 

regimento, sobre as acusações feitas pelo Sr. Manuel Moreira da Silva ao 

Alferes mestre da banda de música do 1º corpo João Antônio Wanderley, no 

Diário de Notícias de 8 do mês passado, sob o título – Violência 

Inqualificável – e em pleno acordo com as conclusões do inquérito 

expedidas em relatório pelo capitão Alexandre Miranda, recomendo-vos que 

mandeis prender no estado-maior desse quartel, por oito dias, o dito alferes. 

Muito contra a gosto, uso desses meios que são necessários para manter a 

[ilegível] disciplina e moralidade dessa corporação. 

Além do fato que motivou o inquérito procedido, havia outras faltas que 

chegaram ao meu conhecimento, as quais deixo de mencionar aqui para não 

trazer o descrédito dessa corporação. 

Espero, pois, que o alferes mestre da banda de música do 1º corpo corrigir-

se-á, não mais cometendo faltas afim de não dar mal exemplo a seus 

subordinados. 
314

  

 

 

Pelas palavras de Cova é possível perceber, como veremos posteriormente, em “As 

consequências punitivas”, o quanto as punições estavam relacionadas ao desrespeito da farda, 

o descumprimento das ordens da instituição, pesavam mais do que necessariamente dos atos 

arbitrários. Quando ele menciona “outras faltas”, porém acha melhor não mencionar, pois isso 

significaria um descrédito à corporação, ele está muito preocupado com a ordem no interior 

da policia, daí um fato como esse ocorrer feito pelas mãos de um oficial, poderia ocasionar 

um descontrole ainda maior das praças já tão indisciplinadas.  
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A quantidade de queixas apontadas pela população vitimada pela violência policial, 

sugerem que a sociedade desejava “uma polícia que a respeitasse e garantisse uma 

convivência livre dos perigos e ameaças, uma polícia pronta para socorrê-la num momento de 

necessidade”.
315

  

Durante todo aquele ano de 1913, as ocorrências envolvendo práticas arbitrárias por 

parte dos agentes da força pública, apareciam sobre a forma de denúncia das paginas 

impressas da Bahia. Como fez o senhor Manuel Marcelino da Paixão, ao comparecer a 

redação do Diário de Notícias, mostrando “o corpo seviciado pelo espancamento que sofreu” 

na noite e na manhã do dia 13 de março, por parte do sargento Antonio Barbosa, comandante 

do destacamento do “novo 4º distrito de Santo Antonio” em Salvador. O queixoso afirmou 

que além do espancamento, foi obrigado “a fazer faxina tendo amarrado os pés por uma 

corda”. Manuel Marcelino ainda teria dito ter pessoas qualificadas que abonassem seu 

procedimento, alegando que as prisões que tem sofrido se davam apenas por motivos ligados 

ao jogo.
316

 Sobre o fato da vitima ter sido obrigada a fazer faxina, as fontes aqui levantadas, 

indicam ser prática corriqueira por parte de alguns policais, a de obrigarem aos custodiados 

realizarem tal serviço.  

O senhor Lauro Teixeira disse na redação da Gazeta do Povo que foi tradado de modo 

“bárbaro” pela soldadesca pertencente ao posto policial da Sé. De acordo com ele, durante os 

dias em que esteve naquele posto, recolhido devido a uma “calunia”. Além das “pesadíssimas 

faxinas” que foi obrigado a fazer, aquele senhor ainda sofreu fortes descomposturas, em 

termos de baixo escalão por parte da mesma “soldadesca”. Mostrando inclusive o paletó 

completamente despedaçado, devido ao “grande numero de tarimbas
317

 a que o forçaram a 

transportar deste mesmo posto para o palácio do governo fora de horas”. 
318
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Em 02 de dezembro de 1915, Raymundo da 

Cruz alegou aos redatores de A Tarde 
319

 que foi 

espancado, por não fazer faxina. Tendo ele que há 

tempos, havia dado “baixa do serviço na polícia”, 

entregando-se a profissão de carregador. A vitima 

contou que estava no lugar de costume, quando teve 

ordem de ir ao quartel. Ali chegando o alferes 

Levindo determinou que o mesmo, fosse fazer a 

faxina, como Raymundo se recusou, foi espancado.   

Em 22 de outubro de 1912, foi à vez do Diretor Geral de Saúde Pública Dr. Pinto de 

Carvalho, oficiar o chefe de polícia, no qual disse: 

Tenho o desgosto de levar ao vosso conhecimento, que o Sr. Antonio 

Queirós, chefe de turma do serviço especial extraordinário, que trabalha no 

11º sanitário, Rio Vermelho, foi ontem preso pelo sargento da guarda 

policial desse local, exclusivamente pelo fato de estar na rua, depois das 11 

da noite. O abuso subiu do ponto, quando obrigaram o pobre rapaz a dormir 

no posto policial e fazer faxina pela manhã, sob os maus tratos dos policiais. 
320

     

O doutor Pinto de Carvalho defendeu seu funcionário, como sendo um “bom 

empregado morigerado e trabalhador”, conforme informações do inspetor do 11º distrito. O 

médico disse estar convencido de que houve um grande abuso, para o qual solicitava e 

esperava que não tardasse o necessário castigo. 

É importante observar o argumento utilizado pelo Doutor Pinto de Carvalho, ao 

defender seu funcionário. Ele utiliza as palavras “morigerado e trabalhador” o médico está 

tentando afastar o senhor Antônio Queirós da condição de vadio ou ocioso, uma vez que de 

acordo com Chalhoub desde o final do Império no contexto do final da escravidão, já havia 

um intenso debate acerca do tema, no qual se tornou consenso entre as altas camadas da 

sociedade a relação entre trabalho e moralidade. Portanto quanto mais dedicação e abnegação 

um indivíduo tiver em seu trabalho, maiores serão seus atributos morais.
321

 Por este 

argumento o Senhor Antonio não merecia ter sido preso.         
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Muitas informações a respeito de violências policiais chegavam à imprensa através de 

terceiros, como mencionou o Diário de Notícias, em 09 de janeiro de 1915, na qual um 

denunciante afirmara aos redatores do periódico contra o Senhor Boaventura, inspetor do 2º 

distrito policial do bairro de Santo Antônio, em Salvador. De acordo com a nota o inspetor 

Boaventura não primava “amor à ordem”, nos dias anteriores a publicação o inspetor havia 

prendido os indivíduos Thedoro de Souza e Pedro Nery de Sant´Anna, por “suspeitar serem 

coniventes em um roubo de latas de óleo, tendo, porém espancado atrozmente a Pedro Nery 

no ato da prisão”.
322

       

Algumas vitimas iam até a presença do chefe de polícia, pedir garantias de vida, 

devido a ameaças feitas por agentes da força pública. O caso dos “alejadinhos” José e Felipe 

nos dá uma ideia de como as atitudes arbitrárias podiam chegar ao cumulo da covardia, além 

de renderem novas ameaças por parte do agressor. As denuncias de agressões a que estavam 

sendo submetidos os irmãos José e Felipe Ribeiro do Nascimento, aparece nas paginas do 

Jornal de Notícias em 26 de maio de 1916. Nela se conta que havia mais de dois meses que o 

subdelegado de polícia, do termo de Curralinho, se envolveu num conflito com o pai das 

vitimas, o lavrador Bernardo Ribeiro do Nascimento, se dava por questões de terra, as quais a 

autoridade pretendia fazer-se dono. 

 

Devido às perseguições, a família teria sido obrigada a abandonar a habitação, os 

irmãos José e Felipe eram gêmeos “rapazes inutilizados completamente”, pois eram 

deficientes físicos. De acordo com a matéria, eles estavam sendo vitimas de constantes de 
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prisão e espancamentos, por parte do subdelegado, José estava bastante mal, “vomitando 

sangue”, ao chegar à Capital baiana. Ambos se encontraram com o titular da Secretaria de 

Segurança Publica, no seu gabinete. Ambos narraram às arbitrariedades do subdelegado 

conhecido por Totonho Nascimento. Dentre muitas coisas disseram que: “sua mãe Maria 

Eufrosina do nascimento, teve que fugir com eles, devido as graves ameaças da autoridade”. 

José foi preso, dias antes de chegar a Salvador, tendo sido barbaramente espancado. As 

vitimas também contaram que o senhor, Totonho Nascimento, mandou “atear fogo á casa em 

que habitavam bem assim danificar as benfeitorias existentes nos terrenos, comprados com 

escritura legitima”.
323

       

Após ouvir os queixosos o Dr. Álvaro Cova teria dado providências ao caso, fazendo 

vir à presença dele o acusado de tais arbitrariedades o senhor Totonho, que fugias as 

responsabilidades das acusações que lhes eram feitas. Depois da conversa com o secretario 

Totonho, se encontrou com os irmãos a porta da repartição central de polícia, dizendo aos 

irmãos Nascimento que iria “aguarda-los no sito, onde eles haviam de pagar caro tudo isso”.  

Ao delegado de Serrinha, a quem os queixosos também aludiam tais barbaridades, o 

chefe de polícia resolveu oficia-lo, verberando que fossem os irmãos nascimento, bem assim 

seus pais, e as suas propriedades, cercados de suas garantias legais. O Jornal de Notícias 

findava a reportagem com as seguintes palavras: “É de esperar que dessas providências venha 

à tranquilidade de vida dessa infeliz família”. 

Não restam duvidas de que a posição social, de um determinado individuo pesava na 

maior rapidez com que determinado agente da ordem, era punido, caso cometesse alguma 

falta grave contra alguém bem nascido, ou pelo menos melhor relacionado. Prova disso foi 

uma notícia divulgada pelo Diário de Notícias, informando aos leitores que uma comissão de 

acadêmicos do curso de engenharia, se dirigia àquela redação, a fim de cientificar os redatores 

do periódico sobre “a prisão arbitrária que sofreu o seu colega Joaquim da Cunha, na sexta 

feira à tarde, nos Barris”. Ao tomar ciência da ilegalidade o chefe de polícia, deu liberdade ao 

acadêmico cerca de duas horas depois, além de apresentar satisfações pelo “incomodo que 

sofrera”. Posteriormente mandou punir o soldado autor do fato.
324

   

Entre as diferentes formas de reação social contra as práticas arbitrárias, perpetradas 

pela polícia baiana, em um ambiente marcado pela violência, não encontramos reivindicações 
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na forma de protestos, como se verificou na São Paulo da Primeira República, das quais foram 

protagonistas imigrantes italianos e a polícia, isso pode ser explicado pela constante repressão 

ao movimento operário e as lideranças anarquistas, vivido durante toda Republica Velha. 

Mesmo sendo uma comunidade fragmentada e dividida, que falavam apenas seu dialeto, os 

imigrantes italianos, pareciam agir solidariamente quando um italiano era perseguido e 

agredido pela polícia. As autoridades consulares passaram a enviar, ofícios ao chefe de polícia 

reclamando de “violências policiais”, além de pedir providências, contra tais atos. O conteúdo 

das correspondências era em “primeiro lugar, as arbitrariedades e violências, segundo a falta 

de providências”.
325

  

De acordo com Boris Fausto não é fácil distinguir, no campo das arbitrariedades 

policiais, o que era um padrão geral de comportamento com relação às classes dominadas e o 

que era um viés discriminatório contra os imigrantes. No entanto, estes imigrantes tinham 

“canais de expressão específicos para denunciar a violência”. Os jornais de Colônia na 

Alemanha, as autoridades consulares, criticavam os métodos utilizados pela polícia brasileira, 

entre outras coisas o espancamento de presos como uma prática habitual.
326

 Porém os 

protestos dos imigrantes italianos, em São Paulo, não se limitaram às colunas da imprensa e 

as reservadas notas diplomáticas, Boris Fausto demonstra que as praticas arbitrárias geraram 

manifestações coletivas, como a ocorrida em “julho de 1892, convocado por meio de 

panfletos redigidos em italiano realizou-se um comício de estrangeiros contra a prepotência 

policial, que terminou em choque com a polícia”.
327

  

Quando as pessoas testemunhavam ou presenciavam, alguma violência contra os 

presos, muitas delas se indignavam e às vezes até protestavam. Come fizeram os moradores 

da Ladeira do Carmo, que despertaram com os gritos de um homem preso pela polícia. O fato 

correu em 02 de outubro de 1917, por volta das 23:30 da noite, quem subisse a ladeira do 

Carmo naquela hora teria assistido uma sena “dolorosa e revoltante”, quando um “magote” de 

soldados estivessem “a bater num saco de couro, esbordoavam barbaramente um homem 

preso que soltava gritos”, os sabres caiam sobre as “costas do desgraçado, que a cada instante 

tombada exausto sobre as pedras” no que vários moradores do local, acordados pelos gritos do 

preso, saíram as janelas  e protestaram contra aquela atitude, “mas foi em vão”.
328
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A estratégia de denuncia de arbitrariedades policiais, através da imprensa, utilizadas, 

pela população baiana se deve a percepção de que através da divulgação dos crimes, poderia 

surtir alguns efeitos, sob aos agressores. Em uma sociedade na qual a maioria dos cidadãos 

não sabia ler; em 1920, cerca de 75% da população baiana era analfabeta e a maioria dos 

letrados viviam na capital e região metropolitana.
329

 Os jornais eram feitos para uma elite que 

“hegemonizava culturalmente” uma cidade com o seu saber e influência. As vitimas em sua 

maioria compostas, provavelmente, por cidadãos analfabetos, souberam captar o espaço dado 

pela grande imprensa, contra o arbítrio policial. 

O editorial do Diário de Notícias, publicado em 12 de dezembro de 1913, dá uma 

ideia de como os órgãos de imprensa, avaliavam o desempenho da polícia baiana, nas suas 

ações cotidianas. O editorial começa discorrendo de maneira contundente, com uma 

linguagem rica e às vezes até poética, sobre a função da polícia. 

A função da Polícia não é nem deve ser limitada a castigar, no cumprimento 

das leis aqueles, que as infrinjam, prejudicando a comunhão. 

Querer ela [sic] assim, seria admiti-la profundamente truncada  no seu largo 

papel, sensivelmente truncada na precípua e elevadíssima missão por cujo 

desempenho ela responde a sociedade, lamentavelmente truncada nas suas 

relações para com a coletividade, que dela depende, para viver nas normas 

da paz e da ordem, do direito e das leis. 

Vai porém, mais longe a sua ação, paira mais alto o mister para o qual as 

sociedades cultas mantêm essa corporação, que é a polícia, porque além de 

lhe ser cometida a manutenção da ordem pública, lhe compete evitar, sempre 

que lhe for possível, que essa ordem venha ser alterada. 

A polícia é uma instituição indispensável à vida dos povos adiantados e dir-

se-á sem erro, que o grau de civilização, de moralidade, de uma nação se 

afere, pela organização e valor de sua polícia. 

Na Inglaterra pátria de um povo eminentemente livre, notadamente amigo do 

direito, que lhe sabe defender e garantir acima de quis quer conveniências a 

polícia é representante digna da energia e da moralidade nacional. 

O policial é por consequência, um homem de bem, um homem honrado ao 

qual se pode confiar sem receio: é representante do rei e como tal precisa 

guardar uma linha de correção impecável, edificante. 
330

  
 

 

Após narrar sobre o ideal de polícia e policial numa sociedade tida por ele enquanto 

ideal, no que tange os hábitos de civilidade, baseados na tríade: modernizar– Embelezar–

Sanear. De modo bastante claro, percebe-se o propósito e os desejos de uma elite letrada, que 

enxergava nas instituições policiais europeias, uma “grande parceira”, do processo de 
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civilidade. Mais adiante o articulista passa a discorrer sobre as polícias dos países de 

civilização incipiente afirmando: 

 

Não se poderá dizer, o mesmo relativamente a outros países que, mesmo em 

pleno gozo dos forros de civilizados e progressistas, se arrastam na rotina 

mal dissimulada, conservando-se atrasados, infensos a moral; maus cultores 

do direito, péssimos cumpridores de suas próprias leis. 

Entre esses países, de civilização incipiente, ou mesmo defeituosa, o policial 

é muitas vezes o gatuno que se vale da posição de mantenedor da ordem para 

espoliar aqueles, que por infelicidade máxima, vieram a cair sob a sua 

autoridade. 

Como são desventurosos esses povos! 

Mantém e pagam com o seu trabalho homens para a tarefa difícil e 

delicadíssima de velarem pela paz pública, pela ordem, para cercarem das 

garantias necessárias os seus haveres, a sua propriedade, a sua vida; para 

impedirem que os perturbem no exercício dos seus afazeres, e no entanto, à 

primeira oportunidade os sustentáculos da ordem, se convertem, mirabile 

dictu, 
331

 em arruaceiros, espoliadores, desordeiros! 
 

 

Caminhando para o final do editorial, o autor passa a questionar a conduta da polícia 

baiana, dizendo que: 

 

Por mais de uma vez, se nos tem feito queixas contra os policiadores baianos 

que, desviados da conduta que devem seguir, se transformam em inimigos da 

ordem, nós temos, sempre, dificuldade de acreditar que se houvesse 

verificado semelhante acontecimento. 

Mas se um dia vemos sinais de absoluta verdade numa dessas queixas, 

bradamos, imediatamente, porque não nos falta a precisa coragem cívica, 

pedindo castigo para sua função, em nome da Bahia, em nome da sociedade 

ameaçada e ludibriada. 

A polícia entre nós, não esta infelizmente, nesse grau de desenvolvimento, 

que hoje, motiva o justo orgulho da gente altiva e laboriosa da velha 

Albion.
332

  

Se tal não se dá, verdade é que não toca, também, as raias dessas que, 

divorciadas do seu campo de ação, se transmudam na própria personificação 

do mal, da perversidade, da barbaria.  

Os serviços, que ela vai prestando à terra baiana são ainda, mui pequenos e 

mal acentuados, bem que se lhe notem, umas tantas modificações, que 

tendem a torna-la melhormente aparelhada para os fins a que se destina.  

Vemos por exemplo, e não nos cansamos de lamentar que ela, visando 

corrigir aqueles que perturbam a ordem na cidade, mata-lhes, sem a 

consciência do mal de que se faz autora, o amor próprio, o pouco que lhes 

reste de pudor, de vergonha, como ainda ontem vimos, os arrasta aos 

empurrões e impropérios, pelas vias públicas, às vistas e sob a chacota dos 

desocupados e dos transeuntes pobres de senso.                 
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Os termos “inimigos da ordem”, que aparecem na fala do articulista, sugere uma 

insatisfação com os rumos que o trabalho policial havia tomado. De modo violento e 

truculento, não serviam para apascentar a sociedade. O articulista menciona as 

“modificações” a que a polícia baiana estava sendo dotada, provavelmente se referindo à 

criação da Guarda Civil e o Gabinete de Identificação e Estatística. Mas lamenta as constantes 

queixas a que estavam recebendo, por parte das vitimas da sanha policial; mas abri espaço 

para que as denuncias continuem sendo feitas, quando diz que não falta “coragem cívica” para 

fazê-las. 

Podemos concluir que o motor que movia as engrenagens, da luta contra as práticas 

arbitrárias da polícia baiana, em suas ações cotidianas, era realmente o discurso de civilidade 

e modernidade, que não combinava, com as cenas de espancamento público, mesmo numa 

sociedade tão marcada pela violência, contra os ex-escravos, há bem pouco tempo atrás; e 

porque não dizer uma dose de humanitarismo, de uma elite bacharelesca que viam no 

cumprimento das leis um dever cívico. Afinal os jornalistas de outrora eram em sua maioria, 

homens das ciências jurídicas ou médicas. 

Diante das pressões veiculadas, pela imprensa, da reação da sociedade por meio de 

correspondência, ou pessoalmente as redações, bem como na própria repartição central de 

polícia, não restavam alternativas as autoridades policiais, senão excluir de suas fileiras 

aqueles que porventura, não se enquadrassem no padrão adequando de serviço.                       

 

3.2 AS CONSEQUÊNCIAS PUNITIVAS. 

No dia 04 de janeiro de 1910, o comandante do regimento policial da Bahia, 

localizado no quartel dos Aflitos, Manuel Ferreira oficiava ao então Chefe de Polícia e 

Secretaria de Segurança Pública, Antonio Carlos de Souza Dantas, informando terem sido 

punidas às praças de polícia que procederam de maneira incorreta. O comandante também se 

referiu ao cabo Lydio Eloy de Araújo que na noite de 31 de dezembro do ano 1909, em 

completo estado de embriaguez “quando de serviço na fazenda Garcia” 
333

 espancou a um 

paisano, “fato esse que provocou a indignação pública”, sendo inclusive noticiado no jornal 
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Diário da Bahia.
334

 Como punição o referido cabo recebeu 15 dias de prisão e o rebaixamento 

de patente por igual período. 

Embora o comandante Manuel Ferreira tenha dito que a atitude do cabo Elydio, havia 

provocado “indignação pública”, sendo noticiado, no Diário da Bahia, ocorrendo a punição 

do cabo, devemos considerar isto como uma punição por desrespeito a corporação, uma vez 

que a principal questão em jogo na prisão de policiais não era a violência que teriam 

cometido, mas sim a violação do principio de autoidade.
335

 Marcos Bretas lembra que não se 

pode dizer se os policiais envolvidos em comportamentos abusivos sofriam punição. Na 

maioria dos casos, eram submetidos “apenas aos procedimentos internos de suas corporações, 

em vez de ações criminais formais”, 
336

 como o que ocorreu com o cabo Elydio.   

  

  

Oficio encaminhado pelo 

comandante do regimento policial, 

comunicando a punição dos 

policais. Em 04/01/1910.   

 

Falar em consequências punitivas para os “agentes da ordem” que se envolveram em 

crimes durante a Primeira República na Bahia, não é tarefa fácil. Primeiro porque a polícia é o 
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órgão de investigação dos transgressores da Lei e como toda categoria sócio-profissional ela é 

dotada de um corporativismo de farda que faz “vistas grossas” aos crimes de seus pares. 

Segundo não havia nesse período de um órgão disciplinar encarregado da investigação dos 

policiais transgressores, o que podemos entender nos dias de hoje como, o serviço feito pelas 

corregedorias.  

Vimos anteriormente que a violência policial, causou uma reação social por parte das 

vítimas. Desse modo as denuncias foram à mola propulsora, para a punição dos agentes da 

ordem que transgrediam a Lei. Mas essas punições estavam ligadas muito mais a decisões 

unilaterais do secretário de polícia do que de algum órgão interno, na própria corporação que 

fosse responsável pela fiscalização dos policiais. Daí a necessidade de se publicar os crimes 

policiais na imprensa baiana, como uma forma de pressionar o Secretário de Polícia, já que 

uma falta de resposta a esses questionamentos poderia significar um desgaste político, para 

quem tinha a chefatura de polícia como um trampolim para a política.  

Ao analisar o comportamento dos homens da lei na Metrópole do café, a qual 

seguramente era a polícia (paulista) mais tecnicamente preparada, nos primeiros anos da 

jovem República, graças aos grandes investimentos materiais. Marco Santos sugere, que a 

conivência da agressividade para um controle social mais eficaz fazia com que o 

comportamento violento nas ruas da cidade não fosse efetivamente combatido, exceto quando 

o caso repercutia na opinião pública, gerando uma constante tensão na relação dos cidadão 

com os corpos policiais.
337

   

Na Bahia, parece não ter sido muito diferente, exceto pelo grande numero de 

imigrantes que São Paulo recebia. Para pensar uma possível explicação de tentativas de 

moralização dos corpos policiais baianos, advogamos aqui a tese de que ao se materializar em 

símbolos de modernidade sob a forma de modernas construções, bem como a criação da 

guarda civil, possibilitou uma maior exigência quanto à qualidade e melhor desempenho das 

forças policiais, em suas ações cotidianas. Desse modo, passou-se a exigir um melhor 

comportamento dos mantenedores da ordem os quais deveriam se enquadrar no novo modo de 

comportamento civilizatório. Essa parece ter sido a principal diferença, entre o momento 

anterior e posterior a administração José Álvaro Cova. Aliado a isso, os agentes da ordem 

sempre estiveram, sob o olhar observador dos seus superiores. 
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Uma análise das fontes levantadas indica que a maior parte dos casos relacionados à 

exclusão de praças de polícia, se dava pelo vicio de embriagues. Em 18 de dezembro de 1909, 

o chefe de polícia oficiou ao comando do regimento policial, recomendado, que mandasse 

prender por 25 dias, sendo 15 de penitenciária e 10 de prisão simples, dois soldados do 

esquadrão da cavalaria. O motivo se dava pelo fato de ambos na tarde de 18/12, em estado de 

embriagues, no distrito da Penha, estavam com espadas desembainhadas a espancar 

transeuntes. O chefe de polícia, senhor Antonio Carlos de Souza Dantas, também ordenou que 

após o cumprimento do castigo, ambos fossem excluídos.
338

  

Em 28 de setembro de 1914, com o título: Dois policiais desordeiros, o jornal Diário 

de Noticias discorria sobre o mau procedimento, por parte de dois soldados da cavalaria que 

em estado de embriagues, no bairro da Barra, que provocaram “os maiores desatinos, tendo já 

os animais estropiados, pelas escaramuças praticadas”. De posse de navalhas os policiais, com 

“ares ameaçadores, os dois incorretos policias, um deles cabo, provocava a todos, sem a 

mínima atenção às famílias, que passeavam naquele aprazível local”.
339

 Tomando ciência dos 

acontecimentos, envolvendo os soldados da cavalaria, o chefe de polícia mandou “puni-los 

severamente”. Após a conclusão do prazo de prisão, a determinação do chefe de polícia era 

para que fossem expulsos do esquadrão de cavalaria.
340

 

O caso do ex-soldado de polícia, Francisco Pereira da Silva, ilustra bem o fato de 

alguém, que mesmo depois de expulso da polícia, por causa do consumo abusivo da bebida, 

continuou a se envolver em confusões decorrentes do seu vício de embriaguez. O nome de 

Francisco aparece na edição de 02 de setembro de 1913, do Diário de Notícias, quando o 

mesmo, conhecido como “desordeiro”, na noite de 01 de setembro, entre a Rua das Vassouras 

e da Ajuda, centro antigo da capital, por “motivos frívolos” deu uma bofetada em Francisco 

Correia da Silva Filho, depois de uma ligeira altercação. A vitima não encontrando 

providências por parte de um policial “a quem se queixou”, foi ter com o guarda civil nº 84, 

Oscar Chagas que se dirigiu ao local e deu ordem de prisão ao “desordeiro”. No entanto 

Francisco Pereira não obedeceu à ordem e vibrou uma “bofetada no guarda”. A bofetada ao 

“que tudo indica, era socialmente compreendida como um ato de ofensa para à honra 

masculina diante do qual o agredido teria todo o direito de revidar violentamente”. Não 

revidar a agressão poderia transformar a vitima de uma “bofetada diante de seus pares em um 
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covarde”.
341

 O civil reagiu imediatamente desfechando tiros no agressor, que fugia, até ser 

atingido por um dos disparos na perna esquerda.  

Nesse momento outros guardas civis apareceram, em auxilio do companheiro, sendo 

Francisco Pereira preso a muito custo, mesmo depois de atingido. A polícia da Sé também 

auxiliou os guardas levando o “desordeiro” quase carregado para a estação policial do distrito 

da Sé. O capitão Cyrillo Gomes, solicitou a presença do médico legista da polícia, Dr. Álvaro 

Reis que “ministrou os primeiros curativos no preso, que em seguida foi recolhido ao 

xadrez”.
342

 Francisco havia sido expulso da polícia, como “incorrigível” e há pouco tempo 

havia dado um tiro numa praça do exercito, sendo processado na chefatura de polícia.                  

Em alguns casos as punições eram por abandono de serviço, ou pelo menos de posto, 

como aludiu o Jornal de Notícias em 27 de junho de 1912, entoando que o chefe de polícia 

havia determinado que o coronel comandante do regimento policial, prendesse por 15 dias o 

soldado do 1º corpo Salustiano Barbosa, por o mesmo dois dias atrás, ou seja, dia 25 de junho, 

estando de serviço, “num prédio onde houvera um principio de incêndio”, no bairro do Pilar, 

ter abandonado aquele posto, para ir beber em uma venda na companhia de um civil.
343

     

As exclusões dos “maus” policiais se reverberavam na imprensa, enquanto atitudes 

louváveis, como menciona a Gazeta do Povo em 04 de fevereiro de 1916, ao discorrer sobre a 

exclusão do guarda civil nº 113, pelo Major Justiniano Bonfim comandante da Guarda Civil. 

O motivo segundo o periódico correspondia a um “ato de justiça” uma vez que o guarda havia 

ficado em “declarado estado de embriagues”, no Café Elite por volta das nove e meia da 

noite, além de ter desrespeitado o inspetor do distrito, que o admoestava pelo “seu mau 

comportamento”.
344

  

Mesmo o A Tarde, principal oposicionista de Seabra e do Chefe Cova, não deixava de 

louvar as atitudes do titular da Secretaria de Polícia, quando ele excluía alguns soldados 

insubordinados. Com o titulo “Um bom ato da chefia de polícia”, o vespertino noticiou em 23 

de março de 1915, a exclusão de três soldados do Esquadrão de Cavalaria, que policiando o 

bairro da Massaranduba, se embriagaram, passando a espancar transeuntes. Sobre a exclusão 

dos envolvidos o periódico disse que “o Sr. Chefe de Polícia teve o critério elogiável de tomar 

em consideração, a reclamação”, que A Tarde havia feito, “oficiando ao comandante do 
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regimento policial, determinando-lhe a exclusão imediata, para a moralização da polícia, dos 

insubordinados mantenedores da ordem pública”.
345

               

Em 15 de novembro do mesmo ano, foi à vez de A Tarde novamente informar a 

expulsão de uma agente da ordem, que se chamava Luiz Gonzaga de Castro, soldado do 3º 

batalhão, conhecido enquanto individuo de “pá virada”. O soldado havia sido preso por um 

guarda civil, por estar bastante alcoolizado e perturbando a ordem na região da Baixa dos 

Sapateiros, levado ao posto policial da Rua do Paço, “revoltou-se contra a guarda, sendo 

recolhido ao xadrez”. La dentro, Luiz Gonzaga “praticou toda sorte de desatinos, arrobando 

parede do mesmo”. Quando a escolta do regimento policial chegou ao posto, o soldado foi 

conduzido à prisão do regimento. Informado sobre o ocorrido, o chefe de polícia “mandou 

excluir o soldado turbulento da corporação a que pertencia”.
346

     

As principais formas de punição dos policiais infratores eram: multa, prisão, 

rebaixamento e exclusão. O regulamento do Decreto 1151 de 17 de setembro 1912, que criou 

a Guarda Civil abordava no capítulo IV que tratava das penas e recompensas. Em seu artigo 

80 o referido regimento, estabelecia que as faltas cometidas pelos agentes da Guarda Civil ou 

pelos soldados em serviço de policiamento eram punidas: 

 

a) Com advertência particular; 

b) Com advertência pública; 

c) Censura por escrito, para ser registrada na fé de ofício; 

d) Rebaixamento de posto;  

e) Suspensão, sem prejuízo do serviço; 

f) Prisão; 

g) Demissão ou exclusão. 

 

O regulamento pontuava que essas punições poderiam ser dadas pelo chefe de polícia 

e pelo chefe da guarda civil, aos quais as demais autoridades deveriam representar contra os 

policiadores que incorressem em faltas.
347

 As disposições gerais do regulamento 

estabeleciam para as infrações, para as quais não fossem prevista no mesmo, poderiam 

incorrer em multas de 20$000 e 30$000, daí o porquê de muitas punições contra os guardas 
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civis, virem acompanhadas de multas que indiciam sobre o vencimento. Como aludiu a 

Gazeta do Povo em 12 de maio de 1914: 

 

O Dr. Chefe de polícia tendo em vista as faltas cometidas pelos fiscais de 

turmas de nº. 11 e 36, conforme trouxe ao conhecimento de s. exa; o Sr. 

Inspetor da Guarda Civil, resolveu rebaixa-los por 15 dias dos ditos postos. 

Igualmente foram rebaixados por 15 dias o guarda de 1ª de nº 105; por 30 o 

dito de 1ª de nº 73; em 15 os de 2ª de nº 12, 55, 132, 196 e 157; e em 15 os 

de 3ª de nº 152, e multado em 15 dias de vencimento o de 3º de nº 130.
348

           

 

As punições com multas, geralmente estavam relacionadas ao abandono dos postos, 

como aludimos brevemente no primeiro capitulo, onde os policiais deveriam ficar 

posicionados, conforme as determinações dos superiores, sob a observação dos ficais de 

postos.  

Nem todas as manchetes veiculadas na Bahia faziam referência apenas aos maus 

comportamentos dos policiais baianos, muito menos as autoridades lidavam apenas com 

questões relacionadas à indisciplina dos policiadores. Em 22 de julho de 1914, a Gazeta do 

Povo mencionou a atitude do chefe de polícia em ordenar que “o Inspetor da Guarda Civil, 

diante de todo o pessoal elogiasse o fiscal de turma da mesma guarda Oscar Rodrigues 

Guimarães pelo ato humanitário e desinteressado” praticado pela autoridade policial, quando 

de um incêndio na localidade do Taboão, no qual com “risco da sua própria vida procurou 

salvar das chamas uma senhora doente”. Além do elogio, o guarda ainda teria ganhado 15 dias 

de dispensa do serviço.
349

      

A Gazeta do Povo em 05 de janeiro de 1916 verberou sobre as promoções que o 

Inspetor chefe da Guarda Civil o Major Justiniano Bonfim, havia expedido. Entre os 

beneficiados estavam: 

 

A fiscal de turma o guarda de 1ª classe 191; a 1ª classe o de 2ª 195, por ter 

escapado com vida no conflito com o celebre desordeiro caboclinho; a 2ª 

classe os de 3ª, 177, 33, 137, 123, 87, 149, 188, 154, 229, 232, 25, 238, 167, 

64, 85, 88 e 215. 

Ainda foram promovidos a 1ª classe os de 2ª, 182 e 211, cujas portarias 

foram entregues ontem pelo mesmo inspetor, seguidas de uma eloquente 

exortação para que todos os promovidos continuassem sempre a cumprir 

restritamente o seu dever.
350
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As promoções supracitadas faziam parte do regulamento policial de 1912
351

 que dentre 

outras coisas estabelecia no artigo 82, que os policiais que destacassem pelo asseio, 

assiduidade, inteligência, probidade e correção no serviço a eles incumbido, seriam premiados 

com: 

 

a) Elogios por escrito, para constar de seus assentamentos. 

b) Graduação de posto. 

c) Remuneração pecuniária. 

 

O artigo 83 trazia que essas recompensas deveriam ser dadas pelo chefe de polícia, 

podendo o chefe da guarda civil, por si, dar a constante da letra A, ou seja, os elogios, embora 

a reportagem da Gazeta do Povo tenha dito que as promoções foram dadas pelo Major 

Justiniano Bonfim, chefe da guarda civil. Quanto aos soldados da polícia militar as 

disposições de pena e recompensas estavam estabelecidas em seu próprio regulamento.        

Torna-se fácil perceber que as decisões tomadas pela policia baiana, naquele período 

eram bastante centralizadas na figura do chefe de polícia, o que permitia que muitos policiais 

infratores fossem poupados da punição, principalmente quando gozavam de alguma 

proximidade ou compadrio do titular da pasta. O que gerava denuncias por parte dos jornais 

reclamantes, caso a impunidade fosse verificada, como tratou o Diário de Notícias em 14 de 

outubro de 1914, quando discorreu sobre o procedimento do guarda civil 228, contra quem o 

senhor José Ferreira da Silva, havia levado pessoalmente uma queixa ao chefe de polícia, 

reclamando do procedimento irregular daquela praça, que, segundo ele, desrespeitava a sua 

família. Porém a queixa não teria surtido efeito, pois o “incorreto” policial continuava a 

insultar o reclamante. Diante disso, José da Silva compareceu a redação do Diário de Notícias 

e apresentou a queixa, contra o civil. 

Porém ao que parece as providencias contra o fato, envolvendo o civil 228 e o senhor 

José Ferreira da Silva, não haviam sido tomadas, pela chefatura de polícia, haja vista que o 

periódico denunciante informava que o reclamante, mesmo após ter falado com o chefe de 

polícia, continuava sendo ameaçado e insultado polo incorreto pelo policial. De modo que a 

vitima resolveu dar “conhecimento público” do fato. O Diário de Notícias insinuava que nada 

havia sido feito contra o polícia que tinha “bom padrinho”. Referindo-se a falta de 

providencias do caso, o periódico encerava a notícia com uma pergunta e uma observação: “E 
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questão de pradinho? O Sr. Dr. Chefe de Polícia deve fugir a essa ação que vicia e corrompe a 

polícia; pelo que aguardam-se as providências”.
352

            

Faltas cometidas pelos policiadores não foram raras, uma delas aconteceu entre dois 

guardas civis que não tomaram parte em um conflito, entre o capitão Francisco Claudiano 

Ferreira de Andrade e o engenheiro José Correia de Lacerda, depois de um “encontro de 

palavra”, resultando sair “aquele ferido por arma de fogo no dedo indicador”. Como os 

guardas civis não tomaram providências no conflito, o chefe de polícia ordenou ao chefe da 

guarda civil o senhor Justiniano Bonfim, que multasse os guardas.
353

 Já o segundo sargento 

João Francisco de morais, teve como punição o rebaixamento por 30 dias, acompanhado de 

15 dias de prisão. O motivo teria sido um “destrato” feito contra o Dr. Aristides Magalhães, 

médico reformado do exercito. O sargento foi recolhido no quartel dos Aflitos aonde iria 

cumprir o castigo.
354

  

Ao apresentar seu Relatório ao governador Antonio Muniz Aragão, o chefe de polícia 

José Álvaro Cova falou sobre a violência praticada por alguns agentes da força pública, no 

qual dizia: 

 

Não me descuidei por igual recomendar energicamente as autoridades 

policiais evitassem o emprego de meios violentos, incompatíveis com as 

nossas leis e o nosso grau de cultura, cientificando-lhes, que apurada a 

prática de qualquer abuso ou excesso de poder, importaria o fato, além da 

responsabilidade criminal em demissão da autoridade ou agente desta a 

quem fosse imputável. 
355

  

 

Ao que parece às palavras do secretário mereciam crédito, haja vista que não foram 

poucos os agentes a quem o Dr. Cova mandou excluir, numa tentativa de promover a 

“moralização” da polícia baiana. Em 28 de setembro de 1915, o Diário de Notícias, informava 

que cerca de 300 policiais estavam sendo excluídos das fileiras da corporação, por ordem do 

chefe de polícia. As exclusões estavam acontecendo “disfarçadamente, admitindo para 

preenchimento das vagas”, pessoal cuja conduta se constatasse com dados “positivos”, como 

desejava o secretário. Em face das “irregularidades que se observavam nos diversos corpos da 
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polícia, pelo procedimento dos soldados”, o Dr. Cova queria assim “moralizar” aquela 

corporação encerrava a nota.
356

 

Na verdade essa atitude do titular da SSP aparece na imprensa do período como a 

“profilaxia” da brigada policial. O nome merece atenção, profilaxia é um termo médico, no 

qual se tomam um conjunto de medidas, com as quais objetiva-se, prevenir ou atenuar 

doenças, bem como suas complicações e consequências. Esse discurso coadunava com as 

ideias higiênicas e medicas da época e as instituições policiais bem como o direito jurídico 

dos primeiros anos da Republica foram bastante influenciados, por tais discursos.      

As informações sobre a tal “profilaxia” na brigada policial, aparecem numa nota 

publicada pelo Diário de Notícias, em 03 de abril de 1917, no pequeno texto, o periódico 

narrou que haviam sido “excluídos do serviço da Brigada Policial, por mau comportamento, 

os soldados José Alves dos Reis e Tolentino Francisco Mendes”. Ao final a nota informa que 

aquelas vagas somente seriam preenchidas por indivíduos que soubessem ler e escrever.
357

 Já 

a notícia publicada em 02 de outubro do mesmo ano, menciona a exclusão, também por mau 

comportamento, dos soldados Manuel Alves de Souza e Políbio Alves da Rocha. O periódico 

afirma que a vacância só seria preenchida mediante a inclusão de indivíduos que soubessem 

ler e escrever, essa regra havia sido acordada entre o Secretário de Segurança Pública e a 

Diretoria da Liga Baiana Contra o Analfabetismo.
358

             

A Liga Baiana Contra o Analfabetismo – LBA foi criada em 15 de outubro de 1915, 

pelo rábula Cosme de Farias, com o objetivo de alfabetizar crianças, jovens e adultos.
359

 Isso 

porque Cosme apostava na educação “como uma espécie de redenção e possibilidade de 

ascensão social do pobre”. A Liga foi fundada na sede do grêmio literário da Bahia, localizada 

na Rua Chile,
360

 juntamente com confrades políticos dentre os quais Álvaro Cova o “chefe de 

polícia de prestígio na gestão de J. J. Sabra”. Cosme e Cova tiveram importantes ligações, 

tanto que Cosme atribuía seu ingresso na seara política a Álvaro Cova, o responsável pela 

indicação de seu nome para a Assembleia Estadual,
361

 pelo PRD de Seabra em 1915.  

Conhecido como “advogado dos pobres”, Cosme de Farias que apenas tinha cursado o 

primário, na qualidade de importante ativista social, atuando enquanto rábula defendeu “mais 
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de 30 mil ladrões, prostitutas, bicheiros, homicidas, homens e mulheres caluniados, pobres 

que mofariam na cadeia sem dar sua versão dos fatos”.
362

  

A atitude do chefe de polícia ao propor um acordo com a Liga Baiana Contra o 

Analfabetismo, a qual ele era um dos fundadores, pode estar em consonância, como objetivos 

de moralizar a corporação policial, por meio da inclusão de sujeitos mais moralizados. 

Durante a transição do Império para a República, no calor da abolição formal da escravidão 

em 1889 muitas autoridades policiais já sabiam que a escolha de sujeitos alfabetizados, para 

compor o quadro de agentes da força pública, atenuava as atitudes reprováveis, por parte dos 

integrantes da corporação. O comandante Geral do Corpo de Polícia, em seu relatório teria 

dito ao presidente da província, no ano de 1989, que o número de crimes “praticados pelas 

praças foi consideravelmente menor em relação aos anos anteriores. Para isso teria 

contribuído a escolha de indivíduos “moralizados”, sempre que possível alfabetizado e que 

não possuíssem vicio de jogo ou embriagues”.
363

     

As constantes expedições militares a fim de sanar as conflagrações no interior do 

Estado, também mereciam atenção das autoridades policiais, uma vez que, ao estarem longe 

do centro de tomada de decisões da polícia baiana, assim como da imprensa baiana, muitos 

soldados extrapolavam suas autoridades, recorrendo em abusos. A luta contra o fenômeno do 

cangaço, por exemplo, teria sido dificultada, pois a população criava “toda espécie de 

obstáculo para a polícia”, ao negar esclarecimento aos comandantes das forças, facilitando 

inclusive a “fuga de bandidos”. Isso se devia à imagem negativa dos soldados que “naqueles 

ermos tornava-se dificílimo se manter a disciplina”, ocasionando nos soldados uma conduta 

que nada diferia da “adotada pelos protagonistas do cangaço”.
364

 Não sendo raros, num sertão 

de aventuras, sem ideologias, valores ou propósitos da facção, os soldados se tornarem 

cangaceiros o chamado “virar a casaca”. 

 Imbuído do propósito “moralizador da corporação policial”, José Álvaro Cova 

também se atentava as ações praticadas, pelos soldados nas campanhas policiais no interior do 

Estado. A edição de 07 de outubro de 1916 do jornal O Democrata com o título A Profilaxia 

Moral da Brigada, mencionava a expulsão dos soldados João Baptista dos Santos, Manuel 

Bispo da Silva e Manuel Sabino de Lima. A notícia não explica os detalhes que motivaram a 

exclusão deles, só informa que ambos haviam procedido “mal na diligencia de Jequié, onde 
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foram capturar os bandidos cauassús”. Porém o que interessa é observar a cobertura que o 

periódico faz a respeito da atitude do chefe de polícia. Nas palavras de O Democrata: 

 

A referiada autoridade trabalha com interesse no sentido de afastar daquela 

corporação todos os elementos maus, tornando-a desse modo geralmente 

acatada pela escrupulosa escolha de pessoal. 

É pensamento do Dr. Cova extinguir nos quartéis da brigada o castigo 

inquisitorial da “Penitenciária” ou da “solitária” logo que a soldadesca esteja 

convencida de que a sua missão consiste na manutenção da ordem, no amor 

a disciplina e no respeito ao direito de todos os cidadãos na órbita da lei e 

dos bons costumes. 

S. ex. quer finalmente, que nem um só jagunço fardado exista nessa milícia 

estadual que deve ser composta de homens capazes de desempenhar a 

espinhosa tarefa de policiadores, respeitando a si próprios e aos outros. 

O Sr. Dr. Álvaro Cova, conseguindo levar a cabo este desejo, prestará 

excelente serviço a toda a Bahia.
365

         

 

As constantes veiculações de denuncias, em relação ao espancamento dos presos, 

juntamente com o desejo de moralizar a corporação policial, também devem ter pesado nas 

atitudes do Dr. Cova. Em 30 de abril de 1918, o Diário de Notícias publicou uma pequena 

nota, que trazia a determinação em que o Secretario de Segurança Pública havia feito ao 

comandante da Brigada Policial do Estado ordenando que “faça punir severamente e depois 

excluir daquela milícia, por indigna, a toda e qualquer praça, que, sem que seja em legitima 

defesa, espancar algum preso sob a sua guarda”.
366

       

Pelo que tudo indica, as autoridades policias nunca tiveram dificuldades de preencher 

suas fileiras, aja vista um constante número de ingressantes via alistamento. Ao analisarmos 

os mapas de admissões e exclusões da brigada militar e os relatórios estatísticos do Gabinete 

de Identificação e Estatísticas, verificamos que o número de inclusões sempre foi superior às 

exclusões. Dentre os motivos apresentados como justificativa para as exclusões, aparecem: 

invalidez, embriaguez, incompatibilidade com o serviço militar, indisciplina, deserção, mau 

comportamento, por tempo de serviço e por haver requerido. As inclusões eram feitas via 

alistamento dos candidatos aos postos, que geralmente passavam por algum processo seletivo.  

Os dados referentes às entradas e baixas na corporação militar, localizados no Arquivo 

Público da Bahia, se encontram esparsos o que impede uma analise mais aprofundada, que 

pudesse traçar um quantitativo de entradas e saídas por um determinado período. O que se 

pode concluir com os dados levantados e que muitos homens, continuaram a adentrar na 

corporação militar e na guarda civil, a despeito dos baixos salários. Sobre isso é necessário 
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salientar que a partir da segunda década do século XX a Bahia passou por uma grande crise 

econômica, aonde os custos de vida haviam subido, bastante, sobretudo os alugueis e os 

gêneros alimentícios.  

     

APEB Mapa demonstrativo de 

inclusões e exclusões na Brigada 

policial da Bahia. Em 01/12/1917.   

 

      

 

 A Primeira República e em especial os anos entre 1914 e 1920, “foram marcados por 

crises econômicas e financeiras”. O momento foi caracterizado pela incapacidade da indústria 

em garantir uma produção ampla e suficiente para suprir as necessidades de alimentação, 

transportes, moradia etc. O incremento industrial provocado pela Primeira Guerra Mundial, a 

partir do processo de substituição de importações aliado a um esforço de ampliar as 

exportações de alimentos, provocou um desabastecimento interno, a escassez de alimentos e 

escalada de preços.
367

          

Essa situação teria tornado ainda mais insuportáveis as condições de vida da classe 

operária, irrompendo em movimentos reivindicatórios em todo país. Tais condições afetaram 

inclusive a corporação policial como aludimos no primeiro capítulo, a respeito do movimento 

grevista policial em junho de 1915. Num momento de crise muitos homens pobres deviam ter 

visto o ingresso na corporação policial, enquanto um “abrigo” para seu sustento.    

Podemos concluir que mesmo com as medidas de moralização da corporação, através 

de um processo seletivo, da exclusão de policiais e punições com prisões a violência, não 

                                                           
367

 : CASTELLUCCI, Aldrin, Salvador dos Operários... Op. Cit. P. 43. 



147 
  

 
 

deixou de fazer parte do repertório das ações policiais “bater para depois perguntar”,
368

 

continuou como marca nas atitudes de alguns policiadores. Longe dos olhos do oficialato, dos 

delegados e do chefe de polícia, fosse caminhando pelas ruas da capital baiana, ou 

perambulando pelas vilas e povoados interioranos os agentes da força eram, ou pelo menos se 

achavam enquanto a própria lei.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O surgimento da polícia na Bahia se dá na conjuntura do pós-independência, 

exatamente no ano de 1824, ainda nos recaldos dos movimentos da independência e do 

sentimento antilusitano. Por ordem Imperial, ficou estabelecido um corpo de polícia na Bahia, 

a fim de reestabelecer a ordem na província. No transcurso do século XIX, a polícia foi um 

instrumento de grande importância para que as autoridades implementassem medidas 

repressoras contra qualquer movimento contestador da ordem imperial ou senhorial.         

 A partir da instauração da República, a estrutura das instituições policiais foi 

redesenhada, deixando o modelo de centralidade do regime imperial, para ceder lugar a um 

modelo que pudesse dar autonomia administrativa aos estados federados. De modo, que os 

governos estaduais ganharam autonomia administrativa, passando a formular as políticas de 

segurança pública dos seus respectivos Estados. 

 Entre os anos de 1900 e 1920, a Bahia passou por significativas mudanças, no 

organograma da Segurança Pública. Essas mudanças foram sendo implementadas 

paulatinamente, no decorrer das duas décadas, sendo a criação da Guarda Civil, em 1912, 

como sendo o maior símbolo de modernização, no primeiro governo de José Seabra. A 

Guarda Civil, capitaneada pelo então Secretário de Policia José Álvaro Cova, tinha por 

objetivo instaurar hábitos de civilidade na corporação policial baiana, tendo como referência o 

que estava sendo feito nas capitais europeias, desde o século XX.  

 O regulamento da Guarda previa que os agentes da ordem fossem educados, gentis e 

ordeiros, devendo tratar com deferência, todos aqueles que precisassem do serviço policial. 

Nele continha que o guarda deveria tratar bem até mesmo aqueles que se exaltassem. 

Entretanto, mesmo com tentativa de melhoria dos quadros da força policial, na guarda civil, 

os hábitos civilizatórios não foram internalizados pela população, muito menos pelos corpos 

de polícia, como, talvez, as classes dominantes imaginassem, pois as condições dos 

policiadores não eram as melhores, ou seja, a condição de ser policial, naquele momento, não 

significava, nem um pouco, a melhor das profissões. Para muitos dos ingressantes, a 

vestimenta da farda significava um alívio imediato aos milhares de desempregados, naqueles 

tempos de crise, já para outros, o uso do uniforme significava a chance de adquirirem respeito 
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e algum grau de prestígio entre seus pares, além do resguardo contra as ações repressoras do 

Estado, afinal, eles sabiam que eram o braço armado do Estado.    

 O modus operandi da polícia baiana foi marcado por ações truculentas e violentas, 

principalmente em relação aos oriundos das classes populares, fossem trabalhadores formais 

ou não. As abordagens, não raramente, eram permeadas de xingamentos, ofensas morais, 

prisões arbitrárias e espancamentos. Muitas vezes, os soldados se valiam do uso da farda para 

intimidar os que ousassem resistir aos seus desmandos e vontades, chegando até furtarem 

objetos e pequenas quantias dos que encontravam pela frente, sobretudo, quando estava longe 

dos seus superiores.       

O serviço policial ficava comprometido, devido ao envolvimento de muitos agentes da 

ordem em confusões, brigas e sarilhos. Isso se dava porque as origens sociais do policiadores 

diferiam daquelas pretendidas pelas elites ou classes médias urbanas, daí o porquê da 

dificuldade em se afastarem de determinados comportamentos sociais, até então reprovados 

pela alta sociedade como: os jogos de azar, os botequins, meretrícios e festas populares. 

Mesmo com diversas medidas repressivas, visando afastar os policiais de tais situações, a 

oficialidade e os superiores nunca conseguiram extinguir essas práticas do cotidiano de parte 

da corporação policial, resultando em punições para os participes de tais atos. Longe dos 

superiores, os policiais nunca abriram mão das conversas de botequim, das danças nos bailes 

e serenatas, dos goles da “branquinha” a mesa do bar ou ao redor dos quiosques e nem muito 

menos do aconchego das “mulheres da vida”.     

 Os constantes abusos dos homens de farda, gerou uma reação social de desaprovação 

da sociedade, que se manifestava sob várias formas, sejam individuais ou coletivas. Tais 

como abaixo assinados, denuncias nas redações dos jornais, reuniões como o chefe de policial 

e inúmeras outras.   

 As autoridades superiores tomaram diversas medidas para conter os abusos dos 

agentes da ordem, objetivando se aproximar ao máximo de um padrão de civilidade, 

alcançado no velho continente, sobretudo, nas capitais inglesa e francesa. Do outro lado, as 

constantes veiculações de envolvimento de policiais em atitudes reprováveis, juntamente com 

a pressão social, por parte das vitimas, foram a mola propulsora para as diversas medidas que 

foram tomadas, a fim de sanar aquela situação. Levando o chefe de polícia a adotar a chamada 

época “profilaxia” na força policial, incorrendo em punições, através de prisões ou, até 
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mesmo, a expulsão de diversos integrantes da força policial. A sociedade via com bons olhos 

as punições contra os policiadores que exacerbavam nas atribuições.    

  A reação social promoveu mais do que consequências punitivas para os “maus” 

policiais; resultou em um intenso debate acerca do papel das forças policiais e seu 

relacionamento com a sociedade. À luz de tal reflexão, a imprensa e as autoridades políticas e 

jurídicas passaram a questionar o tipo de trabalho que era feito pelos agentes da ordem, porém 

sem abandonar a defesa da repressão contra os costumes e modos de vida populares, com o 

intuito de balizar a vida daqueles, a partir de um repertório social que não era próprio da 

sociedade baiana, da qual os próprios policiais faziam parte. Porém, o debate sobre o papel 

ideal das forças policiais foi importante, haja vista que é um tema tão atual e de difícil 

solução.  

 Se no princípio do século XX, muitos atores sociais criticavam abertamente e com 

relativa liberdade o modus operandi da polícia baiana. O que podemos dizer do momento 

presente, passados quase cem anos das principais cenas que narramos no presente trabalho, 

sendo que, em pleno século XXI, casos de abusos policiais são veiculados constantemente 

pela imprensa brasileira, como o de Amarildo, homem, negro, pobre e ajudante de pedreiro, 

que consta como desaparecido, após estar sob custodia policial. Podemos citar também outro 

caso que chocou o país, recentemente, envolvendo Claudia Ferreira, mulher, negra e auxiliar 

de serviços gerais, que foi vítima de uma “bala perdida”, no morro da Gongonha, no subúrbio 

do Rio de Janeiro. As testemunhas contaram que Claudia foi colocada no porta-malas do carro 

da polícia para ser levada ao hospital. No entanto, durante o trajeto, o porta-malas se abriu e a 

auxiliar de serviços caiu, sendo arrastada pela rua, por cerca de 250 metros. 

 Ela foi tratada como “bicho”, disse Alexandre Fernandes, marido da vitima, ao ser 

entrevistado. Segundo Alexandre, nem “o pior traficante do mundo deveria ser tratado 

assim”.
369

 Ao chegarem ao hospital, já era tarde, Claudia já estava morta, por consequência do 

tiro. O fato de alguém inocente ser atingido por uma bala perdida, não seria nenhuma 

novidade, entretanto, o modo como aquela mulher foi transportada e, posteriormente, as cenas 

dela despencando da viatura, arrastada por metros e televisionada por todo o país, chocou a 

sociedade.   

                                                           
369

 Os trechos do relado podem ser encontrados em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/trataram-

como-bicho-diz-marido-de-mulher-arrastada-em-carro-da-pm.html. 
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 Quando nos deparamos como os debates incrustados nas fontes, nos quais falam com 

tanta indignação acerca dos fatos que narramos, nos parece que os articulistas e redatores 

estão falando de outro momento, que não o século XX, nos parece que eles estão falando dos 

dias atuais. Embora devamos evidenciar, que os discursos que condenavam a violência 

policial, no principio do século XX estavam permeados do discurso de civilidade e 

modernidade, que as camadas dirigentes baianas almejavam chegar, enquanto que nos dias 

atuais a ênfase das críticas está vinculada aos direitos humanos e sociais.   
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