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Salve, salve, salve, salve o Ilê

Salve, salve, salve, salve a 

África

Mãe África que saudade de você

Pra não sofrer, fiz o levante malê

 

A história nos revela em poesia

Um processo de magia

Que eclodiu em Salvador

Levante ou rebelião escrava

Noite de poder e glória

Liberdade no clamor

Ao sol da madrugada

Licutan, Ahuna, Calafate

Entre outros por Allah

O tempo faz a força na memória

Referência quilombola

Numa vitória singular

África malê, África malê, África 

malê

Curuzu, Liberdade Ilê Aiyê

 

Ao inexplicável Allah

Honra, fé e poder

Que o Ilê traz em ciência

A Revolução Malê

Pela unidade afro

Contra um povo desumano

Um marco na história fez nascer

Pois os negros islamizados

De abadá se rebelaram

Com a licença do Senhor

Da casa de Calafate

O caminho da liberdade

Às ruas de Salvador
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Revelamos o Corão na Noite da Glória.

Quisera soubessem vocês como é a Noite da Glória!

Melhor que mil meses é a Noite da Glória.

Nessa noite os Anjos e o Espírito têm

Licença do Senhor para descer com Seus decretos.

Essa noite é de paz, até o romper do dia.  

Sura 97 do Corão



editorial
Jacira Primo

Após 177 anos, a revolta dos Malês 
continua nos instigando a conhecer mais 
sobre a sociedade forjada no Brasil no século 
XIX. Sua constituição, economia, política, 
cultura podem ser percebidas a partir da 
análise da rebelião planejada por escravos 
urbanos na cidade de Salvador, em 1835.

Quem eram os malês, como se desen-
rolou esse movimento e quais foram as suas 
conseqüências são temas que podem ser 
apreendidos na leitura do texto O levante dos 
Malês, que usou como base a obra que se 
tornou referência no tema Rebelião Escrava 
no Brasil: a história do levante dos malês em 
1835 (2003), de autoria do historiador João 
José Reis. É dele também a entrevista na qual 
discorre sobre sua obra e seu tema de estudo. 
Através do texto da diretora do Arquivo Público 
da Bahia, profª Maria Tereza Navarro de Brito, 
tomamos conhecimento dos documentos 
sobre essa revolta que estão sob a guarda da 
referida instituição. 

Este foi um movimento significativo para 
uma época ao mostrar que a resistência 
coletiva ao regime escravocrata era possível, 
causando temor e constrangimento à elite 
senhorial, que com suas pesadas penas 
acreditavam arrefecer a aspiração de 
liberdade de muitos escravos. Porém, suas 
lições de resistência sobreviveram e 
permanecem alimentando as ações de 
muitos que lutam por uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Boa leitura!

Para críticas e sugestões: (71) 3116-6918/6919
ou por email: ascom.fpc@fpc.ba.gov.br.
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Uma prática que obteve popularidade, inclusive entre grupos não islâmicos, foi 
o uso dos amuletos malês. Acreditava-se que bolsinhas de couro nas quais 
estavam inseridas folhas de papel com trechos do Corão ou rezas, tinham 
qualidades protetoras. Cada amuleto, por seu conteúdo representava um tipo 
de garantia específico, o que levava os grupos a utilizar vários desses objetos 
junto ao corpo. Vários participantes do levante de 1835 utilizavam estas 
bolsas para proteção e, em muitos casos, mais de uma. 

O Levante dos Malês
Ana Luiza Caribé / Lucas Borges

insurreição. Mesmo tendo seus planos frustrados pela 
delação é notável o alcance obtido pelo Levante dos 
Malês no que diz respeito à mobilização e adesão dos 
escravos, incluindo tentativas de assalto a vários prédios 
públicos estratégicos, como quartéis e a Casa de 
Câmara e Cadeia.

Após vários confrontos com a força policial em 
diferentes pontos da cidade, o movimento foi contido, 
mas um clima tenso permaneceu na cidade de Salvador. 
Os boatos não paravam de surgir sobre uma outra 
grande revolta que aconteceria na cidade ou em áreas do 
Recôncavo. Em vista disso, o presidente da província, 
Francisco de Souza Martins, pediu ao chefe de polícia, 
Francisco Gonçalves Martins, que fosse ágil no inquérito, 
julgamento e condenação dos acusados. Para atender 
tal solicitação, o chefe de polícia ordenou que os juízes 
de paz e policiais das 10 freguesias de Salvador, 
invadissem casas e lojas de libertos e escravos para 
procurar provas de participação no levante do dia 25, 
além de autorizar os senhores para que agissem da 
mesma forma com seus escravos. Qualquer objeto 
religioso islâmico ou mesmo do candomblé, ou a 
existência de armas no recinto, além dos escritos em 
árabe eram o suficiente para a prisão dos habitantes do 
local. No entanto, muitas pessoas foram presas 
unicamente por serem negras.

Nesta rebelião, a justiça, que normalmente 
privilegiava a preservação da propriedade senhorial, 
sobrepôs a punição exemplar ao interesse privado e 
condenou vários escravos à morte. Sendo que, três 
destes e um liberto foram executados ainda em maio de 
1835. Mas boa parte dos condenados 
teve sua pena comutada após 
apelação. Muitos escravos tiveram 
acompanhamento legal, na maioria 
das vezes garantido pelos seus 
senhores, cujo interesse era preservar 
seu patrimônio. 

O Levante dos Malês, além da 
série de rebeliões ocorridas no 
século XIX,  seja escravas,  
federalistas ou populares, 
expuseram a fragilidade do 
sistema agro-exportador e 
escravocrata do Império 
Brasileiro e as fissuras na 
s o c i e d a d e  s e n h o r i a l ,  
encerrando o ciclo de 
revoltas africanas que 
sacudiu a Bahia desde início 
do referido século. 

s malês, como ficaram conhecidos os africanos 
mulçumanos na Bahia, eram parte de um grupo 
étnico chamado de haussá, proveniente do norte O

da África e que compunha várias nações. Além de 
partilhar a religião, este grupo tinha hábitos comuns 
como o uso do abadá, tipo de roupa branca, que cobria a 
maior parte do corpo. Para se identificarem em público 
discretamente, os malês utilizavam o kendé ou anel de 
malê como ficou conhecido na Bahia do século XIX. Após 
o levante de 1835 o uso dessas jóias foi banido. 
João Reis destaca que a facilidade de circulação dos 
escravos favoreceu a expansão do islamismo na Bahia. 
Os que sabiam ler e escrever árabe se encarregavam de 
ensinar os iniciantes tanto o a escrita quanto na religião 
tornando-se mestres. Como religião universal o 
islamismo conseguiu agregar libertos e escravos dando-
lhes uma perspectiva semelhante independente de sua 
origem étnica ou social. Mesmo tendo um nome de 
“batismo”, normalmente dado pelos senhores, os malês 
se tratavam e eram conhecidos por nomes vinculados à 
sua religião.

O movimento, que durou em torno de três horas, 
com os revoltosos percorrendo uma grande área urbana 
de Salvador e protagonizando conflitos com a polícia, 
demonstrou que os escravos tinham grande poder de 
mobilização e mobilidade, além de significativo 
conhecimento dos hábitos senhoriais e da cidade que 
passaram a habitar. A rebelião havia sido programada 
estrategicamente para o amanhecer do dia 25 de janeiro 
de 1835. O dia 25 de janeiro além de ser uma data 
estratégica no calendário de festas católicas – a festa de 
Nossa Senhora da Guia, que levaria uma multidão ao seu 
festejo, esvaziando a cidade – janeiro, como destaca 
João Reis, coincide com o mês do Ramadã no calendário 
islâmico. Desta forma, os rebeldes escolheram uma data 
coberta de significados e presságios para o momento 
que significaria sua liberdade.

A agitação dos escravos foi percebida, no dia 
anterior, por alguns africanos libertos que ouviram 
rumores no cais, local onde trabalhavam, sobre as 
articulações para um levante e a vinda de escravos de 
Santo Amaro, cidade do Recôncavo, para participarem 
de um movimento. Alguns deles buscaram avisar seus 
antigos senhores, que não tomaram maiores 
providências. Porém, a teia delatora prosseguiu 
alcançando o Juiz de Paz do 1º distrito da Freguesia da 
Sé, José Mendes da Costa Coelho, que imediatamente 
fez saber ao Presidente da Província, Francisco de Souza 
Martins, que deu ordens para uma revista completa na 
Freguesia da Conceição da Praia em todas as casas de 
africanos.

Por volta da uma hora da madrugada os soldados 
chegaram ao sobrado de Domingos Marinho de Sá, que 
sublocara a parte de baixo do sobrado a dois africanos 
libertos: Manoel Calafate e Aprígio. Alguns dos rebeldes 
estavam concentrados neste local aguardando o 
momento planejado para a sublevação, mas ao 
perceberem que o confronto era iminente uma parte dos 
amotinados se insurgiu contra os soldados e a outra 
escapou através dos quintais de casas vizinhas. Os 
revoltosos que saíram do sobrado se dividiram e 
partiram em varias direções. Percorrendo as ruas da 
cidade os insurgentes se apressavam em bater às portas 
convocando outros escravos e libertos a se unirem à 
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outor em História (1982) pela University of 
Minnesota, atualmente é Professor titular 
da Universidade Federal da Bahia (UFBa). D

Considerado um dos historiadores mais 
importantes do país, João Reis se tornou 
referência no tema da resistência escrava. Autor 
de vários livros, entre eles A Rebelião Escrava no 
Brasil: a história do levante dos Malês em 1835, 
publicado em 2003. Por conta dos 177 anos de 
acontecida a Revolta dos Malês, o Mestre em 
História Social, Carlos Francisco Júnior entrevistou 
o professor João Reis, que em conversa 
exclusivamente nos ensinou um pouco sobre o 
Levante.

FL – Professor João Reis, em sua obra, Rebelião 
escrava no Brasil, você afirma que a revolta de 
1835 foi um movimento multiétnico, sob a 
liderança dos africanos nagôs, como eram 
chamados os iorubás na Bahia. Como explicar 
essa integração, apesar das diferenças no seio 
da comunidade africana em Salvador?

JR – Também digo que foi uma revolta com forte 
característica étnica, uma vez que os nagôs, que 
eram apenas 30% dos africanos de Salvador, 
contribuíram com mais de 70% dos suspeitos de 
rebeldia, a maioria dos líderes era nagô, a quase 
totalidade dos grupos islâmicos envolvidos era 
formada por nagôs, a palavra malê vem da língua 
dos nagôs (imalê significa muçulmano em iorubá) 
e o grito de guerra da revolta foi “Viva nagô, morra 
branco”. Então foi, sobretudo, uma revolta nagô, 
com indivíduos de outras nações africanas 
atuando como coadjuvantes.

Revolta dos Malês
Entrevista com João Reis

FL –

FL –

JR – 

FL – 

JR – 

 Entre os nagôs, apenas os adeptos do Islã 
(os chamados malês) participaram no movimen-
to? Qual a participação dos seguidores da 
religião dos orixás nas fileiras combatentes?

JR – Entre os nagôs, os malês foram responsáveis 
pela conspiração, o planejamento da revolta, e 
provavelmente a maioria dos que saíram às ruas 
para lutar, mas eles também convidaram para o 
levante indivíduos que não eram muçulmanos, 
embora fossem nagôs. Entre os nagôs não 
muçulmanos certamente tinha gente que 
praticava a religião dos orixás, na verdade acredito 
que havia nagôs que circulavam entre terreiros de 
candomblé, grupos muçulmanos e irmandades 
católicas. Aparentemente, dois filhos da 
fundadora do terreiro da Casa Branca estiveram 
envolvidos, e por isso foram condenados à prisão e 
em seguida expulsos do país.

 Outros africanos islamizados, como os 
haussás, tiveram pouca presença no movimento 
malê. Como isso se explica, uma vez que estes 
também eram adeptos do Islã?  

Os haussás fizeram muitas revoltas antes que 
os nagôs os substituíssem como os negros 
rebeldes típicos da Bahia no século XIX. Eles 
estiveram à frente da abortada conspiração de 
1807, de levantes em 1809, 1814 e 1816. Mas 
apenas um ou outro se envolveu no levante de 
1835. A maioria dos haussás tinham a essa altura 
deposto suas armas, estavam mais integrados à 
sociedade escravista, alguns eram eles próprios 
senhores de escravos. Se havia muitos 
muçulmanos entre eles, isso não era condição 
suficiente pra se juntarem aos nagôs, com os 
quais tinham suas diferenças desde a África, 
mesmo quando ambos eram muçulmanos. 
Muçulmanos de um e outro grupo guerreavam 
entre si, faziam prisioneiros uns aos outros e 
vendiam esses prisioneiros aos traficantes 
baianos na costa da África. Creio que na Bahia a 
maioria de haussás e nagôs não esqueciam esse 
passado africano, daí não se unirem em peso nas 
revoltas feitas deste lado do Atlântico.

Até que ponto a condição de escravidão 
serviu como um componente importante para a 
batalha? Os revoltosos pretendiam abolir a 
escravidão na Bahia?

Foi uma revolta escrava e africana da qual 
participaram muitos libertos africanos. A maioria 
dos acusados eram escravos, a maioria dos 
líderes malês era escravizada, e embora não se 
tenha um documento que diga o que exatamente 
pretendiam, é óbvio que buscavam a liberdade. 
Há, porém, uma ou outra fala isolada nos 
interrogatórios que indica que queriam escravizar 
gente nascida no Brasil, mas nada conclusivo.

FL – Existe um longo debate sobre se a rebelião 
de 1835 pode ter sido considerada uma jihad. 
Segundo sua interpretação, a revolta teve 
inspiração religiosa, mas faltam elementos para 
considerá-la uma guerra santa. Gostaríamos que 
falasse um pouco sobre esses argumentos.

JR – 

JR – 

Há quem pense que quando muçulmano faz 
guerra esta é necessariamente guerra santa, a 
jihad. Não é assim. Basta olhar para o que está 
acontecendo no norte da África e no Oriente Médio 
nos dias de hoje. São revoltas feitas por 
muçulmanos sem conotação religiosa. No caso da 
Revolta dos Malês se tinha uma conotação 
religiosa, é claro, mas no sentido de que os 
rebeldes buscaram a proteção de sua religião 
fosse na vida cotidiana, fosse na hora de se 
rebelar. Se fizeram a revolta como jihad, não 
deixaram pistas convincentes sobre isso. Nas 
centenas de interrogatórios feitos, ninguém se 
manifestou no sentido de que a revolta era anti-
cristã, anti-orixá, ou que visava o estabelecimento 
de um regime muçulmano. Os interrogados 
falaram de má escravidão, de raiva dos brancos e 
mestiços, de tomar a terra, de não mais serem 
escravos, mas nada disseram sobre guerra 
rel ig iosa especif icamente.  Os escr i tos 
encontrados são na sua grande maioria amuletos 
protetores. A participação de africanos não 
muçulmanos seria outro indício de que não se 
tratava de um movimento estritamente religioso. 
Quem defende a tese da jihad acredita que a 
revolta teria sido um prolongamento da jihad  
desencadeada no território haussá em 1804, mas 
entre um movimento e outro muitas águas tinham 
rolado, inclusive as águas do Atlântico. Se alguns 
lutaram em 1835 como se fosse uma jihad, essa 
ideia não se generalizou como teria acontecido na 
África.

FL – Qual a importância do conhecimento da 
rebelião de 1835, bem como das outras revoltas 
que a antecederam, para a história das lutas da 
população negra da Bahia e do Brasil?

Essas revoltas fazem parte da história da 
escravidão, e a história da escravidão no Brasil é 
mais longa do que a história da liberdade, e seus 
efeitos estão aí, no racismo, na desigualdade, 
efeitos que estarão entre nós por muito tempo 
porque as políticas públicas corretivas são 
tímidas. As revoltas lembram que os escravos não 
se acomodaram, e se tornam símbolos da luta dos 
negros no presente. Tendo sido esquecidas por 
muito tempo, elas vão aos poucos ocupando um 
lugar na memória popular, deixando de ser 
assunto apenas de historiadores e militantes. 
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O conjunto documental “Insurreição de 
1

Escravos Malês” , custodiado pela Seção de 
Arquivos Colonial / Provincial do Arquivo 
Público da Bahia (APB) / Fundação Pedro 
Calmon (FPC), reúne 6 maços de documentos 
textuais, manuscritos e impressos produzidos 
e acumulados a aproximadamente 177 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Os documentos totalizam o quantitativo 
de 6.273 (seis mil duzentas e setenta e três) 
p á g i n a s ,  e m  s u p o r t e  p a p e l ,  q u e  
microfilmadas resultaram em 7 rolos de 
microfilmes.

Os Anais do APB divulgaram, por meio da 
transcrição paleográfica dos autos, desde o 
ano de 1968, peças processuais judiciais e 
policiais referentes aos depoimentos dos 
Malês presos em 1835. Esses processos, 
produzidos pelo Tribunal da Relação e pela 
Polícia, se encontram ordenados por Distritos 
da cidade do Salvador (Bahia), em número de 
13. Foram os Distritos por onde percorreram 
as referidas peças processuais.

Para facilitar o acesso às transcrições 
paleográficas dos documentos, apresenta-se 
a seguir a relação dos Distritos, a identi-
ficação dos Anais e do ano de publicação. 

Entre os documentos que compõem os autos 
processuais,  é possível  identi f icar:  
depoimentos; interrogatórios; processos 
judiciais; e sentenças.

Vale registrar que, também, encontram-
se sob a guarda do APB/FPC 34 documentos 
escritos em árabe, que se caracterizam como 
amuletos protetores, cópias de rezas e de 
passagens do Corão. No momento da 
Insurreição, os Malês usaram-nos dobrados e 
enfiados em bolsinhas de couro ou pano, em 
volta do pescoço e nos bolsos. Os referidos 
amuletos constituíram-se em importantes 
peças processuais. Conforme consta na 
“Introdução” dos Anais 38: “[...] estes 
invariavelmente limitavam-se a papeis em 
caracteres arábicos, de conteúdo religioso, 
influência dos Haussas de religião islâmica. 
Surpreendido um negro com algum desses 
papeis, induzia-se a sua participa-ção”. O 

O Conjunto documental “Insurreição de Escravos Malês” 
custodiado pelo Arquivo Público da Bahia

Distritos Anais Ano de Públicação
1º da Sé vol. 38 1968
2º da Sé

 

vol. 40

 

1971
1º da Vitória

 

vol. 50

 

1992
2º da Vitória

 

vol. 50

 

1992
1º de São Pedro

 

vol. 53

 

1996
2º de São Pedro

 

vol. 53

 

1996
1º de Santo Antônio

 

-

 

-
1º de N.S. da Penha

 

vol. 54

 

1996
2º da N.S. da Penha

 
vol. 54

 
1996

2º de Santa Ana
 

vol. 54
 

1996
1º do Pilar

 
vol. 50

 
1992

Rua do Paço
 

vol. 54
 

1996
Conceição da Praia  vol. 54  1996 

Quadro I
Anais do APB contendo peças processuais transcritas

Maço
 

Quantidade de Documentos
2846

 
5

 2847

 
8

 2848

 

17

 2849

 

1

 
2850 3
Total 34

Quadro II
Maços contendo documentos em árabe

Quadro II apresenta os maços e, o respectivo, 
quantitativo de documentos.
Importante destacar a existência do 
documento “Rol dos Culpados”, arrolados 
pelo Escrivão Teles. No documento foi 
nominativamente listado os 289 nomes de 
libertos ou escravos suspeitos, com dados 
múltiplos (procedência; distrito; condição - 
presos e/ou soltos) inclusive as sentenças. 
Sobre o documento, Professor João José Reis, 
da Universidade Federal da Bahia, escreveu o 
artigo - “O “Rol dos Culpados”: notas sobre um 
documento da rebelião de 1835 - publicado 
nos Anais do APB, vol. 48/1985. Neste 
mesmo trabalho, apresenta uma lista de 25 
nomes, com base nos processos individuais 

dos africanos não incluídos no “Rol de 
Culpados” do Escrivão Teles. 

Somam-se, ainda, os títulos existentes na 
Biblioteca Francisco Vicente Vianna do APB. 
Destacam-se os Anais do Arquivo Público do 
Estado da Bahia, volumes 38; 40; 48; 50; 53 e 
54. Entre os livros e periódicos, dispõe de: 
Rebelião Escrava no Brasil: a história do 
levante dos Malês em 1835, de João José Reis 
(2003); Os documentos árabes do Arquivo 
Público do Estado da Bahia, editados 
transcritos e comentados por Rolf Reichert 
(1970); e os números 2-3; 4-5 e 6-7 da Afro-
Ásia, periódico do Centro de Estudos Afro-
Orientais, da Universidade Federal da Bahia.

1 O conceito de “Insurreição” esta de acordo com o art. 113 do Capitulo IV – Insurreição, do Código Criminal do Império do Brazil (16/12/1830): “Julgar-se-há commettido 
este crime reunindo-se vinte ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da força”.
 Maços: 2845; 2846; 2847; 2848; 2849 e 2850.
Segundo o Historiador João José Reis no texto “A Revolta dos Malês em 1835”, disponibilizado: http://www.smec.salvador.ba.gov.br/documentos/a-revolta-dos-males.pdf, 
a “revolta envolveu cerca de 600 homens, o que parece pouco, mas esse número equivale a 24 mil pessoas nos dias de hoje”.
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