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General Labatut

 Veterano da campanha napoleônica e experiente comandante revolucionário 
nas guerras na América Espanhola – pelas quais ficou conhecido por “Pirata 
do Caribe” – o general de origem francesa Pedro Labatut foi contratado pelo 
governo de D. Pedro I para liderar e organizar o Exército Pacificador. Para 
por fim aos conflitos entre brasileiros e portugueses decorrentes das lutas 
pela independência na província da Bahia, coube a Labatut organizar grupos 
armados dispersos, até então sob comando de civis, em um exército forte, 
disciplinado e, acima de tudo, leal ao imperador D. Pedro I.  
 O general partiu do Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1822, trazendo 
armas e oficiais. Aportou em Alagoas e seguiu para Pernambuco, onde 
incorporou homens às suas tropas. Marchou por terra até a Bahia, comandando 
os contingentes que foram juntar-se aos baianos. Na chegada à feira do 
Capuame em 28 de outubro, recebeu do coronel Joaquim Pires de Carvalho e 
Albuquerque d’Ávila Pereira o comando da tropa, que se encontrava reunida no 
quartel improvisado no Engenho Novo de Pirajá. 
 Labatut entregou o ultimato ao brigadeiro Madeira de Melo, Governador 
das Armas nomeado pelas Cortes, para deixar a província da Bahia. Objetivando 
a vitória das batalhas foram empenhados todos os esforços. As promessas de 
recompensas, dos mais variados tipos, serviram para atrair um maior número 
de pessoas dispostas a lutarem na guerra.
 O êxito do general efetivou-se na vitória imposta aos portugueses na 
famosa Batalha de Pirajá, ocorrida em 8 de novembro de 1822. O conflito teve 
lugar na área do Cabrito, Campinas e Pirajá e foi iniciado por um ataque das 
tropas portuguesas que tentavam romper o bloqueio à cidade de Salvador. 
Após travar longa batalha, o comandante brasileiro Barros Falcão, percebendo 
a iminente derrota, ordenou o recuo das tropas. Porém, algo inusitado ocorreu: 
o corneteiro Luis Lopes, após receber a ordem de tocar retirada, não se sabe 
por que lançou, ao contrário, o sinal de avançar, forçando o prolongamento do 
confronto que incorreu na vitória dos brasileiros.  
 Outra batalha decisiva ocorreu em 7 de janeiro de 1823, quando com 
ordens de Madeira de Melo, os portugueses atacaram a Ilha de Itaparica. Após um 
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confronto acirrado no qual se destacaram Maria Felipa de Oliveira – responsável 
por organizar parte da resistência em terra – e João das Botas, comandante 
da flotilha que atacava os portugueses no mar. Os lusitanos foram impedidos 
de desembarcar pelos insulares e, sendo acossados pelas embarcações da 
resistência, os portugueses foram obrigados a retornar a Salvador com muitas 
baixas.  
 Apesar do êxito, as atitudes do general provocaram descontentamento 
entre os brasileiros. Labatut se considerava autoridade única na Bahia por 
ter sido nomeado pelo Imperador, não reconhecendo o Conselho Interino de 
Governo, situado em Cachoeira como o órgão civil de governo. Além disso, 
solicitou que os senhores de engenho libertassem parte de seus escravos para 
integrar o Exército Libertador, perdendo assim o apoio da aristocracia agrária 
e escravista.  
 O general parecia suspeitar da conspiração para substituí-lo no comando 
do exército, pois ordenou a prisão do coronel Felisberto Gomes Caldeira, 
comandante da Brigada de Esquerda do Exército Libertador – a 3ª Brigada – tendo 
como justificativa este ter discordado das suas determinações. Mandou prender 
também o tenente-coronel Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque d’Ávila 
Pereira e Ordenou que o coronel José Joaquim de Lima e Silva atacasse a 3ª 
Brigada que sublevara-se após a prisão de seu comandante. Este, considerando 
que a execução de tal ordem provocaria uma guerra civil, convocou uma reunião 
com os comandos das brigadas na qual decidiram depor Labatut, no dia 21 de 
maio de 1823, e libertar Gomes Caldeira.
 Apesar da glória do seu exército, o general Labatut foi afastado em 
virtude de ignorar e, até mesmo, desrespeitar as hierarquias sociais e raciais 
da sociedade escravista. Deposto e preso, por acusação de cometer violências 
contra senhores de engenho, apropriar-se do tesouro em prata do engenho 
Passagem, pertencente a portugueses e fuzilar quilombolas nos arredores de 
Salvador. 
 Pedro Labatut faleceu na Bahia em 24 de setembro de 1849, como 
marechal de Campo do Exército Brasileiro. Recebeu a medalha de guerra da 
Independência na Bahia e, em sua homenagem, foi erguido um busto no Largo 
da Lapinha, inaugurado em 2 de julho de 1923, em Salvador.
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