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1. REVOLTAS E GUERRAS NO PERÍODO REGENCIAL 

 

 

 

A REVOLTA DOS MALÊS 

 

 

 

 A escravidão não foi discutida na Constituição de 1824, sendo validada social e legalmente 

durante a monarquia 

 Histórico de movimentos contra a escravidão em Salvador, fortemente reprimidos nos 

primeiros anos da independência 

 Crise econômica: inflação e miséria afetavam, especialmente, a população mais pobre + 

queda da produção de açúcar 

 Menor oferta do tráfico = maior repressão sobre a população escravizada local 
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 Sucateamento das tropas oficiais + temor da “haitização” 

 Malês       adeptos do islamismo 

                 letramento 

              praticado por recém-chegados (nagôs e haussás) = secreto 

                 fortalecia a sensação de pertencimento (“bolsas de mandinga”) 

                 repressões a festas e prisões (Mestre Ahuna): tensão social 

                 1834: fechamento da maior mesquita clandestina: estopim 

 Delação      confronto          600 participantes      70 mortos        açoites e deportações 

 

A GUERRA DOS FARRAPOS (1835-1845) 

 

 

 

 

 Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: fortemente agrária 

 Crise dos setores exportadores + queda da venda de charque + alta do sal + concorrência do 

charque platino 

 Redução de impostos + protecionismo ao charque gaúcho + maior participação política 

 Insatisfação com a nomeação do Presidente de Província 

 Estancieiros liberais x Porto Alegre 

 Breve controle da capital, seguido da prisão de Bento Gonçalves 

 Fundação da República do Piratini 

 Expansão para Santa Catarina com apoio do liberal e republicano Giuseppe Garibaldi = 

República Juliana (1839) 

 Condução da elite agrária com amplo apoio popular 

 Identidade local = luta contra os castelhanos 

 Pouca adesão dos comerciantes litorâneos 

 Separatismo: intensas discussões internas 

 Inspiração na Província Cisplatina 

 1845: tratado do Poncho Verde      Império contraiu a dívidas + abolição dos escravos 

envolvidos + absorção de líderes pelo Exército   
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A CABANAGEM (1835- 1840) 

 

 

 

 Território à parte por muitas décadas durante a colônia 

 Pouca comunicação com o poder central 

 Apoio de Belém à Revolução do Porto 

 Fortes relações comerciais com portugueses 

 Crescimento do desejo de autonomia no Primeiro Reinado e Período Regencial 

 Elite comerciante de Belém mantinha laços com a Europa 

 Cabanos: mestiços      extrema miséria      tensão social 

 Presidente da Província assassinado pelos cabanos liderados pelos irmãos Vinagre que 

nomearam novo Presidente de Província (Clemente Malcher) 

 Malcher não radicalizou com o Rio de Janeiro sendo assassinado por Francisco Vinagre que 

assumiu o comando do movimento 

 Cabanos derrotaram tropas do Rio de Janeiro e proclamaram uma República controlada por 

Eduardo Angelim 

 Caráter popular afastou as elites do movimento 

 Forte repressão: mais de 30 mil mortos 

 

SABINADA (1837-1838) 

 

 

 

 Forte efervescência social 

 Intensa atividade da imprensa 

 Contrário ao Regresso Conservador 

 Médico Francisco Sabino proclamou a República Baiense 

 Adesão dos setores urbanos 

 Forte repressão com apoio da elite local do açúcar  
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BALAIADA (1838-1842) 

 

 

 

 Queda dos preços das exportações (algodão e açúcar)  

 Insatisfação dos produtores: Partido Bem-te-vi (periódico) 

 Fortes críticas ao Primeiro Reinado e Regências 

 População: pobreza + recrutamento compulsório para a repressão aos diversos movimentos 

que ocorriam 

 Vaqueiro Raimundo Gomes Vieira + forte apoio popular x desmandos dos prefeitos + 

recrutamentos + a exploração das elites locais 

 Tropas legalistas: dificuldade de recrutamento local 

 1839: adesão de Manuel Ferreira dos Anjos (balaio) + outras adesões de líderes populares 

como Cosme Bento das Chagas (quilombolas) 

  Revolta se lastrou pelo Maranhão, Piauí, Ceará e Pará 

 1840: massacre liderado por Luís Alves de Lima e Silva 

 Anistia aos brancos pobres, mas não aos negros 

 Raimundo Gomes anistiado, Cosme Bento preso e enforcado 

 


