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Revoltas ocorridas no período imperial, no Paraná e no Brasil 

 

Resumo 
 

O separatismo no primeiro reinado 

 

A Confederação do Equador 

O processo de independência do Brasil foi reconhecido por Portugal apenas em 1825, mas antes da assinatura 

do Tratado de Paz e aliança, as vitórias de D. Pedro I e a conquista de apoio possibilitaram a construção das 

bases do novo Estado Imperial. Assim, em 1824 a primeira Constituição brasileira havia sido outorgada e o 

imperador já demonstrava seu perfil centralizador.  

Desta forma, ainda em 1824, apesar do grande apoio à independência, alguns grupos passaram a divergir dos 

primeiros passos do Império. Neste contexto, um dos primeiros movimentos de contestação surgiu ainda em 

1824 nas províncias do nordeste, ficando conhecido como a Confederação do Equador. 

O movimento, de caráter republicano e separatista, inspirava-se na Revolução Pernambucana de 1817, sendo 

inclusive considerado por muitos como um desdobramento da mesma. Para os participantes do movimento, 

que representavam diversos setores sociais, a carga tributária paga para o Império, as intervenções na região 

e o autoritarismo do monarca eram problemáticos e prejudiciais para a província.  

Logo, o estopim do movimento separatista ocorreu com a depoisção do então governador Manuel de Carvalho 

Paes, substituído por alguém indicado pelo próprio D. Pedro I. A partir de então o grupo que contava com 

nomes como o líder republicano Manoel de Carvalho Paes, o popular Frei Caneca, Cipriano Barata, Emiliano 

Munducuru e outros, rebelou-se contra a monarquia. O movimento inicialmente pernambucano atraiu 

apoiadores no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, que criaram a Confederação do Equador. 

O separatismo da região tinha propostas como a criação de uma nova Constituição republicana e liberal, a 

abolição da escravidão, realização de reformas sociais e a formação de um exército para se defender. No 

entanto, essas medidas desagradaram não só os monarquistas como também as elites locais, que logo 

retiraram o apoio ao movimento. 

Enfim, com apoio das antigas elites rurais, empréstimos ingleses e mercenários contratados, D. Pedro I 

conseguiu sufocar o movimento e manter o território unificado. Suas lideranças foram na maioria presas, 

dentre elas o próprio Frei Caneca, que foi condenado à morte.   

 

As revoltas regenciais 

Com o fim do primeiro reinado e o início do período regencial, algumas mudanças foram realizadas na 

administração do Império, sobretudo por grupos de tendências liberais que desejavam maior autonomia das 

províncias. Assim, a  abrtura política e a autonomia cedida às províncias durante o período regencial marcou 

a eclosão de diversas revoltas que colocaram em risco a unidade territorial brasileira. Tivemos cinco revoltas 

principais: Cabanagem, Farroupilha, Malês, Balaiada e Sabinada. Confira abaixo um pouquinho sobre cada 

uma dessas revoltas. 
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Cabanagem (1835-40) 

Desde a década de 20, a população do Pará tentava se separar do resto do Brasil. Com a política repressora 

implementada pelo novo presidente de província, os cabanos (população pobre que habitava choupanas na 

beira dos rios) se rebelaram contra o governo regencial. Os cabanos dominaram a província, no entanto, uma 

das direções do movimento traiu a rebelião aliando-se às tropas imperiais, o que resultou em uma enorme 

repressão contra a Cabanagem. 

 

Farroupilha (1835-45) 

Quando as principais atividades econômicas do sul –  criação de gado (estância) e produção de carne seca 

(charque) – se viram ameaçadas pela concorrência platina que, por possuir baixas taxas alfandegárias 

custava mais barato que o charque brasileiro, os sulistas se rebelaram contra o Estado imperial. Com caráter 

separatista, os farrapos chegaram a fundar duas repúblicas na região sul: a primeira foi a República Rio-

Grandense (derrotada pela regência em 1836) e a segunda foi a República Juliana (ou Catarinense). O 

movimento foi derrotado pelas tropas imperiais, mas os revoltosos foram anistiados e suas terras, que haviam 

sido confiscadas, foram devolvidas pelo governo imperial. 

 

Revolta dos Malês (1835) 

Foi um movimento liderado por escravos muçulmanos (malês)  e alfabetizados em árabe que pegaram em 

armas com o objetivo de libertar Salvador e o Recôncavo, para instituir uma espécie de califado islâmico 

nessas regiões libertando os escravos baianos. O movimento acabou sendo delatado e a rebelião foi logo 

reprimida. Os acusados foram fortemente reprimidos. Apesar da curta duração, o movimento de Malês deixou 

um grande temor de novos levantes escravos no Brasil. 

 

Sabinada (1837-38) 

O nome da rebelião vem de seu principal líder, o jornalista e médico, Francisco Sabino. Foi um movimento de 

classes médias contra a centralização política. Apesar de os rebeldes terem chegado a declarar a 

independência da Bahia, as oscilações sobre o projeto adotado pelo movimento e a repressão imperial 

fizeram com que fracassasse. 
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Balaiada (1838-41) 

A balaiada surgiu de um confronto entre dois grupos rivais do Maranhão, os cabanos (conservadores) e os 

bem-te-vis (liberais), que brigavam pelo controle político da região. No entanto, as classes populares se 

atrelaram a esse conflito reivindicando melhores condições de vida. Portanto, não foi um movimento 

unificado, pois congregava classes populares e médias. Com o crescimento da revolta popular, que conseguiu 

tomar a cidade de Caxias, as classe médias recuaram facilitando a repressão do movimento pelas forças 

imperiais. 

 

As revoltas do segundo reinado 

 

A Revolução praieira (1848-50) 

Ao longo do século XIX a província de Pernambuco ficou marcada pela crise do açúcar e pelo crescimento de 

movimentos liberais, que inclusive foram responsáveis por desencadear grandes revoltas, como as de 1817 

e a de 1824. Ainda que tais movimentos no passado tenham sido reprimidos pelo Estado, os liberais, em 1848, 

ainda representavam uma importante força política na região, principalmente através do chamado Partido 

Praieiro, que reunia principalmente membros do jornal Diário Novo, sediado na Rua da Praia.  

Com a ascensão dos liberais no gabinete ministerial de Pedro II, em 1845, os praieiros de Pernambuco 

aproveitaram a boa relação com o novo gabinete. Assim, percebendo também o crescimento das revoltas 

liberais ao redor do mundo os praieiros finalmente puderam enfrentar o domínio de famílias oligárquicas que 

controlavam a região, principalmente a famosa família Cavalcanti e os portugueses que dominavam o 

comércio. 

Esse predomínio do poder de determinados grupos no campo, dos conservadores na política e de portugueses 

e ingleses no setor comercial ao longo dos últimos anos havia se tornado prejudicial para a população 

pernambucana. A realidade da província, nesse contexto, era de pobreza, encarecimento de alimentos e 

produtos básicos, crise econômica e falta de oportunidades para pequenos agricultores e comerciantes. 

Inicialmente, em 1845, os praieiros conseguiram que Antônio Pinto Chichorro da Gama, um liberal se tornasse 

presidente da província de Pernambuco. Em seguida, iniciaram uma série de reformas locais que atacavam 

as hegemonias dos grandes latifundiários do Partido Conservador e enfraqueciam suas milícias locais. Os 

liberais chegaram a retirar centenas de aliados dos conservadores de cargos políticos e das polícias locais, 

causando uma grande insatisfação nos membros do partido.  

Enquanto isso, aproveitando esse enfraquecimento dos opositores, os liberais passaram a aparelhar a Guarda 

Nacional e a Polícia Civil com seus aliados, armaram seus apoiadores e chegaram a promover invasões a 

propriedades de políticos rivais, perseguindo abertamente os conservadores. 

Entretanto, com a retomada do poder pelos Conservadores na capital, a província de Pernambuco mais uma 

vez foi afetada, com a troca do antigo presidente liberal por um conservador, o ex-regente Araújo Lima. A 

troca, promovida por D. Pedro II, foi o estopim para o início da Revolução Praieira em Pernambuco.  

Agora no poder, os conservadores passaram a reorganizar a política regional demitindo os liberais, 

desarmando os praieiros e ocupando os principais cargos políticos e militares. Não aceitando as mudanças 

e o enfraquecimento, os liberais resistiram iniciando uma disputa violenta pelo poder regional, que ocorreu 

entre 1848 e 1849. 

Os liberais, inicialmente liderados pelo deputado Nuno Machado e depois por Borges da Fonseca, foram 

derrotados pelos conservadores. Assim, a revolução praieira se tornou a última revolta liberal do nordeste, 

mas deixou como legado diversos ideais revolucionários que cresciam também ao redor do mundo. Um dos 

marcos desse processo foi a criação da Manifesto ao Mundo, de Borges da Fonseca, que exigia, dentre outras 

coisas, voto livre e universal, liberdade de imprensa, independência dos poderes, implantação do federalismo 

e fim do poder moderador.  
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Revolta do Vintém (1883) 

Em 1882, a província do Paraná passou a ser governada por Carlos Augusto de Carvalho, mas então 

governador teve uma passagem curta pelo governo, pois logo em 1883 foi deposto graças às fortes pressões 

populares da chamada Revolta do Vintém. O movimento ocorreu entre os dias 27 e 30 de março de 1883, 

sendo liderado principalmente por comerciantes que se posicionaram contrários ao novo imposto aprovado 

pelo governador, o chamado imposto do vintém. 

A nova tributação recairia sobre as rendas na ordem de 1,5% afetando a população e a maioria de 

comerciantes da cidade de Curitiba. Assim, insatisfeitos, fecharam o comércio e foram as ruas protestar, 

criando um forte movimento que levou à deposição de Carlos Augusto de Carvalho.  
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Exercícios 

 

1. (FUVEST) "Sabinada" na Bahia, "Balaiada" no Maranhão e "Farroupilha" no Rio Grande do Sul foram 

algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado:  

a) por um regime centralizado na figura do imperador, impedindo a constituição de partidos políticos 

e transformações sociais na estrutura agrária.  

b) pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, o qual delegou às províncias o 

encaminhamento da "questão servil".  

c) por mudanças na organização partidária, o que facilitava o federalismo, e por transformações na 

estrutura fundiária de base escravista.  

d) por uma fase de transição política, decorrente da abdicação de Dom Pedro I, fortemente marcada 

por um surto de industrialização, estimulado pelo Estado.  

e) pela redefinição do poder monárquico e pela formação dos partidos políticos, sem que se 

alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. 

 

 

2. (UFV) "Nas Revoltas subsequentes à abdicação, o que aparecia era o desencadeamento das paixões, 

dos instintos grosseiros da escória da população; era a luta da barbaridade contra os princípios 

regulares, as conveniências e necessidades da civilização. Em 1842, pelo contrário, o que se via à frente 

do movimento era a flor da sociedade brasileira, tudo que as províncias contavam de mais honroso e 

eminente em ilustração, em moralidade e riqueza." 

(TIMANDRO. "O libelo do povo", 1849.) 

O texto anterior estabelece uma comparação entre a composição social das rebeliões do início do 

período regencial e da revolução liberal de 1842. Essa visão refletia as distorções do ponto de vista da 

elite senhorial escravista ao julgar os movimentos populares. Historicamente, a CABANAGEM e a 

BALAIADA são consideradas: 

a) grandes revoltas de escravos, liberadas por Zumbi dos Palmares. 

b) revoltas contra a dominação da metrópole portuguesa, no contexto da crise do antigo sistema 

colonial. 

c) revoltas de proprietários brancos, contrários à centralização política em torno da pessoa do 

Imperador. 

d) conflitos raciais e de classe, envolvendo índios, vaqueiros, negros livres e escravos. 

e) rebeliões sociais que, com o apoio dos militares, pretendiam a proclamação da república e o fim 

da monarquia. 
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3. (UFPI) Observe o seguinte depoimento:  

"... Nasci e me criei no tempo da regência e nesse tempo o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais na 

praça pública do que mesmo no lar doméstico."  

(Justiniano José da Rocha) 

Partindo do comentário apresentado, é correto afirmar que: 

a) a constante afluência às ruas resultava do crescimento comercial, registrado durante a Regência, 

nas principais cidades do país. 

b) a ociosidade da nobreza brasileira estimulava a valorização dos passeios constantes nas ruas e 

praças do Rio de Janeiro. 

c) o comércio ambulante, a cargo de escravos que eram transferidos do setor rural para as cidades, 

complementava a renda de seus senhores de engenhos. 

d) a influência italiana nos usos e costumes da sociedade do Rio de Janeiro modificou a tradição da 

vida reclusa às residências. 

e) a turbulência política desse período se fazia presente através das revoltas e manifestações 

populares nas ruas da Capital do Brasil. 

 

 

4. (Fgv) Leia atentamente as afirmações abaixo sobre a Guerra dos Farrapos e assinale a alternativa 

correta.  

I - Foi a mais longa Guerra Civil do Brasil. 

II - Constituíram-se, em meio à luta, das efêmeras Repúblicas: a Juliana, em Santa Catarina, e a Piratini, 

no Rio Grande do Sul. 

III - Entre os participantes desse movimento estava a "heroína de dois mundos", a republicana 

revolucionária Ana Maria de Jesus Ribeiro - Anita Garibaldi 

IV - Trata-se de uma revolução de caráter popular em que as elites foram postas à margem durante 

todo o processo. 

V - O desfecho da revolução foi sangrento. Não houve concessões nem anistia aos Farrapos. Todos 

foram executados. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas III, IV e V estão corretas. 

e) Todas as afirmações estão corretas. 
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5. (UEPA) Percebe-se ainda, no Pará, os efeitos da revolução de 1835. Quase todas as ruas têm casas pontilhadas 

de balas ou varadas por projéteis de canhão. Algumas foram apenas ligeiramente avariadas, outras quase que 

complemente destruídas. 

(” KIDELER, Daniel P. Reminiscências de viagens e permanência no Brasil, compreendendo notícias históricas  

e geográficas do Império e das diversas províncias. S.P. Livraria Martins. Ed. 1972. Pág. 168.) 

O texto acima descreve um conflito ocorrido no Pará, no período regencial — a Cabanagem — da qual podemos 

afirmar: 

a) Foi um movimento abolicionista, com a participação de diversos setores das classes pobres e 

trabalhadores ao lado dos remediados e enriquecidos, que lutavam contra a manutenção da estrutura 

social e econômica herdada do período colonial e ainda mantida após a independência. 

b) Foi um levante popular liderado pela elite paraense contra a autoridade dos representantes do governo 

imperial, buscando uma maior participação política. 

c) Teve o caráter anarquista, pois os participantes lutavam contra as estruturas existentes e a aristocracia 

rural que teimavam em manter seus privilégios, mantendo as classes menos favorecidas à margem da 

sociedade. 

d) Foi um movimento popular que envolveu os mais diferentes sujeitos sociais, lutando contra as estruturas 

do poder, dominado pelas elites locais. 

e) Tratava-se da luta das classes pobres que desejavam romper com o domínio oligárquico local que 

emperrava o desenvolvimento da Província, concentrando as melhores terras em suas mãos. 
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Gabarito 

 

1. E 

Apesar do período regencial marcar uma fase de lutas regionais e de experimentalismo político, nas 

questões econômicas e sociais, a vacância do trono e a criação de partidos não causaram mudanças. As 

elites se mantinham no poder, o povo marginalizado e a escravidão ainda em funcionamento.  

 

2. D 

Ambos são importantes movimentos populares da História do Brasil. 

 

3. E 

Não somente nas longínquas províncias que aconteciam agitações populares, o abandono social das 

instituições perante ao povo era generalizado, causando manifestações também na capital, Rio de Janeiro. 

 

4. A 

As opções IV e V estão erradas, pois a farroupilha não foi um movimento de caráter unicamente popular, 

tendo participação da elite e também não teve seus integrantes condenados, pois muitos foram anistiados. 

 

5. D 

A deplorável condição social das camadas mais baixas no Pará fez estourar uma enorme revolta popular na 

província que marcou por muitos anos a vida dos habitantes. 


