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Resumo 

 

Em janeiro de 1835, na cidade de Belém, iniciou-se de uma guerra que durou 

cinco anos e que avançou por todo o território da província. A guerra colocou em 

suspenção o que se considerava a ordem natural das hierarquias sociais e fez com que a 

capital de esvaziasse quase que completamente ao longo de meses. Apesar da permanência 

constante de forças militares estrangeiras no porto, os cabanos permaneceram no poder da 

província por mais de um ano e mesmo quando perderam Belém, continuaram a sua 

resistência no interior. A multiplicidade de agentes envolvidos na Cabanagem é uma das 

suas mais importantes características, e entre eles estão os moradores portugueses da 

província. Essa dissertação tem como objetivo principal compreender de que forma os 

portugueses foram afetados pela Cabanagem. Ou seja, trata-se de investigar a relação e o 

ponto de vista desse recorte populacional diante de uma revolta que, em muitos trabalhos 

historiográficos, é vista como consequência direta do crescente ódio aos portugueses da 

província. No entanto, conclui-se que o referido ódios aos portugueses,sozinho, não teve 

força suficiente para sustentar a revolta. 

Foram analisados documentos de instituições consulares, possibilitando uma 

abordagem que envolve tanto a vida cotidiana da província como as demandas que 

surgiram dentro do contexto cabano, geradas por conflitos de interesses diversos. Os 

documentos foram escritos pelos cônsules portugueses instalados em Belém e pelos 

cônsules francês, britânico e espanhol. Estes documentos fazem parte de acervos 

diferentes, custodiados pelo Grêmio Literário Português em Belém e pelo Arquivo Público 

do Pará, respectivamente. Além disso, foram consultadas fontes do Arquivo Histórico do 

Itamaraty e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

Palavras-chave: Império do Brasil; Cabanagem; Portugueses. 
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Abstract 

In January 1835, the city of Belém, capital of the province of Grão-Pará, was filled with 

the arrival of inhabitants from the interior. The arrival brought the beginning of a war that lasted 

five years and that spread throughout the territory of the province. The war put on hold what 

was considered the natural order of social hierarchies and caused capital to deplete almost 

completely over the months. Despite the constant permanence of foreign military cobblestones 

in the port, the cabanos remained in power in the province for over a year, and when they lost 

Belém, they continued their resistance in the interior. The multiplicity of responsible agents in 

Cabanagem is one of its most important characteristics, and among them are the Portuguese 

residents of the province. This dissertation aims to understand how the Portuguese who lived 

in Grão-Pará were affected by Cabanagem. In other words, it is about investigating the 

relationship and the point of view of this population cut in the face of a revolt that, in many 

historiographic works, is seen as a direct consequence of the growing hatred of the Portuguese 

existing in the province. However, it is concluded that the aforementioned hatred for the 

Portuguese was not strong enough in the province to sustain the revolt throughout that period. 

They were documents from documents from consular institutions, enabling an approach 

that involves both the daily life of the province and the demands that arose within the cabano 

context, generated by conflicts of different interests. The documents were written by the 

Portuguese consuls installed in Belém and by the French, British and Spanish consuls. These 

documents are part of different collections, held by the Portuguese Literary Association in 

Belém and by the Public Archive of Pará, respectively. In addition, the sources of the Historical 

Archives of Itamaraty and the National Archives of Torre do Tombo were consulted. 

Keywords: Empire of Brazil; Cabaning; Portuguese.Keywords. 
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Introdução 

 

Na madrugada do dia 6 de janeiro de 1835, moradores do interior se deslocaram para a 

cidade de Belém, capital do Grão-Pará. Uma parte dessas pessoas tinha como propósito libertar 

da prisão Felix Clemente Malcher, um médio proprietário de terras que estava preso desde o 

final do ano anterior, depois que uma expedição militar enviada pelo presidente da província 

obteve êxito em sua captura e incendiou sua fazenda, em outubro de 1834. Felix Malcher havia 

sido acusado de atuar como um dos principais articuladores de um levante ocorrido no Acará, 

região próxima de Belém e onde sua fazenda se localizava1. 

 Após a sua libertação do presídio pelos cabanos, no dia 7 de janeiro, ocorreu a tomada 

da presidência da província e Felix Malcher foi aclamado o seu novo presidente. No entanto, 

esses não foram os únicos desfechos do dia. Foram assassinados aqueles que, até então, eram o 

presidente e o governador das armas: Bernardo Lobo de Sousa e José Joaquim da Silva 

Santiago, respectivamente2. 

Se por um lado, a tomada da Capital e da presidência da província ocorreram 

rapidamente, por outro lado iniciou-se um período, de aproximadamente cinco anos, em que 

todo o território que compunha o Grão-Pará entraria em disputa armada. Isso decorreu de que 

tão logo Malcher se fez presidente, abriu-se uma ruptura imediata entre as demandas dos líderes 

cabanos, médios proprietários, e o restante da população sublevada, em sua maioria não branca, 

mão de obra escrava ou forçada e pobre. Cada qual em busca de algo e partindo de uma 

experiência própria de seu contexto social, refletindo uma sociedade estratificada, escravista, 

em constante disputa pela mão de obra indígena e ao mesmo tempo com proprietários 

insatisfeitos com seu pouco alcance nas políticas e mandos provinciais.  

A Cabanagem foi uma série de acontecimentos, em que os contextos políticos, 

econômicos e sociais apareceram de forma sobreposta. Ou seja, é possível observar uma 

conjuntura formada pelas relações entre as instâncias do real daquela província, incluindo a 

forma como a sociedade se organizava em torno da mão de obra forçada, escrava, dos pequenos 

comerciantes, dos grandes proprietários, dos brasileiros e dos estrangeiros.  

Dada a amplitude da guerra, algumas questões ainda permanecem com discussão aberta 

na historiografia. A principal delas é sobre os motivos que fizeram a população se sublevar ao 

longo de cinco anos. Para uma parte da historiografia, o ódio aos portugueses se configura como 

 
1 RAIOL, Domingos Antônio. Motins políticos ou história dos principais acontecimentos políticos da província 

do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém: UFPA, 1970. 2º vol. p. 544-550. 
2 Idem. 
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o principal catalizador da guerra. Outros historiadores questionam se este sentimento seria forte 

o suficiente para sustentar um evento de tamanha magnitude. Como se trata de uma população 

completamente heterogênea e com graus diversos de inserção social, outras questões estavam 

em disputa. Por isso, atualmente, trabalhos historiográficos compreendem que a Cabanagem 

deve ser entendida não somente como um movimento, mas como vários e que ocorriam 

simultaneamente entrecruzamentos entre si, mas também com alguma autonomia. Daí a 

importância do termo Cabanagens3. Portanto, se a Cabanagem foi protagonizada por gente com 

quereres tão diversos, a sua deflagração a partir de um único motivo perde em grande parte o 

seu poder explicativo. 

Dessa forma, tanto aspectos internos como aspectos externos da província podem 

contribuir no processo de entendimento da Cabanagem. Isso porque, dada as problemáticas 

ainda existentes na historiografia, não somente o fazer político dos agentes paraenses importa, 

como importa também entender como esses grupos se relacionavam com as mudanças e 

permanências políticas da década de 1830 no Império. Além disso, grande parte dos cabanos 

pertenciam a grupos distintos, os quais em sua maioria não foram descritos nas fontes 

documentais, e que tinham pretensões divergentes do núcleo cabano dirigente.  

Conforme Magda Ricci, as elites locais criaram fortes vínculos comerciais e até 

familiares com a Europa, desde o final do século XVIII, mas principalmente entre os anos de 

1808 e 1820. Foi nesse período que os paraenses que “trabalhavam com o comércio 

internacional” ficaram “mais próximos da Europa”, principalmente por conta do crescimento 

das exportações e do aumento do comércio em Belém4.  

No entanto, a década de 1820 trouxe novas problemáticas a essa população. Nas lutas 

políticas ocorridas no contexto da independência, grupos diversos iniciaram uma rivalidade na 

medida em que lutavam por mais espaços administrativos e políticos na província. Além disso, 

as disputas se davam também pelo futuro da província e sua adesão ao Rio de Janeiro. No 

entanto, mesmo após a independência, os portugueses, que só então aderiram à causa do Brasil, 

continuaram nos principais postos de mando da província. Isto gerou a permanência de 

brasileiros natos em situações de inferioridade econômica, social e política. Segundo Ricci, este 

seria um dos pontos fundamentais para se entender o ódio crescente nessa década entre 

brasileiros e portugueses.  Portanto, se por um lado havia laços familiares e econômicos entre 

 
3 LIMA. Leandro Mahalem de. Rios Vermelhos. Perspectivas e posições de sujeito em torno da noção de cabano 

na Amazônia em meados de 1835. Dissertação (mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2008. p. 82. 
4 RICCI, Magda. “Entre portos, comércio e trocas culturais: os portugueses e as lutas sociais na Amazônia - 1808-

1835”. IN: MATOS, Maria Izilda; SOUSA, Fernando de; HECKER, Alexandre (Orgs.). Deslocamentos e 

histórias: os portugueses. Bauru, EDUSC, 2008. p. 193. 
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alguns grupos de brasileiros e de portugueses, por outro lado, havia a dificuldade de outros 

grupos locais encontrarem espaços políticos na província. Conforme a autora, esse contexto 

explica os “muitos ódios sobrepostos de 1820 até 1835”, quando resultam na Cabanagem. Esse 

“ódio econômico somava-se o social e o político, uma vez que a independência não significou 

uma ascensão social para brasileiros natos e muito menos para homens livres pobres e 

mestiços”5.  

Outros autores também analisam o crescimento ou florescimento do ódio aos 

portugueses na independência, podendo, inclusive, ter chegado ao final do século. Segundo 

explicado por Irene Vaquinhas, em fevereiro em 1873, durante uma festa no largo da igreja do 

Rosário, em Belém, uma bandeira portuguesa foi queimada por brasileiros. Conforme a autora, 

esse incidente poderia ter gerado grandes consequências nas relações entre os dois países, uma 

vez que se o caso fosse considerado uma provocação direta a Portugal, “obrigaria o Estado 

português a declarar guerra ao Império”6. No entanto, isso não aconteceu porque o ocorrido 

“foi imediatamente desdramatizado pelas autoridades consulares portuguesas, sediadas naquela 

cidade, retirando-lhe qualquer representatividade no plano do direito internacional”7. 

Depois desse incidente, ocorreram outros casos de desavenças contra a colônia 

portuguesa ao longo da década de 1870. O que baseava esses ataques era um forte 

antilusitanismo, principalmente contra a classe mercantil, a partir da influência do jornal A 

Tribuna. Esse ódio aos portugueses teria raízes no processo de expansão da colonização e se 

intensificado no processo de independência, pois teria gerado uma série de conflitos decorrente 

da perseguição aos europeus e aos seus bens, “multiplicando-se as reações contra a colónia lusa 

que se mantivera no país”8. O principal exemplo disso teria sido a Cabanagem, entendida como 

um movimento nativista que eclodiu com o “propósito político de erradicação da “minoria 

portuguesa ainda atuante após a abdicação de D. Pedro I””9.  

A autora utiliza a correspondência consular para investigar esses casos, ressaltando que 

o consulado tomou certo distanciamento dos fatos para não afetar o relacionamento entre os 

dois Estados. No entanto, nos ofícios enviados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de 

Portugal, o cônsul demonstrou apreensão pela dimensão dos ocorridos10. O cônsul em questão 

 
5 RICCI, Magda. “Entre portos, comércio e trocas culturais...Op. Cit. p. 193-207. 
6 VAQUINHAS, Irene. “Fora galego! "Um caso de antilusitanismo no Pará na década de setenta do século XIX”. 

Revista Estudos Amazônicos. Vol. X, n° 2, 2013. p. 218. 
7 Idem. 
8 VAQUINHAS, Irene. Op. Cit. p. 217- 218. 
9 Idem. 
10 VAQUINHAS, Irene. Op. Cit. p. 220 e 228. 
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era Joaquim Baptista Moreira, sobrinho de João Baptista Moreira, que durante muitos anos foi 

Cônsul Geral e encarregado dos negócios de Portugal no Rio de Janeiro.  

Com este último, o cônsul português que atuou na província durante a Cabanagem 

trocou diversas correspondências pedindo um navio de guerra. A situação era de guerra em toda 

a província e havia a possibilidade de os portugueses sofrerem a perda de seus bens, incluindo 

suas propriedades e comércios, entre os anos de 1835 e 1840. Entretanto, os pedidos nesta época 

foram atendidos apenas parcialmente e durante um curto período. Ao contrário do que ocorreu 

em novembro de 1874, porque a pedido de Joaquim Baptista Moreira o Ministério em Portugal 

enviou a Corveta de guerra Sagres ao porto de Belém11.   

Essa situação demonstra a complexidade em se entender as decisões tomadas pelo 

consulado e pelo Ministério português. Mas gera um espaço para questionar se o Governo 

português entendeu realmente a Cabanagem como uma guerra com a finalidade de erradicar a 

minoria portuguesa.  

Se para Irene Vaquinhas esse ódio foi capaz de atravessar quase todo o século XIX, com 

raízes desde a independência, dados levantados de processos judiciais deixam a situação mais 

complexa. Segundo Maria de Nazaré Sarge e Caué Morgado, entre 1875 e 1905, os portugueses 

foram réus em 69% dos processos judiciais em que existe a presença desses nacionais. Em 

seguida aparecem como testemunhas em 20% dos casos e como vítimas em apenas 11%. A 

maior parte dos processos foram abertos por conta de desentendimentos entre brasileiros e 

portugueses. Os autores ainda ressaltam o contexto em que esses processos ocorreram, ou seja, 

durante o crescimento da exportação da borracha e a escolha de imigrantes portugueses em 

detrimento dos brasileiros para postos de trabalhos12.  

A quantidade discrepante de processos em que os réus são portugueses, ou a baixa 

quantidade em que aparecem como vítimas, abrem novas possibilidades de interpretação, que 

vão além do ódio aos portugueses para entender os conflitos que existiam entre esses dois 

grupos populacionais. O próprio contexto de expansão do mercado da borracha e a forma como 

o trabalho estava organizado, parecem ter tido muito mais impacto nesses conflitos do que 

propriamente a nacionalidade desses trabalhadores. Portanto, a inserção desses sujeitos nesse 

novo contexto parece não ser totalmente explicada através do ódio gerado no processo de 

independência. Além disso, o próprio termo ódio a determinada nacionalidade precisa ser 

melhor problematizado e delineado. Porque nos exemplos acima, questões econômicas, 

 
11 VAQUINHAS, Irene. Op. Cit. p. 228. 
12 SARGES, Maria de Nazaré. MORGADO, Caué. Os portugueses nos altos judiciários: sociabilidades e tensões. 

IN: SARGES, Maria de Nazaré. Entre mares: o Brasil dos portugueses. Belém: Editora Paka-Tatu, 2010. 93-95. 
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políticas e de organização do trabalho parecem ter muito mais impacto nas desavenças entre os 

sujeitos, ao passo que as suas respectivas nacionalidades parecem ocupar um papel secundário.  

Além desses autores, Luiz Antônio Valente Guimarães, na recente tese “De chegada e 

partidas”, também salienta a perspectiva na qual a Cabanagem teve suas origens baseadas no 

ódio nutrido pelos brasileiros contra os portugueses, principalmente sobre o que envolve o 

comandando do comércio pelos portugueses. Assim como Vaquinhas, para Guimarães uma das 

condições que sustentavam o ódio aos portugueses era a capilarização que esse grupo tinha no 

comércio. Se isso era uma vantagem em períodos coloniais e a partir da independência passou 

ser uma das razões do antilusitanismo13. 

O autor buscou compreender especificamente as dinâmicas das migrações lusas em 

direção ao Pará, entre os anos de 1800 e 1850. Para tanto, usou uma enorme variedade de fontes 

e contribuiu para elucidar grande parte das questões que envolviam a saída dessas pessoas de 

suas terras e procurassem se estabelecer no Grão-Pará. Entre as fontes usadas estão as 

correspondências do consulado em Belém, que apontaram para algo também visto nesta 

pesquisa: o uso das identidades brasileiras ou portuguesas de acordo com o que a situação pedia, 

constituindo-se em uma das estratégias de vida de alguns moradores principalmente durante a 

cabanagem14.  

Se por um lado, havia a mobilidade de identidades conforme a necessidade se fazia, por 

outro lado certas rivalidades entre brasileiros e portugueses estavam se arrastando desde a 

década de 1820 e desembocaram em 183515. Tendo isso em vista, para Guimarães, durante a 

revolta os portugueses se tornaram os inimigos principais dos cabanos, e a guerra teria sido um 

dos momentos “mais críticos do antilusitanismo na província paraense e nas repercussões sobre 

esse grupo que, mesmo com todas as penalidades sofridas no período, não deixou de continuar 

a migrar para essa região”16.  

No entanto, acionar ou não a identidade brasileira ou portuguesa é uma questão 

interessante e importante, porque levanta algumas perguntas sobre o antilusitanismo na 

Cabanagem. Se esta foi uma geração que culturalmente se assemelhava a ponto de poderem 

acionarem as duas identidades, então isso indica que o ódio aos portugueses não é o suficiente 

para explicar e entender a Cabanagem. O que Guimarães percebeu foi que justamente enquanto 

a guerra se desenrolava, era mais interessante comprovar a nacionalidade portuguesa, porque 

 
13 GUIMARÃES, Luiz Antônio Valente. De chegadas e partidas. UFPA, 2015. p. 126. 
14 GUIMARÃES, Luiz Antônio Valente. Op. Cit. p. 266. 
15 GUIMARÃES, Luiz Antônio Valente. Op. Cit. p. 23. 
16 GUIMARÃES, Luiz Antônio Valente. Op. Cit. p. 266. 
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isso dava o direito de embarcar no navio de guerra português. No entanto, até essa necessidade 

se fazer presente esses moradores viviam sem a regulamentação do consulado, ou seja, viviam 

como brasileiros17. 

Como se pode observar, há uma discussão em aberto na historiografia sobre o lugar que 

o ódio aos portugueses ocupou quando se trata de explicar os motivos da revolta. Sendo assim, 

o objetivo central desta pesquisa foi compreender como os portugueses se relacionaram com a 

Cabanagem. Ou seja, seus pontos de vistas. O que se observou foi que entre os contemporâneos 

não havia o entendimento determinante de que a Cabanagem foi uma guerra especificamente 

ou unicamente contra os portugueses. As interpretações contemporâneas incluíram as reformas 

constitucionais de 1834, uma guerra contra o presidente da província ou uma guerra contra 

todos os brancos, sem especificação de nacionalidade, mas que não necessariamente excluísse 

os portugueses. Isso significa que se por um lado não se pode negar a existência de um ódio aos 

portugueses, por outro, não se pode afirmar que as causas da Cabanagem são decorrentes desse 

mesmo ódio. 

* 

Para a construção desta pesquisa, conjuntos de fontes produzidas por agentes externos, 

tanto do corpo diplomático como do corpo consular, foram analisadas. O corpo consular exercia 

as suas funções nos consulados, fixados na cidade de Belém. Já o corpo diplomático tinha 

funções e deveres que se diferenciavam dos deveres dos cônsules, e exerciam as suas funções 

em embaixadas e secretarias dos negócios estrangeiros. Grosso modo, o corpo diplomático tinha 

como principal função a representação de seu Estado no exterior enquanto os cônsules atuavam 

diretamente com os nacionais residentes nas cidades em que o consulado estava instalado. 

Assim, os documentos produzidos por essas duas instituições se complementam, pois tratam do 

assunto de modos diferentes, cada qual com a sua especificidade. E nesta pesquisa, as fontes do 

consulado português em Belém ajudaram a compreender grande parte do problema que 

envolvia a relação desses nacionais com a revolta.  

De maneira geral, os consulados produziram fontes com informações bastante ricas 

sobre as cidades de sua sede. Apesar disso, conforme explica Meireles Conceição Pereira, essa 

instituição “era naturalmente considerada menos importante pois o cônsul não tinha a atribuição 

de representação política do seu país, lidando fundamentalmente com os interesses económicos 

[...] e as necessidades privadas dos seus compatriotas”. Para a autora, isso refletiu nos trabalhos 

 
17 GUIMARÃES, Luiz Antônio Valente. Op. Cit. p. 264-266 
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dos historiadores, que privilegiaram a atuação dos agentes diplomáticos18. Laurence Badel, em 

“Diplomacy and the History of International Relations: Redefining a Conflictual Relationship”, 

discorre sobre como ocorreram mudanças significativas, desde o final do século XIX, no campo 

da história das relações internacionais e quais os problemas ainda existem. Mas dá destaque 

para as mudanças que ocorreram ao longo do século XX, quando o campo passou a abarcar 

também abordagens sociológicas e culturais. Ou seja, abordagens que buscavam entender como 

diversos agentes influíram nas relações entre os Estados, e que esta relação não se deu somente 

entre Estados, mas também entre organizações e pessoas. Segundo Badel, “this analysis helps 

us understand that state representation can be assumed by a subaltern actor, or even by a non-

diplomatic actor such as a company or an employers association. In return, it questions the 

porosity of the borders between public and private”19.  

Embora o Estado no século XIX requeresse para si a atribuição de representação própria, 

através de seu corpo diplomático, o que se percebeu foi que aqueles sujeitos considerados 

“atores subalternos” também impactaram o campo de relacionamento entre os Estados. Esse 

impacto ocorreu na Cabanagem, implicando em amplas negociações sobre delimitação de 

fronteiras por parte da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, depois que o primeiro 

dos presidentes cabanos criou um conflito com o cônsul francês20.  

Como dito, a pretensão central desta pesquisa foi compreender como os portugueses se 

relacionaram com a Cabanagem. Tendo em vista que embora não fossem agentes diplomáticos, 

os cônsules produziram documentos importantes sobre a vida cotidiana, política e econômica 

dos seus nacionais, a análise de tais fontes permitiu a aproximação sobre as principais demandas 

dos estrangeiros durante a guerra. 

Especificamente para o caso dos portugueses, os documentos do consulado em Belém 

permitiram uma análise sobre suas relações com a Cabanagem. As fontes acessadas nessa 

pesquisa foram produzidas a partir de 1834 por essa instituição, que durante a revolta teve dois 

cônsules: Francisco Gaudêncio da Costa, de 1831 a 1835, e Fernando José da Silva, de 1836 a 

meados do século. Ambos repassavam as principais informações dos acontecimentos da 

Cabanagem para a Coroa portuguesa, informando o número de mortos ou solicitando o envio 

de embarcações de guerra. Portanto, esses documentos se constituem de correspondências 

enviadas pelo consulado para diversas autoridades portuguesas e brasileiras e tiveram como 

 
18 PEREIRA, Conceição Meireles. O Serviço Consular português da Regeneração ao fim da Monarquia – um 

estudo através do Diário do Governo. População e Sociedade CEPESE Porto, vol. 32 dez 2019, pp. 144-156. P. 

145-146. 
19 BADEL, Laurence. “Diplomacy and the History of International Relations: Redefining a Conflictual 

Relationship”, Diplomatica, v. 1, 2019, p. 33-39. P. 39. 
20 Essas questões estão aprofundadas nos capítulos 3 e 4 



 

14 

 

foco o tratamento de assuntos variados, que diziam respeito à província e aos seus moradores 

portugueses. Sendo assim, por exemplo, há correspondências sobre a importação de bens de 

consumo local, tentativas de solução de problemas que envolviam os testamentos e 

transferência de bens, comunicações com os consulados instalados em outras províncias e 

reclamações diversas. Logicamente, os principais assuntos envolviam a Cabanagem e por isso 

estes documentos são importantes. Exemplo disso foram as demandas que surgiram durante a 

guerra e que giraram em torno do uso de portugueses para comporem as forças armadas que 

lutaram contra os cabanos21. 

Outros conjuntos documentais pertencem ao Arquivo Público do Estado do Pará e são, 

principalmente, correspondências dos cônsules para os presidentes de província. Em geral eles 

tentam resolver problemas envolvendo o comércio e os bens dos particulares de seus países. 

Essas correspondências englobam os representantes de outras nações, como da Inglaterra e seu 

de cônsul John Hesketh; da França e Diniz Crouan; dos Estados Unidos e Charles I. Smith; e 

do vice-cônsul da Espanha, Vicente Ruiz.  

Além dos cônsules, nesta documentação há correspondências escritas por comandantes 

de navios de guerra desses países, também endereçados aos presidentes. Este é o caso de 

Everard B. Home, então comandante da Corveta de guerra inglesa Racehorse, que se 

comunicou constantemente com os presidentes da província. De forma geral, os comandantes 

se comunicavam quando o assunto dizia respeito ao transporte dos respectivos nacionais para 

outras partes da província do Grão-Pará ou até mesmo para o Maranhão. Mas os comandantes 

também se constituíram como agentes ativos na revolta. Dessa forma, esses documentos 

possibilitaram uma abordagem comparativa entre as maneiras de se observar e de reagir durante 

a revolta entre os nacionais dos países citados. Por isso a importância desses códices, pois a 

multiplicidade de correspondências de agentes consulares diversos permite contrapor as 

narrativas e as interpretações criadas pelos portugueses22. 

Cada consulado estava submetido a sua própria Secretaria de Negócios Estrangeiros. 

No caso do Império do Brasil, essa Secretaria também teve papel importante, pois tinha como 

objetivo orientar as ações dos presidentes. Principalmente diante das situações em que deveriam 

se relacionar com as autoridades de outros países. São importantes na medida em que nos 

permitem analisar, por meio das informações que trazem, as maneiras como a Secretaria e o 

próprio Governo brasileiro interpretaram a guerra. Dessa forma, com a análise desses 

 
21 Grêmio Literário Português em Belém: Consulado Português em Belém – Correspondência Oficial (1836-1841) 

e Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério dos Negócios Estrangeiros, caixa 306. 
22 Arquivo Público do Estado do Pará: Códice 993 (cônsules 1835-1836); Códice 1059 (cônsules 1837-1838); 

Códice 1101 (cônsules 1939-1840) 
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documentos é possível chegar a algumas conclusões preliminares. Como será abordado no 

último capítulo, tanto o Governo brasileiro como o Governo português não criaram mecanismos 

suficientes para diferenciarem brasileiros de portugueses. No contexto dessa guerra, essa foi 

uma questão muito levantada, porque os homens brancos acabaram sendo incluídos 

obrigatoriamente nos alistamentos que seriam destacados para lutarem contra os cabanos. No 

entanto, os moradores estrangeiros deveriam ser isentos dessa obrigatoriedade. Seja porque não 

havia realmente condições, seja porque não era interessante, os dois governos deram 

justificativas bastante parecidas para afirmar que a distinção entre as pessoas das duas nações 

não seria plenamente possível. Portanto, esse exemplo demonstra que as discussões que 

ocorreram dentro da Secretaria podem ajudar a explicar a Cabanagem23.  

Da mesma maneira que os comandantes de navios franceses e ingleses foram sujeitos 

ativos na revolta, o comandante português Isidoro Guimarães desempenhou um papel central 

nas batalhas mais graves da guerra, ocorridas em agosto de 1835. Sob sua responsabilidade 

estava a Corveta Elisa, uma embarcação de guerra portuguesa e designada pela Coroa para 

auxiliar os nacionais, tal como outros países fizeram. Posteriormente, quando Isidoro 

Guimarães já havia retornado ao seu país, emitiu um folheto relatando a sua atuação na cidade 

de Belém com a finalidade de aumentar o seu nível hierárquico militar pelos serviços prestados 

à monarquia. Muito por conta disso, a sua narrativa o coloca em um papel central para criar um 

acordo entre o presidente cabano e o presidente recém-chegado em Belém, enviado diretamente 

pela regência. O acordo resultou na entrega da presidência, mas durou poucos dias. Resultando 

na reconquista da capital. Isidoro Guimarães permaneceu poucos meses no porto de Belém. No 

entanto, o relatório produzido, em conjunto com as correspondências anexadas pelo próprio 

autor, é um rico relato dos dias mais críticos da guerra. O relatório se torna ainda mais 

importante por ter sido escrito por um português e porque o autor anexou uma reclamação 

coletiva dos nacionais resgatados em sua embarcação24. Dessa forma, se constitui uma fonte 

importante para compreendemos suas visões sobre a guerra. Foram esses portugueses, 

resgatados pela Corveta Elisa em agosto de 1835, que passaram a pedir para retornarem à Belém 

em fevereiro de 1836. Portanto, as mesmas pessoas que receberam o socorro do comandante 

Isidoro Guimarães, posteriormente, passaram a serem auxiliados pelo cônsul e negociante 

Fernando José da Silva, produtor do primeiro conjunto documental citado. 

* 

 
23 Arquivo Histórico do Itamaraty: Secretaria dos Negócios Estrangeiros: 308.04.11 - Província do Pará. 

Correspondência. Avisos expedidos 1826-1858. 308.04.1 – Ofícios ao Governo do Pará 1825-1841 
24 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836 
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Os debates aprofundados sobre essas problemáticas estão nos capítulos que se seguem. 

No primeiro capítulo, a Cabanagem é discutida como uma guerra plural. Ou seja, foram várias 

guerras decorridas entre 1835 e 1840. Somente recentemente a historiografia começou a 

abordar o tema em sua multiplicidade. Isso tornou ainda mais improvável a tese do ódio aos 

portugueses. Neste capítulo, a historiografia sobre a revolta foi problematizada, assim como as 

narrativas que se criaram sobre os cabanos desde o século XIX. 

 O segundo capítulo procura apresentar as discussões políticas que ocorriam na década 

de 1830 no plano nacional. Dado que o Ato Adicional de 1834 causou um profundo 

descontentamento no grupo liberal da província, isso é importante porque este foi o mesmo 

grupo que formou a cúpula do governo cabano, ainda que sem um de seus mais proeminentes 

membros: o cônego Batista Campos.  

O terceiro capítulo traça um perfil populacional dos portugueses no Brasil, e 

especificamente no Pará. Diante das semelhanças que ainda existiam entre alguns brasileiros e 

portugueses e do uso constante das duas nacionalidades, foi discutido como na década de 1830 

ainda não havia a delimitação pronta e acabada de identidades distintas. Isso gerava certa 

confusão, inclusive em Portugal, e as instituições de representação estrangeira, mas 

especificamente os consulados, tiveram um papel importante sobre isso. O corpo consular 

representava o comércio, bens e os nacionais em cidades estrangeiras e a sua documentação é 

rica em informações, porque estavam envolvidos diretamente com os problemas cotidianos que 

surgiam, alguns decorrentes da dificuldade em identificar uma pessoa como brasileira ou 

portuguesa. 

O quarto capítulo trata especificamente de que forma os portugueses viveram quando a 

cidade de Belém estava sob o governo dos cabanos. Esse capítulo demonstra que os portugueses 

não foram o único alvo dos rebeldes, mas, ao contrário disso, diversos outros estrangeiros se 

sentiram diretamente ameaçados. Isso porque surgiu um entendimento, em meados de 1835, 

quando a cidade foi novamente tomada, de que os cabanos se voltaram contra todos os 

estrangeiros. Antes de agosto daquele ano, as interpretações eram a de que os cabanos lutavam 

contra o então presidente Lobo de Sousa, ou porque foram impactados negativamente pelas 

mudanças do Ato Adicional. Entre março e agosto, no entanto, as autoridades estrangeiras 

passaram a relatar um ataque direto aos seus nacionais. 

Por fim, o quinto capítulo aborda como os portugueses viveram durante a repressão 

efetuada pelos presidentes de província entre 1836 e 1840. De um modo geral, os lusos foram 

atingidos porque foram obrigados a servir nas tropas. A justificativa era, justamente, de que não 

se podia diferenciar um português de um brasileiro.   
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1. A multidão cabana e a sua pluralidade 

 

 

Os estudos que hoje salientam a necessidade de se observar a Cabanagem como uma 

guerra em que várias demandas estavam em disputa não o fazem por mera retórica. A 

historiografia percorreu um longo caminho para que os cabanos fossem compreendidos como 

um grupo vasto e que buscavam por desfechos diferentes para a revolta.  

É importante compreender que durante todo o século XIX e início do século XX, essa 

variedade de sujeitos não foi observada como portadora de lógicas próprias. Isso significa que 

a maioria dos paraenses envolvidos na cabanagem tiveram a sua luta explicada sob um viés que 

os animalizava. Principalmente quando se tratava da população indígena, negra ou mestiça, 

ocupantes de postos de trabalhos forçados ou escravizados, moradores dos interiores da 

província ou pequenos produtores de subsistência. 

Os meios e os caminhos encontrados por essa população para levar adiante as suas lutas, 

foram entendidos como falta de racionalidade ou como o resultado de suas inclinações aos 

instintos. Como será demonstrado, essa perspectiva, além atravessar o século, foi empregada 

para diversas outras multidões, em outros tempos e espaços. Ultrapassou os limites dos estudos 

científicos e foi empregada em outros tipos de texto, como nas ficções de diversos contos 

famosos, romances, peças teatrais e em notícias diárias. Tanta variedade de textos abordando 

as multidões como irracionais, certamente, deixou como consequência a invisibilidade dessas 

pessoas enquanto possuidora de meios próprios de atuação. 

No entanto, não se trata de uma tarefa fácil demonstrar essa pluralidade e as razões que 

estavam guiando as ações dos cabanos. A principal razão é o silenciamento das fontes, em certa 

medida, mas, principalmente, o reforço constante dessa perspectiva que adjetivava 

negativamente a população. Além dos formatos de textos citados acima, essa perspectiva foi 

comum em documentos de circularidade interna, escritos entre as autoridades da província, e 

que se constituem como as principais fontes de diversas pesquisas. Mas a despeito desses 

discursos amplamente encontrados nas fontes documentais, pesquisas recentes – frutos de um 

longo caminho na historiografia - têm apontado caminhos pelos quais é possível compreender 

a revolta a partir de outros pontos de vista. 

A participação na Cabanagem de moradores tão diversos, como foi mostrado por 

Leandro Mahalem de Lima, por exemplo, evidencia que existiram mais de uma guerra e que os 

seus significados também foram diversos. Conforme este autor, em sua dissertação “Rios 

Vermelhos: perspectivas e posições de sujeito em torno da noção de 'cabano' na Amazônia em 
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meados de 1835”, “toda a estrutura do Estado e toda a ocupação humana da Amazônia brasileira 

em formação estava em disputa. O Estado, o território e os sujeitos; tudo estava em questão”25.  

Depois de pouco tempo decorrido da tomada da Capital, em 7 de janeiro, as vilas e os 

povoados dos interiores passaram a ser disputadas por outros grupos de cabanos, que se 

organizavam em expedições armadas. Conforme explicado por Mahalem, esses avanços pelo 

interior se davam em torno das figuras dos chefes ou capitães, que se articulavam entre si, mas 

não deixavam de ter uma considerável autonomia26. Em meio ao crescimento da revolta e seu 

avanço pelo interior, conforme o mesmo autor, é “possível que se diga que todos os sujeitos, 

em todo o território da Amazônia brasileira deste período, estavam envolvidos nas disputas. [...] 

Todos haveriam de se posicionar e de estabelecer alianças”27. 

Tendo isso em vista, é possível compreender que os diversos grupos se organizavam em 

torno de objetivos diferentes, e que suas estratégias dependiam de diversos fatores, como 

conhecimentos prévios, inclusive os caminhos da floresta amazônica, seus rios e afluentes. E, 

como dito, embora mantivessem certa articulação, atuavam de maneira autônoma. Partindo do 

princípio de que se tratou de uma guerra feita por gente muito diversa étnica e socialmente, a 

interpretação de que o seu início e sua manutenção foram estabelecidos por um único motivo, 

por exemplo o ódio aos portugueses, perde sentido. Ou seja, não é suficiente para explicar o 

que movia os agentes sociais que formaram a multidão cabana. Ainda que articulados, como 

afirmado acima, os grupos se propunham a defender objetivos diversos, que vão além de um 

sentimento de ódio aos portugueses28.  

Cada grupo de cabano tinha o seu próprio espaço de experiência, que orientava as suas 

pretensões e as suas maneiras de luta na guerra. Embora todos partilhassem das mesmas 

estruturas impostas pela colonização e depois pela formação do Estado brasileiro, existiram 

diferenças entre a população sobre os seus trabalhos – forçados ou escravos -, sobre sua 

densidade populacional por região e sobre como foram inseridos nessa sociedade. Essa 

diferença entre os grupos também ocorria sobre como estruturavam as suas lógicas internas. No 

entanto, isso nem sempre foi notado pela historiografia, principalmente ao longo do século XIX. 

Por conta disso, este capítulo pretende apresentar e discutir como a Cabanagem foi abordada 

desde o século XIX, levando em conta que, de maneira geral, as abordagens científicas estavam 

 
25 LIMA. Leandro Mahalem de. Rios Vermelhos Op. Cit.  p. 82. 
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Nesse sentido, em que as demandas foram muitas, há, por exemplo, o artigo BEZERRA NETO, José Maia. 

Ousados e insubordinados: protesto e fugas de escravos na Província do Grão-Pará - 1840/1860. Topoi, Río de 

janeiro, vol. 2, p. 73-112, 2001. 
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vinculadas aos paradigmas existentes. Além disso, esses discursos extravasavam para fora dos 

círculos científicos, pois foram usados em outros meios de escrita. 

Mas além da multidão cabana, formada por gente pobre e marginalizada, outros povos 

e outras multidões também foram observados e descritos como o que havia de pior na sociedade. 

Os discursos guardam bastante semelhança entre si porque assimilavam essas pessoas a um 

estado animalesco de existência. Nesse sentido, diversos grupos populacionais para além da 

América foram analisados por cientistas e por diversos outros letrados, incluindo literatos. 

Essas análises criaram uma imagem semelhante sobre tais populações, uma vez que não se 

enquadravam perfeitamente naquilo que se entendia por civilização no século XIX. Ou seja, 

desde povos originários, pessoas escravizadas ou proletariados em centros urbanos, todos 

apresentavam características indesejáveis e isso se tornava ainda mais intolerável quando se 

juntavam em multidão. 

 

1.1. A multidão no século XIX: perspectivas de análises e narrativas sobre populações 

marginalizadas 

 

No ano de 1840 a multidão londrina foi tema de um conto escrito por Edgar Allan Poe. 

O personagem do conto é o responsável por narrar a sua observação sobre principais avenidas 

da cidade. O anoitecer fazia com que o aglomerado de gente aumentasse e que pessoas 

diferentes começassem a surgir: o fim do dia levava embora os funcionários de firmas e 

comerciantes apressados, “a porção mais ordeira da turba”, e trazia a “raça dos batedores de 

carteiras que infesta todas as grandes cidades”. Dessa forma, o autor segue caracterizando as 

pessoas: 

“Descendo na escala do que se chama a “gente de bem”, encontrei alvos para 

especulações mais profundas e mais sombrias. Vi judeus bufarinheiros, com olhos de 

falcão cintilando num semblante onde tudo o mais era abjeta humildade; atrevidos 

mendigos profissionais hostilizando mendicantes de melhor aparência, a quem 

somente o desespero levara a recorrer à caridade noturna; débeis e cadavéricos 

inválidos, sobre os quais a morte já estendera sua garra, esgueiravam-se pela multidão 

[...] bêbados e indescritíveis; uns esfarrapados, cambaleando inarticulados, o rosto 

contundido e os olhos vidrados; outros, de trajes ensebados, algo fanfarrões, lábios 

grossos e sensuais, a face apopleticamente rubicunda [...] carregadores de anúncios, 

moços de frete, varredores, tocadores de realejo, domadores de macacos ensinados, 

cantores de rua, camelôs, artesãos esfarrapados e trabalhadores exaustos, das mais 

variadas espécies – tudo isso cheio de bulha e desordenada vivacidade, ferindo-nos 

dissonantemente os ouvidos e provocando-nos uma sensação dolorida nos olhos”29. 

 

 
29 POE, Edgar Allan. Histórias Extraordinárias. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 258-269. 
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Esses moradores de Londres têm a vida totalmente fora do esperado para uma 

civilização e os seus corpos mirrados e maltrapilhos eram a prova material disso, a ponto de 

gerarem uma “sensação dolorida nos olhos”. Eles eram o “refugo”, a consequência indesejável 

da necessidade constante de mão de obra para a cidade. 

Esta observação passiva foi interrompida quando o narrador encontrou alguém para 

ocupar totalmente a sua atenção. Era um velho homem cuja aparência, para o narrador, poderia 

servir como modelo pictórico para o próprio demônio. O choque diante de tal figura levou o 

observador a segui-lo, impelido pela intenção de saber mais sobre o homem. Mas em certa 

altura percebeu que o homem apenas andava, sem destino e sem razão nenhuma saiu do centro 

da cidade para o bairro mais afastado, nos limites da cidade, para em seguida voltar ao centro. 

Passava o dia e a noite andando para “cá e para lá”. Isso fez o personagem concluir que esse 

homem fazia parte do tipo do “gênio do crime profundo. Recusa-se a estar só. É o homem da 

multidão”30. O homem e a multidão da qual ele é parte integrante eram, portanto, inteligíveis. 

Um aglomerado sem razão. 

Este famoso conto trata de uma multidão específica: permanente, que passou a existir o 

tempo todo pelas ruas londrinas. Escritores ou pesquisadores sociais passaram a se ocupar 

frequentemente com essa nova multidão: sua estética, seus “delírios”, seus avanços pelas ruas 

da cidade industrializada e suas ações se tornaram um problema grave porque, entre os riscos 

que se vislumbravam, a qualquer momento ela poderia romper o “edifício social”.  

Essa multidão é diferente da multidão analisada aqui neste trabalho. A tratada no 

trabalho literário é a multidão permanente. A que se aglutinou por aproximadamente cinco anos 

no Grão-Pará não era permanente. São tipos diferentes de multidões ou de aglutinações de 

pessoas com objetivos e necessidades diversas. Mas apesar das diferenças, a assimilação ao 

crime e ao irracional foram comuns a ambas. Ou seja, apesar de existirem por motivos 

diferentes, se manterem de forma permanente ou intermitente e em locais nos quais a 

organização do trabalho se dava também de formas distintas, ambas ocorreram no século XIX 

e as análises e descrições que se faziam delas – e das pessoas que as compunham - partilhavam 

de argumentos muito próximos. Esses argumentos buscavam desqualificar essas multidões, 

criando características de irracionalidade. Mesmo que talvez seja possível não entender os 

cabanos como uma multidão, é possível encontrar muita similaridade nos discursos que delas 

se faziam. 

 
30 Idem. 
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Apesar de todas as diferenças que existiram, os contemporâneos enxergavam muitas 

semelhanças, principalmente porque havia o estabelecimento de vínculos entre “a miséria, a 

barbárie e o crime”31. Dentro ou fora da Europa, todos aqueles que de alguma maneira 

colocavam em risco o edifício social passavam a ser observados dentro de uma hierarquização 

social, que inferiorizava em estratos sociais essas pessoas. Trabalhadores intermitentes, 

miseráveis, mendigos, desempregados, escravizados ou trabalhadores forçados ... todos 

estavam a parte da sociedade civilizada e eram vistos como um risco ou, no mínimo, um peso. 

Todos formavam – ou poderiam formar - uma terrível multidão associada a miséria, barbárie e, 

portanto, ao crime. 

As semelhanças apontadas pelos observadores não deixam de ter respaldo na 

composição das massas. E uma das semelhanças, como já apontado, é a sua composição por 

gente pobre e marginalizada. Além disso, cabanos e certos operários tinham pelo menos mais 

uma caraterística em comum: a resistência – ainda que não opcional em certos casos – de 

manterem um trabalho regular32. De um lado do Atlântico havia a grande possibilidade de viver 

como desempregado em South London ou East End. Do outro lado, havia a possibilidade 

bastante concreta de formar parte da população pobre, forçada ao trabalho ou escravizada.  

As vielas com água podre, as casas maltrapilhas, as cabanas na floresta tropical, seja 

como for ou aonde for, na narrativa da maioria dos letrados essas visões geravam espanto e 

desagrado. Essa população empurrada para uma existência tida como miserável, mirrada e suja 

carregavam características físicas que eram interpretadas como traços de falhas morais. E essas 

descrições eram empregadas para grupos populacionais dos dois lados do Atlântico, como uma 

forma de demonstrar a sua indefinição e apagamento enquanto sujeitos sociais: 

 

“A indefinição que o conde de Suzannet, entre outros viajantes, via nas faces 

indistintas do negro, diz um pouco da forma como os europeus também enxergam as 

multidões em suas cidades, cujos corpos revelam os “traços de caracteres morais”, 

testemunhos “da violência, da feiura e da periculosidade atribuídas ao físico popular. 

As classes laboriosas são as classes perigosas”. A relação entre estas imagens da turba 

e do selvagem, ou do homem colonial, são estreitas: passamos “de uma observação 

etnográfica do homem distante a uma inspeção filantrópica do homem próximo””33. 

 

Portanto, todas essas pessoas pareciam ter algumas coisas em comum: a sua 

marginalização e a sua desqualificação feita de forma proposital nas descrições que se faziam 

 
31 BRESCIANI, Maria Stella Martins. Londres e Paris: o espetáculo da pobreza. 10 ed. São Paulo: Brasiliense, 

2004. p. 52. 
32 BRESCIANI, Maria Stella Martins. Op. Cit. p. 68. 
33 FILHO, Amilcar Torrão. Biblioteca mundi: livros de viagem e historiografia brasileira como espelhos da nação. 

Projeto História nº 42. Junho de 2011, p. 111-141. p. 127. 
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delas. A comparação entre populações marginalizadas parecia ter um mesmo fundo: o trabalho, 

ou melhor, a falta de um trabalho regular atrelado de maneira definitiva à produção. Porque a 

falta de uma ocupação regular era a base para uma vida nômade e lançada à sorte e, portanto, 

as chances de um motim aumentavam. Conforme Maria Stella Martins Bresciani, para políticos 

e cientistas contemporâneos, “nesse ponto o trabalhador se iguala ao selvagem, pois tem sua 

vida subordinada às oportunidades do jogo do mercado e aos caprichos do acaso”. Dessa forma, 

a irregularidade na vida e no trabalho eram características malvistas, entendidas como um grave 

problema porque fazia com que a população não fosse fixa e, por isso, degradada. Tal “como o 

selvagem, o proletário da indústria se encontra sujeito ao nomadismo desde a infância, quando 

se une aos bandos de crianças que vagabundeiam pelas ruas, até a idade adulta”34.  

A maneira como a multidão estava inserida na cidade no século XIX causava medo. O 

seu movimento contínuo é que “o mais o assusta, a impossibilidade de localizá-la. E seu recurso 

para excluí-la, para isolá-la do povo, é a lei”. É possível entender que a narrativa que se fazia 

dessa população era uma forma de excluí-la e era também baseada em preconceitos que se 

fortaleceriam ao longo daquele século dentro das ciências e da política. E uma das maneiras de 

se fazer isso foi negar-lhes a capacidade de raciocínio próprio, assim como ocorria quando 

descreviam outros povos: “embrutecidos pela miséria se igualam aos selvagens da África e da 

América na sua paixão pela bebedeira e pelas orgias de sangue e de ferimentos”35. Portanto, 

esse quadro de desqualificação e animalização, em que as paixões pelo crime e pela vida 

desregrada são características sempre associadas a essas populações, foi constantemente usado 

no XIX para as análises das multidões, mesmo quando elas fossem fundamentalmente 

diferentes. 

Conforme explicado por Sidnei Munhoz, o fenômeno da multidão ocupou de maneira 

recorrente diversos letrados ao longo de todo o século XIX, principalmente por causa da 

Revolução Francesa e do alto crescimento da população em Londres. Mas, de maneira geral, as 

análises acabaram por criar uma tipificação das multidões. E um dos nomes mais importantes 

sobre o assunto é Hippolyte Taine. Sua obra contém argumentos que tipificam a Revolução 

Francesa e a multidão vinda dos campos. Assim como alguns autores de seu tempo, Taine se 

baseou em “abstrações, caracterizando os integrantes desses protestos sociais como bandidos, 

criminosos, vagabundos, arruaceiros, prostitutas, pessoas sem residência fixa etc”36.  

 
34 BRESCIANI, Maria Stella Martins. Op. Cit. p. 58 
35 BRESCIANI, Maria Stella Martins. Op. Cit. p. 59. 
36 MUNHOZ, Sidney José. “O legado de E. P. Thompson ao estudo das multidões e dos protestos populares” In: 

MULLER, Ricardo Gaspar e DUARTE, Adriano Luiz (ORG). E. P. Thompson: política e paixão. Chapecó, SC: 

Argos, 2012. p. 107. 
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Embora não tenha realizado a mesma consulta de folego feita por Antônio Raiol nos 

arquivos para escrever Origines de la France contemporaine (1878), os dois autores escreviam 

contemporaneamente e tinham argumentos muito semelhantes. O autor francês descreveu a 

multidão como um “animal” e o motim popular como um “um movimento de bruto exasperado 

pela necessidade e enlouquecido por uma suspeita”37. A sua caracterização das massas, 

conforme exposto por Julia, visivelmente influenciou outros autores neste final de século. E, 

embora houvesse vozes dissonantes entre os estudiosos e observadores das multidões, essa 

perspectiva desqualificadora foi hegemônica e abriu caminho para os estudos sobre 

criminologia e psicologia das massas, influenciando Scipio Sighele, Gabriel Tarde e, entre os 

mais lidos, Gustave Le Bon. Este último autor publicou no ano de 1895 “A psicologia das 

multidões” e foi traduzido para mais de 17 línguas38.  

Não é a intenção deste texto rastrear como e quando esses autores foram incorporados 

em discursos construídos em outros países, como o Brasil. Mas é possível observar que havia 

uma perspectiva dominante e que esta perspectiva desqualificava toda e qualquer 

movimentação social dos sujeitos que foram marginalizados. Essa desqualificação operava em 

dois sentidos: se dava no plano individual como foi o caso do conto acima citado, ao descrever 

um homem sem propósito a não ser o de perambular pelas ruas. No outro sentido, as multidões 

como um todo eram descritas sem sentido próprio, como se ela formasse um único grande e 

vivo aglomerado. Nesse sentido, talvez seja possível fazer um paralelo, grosso modo, com o 

livro O Cortiço de Aluísio Azevedo. Uma vez que todas aquelas pessoas eram movidas por 

seus instintos e juntas formavam o Cortiço, praticamente um personagem a parte no livro. Dessa 

forma, o letrado ou estudioso poderia ajustar a sua lente e focar no individuo ou no grupo, pois 

de toda forma o que se observaria seria a irracionalidade, os instintos e os defeitos morais. 

Conforme exposto por Sidnei J. Munhoz, seja na literatura ou nos estudos sociais e 

historiográficos, se formou uma visão reacionária sobre o tema que se tornou hegemônica. 

Entendia-se que a multidão era uma “expressão da barbárie e do primitivismo a que estava 

submetido o “populacho”. Assim esses novos atores sociais eram retratados como componentes 

das “classes perigosas” que ameaçavam todo o edifício social”39.  

Esse sentimento também era partilhado por Domingos Antônio Raiol. Advogado e 

historiador, passou toda a segunda metade do século XIX pesquisando e escrevendo sobre a 

Cabanagem. O resultado foi uma pesquisa muito rica e extremamente valiosa para a revolta, 

 
37 JULIA, D. A Violência das multidões: É possível elucidar o desumano? IN: BOUTIER, J. JULIA, D. (Org.). 

Passados recompostos, campos e canteiros da história, RJ, FGV/UFRJ, 1998. p. 217. 
38 JULIA, D. Op. Cit. p. 217-219. 
39 MUNHOZ, Sidney José. Op. Cit. p. 108. 
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não somente pelas interpretações dadas por Raiol mas também pela anexação de centenas de 

documentos. O autor acreditava que a sedição era uma característica universal da sociedade 

moderna, por conta da queda das monarquias, seu poder e prestígio. Os acontecimentos no Pará 

eram uma repetição de atos já apresentados ao mundo pela Revolução Francesa40. Portanto, a 

formação da multidão era entendida como uma crise geral, iniciada justamente no século do 

progresso. Portanto, além dos autores citados acima, essa perspectiva foi presente em escritos 

sobre a Cabanagem e sobre os sujeitos sociais que lutaram na revolta. 

 

1.2. A multidão cabana à luz do século XIX: continuidades dos paradigmas sobre 

populações marginalizadas na província do Grão-Pará 

 

Como se pode notar, havia um paradigma dominante para analisar as multidões ao longo 

do século XIX. E esse paradigma se fez presente nas análises sobre a multidão cabana, que, 

assim como as outras, foi indistintamente ligada ao crime, desorganização, insalubridade, 

barbaridade, feiura, submissa aos instintos e aos maus sentimentos.  

Essa construção se desenvolveu nas relações de contrastes entre quem escrevia a 

representação e entre quem era representado. Se forjou a caracterização do cabano evidenciando 

a sua diferença daquilo idealizado como bom, condição que quem escrevia pretendia para si. 

Essa relação que se dava na descrição do outro, baseada na alteridade, ultrapassou os espaços 

científicos e de produção historiográfica, ocorrendo também em obras literárias. Tal como 

Raiol, outros escritores narraram os cabanos de maneiras semelhantes, animalizando-os. E, 

portanto, requerendo para si uma identidade que, no contraste criado, seria a do homem 

civilizado, polido, racional, organizado e intelectual, ligado ao ofício da escrita.  

Dessa maneira podemos entender “Ódio de Raça”, peça teatral elaborada pelo 

português Francisco Gomes de Amorim. Nela o autor relata indiretamente os anos em que 

vivenciou a Cabanagem, antes de voltar para Portugal e estabelecer uma carreira de escritor. A 

narrativa, além de se beneficiar da própria experiência vivida de seu autor, apresenta a 

Cabanagem a partir da perspectiva de um português. É também de sua autoria o romance “Os 

selvagens”, que conta a história de dois irmãos índios cristianizados e que tem como plano de 

fundo a guerra. Os dois irmãos ocupam os papeis principais na narrativa, além de serem os 

 
40 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. IN: DANTAS, Monica 

Duarte (Org.). Revoltas, motins, revoluções: Homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Alameda, 2011. p. 211. 
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heróis da trama. Dentro da obra, os dois são a representação literária dos tapuios, amplo grupo 

social que, junto com os demais indígenas, formavam a maior parte da população da 

província41.  

Dessa forma, a escrita sobre os cabanos de Domingos Antônio Raiol e Francisco Gomes 

de Amorim estão também conectadas com o paradigma acima descrito, em que a multidão e os 

indivíduos que a formam estão inclinados aos seus instintos e o seu valor de luta social é 

esvaziado de sentido.  

 

1.2.1. Aspectos da cabanagem na obra de Domingos Antônio Raiol 

 

De maneira geral, as pessoas descritas por Antônio Raiol eram principalmente os 

tapuios, indígenas que muitas vezes há mais de décadas não conviviam em suas comunidades 

originais. Foram incorporados aos costumes dos moradores brancos, em diversificados graus, 

e formavam uma camada do estrato social considerada subordinada. Poderiam ter atividades 

econômicas, produções rurais e até mesmo – em poucos casos comprovados – escravaria. Como 

também poderiam não ter estabelecimento ou ocupação fixa42. A essa camada dos moradores 

paraenses, assim como aos escravos, não era atribuída racionalidade alguma. Suas ações eram 

entendidas como parte de alguma incapacidade ou impulso selvagem.  

Este autor foi um dos historiadores de uma geração que pretendia fazer a história do 

Estado, dos grandes nomes e da monarquia. Paraense, nascido na Vila de Vigia, em 1830, teve 

como formação a graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, na Faculdade de Direito de Olinda, 

formando-se em 1854. A Faculdade em seus primeiros anos vinculava-se fortemente ao 

 
41 SAMPAIO, Patrícia M. Melo. Escravos e escravidão africana na Amazônia. IN: O fim do Silêncio. Presença 

Negra na Amazônia. SAMPAIO, Patrícia M. Melo. Belém: Editora Açaí/CNPq, 2011. p. 36. 
42 O trabalho de Michelle Carolina de Britto aborda a questão de índios proprietários de escravos com dados 

estatísticos relativos ao século XVIII, com exemplos de como a propriedade escrava poderia ser útil aos índios, 

como foi o caso da família de André Cardoso. BRITTO, Michelle Carolina de. O Diretório Pombalino e os índios 

no Grão-Pará setecentista (1750-1798). p. 71-74. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em História) – 

Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2014. Sobre 

Raiol, de forma específica, nos três volumes de sua obra se observa exemplos das descrições empregadas para os 

indígenas, algo que tentei explorar e esclarecer nas páginas seguintes. De toda forma, os três volumes são uma 

valiosa leitura. RAIOL, Domingos Antônio. Motins políticos ou história dos principais acontecimentos políticos 

da província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém: UFPA, 1970. Sobre os tapuios, como dito, eram 

indígenas com variados graus de relacionamento na sociedade paraense. Eram também indígenas que ao serem 

introduzidos em missões, e depois vilas, se relacionaram com outros grupos étnicos. Embora se possa dizer que 

tapuio é um termo demasiadamente genérico, é importante também levantar a questão de que, ao propor definir de 

forma mais delimitada os tapuios corre-se o risco de excluir, muito mais do que explicar. Sobre os debates em 

torno dessa questão, ver: FERREIRA, Samuel Rocha. “Filhos bastardos da constituição do Império": Trabalho 

compulsório indígena e a formação do Estado nacional na província do Pará (1826-1831). Dissertação de 

Mestrado em História –Universidade Federal de São Paulo. Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Guarulhos, 2020. p. 112-121. 
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romantismo. Entretanto, após a década de 1870, formou-se um movimento intelectual, 

conhecido como Escola de Recife, que incorporou os debates científicos circulantes na Europa 

e Estados Unidos. A natureza, então, passa a ser uma noção ainda mais importante, assim como 

raça, e entendidas a partir de paradigmas que se consolidavam ou já estavam consolidados, 

como o positivismo e o evolucionismo43. 

Após a sua formação, retornou a Belém, para se tornar funcionário público e advogado. 

A partir da década seguinte, 1860, foi eleito deputado e passou a transitar entre Belém e Corte 

de forma mais frequente. Essa foi a possibilidade para se fazer presente em debates políticos e 

científicos na capital de sua província e na Corte, lugar privilegiado para a ascensão de jovens 

intelectuais, principalmente quando possuidores de poder socioeconômico e contatos no 

referido meio44. Conforme apontado por Luciano Lima, isso era notado pelos contemporâneos, 

como foi observado por José Veríssimo, ao dizer que os poucos livros publicados foram fruto 

de alguma condição privilegiada dos sujeitos, entre os quais estavam ““Visconde de Porto 

Seguro, Pereira da Silva, Norberto Silva, Candido Mendes, Raiol, Couto de Magalhães, 

Caetano da Silva e outros””45. 

Antônio Raiol começou a escrever Motins Políticos em 1865, escolhendo um recorte 

cronológico para seu trabalho que se inicia em 1821 e se encerra em 1835. Nesse período,  a 

Província se viu diante de inúmeras mudanças políticas e sociais, como a sua transformação de 

Capitania para Província, participação de alguns paraenses nas Cortes de Lisboa, assim como 

discussões levantadas por esse evento. Seguiu-se e uma guerra civil na qual se disputava qual 

destino político seria o ideal para a região. E, por fim, chegando ao contexto da Cabanagem nos 

últimos volumes. Em 1866 se tornou sócio do IGHB terminando sua obra somente em 189046. 

Ou seja, passou praticamente toda a segunda metade do século XIX escrevendo sobre a 

província, consultando arquivos, transcrevendo documentos e montando sua biblioteca 

particular47. 

Sua posição social e de membro correspondente do Instituto está ligada com a sua 

produção intelectual e com a memória da cabanagem enquadrada pelos moldes oficiais do 

Estado. Isso no sentido de que, em sua visão, Motins Políticos não poderia ser apenas uma obra 

 
43 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Os Motins Políticos de um Ilustrado Liberal: História, memória e narrativa 

na Amazônia em fins do século XIX. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Belém, 2010. p. 22. 
44 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 23. 
45 VERÍSSIMO, José. Estudos brazileiros (1877-1885). Belém: Editores Tavares Cardoso. 1889. p. 6 APUD: 

LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 23. 
46 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 89. 
47 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 36. 
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intelectual, mas também um serviço que ele deveria prestar ao Império, que durante a Guerra 

do Paraguai precisava fortalecer seus ideais monárquicos48. Para o historiador Luciano Lima, 

existem outros fatos significativos para entender a defesa da monarquia construída por Raiol. 

Um deles foi fundação da Sociedade 15 de Agosto pelo autor, cuja finalidade era a de 

comemorar todos os anos a adesão do Pará ao Império. Os outros fatos apontados por Lima foi 

o recebimento do título de Barão de Guajará, no final da década de 1870, e as sucessivas vezes 

em que foi designado para ser presidente de províncias49. Ao longo de sua carreira política, 

sempre ligada ao partido liberal, Raiol foi eleito deputado para a legislatura de 1863 e 1866, no 

Rio de Janeiro. Também foi eleito para a Assembleia Provincial do Pará e, como dito, durante 

a década de 1880, foi presidente das províncias de Alagoas, Ceará e São Paulo. A sua carreira 

política terminou no ano de 1889, quando por vontade própria decidiu se manter fiel aos ideais 

monárquicos50. 

No entanto, as suas relações com a Cabanagem vão além do ofício de historiador e do 

fazer político. Seu envolvimento é de nascimento, uma vez que quando a guerra começou o 

autor tinha apenas cinco anos de idade. É também de importância notar que Raiol conhecia 

Eduardo Angelim, o último presidente cabano. No entanto, algo ainda mais particular o ligava 

de forma indelével àquela guerra: a chegada dos Cabanos na Vila de Vigia, resultou na morte 

de seu pai, Pedro Antônio Raiol51. A Cabanagem foi, então, o primeiro e mais marcante 

contexto social na infância e juventude do autor e seus primeiros estudos ocorreram ainda 

durante a reconstrução da província. Porém, o contexto em que se deram as suas atividades 

como advogado, funcionário público, político e escritor foram de grandes mudanças, como o 

crescimento do comércio da borracha e novas formas de socialização entre os intelectuais na 

capital Belém52. É também interessante ressaltar que a sua atividade de advogado no Pará foi 

beneficiada por suas boas relações com Bernardo de Souza Franco, também advogado, juiz de 

direito do cível durante a revolta, presidente e vice-presidente da província no final da 

Cabanagem, entre 1839 e 1841. Foi no escritório de direito de Souza Franco que Raiol iniciou 

a sua carreira de advogado na cidade de Belém53. 

Ou seja, o contexto pessoal de luto e esfacelamento de sua família, a amizade com um 

envolvido direto e os paradigmas de seu tempo são pontos muito importantes para entender 

 
48 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 92. 
49 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 29. 
50 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 43. 
51 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 756. 
52 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Op. Cit. p. 24. 
53 REIS, Nathacha Regazzini Bianchi. Motins Políticos, de Domingos Antonio Raiol. Memória e historiografia. 

Revista Intellectus / Ano 04 Vol. I – 2005 p. 2. 
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Raiol como um historiador. Grosso modo, o autor ajudou na sedimentação de uma memória 

nacional, que se constituía como oficial, baseada nas qualidades da monarquia e na sua 

importância frente aos destruidores do “edifício social”. Segundo Pollack, no século XIX, a 

memória nacional era a forma mais acabada de memória coletiva. As demais memórias, dos 

mais variados agentes e grupos, tornaram-se subterrâneas e marginalizadas frente à capacidade 

destruidora dessa memória coletiva54. Esse apagamento, como dito acima, é observável através 

do silenciamento das fontes produzidas durante a guerra ou a frequente utilização de termos 

animalescos para descreverem os cabanos. O texto de Raiol é fruto desse contexto. Os pontos 

de vista dos cabanos se tornaram subterrâneos e marginalizados porque eram totalmente 

contrastantes com a manutenção daquele “edifício social”. 

Embora apresente uma interpretação que desqualifica os rebeldes, não se deve negar a 

grande amostragem de documentos e outros méritos de sua obra. O autor constrói seus 

argumentos baseado em diversas situações sobrepostas que teriam formado o contexto social 

da revolta. Apesar de ter caracterizado a multidão como uma horda, aspectos regionais e 

nacionais foram analisados para que a revolta fosse explicada, dando conta de boa parte de sua 

complexidade. Para isso, consultou e reproduziu uma grande quantidade de fontes documentais 

de todo tipo, como o relato do comandante da corveta de guerra portuguesa Elisa, circulares, 

correspondências, ofícios, discursos e diversos outros tipos documentais. Isso indica a sua 

orientação positivista, presente em demais trabalhos, a escolha de fontes para que sustentassem 

as suas ideias e a defesa das forças legalistas no avanço contra os rebeldes55. Nada disso, no 

entanto, reduz a importância de Motins Políticos para a compreensão da Cabanagem, e da 

própria província, na primeira metade do século XIX. 

É também importante notar que o livro não faz uma narrativa dos acontecimentos 

somente. O autor vai muito além disso e procura explicar a Cabanagem e o seu contexto 

histórico. Ele entendeu a guerra como uma situação decorrente de causas e consequências, 

fazendo uma história política de cunho nacional e regional, mas totalmente atrelada ao social. 

Embora, como dito acima, ele faça uma defesa das forças legalistas e caracterize os rebeldes 

somente com adjetivos de desqualificação e animalização, a Cabanagem é tratada como uma 

guerra fruto de um emaranhado de circunstâncias correlacionadas. Talvez até mesmo as 

estruturas tenham sido mais valorizadas para explicar a Cabanagem do que a historiografia do 

 
54 POLLAK, Michel. Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos. No 10. Rio de Janeiro, 1989. P. 3-15. 

p. 2. 
55 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Op. Cit. p. 211. Forças legalistas ou forças legais são as enviadas pelo Rio 

de Janeiro na luta contra os cabanos, aparecerão no texto dessa maneira apenas para demarcarem a sua origem e 

objetivos. 
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século seguinte tenha feito. Nesse sentido, é interessante perceber que o autor coloca a 

Cabanagem dentro de crise profunda advinda com a queda do Antigo Regime, ou, como parte 

de problemas surgidos no mundo desde a Revolução Francesa. O autor acreditava que a sedição 

era uma característica universal da sociedade moderna, por conta da queda das monarquias, seu 

poder e prestígio. Em sua visão, os acontecimentos no Pará eram uma repetição de atos já 

apresentados ao mundo pela Revolução Francesa56. Portanto, a formação da multidão cabana 

foi entendida como parte de uma crise geral, iniciada justamente no século do progresso e que 

ocorria além das fronteias nacionais. 

Essas questões mostram que Raiol ajudou a compor uma historiografia nacional bastante 

rica e que não pode ficar circunscrita a poucos nomes como seus representantes. Juliana Saez 

de Carvalho, ao analisar a Revista do Instituto Histórico do Geográfico Brasileiro entre 1839 e 

1860, demonstrou que a produção historiográfica brasileira – que era feita principalmente 

dentro da revista – não se aglutinou em Francisco Adolfo de Varnhagen. Ou seja, apesar de 

figura bastante importante e conhecida, Varnhagen não foi a única voz dentro da revista e nem 

representou a única maneira de se escrever sobre o passado. Ao contrário, havia um debate na 

Revista e os indígenas tiveram um papel central. É o caso, por exemplo, de Gonçalves de 

Magalhães que em 1860 publicou o texto “Os indígenas do Brasil perante a história”. O texto 

debatia o livro “História Geral do Brasil” de Varnhagen e questionava os seus argumentos anti-

indígenas. Para Magalhães, “o estado nômade não diminuía o fato de que os indígenas viviam 

em estado social, eram sujeitos racionais e morais. A ideia de que esses povos eram agricultores, 

inclusive abria procedência para um debate que garantiria a eles direito a terra”57. 

Magalhães foi um dos principais autores do romantismo no Brasil, expoente do 

indianismo, que partia da perspectiva do indígena como ser puro e bom. O que já demarca uma 

diferença importante com relação a Varnhagen. Demarca também uma diferença entre ele e 

Raiol - embora deva-se notar que este último falava principalmente de uma multidão enfurecida, 

contra a qual tinha nutrido ódios pessoais -. Todavia, além de romancista, Magalhães foi um 

historiador importante dentro da Revista. Preocupado com a maneira como a história deveria 

ser escrita, refletiu que o ofício deveria buscar pela construção da verdade, “que não deveria 

agravar, nem diminuir os acontecimentos relatados”58. Pode-se dizer que em 1865, cinco anos 

depois da publicação de “Os indígenas do Brasil perante a história”, reconstruir a verdade 

 
56 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 211. 
57 CARVALHO, Juliana Saez. O indígena na produção historiográfica da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (1839 – 1860). Dissertação. Unifesp, 2021. p. 19. 
58 CARVALHO, Juliana Saez. Op. Cit. p. 126-127. 
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também foi uma das preocupações de Raiol, corroborada pela reprodução fidedigna de centenas 

de documentos, desde o primeiro volume de Motins Políticos.  

Portanto, como já foi dito, embora o autor paraense tenha desqualificado a multidão, a 

análise da Cabanagem é sofisticada e não foi pensada para ser apenas uma narrativa do 

acontecimento, mas também uma explicação: 

 

“Pensam alguns, é certo, que não poderei guardar a necessária imparcialidade neste 

meu trabalho, por ser eu político, quando pelo contrário esta condição é indispensável 

em quem se dedica à árdua tarefa da história. Só o homem político é que dá justo 

apreço aos fatos que ocorrem na vida dos povos; só ele é que os pode examinar com 

interesse, e os julga em suas causas e efeitos”59. 

 

O que se propõe neste capítulo é discutir como a narrativa de Raiol representa um recorte 

da Cabanagem, que fazia todo sentido para o século XIX. Mas isso não quer dizer que todos os 

historiadores que escreveram no século XIX compartilhavam exatamente das mesmas opiniões 

sobre como se deveria escrever história. Como demonstrou Juliana Carvalho, Gonçalves de 

Magalhães representou um debate em que os indígenas ocuparam um papel central na história 

das localidades e do Brasil. José Joaquim Machado de Oliveira, ex-presidente de província do 

Grão-Pará, escreveu “Qual era a condição social do sexo feminino entre os indígenas do 

Brasil?”, defendendo que as mulheres indígenas eram respeitadas instintivamente porque 

conservavam a vida. Outro exemplo foi a análise da história do Espírito Santo, através da 

reprodução de trinta documentos em 1856. Nessa ocasião, Oliveira reproduziu documentos que 

variavam do século XVI ao XIX e que tratam de diversos assuntos. Para Carvalho, não se 

tratava de mera reprodução de registros. Era propriamente um fazer historiográfico que precisa 

ser analisado tendo em vista todos os outros artigos publicados no período. A partir disso foi 

possível identificar que Oliveira, “pretendia contar a história do Espírito Santo a partir de várias 

vozes. A verdade não poderia ser alcançada se o historiador não articulasse documentações 

distintas”60. Raiol, por sua vez, deu inteligibilidade a um dos maiores movimentos sociais do 

Brasil. Seu fazer historiográfico também se dava pela reprodução de documentos diversos, ao 

final dos livros ou em nota de rodapé, mas associados à explicação no corpo do texto. 

Se por um lado Raiol abordou a Cabanagem como uma guerra complexa, por outro lado 

a multidão foi apresentada como uma turba, digna de medo e de espanto. No entanto, essa 

perspectiva se dava de maneira generalizada quando se tratava de observar uma multidão. Essas 

descrições não se restringiram ao estudo de Raiol, ou aos livros de Amorim, e são facilmente 

 
59 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 412. 
60 CARVALHO, Juliana Saez. Op. Cit. p. 111-116. 
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encontradas nas documentações produzidas pelas autoridades da província, mesmo antes da 

Cabanagem.  

Exemplo disso está na forma com que o barão de Bagé descreve os soldados da 

Província, enquanto ainda ocupava o cargo de presidente, no final da década de 1820: “O 

soldado do Pará, índio, meio selvagem, é em generalidade uma máquina a que facilmente se dá 

este, ou aquele impulso, incapaz de combinar duas ideias, não tem conhecimento exato do que 

é crime ou virtude [...]”61. Dessa forma, se percebe que o conhecimento que separa o crime da 

virtude tem como referencial, possivelmente, um conhecimento com bases na Europa, e que 

contrapõe a civilização com a “selvageria”, uma vez que se trata de um “meio selvagem”, sem 

capacidade de combinar ideias e identificar situações de virtude ou de criminalidade. 

Essa perspectiva, que chegou fortalecida ao final daquele século, foi amplamente 

empregada nos textos de Raiol, quando o autor descreveu os rebeldes que tomaram a cidade de 

Belém. Em sua narrativa, publicada a partir da década de 1860, o autor cria uma diferenciação 

entre pessoas que formavam camadas diferentes da sociedade. No entanto, essa diferenciação 

serve para evidenciar a ideia de que os soldados, em geral, poderiam ser igualados com “as 

últimas camadas sociais”62. Dentro da lógica adotada pelo autor isso faz sentido porque, em sua 

maioria os militares da província eram tapuios, que por diversos motivos foram submetidos ao 

trabalho forçado. A sua presença na formação das tropas foi constantemente um ponto de 

instabilidade política, principalmente nas lutas e disputas que ocorreram na Província no 

contexto da independência e da adesão política ao Rio de Janeiro63.  

Também no entendimento de Raiol as tropas seriam um problema, pois eram anárquicas 

e movidas por ódios e rancores contra a autoridade. Os seus motivos não eram sustentados por 

busca pela liberdade ou outras formas de inserção social na província, mas por vingança.  

 

Os guardas nacionais, os permanentes, as praças do exército, os homens das últimas 

camadas sociais, todos estavam inçados do espírito de anarquia, de ódios e rancores 

contra o princípio da autoridade. E sem chefes prestigiosos capazes de contê-los, era 

consequente a explosão das iras populares sob o predomínio da opinião dos mais 

exaltados. E no âmbito destes nem mais calava a ideia da simples deposição do 

presidente e do comandante das armas, da sua prisão e remessa para a corte! Queriam 

mais... queriam a vingança, o assassínio!64 

 

 
61 MACHADO, André Roberto de A. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime 

Português na Província do Grão-Pará (1821-1825). São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2010. p. 70. 
62 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 543 
63 MACHADO, André Roberto de A. Op. Cit. p. 70. 
64 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 543. 
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Ao compararmos duas das descrições acima, a primeira do Barão de Bagé e a segunda 

de Raiol, vemos que estão separadas temporalmente por mais de 40 anos: a primeira foi escrita 

antes da Cabanagem, já a segunda, depois da revolta. Mas, tanto uma como a outra têm em 

comum o fato de caracterizarem os homens das tropas, ou praças do exército, como seres sem 

capacidade de raciocínio próprio. Argumento sustentado pela atribuição de características que 

remetem a instintos animalescos. O primeiro relato descreve que os soldados, quando indígenas, 

são como uma máquina que não consegue combinar duas ideias. Para o Barão, os indígenas 

apresentavam, além de tudo, uma incompreensão da diferença entre crimes e virtudes. Essa 

última parte guarda similaridade com o segundo relato. Pois uma vez que são descritos como 

um grupo sem capacidade de entender o que é crime ou que é virtude, não estão muito longe de 

mergulharem em sentimentos de ódio e anarquia, ou, rancores contra as autoridades. 

A fala do barão de Bagé era destinada ao Rio de Janeiro, em ofício, e com circularidade 

interna na burocracia do Estado. Diferente da segunda fala, de Raiol, destinada ao público leitor, 

principalmente ao público acostumado com as publicações do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, do qual o autor era membro65. Portanto, as suas intencionalidades são 

fundamentalmente diferentes. Tendo em vista as diferentes circularidades e as semelhanças 

entre os discursos, podemos observar que essa perspectiva prevalecia em diversas instâncias de 

narrativas. Além disso, a condição de indígena e de soldado institucionalizado era atribuída de 

maneira generalizada, sempre tratados como grupos e não como indivíduos. Ou seja, o que 

caracterizava a um, também servia para todos. Essas características estavam dadas e eram 

inerentes aos grupos indígenas que formavam as tropas. 

Além de indígenas, a multidão cabana foi formada pela variedade de moradores que 

havia na província, seja de origem indígena, escrava, mestiços e alguns homens brancos. 

Sobretudo, era contra essa multidão que Raiol escrevia. Aos proprietários vindos do Acará e 

envolvidos na revolta, cabia o entendimento de que eram líderes dos rebeldes, ainda que 

também fossem chamados de subversivos. Além disso, em seu livro, a Cabanagem foi 

compreendida como o resultado de outros motins, que há anos se faziam presente na vida 

política local. Essa explicação guarda semelhança com a explanação feita pelo viajante Daniel 

Kidder, para o qual as seguidas revoltas foram o resultado de sentimentos introduzidos pelos 

exploradores. Ou seja, são sentimentos que vinham de fora e que cresciam na população, nas 

massas66. Essas explicações retiram, em grande parte, da população a capacidade própria de 

 
65 LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Motins políticos e a Historiografia Imperial: a inserção de umintelectual 
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66 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 806-811. KIDDER, Daniel. Reminiscências de viagens. Editora Itatiaia 
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entenderem a necessidade de lutarem por suas demandas sociais. Seus levantes eram incitados 

por moradores que tinham certa inserção social na província, como propriedade de terras ou de 

escravaria. Ou seja, mesmo que não pudessem ser parte da elite provinciana, mantinham certas 

condições de levantar as massas. Isso significa que essas pessoas não tinham demandas 

próprias, mas se levantavam somente por influência: 

 

Requinta então a perversão moral. O sentimento sedicioso desperta os maus instintos 

da plebe, eleva a escória social, assanha os malfeitores, produz abomináveis cenas de 

sangue e aviltamento! Homens, mulheres, propriedades, lar doméstico, tudo foi 

sacrificado ao furor satânico dos sicários que infestaram a cidade e repetiram depois 

nas vilas e povoações as mesmas violências e atrocidades da capital! Era o triste 

desenlace do drama começado nos anos anteriores, sob a influência direta das classes 

superiores a que pertenciam os protagonistas primitivos67  

 

Na visão de Raiol, esses ciclos de levantes tinham início a partir das ações de homens 

que participavam da administração e da política provincial. Pontuando muitas vezes, por 

exemplo, as ações do ex-vice-presidente da província, diretamente envolvido nas revoltas em 

torno da independência e alinhado ao campo dos liberais, o Cônego Batista Campos68.  

Raiol denomina os homens que faziam parte de forma ativa da administração da 

província de agentes da autoridade. Eles davam início a esses ciclos de levantes, mesmo antes 

da Cabanagem. Essas pessoas, que basicamente eram um grupo de proprietários na região do 

Acará, foram descritos mantendo a sua individualização. Ou seja, não eram apenas um grupo, 

mas sujeitos propriamente ditos, que tinham suas próprias histórias e formas de se envolverem 

na política provincial. Apesar de fazer críticas a esse grupo por terem alimentado a deflagração 

da cabanagem, Raiol entendeu que o arbítrio de Lobo de Souza foi uma das circunstâncias que 

impactou de forma definitiva em suas motivações, ou seja, havia uma motivação política e 

bastante congruente: 

 

“Eduardo [Angelim] era amigo dedicado do cônego Batista Campos e seu defensor 

apaixonado. Lastimando que alguns dos seus mais prestimosos correligionários o 

tivessem abandonado, por mais uma vez manifestou-se contra o governo arbitrário 

que tudo corrompia; censurou mesmo, como é permitido ao cidadão, alguns dos atos 

do delegado do poder executivo, aplaudindo as doutrinas e a oposição do Publicador 

Amazoniense. Nem tudo era preciso para se tornar suspeito. Os mensageiros 

palacianos, que sempre os há nas províncias para acariciar os presidentes, o 

denunciaram logo como um dos que mais proclamavam contra Lobo de Souza. E este 

sem mais averiguações ordenou que o recrutassem para a marinha”69. 

 
67 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 804. 
68 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 412. 
69 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 467. 
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Como se observa abaixo, a descrição desses homens não é a mesma elaborada para as 

massas, mesmo que ambos se envolvessem e tomassem partido nas revoltas. Eles eram, antes 

de tudo, agentes da autoridade, ainda que tivessem gerado uma situação de anarquia e vinda do 

arbítrio do poder público. Por outro lado, as massas eram as grandes responsáveis por agravar 

essa anarquia, uma vez que eram movidas pelos seus delírios:  

 

Começa as páginas lutuosas da história paraense; entram em cena as classes ínfimas 

da sociedade rebelando-se contra o governo. Os acontecimentos que narramos deviam 

naturalmente produzir novos e mais funestos atentados contra a tranquilidade pública. 

São todos verdadeiros atos subversivos cometidos nos anos anteriores: como elos da 

mesma cadeia, todos se prendem uns aos outros, tendo sempre por origem a anarquia 

derramada no seio da população pelos próprios agentes da autoridade: emanados do 

arbítrio do poder público, foram depois agravados pelos delírios das massas populares, 

e por fim terminaram nos excessos, não menos lamentáveis da necessidade exagerada 

da repressão do crime. Ao motim de 7 de agosto de 1831 sucedeu o de 16 de abril de 

1833, assim como a estes sucederam os morticínios dos memoráveis dias de 1835, 

vindo depois a força intitulada legal completar a obra de extermínio levantada na 

província70.   

 

Ou seja, os proprietários eram movidos por pretensões políticas. Mas o desencadear 

agravado seria responsabilidade das massas e seus delírios. Através do trecho acima, também é 

possível notar que o autor foi um grande crítico das ações da repressão, empregadas pelo 

presidente Francisco Soares de Andrea, a partir de meados de 1836. No entanto, apesar das 

pesadas críticas feitas à repressão e ao seu grau de violência, em várias de suas páginas, Raiol 

considerava que teria sido um mal que serviu ao bem. De forma geral, para esse historiador, a 

suspensão das garantias constitucionais foi necessária, apesar de ser um acontecimento terrível 

que somente poderia ocorrer em ocasiões excepcionais, como a Cabanagem: 

 

Pareciam de rigor exagerado essas medidas, mas para os grandes males que 

flagelavam a província só remédios enérgicos podiam convir. Havia muito tempo que 

a subversão moral contaminava a sociedade paraense, perturbando de contínuo o 

sossego geral, a ação benéfica da lei e da autoridade. A população vivia em completa 

desordem e entregava-se à devastação, ao morticínio, ao roubo, a todos os horrores da 

mais desenfreada anarquia71.  
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Sendo assim, os argumentos acima ajudaram a construir e consolidar a narrativa de que 

a multidão formada por escravos, negros, índios e tapuios era possuidora de pouca ou nenhuma 

lógica de ação em sua mobilização. Os instintos e os sentimentos de vingança tiveram 

prevalência nas análises do século XIX e formaram a grande chave interpretativa quando se 

trata de multidões em revoltas. Essa perspectiva sobre as massas sublevadas é constante em 

Motins Políticos e é sintomático dos paradigmas científicos oitocentistas. É a perspectiva de 

que essas pessoas aglutinadas ofereciam um risco alto ao que Raiol chamava de “edifício 

social”. 

Ao se retomar todas as descrições acima, nota-se que ocorreu a consolidação de uma 

memória sobre a multidão que a enquadrou dentro de uma perspectiva desumana, equivalendo-

a ao mal, ao animalesco e ao irracional. Nesse sentido, longe de ser uma voz solitária, é possível 

encontrar ecos nos dois lados Atlântico que desqualificaram a multidão. 

 

1.2.2. A cabanagem nas obras de Francisco Gomes de Amorim 

 

Um caso bastante interessante para esta pesquisa são os textos de literatura produzidos 

por Francisco Gomes de Amorim. Quando a Cabanagem eclodiu Amorim ainda era menino, 

que chegou em Belém em 1837 depois de uma viagem clandestina, com apenas 10 anos de 

idade. Assim como muitos portugueses, saiu da região norte de seu país, na freguesia de A-Ver-

o-Mar, e se deslocou ao Porto para somente então seguir viagem ao Brasil72. Vislumbrado pelos 

“engajadores”, ele e seu irmão atravessaram o oceano na esperança de melhorarem com muita 

facilidade as condições de vida que tinham no norte de Portugal. Ao chegarem, foram 

empregados ainda no porto de Belém e cada qual seguiu com um “patrão” diferente73. Deve-se 

notar que sua chegada se deu em meio ao momento de repressão da Cabanagem, quando 

Francisco Soares de Andrea já havia conseguido retomar a capital, permanecendo a revolta nos 

interiores.  

Foi somente em 1846 que Francisco Amorim pode retornar a Portugal e a partir de então 

se empenhou em construir uma carreira de escritor, teatrólogo e poeta. Tornou-se um grande 

amigo e biógrafo autorizado do poeta Almeida Garret, assim como o consultou durante a escrita 

 
72 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 81. Sobre o fluxo de chegada de Portugueses ao Brasil, ver: 

CANCELA, Cristina Donza. Mulheres Portuguesas no Para: números, perfis, redes sociais e visibilidade (1834-

1930). Outros Tempos, vol. 17, n. 29, 2020, p. 100 – 114 e RODRIGUES, Teresa. A população portuguesa nos 

séculos XIX e XX. O acentuar das assimetrias de crescimento regional. 
73 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 81. 
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de Ódio de Raça74. Foi autor de vários livros e junto com Garret fez parte de grupos literários, 

com a finalidade de socialização entre os escritores de gerações distintas, debates e discussões 

sobre Portugal, que incluíam Eça de Queirós e Antero de Quental75. Os textos Ódio de Raça e 

Os Selvagens apesar de serem uma ficção, são fortemente baseados em suas experiências 

vividas e em suas memórias da Amazônia.  

No entanto, para Amorim o período em que morou no Pará representou uma época de 

sua vida que foi associada a trabalhos exaustivos e em contradição com a lei. Ao ser empregado 

no porto de Belém, ao contrário do que prometeram seus “engajadores”, Amorim não constituiu 

fortuna. Pelo contrário, trabalhou como caixeiro, empregado por comerciantes portugueses. 

Segundo seu relato, os comerciantes que o contrataram não cumpriam com a lei, que dava 

alguma garantia aos contratados. Também usaram violência e arbítrio, obrigando-o a trabalhar 

como carpinteiro e remador. A serviço de um desses comerciantes, Amorim fez durante quatro 

anos o trajeto de subir e descer o Rio Amazonas para comerciar as drogas do sertão, além de 

trabalhar como seringueiro por seis meses. Por tudo isso, descreveu que durante sua morada no 

Pará, havia se tornado um escravo branco e se tornou totalmente contrário aos portugueses se 

transferirem ao Brasil76. 

 Por conta disso, as narrativas de Amorim são duplamente interessantes. Primeiro, o 

autor conhecia os caminhos para as drogas do sertão e sabia como navegar pelo Amazonas, o 

que requer um certo conhecimento. E, como dito acima, ele mesmo remava a canoa. Além 

disso, não somente remava, como precisou adentrar a densa floresta para procurar e cortar as 

seringueiras. O que também pressupõe a obtenção de um saber-fazer. No entanto, essas tarefas 

geralmente eram realizadas por indígenas e escravizados africanos77. Podendo indicar que, em 

certas circunstâncias, livres, porém pobres, precisassem efetuar esses trabalhos, surgindo daí a 

sua analogia aos escravos. Seja como for, a sua experiência foi a base para a sua escrita, pois 

contém diversos detalhes da vida no interior da província e dos perigos de remar pelos rios da 

região. 

 
74 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 80. AMORIM, Francisco Gomes de. Ódio de Raça. Lisboa: 

Tipografia Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1869. Introdução. 
75 CUNHA, Ana Cristina Comandulli da. Presença de A.F. de Castilho nas letras oitocentistas portuguesas: 

sociabilidades e difusão da escrita feminina. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Letras, 2014. P. 160. 
76 PINHEIRO, Luís B. S. P. Francisco Gomes de Amorim e as primeiras abordagens literárias da Cabanagem. In: 

SOUSA, Fernando de; MARTINS, Ismenia; Menezes, Lená; MATOS, Izilda; Arruda, Jobson; SARGES, Nazaré 

(org.). Portugal e as migrações da Europa do Sul para a América do Sul. Porto: CEPESE, 2015. p. 421. 

GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 81. 
77 CARVALHO, Amanda. Ap. S. Mão de Obra na Província do Grão-Pará: Uma análise a partir da ótica dos 

viajantes (1811-1850). Monografia de curso (Bacharelado e Licenciatura em História) – Universidade Federal de 

São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2017. p. 64. 
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Ao contrário de um texto historiográfico, os romances não precisam dar conta de uma 

ampla e complexa realidade. Embora muitos autores criem obras de indiscutível valor e que 

oferecem uma interpretação que faça jus à complexidade da realidade, isso não é, 

necessariamente, uma regra. No caso de Amorim, as obras são de qualidade. Tanto que, como 

vimos, o autor frequentava os mesmos grupos que outros escritores de destaque de sua geração. 

Mas, tanto em Ódio de Raça como em Os selvagens a Cabanagem é apresentada como um 

plano de fundo ou contexto para as ações dos personagens. Quando os cabanos por fim 

aparecem, todos são narrados como uma mesma massa ou são parte das lembranças de uma 

tapuia. 

No romance Os Selvagens, publicado pela primeira vez em 1875, Amorim começa por 

contar a história de um jovem líder nascido em um dos ramos de Mundurucus da Amazônia. 

Este jovem era filho de um também grande e importante líder que falece no início da história, 

e que deixou uma grande fama entre os outros povos da floresta. Mostrando para o leitor que a 

história se passaria entre os principais líderes de um grupo indígena de guerreiros. Praticamente 

por fruto de um milagre, esse ramo de Mundurucus foi cristianizado e, por vontade própria, 

transformaram o lugar em que viviam em um aldeamento. A partir de um forte laço de amizade 

com um padre, construíram um novo lugar, de acordo com as necessidades que se faziam para 

civilizar os índios.  

Mas por infelicidades do destino, o padre começou a sofrer com o avanço de uma doença 

que o impedia de andar. Ao retornar para a vila, a tristeza se instalou entre os indígenas. A 

amizade entre o líder Mundurucu e o padre, no entanto, não se desfez de pronto. E, passados 

idas e vindas, o indígena achou por bem entregar o seu filho para ser educado como um cristão.  

Começa, então, a história da terceira geração dos Mundurucus. Muito mais civilizado 

que o seu pai – e muitíssimo mais que o seu avô – Romualdo cresceu como católico e recebeu 

o nome de seu padrinho, o irmão do dito padre. Próximo de completar os 16 anos de idade e de 

ser enviado para morar em Portugal, a Cabanagem se inicia. Com isso, são assassinados o padre 

que o criou e seu o padrinho. O ataque dos cabanos teria ocorrido quando o menino estava 

longe, visitando os seus pais, e irmã, Mundurucus. Quando tomou conhecimento, foi movido 

pela necessidade de se vingar. Desobedece a seu pai e junto com sua irmã mais nova vão 

procurar ouro para, assim, concretizarem a sua vingança mais facilmente78.  

No caminho, vivem alguns encontros desastrosos e por conta disso se veem diante da 

necessidade de afundar todo o ouro encontrado. Pior do que isso, descobrem que sua família 

 
78 AMORIM, Francisco Gomes. Os Selvagens. Lisboa, Livraria Editora de Mattos Moreira & C., 1875. 
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Mundurucu e todo o restante do povo também foram assassinados. Os dois irmãos são descritos 

como indígenas que por muito pouco não conseguiram aderir completamente aos costumes dos 

brancos. Apesar de batizados e falantes de português, mantinham algumas caraterísticas que, 

para o escritor, remetiam à sua natureza indígena. O próprio ato de afundar todo o ouro seria 

prova disso porque, dentro da lógica do autor, seria uma maneira dos indígenas evitarem um 

mal maior, vindo da soberba do europeu que os acompanhavam.  

Sem esperarem, durante sua navegação se deparam com três canoas que levavam 

centenas de cabanos. Todos eles estavam saindo do acampamento de Cuipiranga, que havia 

acabado de ser destruído79. É durante esse encontro que podemos ver comparativamente como 

o autor estruturou a descrição dos dois irmãos índios e a descrição dos cabanos. Ao longo do 

livro, os dois irmãos são verdadeiros heróis. Foram personagens construídos com a 

personalidade de pessoas de “bom coração”, cristãos, valentes, honestos e justos. Sempre 

narrados como possuidores de excelente aparência físicas, destacando-se nas vilas em que 

chegavam. Também lhes foi atribuído condições intelectuais para aderirem, em algum 

momento futuro, todos os costumes civilizados. No entanto, ao mesmo tempo em que são 

narrados como pessoas muito inteligentes e com pensamentos estratégicos, são também muito 

inocentes ao se relacionarem com outras pessoas. Isso não é necessariamente uma contradição 

do livro, porque, conforme explicado por Pinheiro, as ambivalências permeiam outras de suas 

obras. E essas ambivalências são gritantes, principalmente, quando se trata de narrar a 

Cabanagem80.  

Por isso, de um lado da história se tem dois heróis indígenas. Dois irmãos guerreiros, 

mas que em algumas situações são tratados como inocentes diante das armadilhas impostas por 

homens brancos. Por outro lado, se tem os cabanos, que em parte são os anti-heróis da trama, 

contra os quais os dois irmãos tanto sonham em se vingarem. O encontro antagônico no rio 

rende a seguinte descrição: 

 

“As três canoas, que regurgitavam de gente, chegaram em breves instantes ao pé do 

ubá. As suas guarnições compunham-se de indivíduos de diferentes raças: tapuios 

(índios domésticos), mulatos, mamelucos, cafuzes, e pretos, entre estas cores havia 

ainda tantas meias tintas provenientes de cruzamentos, que dariam uma escala de 

cinquenta ou mais tons diversos. Nos trajos havia à mesma confusão e variedade: 

casacas, chambres, jaqueta, fraques, camisas de riscado, calças pelo meio das pernas 

 
79 AMORIM, Francisco Gomes. Os Selvagens. Op. Cit. Capítulo: Os Cabanos. 
80 PINHEIRO, Luís B. S. P. Francisco Gomes de Amorim e as primeiras abordagens literárias da Cabanagem. Op. 

Cit. p.425. 
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chapéus de palha, de feltro, de seda ou de castor, altos, armados, de abas largas e sem 

abas, barretinas de todos os feitios, bonéts, lenços de cores! ... E tudo isto sobre 

cabeças medonhas, encarapinhadas, revoltas, cerdosas, hirsutas, guedelhudas, como 

jubas de leões! Alguns homens vinham vestidos de pano avermelhado, tinto em 

muruxi, aspiração embrionária dos comunistas vermelhos do tempo; outros, usavam 

fardas bordadas, sobre a pele; muitos traziam as camisas sem mangas e as calças sem 

pernas; os que não estavam inteiramente nus, vinham rotos, esfrangalhados grutescos; 

lembravam bandos de macacos em trajes de carnaval, ou doidos desengaiolados, que 

tivessem saqueado as velhas guarda - roupas de dez teatros de provincial ... 

Unicamente n'um ponto havia igualdade entre eles: andavam todos descalços.”81 

 

Essa primeira descrição parece servir para criar um grande contraste entre os 

personagens. E evidencia a caracterização dos cabanos como incapazes de se organizarem e 

comporem uma frente de batalha estratégica. Além disso, os associa a todas as características 

indesejáveis, reforçando que os cabanos eram compostos por gente muito diversa. É também 

de se destacar que o autor os desqualifica comparando-os com o mundo natural, não restando 

possibilidade nenhuma para interpretações de que a luta se dava por algum motivo razoável. A 

descrição de suas roupas não deixa de chamar atenção, pode ter sido empregada para servir 

como instrumento ilustrativo para reafirmar que os cabanos eram desorganizados. A infeliz 

descrição continua com o autor ainda descrevendo a pluralidade de fenótipos e associando-os 

ao desumano. 

 

“As caras eram indescritíveis: estupidas, ferozes, audaciosas, covardes, espantadas, 

humildes, idiotas, selvagens, insensatas, incríveis de imprevisto, e estupendas de 

brutalidade...Vendo-se tão extraordinária acumulação de criaturas diferentes, tão 

injustificável promiscuidade de fisionomias, de colorido, de raças, em que até havia 

brancos mais sujos do que os próprios pretos, poderia julgar-se que o diabo, desejoso 

de pôr o inferno em harmonia com os progressos da ciência e da higiene moderna, o 

lavara com as aguas do Cayari, que despegaram de lá aquele amontoamento de 

imundícias hediondas, farrapos de pano e de carne, escoria e lixo humano!”82 

  

Essas três embarcações traziam a multidão. Uma multidão fictícia, como a narrada por 

Poe, surgida, dessa vez, nos rios do Pará e não na cidade. Era uma multidão esporádica, mas 

que se tornou indesejavelmente frequente ao longo de cinco anos. E tal como narrada por Poe, 

 
81 AMORIM, Francisco Gomes. Os Selvagens. Op. Cit. Capítulo: Os Cabanos. p. 203. 
82 AMORIM, Francisco Gomes. Os Selvagens. Op. Cit. Capítulo: Os Cabanos. p. 203. 
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associada ao crime e ao tumulto. Mas diferenciadas dos irmãos Mundurucus, que eram a 

segunda geração de seu povo a serem cristianizados. Dentro da lógica da narrativa, os dois 

representam as qualidades que a civilização, por meio do cristianismo e do letramento, poderia 

oferecer aos indígenas. Embora somente um dos irmãos tenha recebido uma educação 

diretamente oferecida dentro de uma Vila, a irmã, que permaneceu entre os Mundurucus, 

recebia a educação que sua mãe lhe dava, aprendida no passado, quando também morou na 

Vila.  

A multidão narrada não é formada somente por moradores indígenas que buscavam se 

afastar do contanto. Pelo contrário, é formada por gente muito variada e que tinha inserções 

sociais diferentes. Mas o que todos tinham em comum justamente era que estavam aglutinados, 

formavam uma multidão e subvertiam a ordem estabelecida. E isso era inadmissível.  

Amorim, antes de Os Selvagens, escreveu uma peça baseada na vida de um fazendeiro, 

de sua família e agregados. Foi apresentada pela primeira vez em Lisboa, em 21 de outubro de 

185483. A única vez que a Cabanagem é citada na peça é como a memória de uma tapuia 

chamada Martha. Martha vivia na fazenda, trabalhando nos serviços domésticos e cuidando a 

filha do proprietário. Nesse texto, ela é a única indígena e, ao contrário do romance, não é uma 

personagem heroica. É retratada como inclinada ao álcool e contadora de lendas. O herói da 

trama é José, africano, descendente de linhagem familiar importante para seu povo, mas que foi 

escravizado junto com toda a sua família. De certa forma, a peça foi uma crítica ao sistema 

escravista e uma defesa pelo seu fim. Mas o desenrolar da história não deixa de ser a ótica de 

um Europeu que acabou vendo nos proprietários a saída para essa crise moral. A vilania ficou 

a cargo de um escravizado mestiço, que justamente por ser mestiço odiava a todos. O dono da 

fazenda, Martha e José teriam um sangue puro e sem misturas, diferente do seu. Resumidamente 

esse é centro da história, muito mais curta que Os Selvagens. 

O mais importante feito por Amorim é um glossário ao final da peça publicada, para que 

o público pudesse se familiarizar com os termos usados. Entre eles está cabano e cabanagem. 

O primeiro está definido da seguinte maneira: “Cabanos era o nome que se dava à horda de 

assassinos que invadiram o Pará em 1835”. Sendo assim, se os rebeldes eram uma horda, não 

caberia explicar as suas ações como fruto de alguma lógica. Se pode ver que o autor de Ódio 

de Raça tinha uma interpretação da multidão bastante semelhante com a de outros autores de 

seu tempo. E a partir dessa perspectiva o autor gerou uma explicação ao leitor português: 

 
83 PINHEIRO, Luís B. S. P. Francisco Gomes de Amorim e as primeiras abordagens literárias da Cabanagem. Op. 
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“O sentimento do crime, a paixão do roubo e do sangue, o ódio aos portugueses, e a 

falta de educação e conhecimentos convenientes para acatar as leis sociais, impeliram 

um bando de miseráveis a armarem- se contra estas a fim de romperem o dique posto 

pela civilização a seus instintos ferozes e selvagens”84. 

 

Como se pode observar, entre os motivos que o autor compreende como suficientes para 

levantar os cabanos está o ódio ao português. Por isso, é importante entender como essa questão 

é apresentada na peça. Primeiro, como vimos, no romance Os Selvagens Amorim não aborda 

desentendimentos entre portugueses e brasileiros. O foco é retratar o heroísmo de dois indígenas 

e do comandante contra os cabanos e contra os insubordinados das tropas. Na peça, escrita antes 

do romance, o foco também não recai na cabanagem ou em desentendimentos entre portugueses 

e brasileiros.  

Ainda assim esses conflitos aparecem e se davam entre o proprietário da fazenda e seu 

sobrinho agregado, um português. É também possível perceber que quando essa questão 

aparece está vinculada com o comércio dos portugueses na província e com as memórias do 

autor. Isso é observado em determinado momento do texto, quando o proprietário comenta com 

seu sobrinho que ele não quer parecer “com alguns dos seus patrícios que por aí têm 

estabelecimentos, e que são uns tiranos para os seus”. Em seguida, complementa seu ponto de 

vista dizendo: “sei que tenho às vezes mau gênio, mas não cometo as barbaridades que certos 

portugueses praticam com os caixeiros”85. Ou seja, é um trecho baseado nas próprias 

experiências do autor. Em seguida a isso, o proprietário faz uma longa reclamação dos 

portugueses e sua interferência política: 

 

“Estes portugueses são como uma torrente; vão alagando tudo. O Brasil está todo cheio 

com os estabelecimentos d'essa gente. Nas artes, na indústria de qual quer gênero, nos 

sertões ou nas cidades, não há negócio nem sítio vedado para eles! Até as nossas irmãs 

ou as nossas filhas parece que morrem de pena se não casam com um homem português. 

[...] Chegamos a tempo em que o senhor de engenho não pode castigar os seus escravos 

sem licença! É boa asneira! Se eu quiser dar quinhentos açoites, tenho que pedir licença 

ao juiz de paz, ou ao chefe da polícia, para dar mil. Que tem o governo com o meu 

dinheiro? Tudo isto é influência dos portugueses. Também agora veio ordem lá do Rio 

de Janeiro para se medirem as terras... (Zombando) medir as terras do Brasil! De quem 

seria a lembrança? O autor pode limpar as mãos à parede.... há de ser português, 

provavelmente. Cuidam que medir as terras do Brasil é o mesmo que medir o seu país 

que é do tamanho de um quintal”86. 

 
84 AMORIM, Francisco Gomes. Ódio de Raça. Lisboa, Tipografia Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1869, 

p. 291-197. 
85 AMORIM, Francisco Gomes. Ódio de Raça. Op. Cit. p. 27. 
86 AMORIM, Francisco Gomes. Ódio de Raça. Op. Cit. p. 31. 
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É possível entender que Amorim fez das reclamações acima, uma forma de valorizar 

características dos portugueses frente aos brasileiros. Isso porque, na visão do autor, o 

proprietário tinha dificuldade em aceitar interferências do governo em seus negócios 

particulares, incluindo o tratamento dado aos seus trabalhadores escravizados. Como dito, a 

introdução da peça faz uma crítica ao sistema escravista, ao tráfico, ao tratamento dado aos 

escravos e aos relacionamentos que existiam dentro de uma fazenda escravista no Brasil. Apesar 

de também criticar a continuidade da escravidão em colônias portuguesas é possível identificar 

no trecho acima que para o autor, salvo algumas exceções, portugueses e brasileiros estavam 

em lados opostos desse debate. Dessa forma, a peça foi escrita para sensibilizar aos leitores 

sobre a importância imediata do fim da escravidão. 

Além disso, o grande vilão da peça não nutria ódio aos portugueses somente, mas a 

todos que não tivessem nenhuma “mistura”. Ele explica ao proprietário da fazenda o seu ódio 

da seguinte maneira: 

 

Dizes mal dos portugueses e consentes que um d'eles te faça queixa de mim!... mas 

sou teu patrício. É verdade que tu és branco, e por isso te detesto tanto como aos 

portugueses. Tens o mesmo sangue; são teus irmãos, apesar da má vontade que finges 

ler-lhes; não é antipatia, é inveja. Eu é que não tenho irmãos em nenhum país. A minha 

raça é única, e por isso aborreço as outras todas. Eu sou a escória, o refugo dos 

homens, e sou escravo; mas hei de pagar-lhes em ódio e sangue tudo que lhes devo 

em desprezos87. 

 

Enquanto o primeiro tem motivos políticos e financeiros como razões para nutrir 

antipatia aos portugueses, o segundo tem o ódio a todos. É uma explicação que esvazia 

completamente qualquer motivo lógico. Serve apenas para desencadear a história, que se 

encerra com atos heroicos de outro escravizado que nunca contesta aos seus senhores. E por 

isso tem direito a uma carta de alforria, proveniente totalmente da caridade. Esse escravizado, 

chamado José, a todo momento lembra aos outros o quão grande sua linhagem familiar é em 

sua localidade natal. E o quão defensores da moralidade são. Na peça, ele – e as vezes o próprio 

vilão da história - são os argumentos centrais para demonstrar o mal da escravidão. A defesa 

do autor pelo fim da escravidão e a desqualificação dos cabanos não são contradições do 

discurso de Amorim. Porque existia um paradigma bastante forte sobre as massas no século 
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XIX, que alimentava discursos sobre a sua periculosidade. A escravidão por sua vez era um 

paradigma decadente, próximo do fim. 

Mas retornando para explicação dada pelo autor para a guerra, presente no glossário do 

livro, deve-se notar que o ódio aos portugueses é colocado como deflagração da revolta ao lado 

do sentimento de crime, paixão pelo roubo e pelo sangue e falta de educação para entender as 

leis sociais. Tudo isso teria impelido “um bando de miseráveis a armarem-se contra estas a fim 

de romperem o dique posto pela civilização a seus instintos ferozes e selvagens”88. Tento em 

vista a multiplicidade dos agentes em guerra, pode-se dizer que essa explicação não condiz com 

a complexidade da revolta, porque esvazia a sua lógica interna. É o mesmo tipo de esvaziamento 

de motivos usado para compor o personagem vilão da trama, mas aplicado à sujeitos reais que 

formaram uma multidão. Isso por ser visto quando Amorim explica contra quem os cabanos 

lutavam: 

 

Presidente, general das armas, com mandante da marinha, comandantes e oficiais dos 

corpos, todos caíram sob o ferro homicida dos bandidos. Negociantes, empregados, 

operários, homens de todas as classes, mulheres, crianças — todos que não pertenciam 

á horda infame dos canibais, eram mortos a tiro, às coronhadas e cacetadas, à faca, a 

machado, por todos os modos que sugeria a imaginação sanguinária dos matadores, 

depois de infligirem às vítimas tratos do inferno de mistura com as maiores afrontas 

que podem praticar selvagens enfurecidos89. 

 

Dessa forma, não haveria uma luta específica. Apenas um amontoado de gente, que sem 

nenhum motivo congruente teria invadido Belém para assassinar a todos que encontrassem.  

As narrativas de Amorim são interessantes por se assemelharem com os argumentos e 

com os discursos do historiador Antonio Raiol, ainda mais porque as suas respectivas 

publicações tinham destinos muito diferentes. Isso nos demonstra que havia uma perspectiva 

generalizada sobre como se deveriam descrever os cabanos, especificamente quando falavam 

sobre os moradores indígenas, escravizados, mestiços livres ou aos brancos quando atuavam 

junto com os cabanos.  

De toda forma, a caracterização animalizadora é muito mais incisiva no romance de 

Amorim. Para o romancista português, toda a Cabanagem teria sido uma grande revolta, sem 

motivos claros e com impactos puramente negativos na Província. Entre os cabanos não havia 

 
88 AMORIM, Francisco Gomes. Ódio de Raça. Op. Cit. p. 291-297. 
89 AMORIM, Francisco Gomes. Ódio de Raça. Op. Cit. p. 291-297. 
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distinção porque os rebeldes formavam uma massa sem controle e perigosa, que invadia as vilas 

com o objetivo de espalhar o morticínio. 

Como se pode observar no início desse capítulo, esse tipo de narrativa não ficou limitada 

a Amorim ou a Raiol, pois havia uma lógica própria do século XIX que orientava as narrativas 

sobre as multidões, independente de qual lado do Atlântico estivessem. E isso é perceptível em 

outros tipos de documentos, como os produzidos pelas administrações locais. 

 

1.2.3. Para além dos discursos historiográficos ou literários: os cabanos nos discursos 

administrativos e políticos durante a Cabanagem 

 

Os registros produzidos durante a cabanagem, assim como registros de outros tipos, 

desqualificavam e tipificavam os cabanos. Um exemplo de registro desse tipo foi escrito em 31 

de agosto de 1835, dando conta ao presidente Marechal Manoel Jorge Rodrigues de que desde 

o dia 29 a Vila de Conde, no distrito de Abaeté, estava sofrendo ataques: 

 

“constou-me por pessoa fidedigna que os rebeldes se avizinhavam com forças de um 

Barco armado com um poderio a proa e em número de cento e tantos e pretendiam 

assaltar a Freguesia deste mesmo Distrito, como o fizeram daí, a poucas horas, e como 

os Habitantes ali residentes sabiam dos estragos e fereza dos Canibais tomaram a 

deliberação de abandonar a dita Freguesia, pelo que eles se apossaram de todas as 

casas em geral”90. 

 

Esse é um dos poucos documentos encontrados, escritos nos interiores da província, que 

utilizam as palavras “fereza” e “canibais” para descrever aos cabanos. Aparecem com mais 

frequência as palavras “malvados” e “rebeldes”. Com menos frequência pode-se encontrar 

“revolucionários”. Em todo caso, todas essas palavras são usadas para designar grupos de 

cabanos e remetem a uma interpretação de que esses grupos atuavam sem lógica ou 

coordenação. Como é o caso do documento acima, o qual narra a chegada dos “canibais” na 

Vila de Conde. No entanto, apesar de em sua maioria os documentos negarem a existência de 

uma lógica cabana, a narrativa sobre a chegada desses rebeldes em determinada vila mostra 

algo diferente disso. Embora a entrada em uma vila fosse um evento de grande violência, a 

leitura dos documentos demonstra que havia coordenação entre os grupos e que os ataques eram 

planejados. 

 
90 APEP, Códice 936, documento número 80. 31/08/1835. Do tenente João Luis Castro da Gama para Marechal 

de Campo Manuel Jorge Rodrigues, Presidente e Comandante das Armas da Província. 
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Em 11 de setembro de 1835, o mesmo distrito de Abaeté continuava cercado. Havia 

notícias de que o Rio Moju estava ocupado pela “grande quadrilha de Ladrão que ali existe”, 

segundo as palavras de Francisco Antônio, provavelmente comandante do Batalhão nº6 de 

Guardas Nacionais de Abaeté, em ofício ao presidente Marechal Rodrigues. Segundo Francisco 

Antonio, o problema tenderia ficar ainda pior para o distrito porque os rebeldes estavam 

trazendo da Capital “todas as Providências que lhes tem podido dar seu chefe Eduardo 

[Angelim] facultando-lhes até Artilharia de grosso calibre com que todos os dias dão imensos 

tiros para ver se nos aterra”. Portanto, os cabanos estariam recebendo de Belém todo o material 

que precisavam. Mas a situação também ocorria no sentido contrário, porque cerca de mil 

arrobas de carne estavam prestes a serem enviadas para a capital “em socorro dos malvados”. 

Por conta disso, o remetente estava suspeitando de que não havia realmente um bloqueio na 

cidade, como o presidente anteriormente o tinha informado, e que, portanto, “a sorte deste 

infeliz Distrito será deplorável por que bem de perto estou observando o desastroso por vir que 

nos ameaça”. Provavelmente ele estava se referindo a uma possível entrada dos cabanos no 

distrito. Por fim, pondera que a única forma de impedir que o pior ocorresse, era a chegada 

rápida de uma escuna que servisse de bloqueio no próprio Rio Moju91.  

Como se pode observar, quem escreveu o documento acabou por narrar uma das 

estratégias dos cabanos, ainda que chamando-os genericamente por malvados e ladrões. Ou 

seja, é uma informação importante para se começar a entender que se existia estratégia, existia 

lógica e motivações internas em grupos diversos para dar continuidade a revolta. Mas chegar 

de fato aos sujeitos é tarefa muito difícil, porque existe um silenciamento nas fontes sobre quem 

de fato eram os cabanos. Mais precisamente, essa dificuldade ocorre por causa dessa maneira 

genérica e vaga de tratar a multidão, os indígenas e todos os outros rebeldes.  

Além disso, no contexto da Cabanagem, não são somente os rebeldes que são entendidos 

a partir dessa visão que animalizava as multidões. Além deles, a formação de tropas compostas 

por indígenas novamente se tornou alvo de críticas, de suspeitas e de instabilidade. A ponto do 

presidente que mais reprimiu aos cabanos, o Brigadeiro Francisco Soares de Andrea, oficiar a 

Corte de que era necessário enviar soldados não brancos para outras províncias, e o Pará deveria 

receber o mesmo número de soldados, porém nascidos em outros locais do Brasil. Ou seja, o 

presidente queria um sistema de permuta de soldados, evidenciando que era inconveniente a 

forma como as tropas estavam formadas. Como justificativa alegou que haveria um plano 

 
91 APEP, Códice 936, documento número 83. 11/09/1835. De Francisco Antonio, Batalhão nº6 de Guardas 

Nacionais de Abaité, para Marechal de Campo Manuel Jorge Rodrigues, Presidente e Comandante das Armas da 

Província. 
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secreto entre os soldados para assassinarem todos os brancos. Mas o interessante, é que o 

presidente se viu na necessidade de reafirmar que isso “não é uma história, é fato verdadeiro, e 

a experiência o tem mostrado”92.  

Isso porque pelo menos desde maio de 1835, existia uma narrativa de que a guerra 

acontecia contra todos os brancos. Esse ponto de vista começou a tomar fôlego no segundo 

ataque dos Cabanos em Belém, situação na qual o Marechal Manoel Jorge Rodrigues, quando 

ainda presidente, decidiu embarcar em um navio de guerra, a Fragata Campista, que ficou 

ancorado por meses na Baía de Santo Antônio, lugar de localização da Ilha de Tatuoca93. Entre 

os meses de julho e agosto de 1835, o Marechal começou a vislumbrar que haveria uma chance 

real de precisar se retirar do Palácio de Governo – que como podemos ver, de fato ocorreu. 

Justamente nesses dois meses se deu a construção da narrativa de guerra contra todos os 

brancos. Possivelmente para que o apoio de navios estrangeiros no porto de Belém ocorresse 

de maneira mais efetiva.  

Meses depois, quando Soares de Andrea já havia desembarcado para dar início a sua 

presidência, se apropriou dos discursos que descreviam a selvageria dos indígenas e ódio 

generalizado aos brancos como licença para aplicar todo tipo de repressão94. Foi a partir dessa 

visão que o presidente alegou que haveria uma grande parcela daquela população para a qual 

não caberia nem ao menos o alistamento. Ele falava dos “Índios, dos Mamelucos [combinação 

de Branco e Índio] e Cafuzes [combinação de Índio e preto] que serviram depois de 

Instrumentos dos maus perversos que os guiaram e fizeram desta Província um Teatro de 

horrores”95. Conforme analisado por Danielle Moura, em Malfadada Província, Soares de 

 
92 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária: O problema do patriotismo na Amazônia 

entre 1835 e 1840. Tempo [online]. 2007, vol.11, n.22, p. 5-30. P. 27. Cf. autora, Andréa conseguiu enviar centenas 

de recrutas para fora. 
93 Arquivo Histórico do Itamaraty, 308.04.1 – doc. 158 e 159. Este documento é um exemplo do tempo que o 

Marechal ficou instalado em Tatuoca, pois foi escrito em 17 de março de 1836, ou seja, sete meses depois da 

segunda entrada dos cabanos na Capital. Esse assunto será abordado de mais aprofundada nos próximos capítulos. 

Mas, resumidamente, depois de agosto de 1835 o governo de Belém e de algumas vilas ficou a cargo de Eduardo 

Angelim, conhecido como o terceiro presidente cabano. No entanto, nesta pesquisa não foram encontrados 

documentos oficiais destinados a Angelim. Todas as correspondências foram destinadas ao Marechal, na Ilha de 

Tatuoca, localizada na Baía de Santo Antônio. O que indica que, de certa forma, havia a tentativa de isolar 

Angelim. Além disso, as correspondências entre o Marechal e outras autoridades, como os cônsules ou 

comandantes de navios tratavam sobre uma guerra contra os brancos. Acredito que a carga dramática do Marechal 

chegou a tal ponto que realmente convenceu esses agentes externos de que isso fosse verdade. Além disso, no final 

de maio chegaram dois navios de guerra franceses, D’Assar e Cuirassier, ao Pará. A motivação do envio desses 

navios foi a invasão do vice-consulado francês. Mas o time não foi dos melhores: em finais de maio já corria na 

província boatos de que uma esquadra se aproximava, quando os dois navios franceses chegaram a escalada da 

violência cabana aumentou, inclusive contra os estrangeiros. A partir daí acreditar que a guerra era contra todos 

os brancos ficaria mais fácil. Esse assunto retorna no capítulo 4. 
94 Moura, Danielle Figuerêdo. “Malfadada Província”: lembranças de anarquia e anseios de civilização (1836-

1839). Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Belém, 2009. p. 29. 
95 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 26. 
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Andrea foi o principal agente da legalidade a fazer de forma direta a correlação entre gentilismo 

e Cabanagem. Ao analisar e comprar os documentos produzidos por Andrea e outros agentes 

oficiais, tanto fora quanto dentro da província, a autora aponta que os demais agentes 

compreendiam a Cabanagem principalmente como fruto da anarquia, das disputas entre os 

partidos e da selvageria entre os cabanos. Mas no caso de Andrea, o gentilismo e a ideia de 

primitividade aparecem com mais frequência quando associadas aos motivos da revolta96.  

Na visão de Andrea, os cabanos estavam ligados fortemente ao mundo natural, sendo 

que este era justamente o lugar onde se escondiam. “Descritos pelo Presidente como 

revolucionários, rebeldes, malvados, facinorosos, os cabanos, aqueles “monstros da revolução”, 

em grupos grandes ou pequenos, se escondiam facilmente pelos matos”. Da floresta e de seus 

rios, esse tipo de morador somente sairia quando a “sede de sangue” os chamassem “ao 

assassino e ao roubo”97. Era dessa forma que Andrea entendia os cabanos e o mundo natural, 

associando-os na tentativa de desqualificá-los, principalmente porque o presidente entendia o 

mundo natural como a “lei do mais forte”, baseada em instintos98.  

Narrativa semelhante à de Andrea é encontrada no Relatório de 1835 do Ministro da 

Justiça Antônio Paulino Limpo de Abreu, para o qual os rebeldes eram inimigos da civilização 

e representavam brutal e ferocíssima ameaça. Cinco anos mais tarde, no Relatório de 1840, o 

então Ministro da Justiça, Paulino José Soares de Souza, também descreveu a “brutalidade, 

ferocidade e barbaridade” dos cabanos. Conforme Moura, existiam grande semelhanças entre 

os discursos quando se tratava de caracterizar os cabanos como selvagens: “o som é quase 

uníssono na fala destes três representantes da Corte: bárbaros, sanguinários e monstros, 

portanto, não humanos; destituídos de qualquer noção de razão, conhecimento, moral ou 

religião e, portanto, não civilizados; ferozes e brutos qual animais”99. Dada a ferocidade dos 

cabanos, “encarniçados bebedores de sangue”, nas palavras de Andrea, as leis seriam 

insuficientes e a repressão poderia ser justificada porque, muito mais do que prejuízos 

financeiros, os cabanos representavam um risco aos meios de sobrevivência e a civilização100.  

Estes são exemplos de discursos que constantemente eram tecidos sobre os cabanos ou 

moradores indígenas, inclusive sobre os indígenas que compunham as tropas. Esses discursos 

se tornaram ainda mais importantes para aqueles que lutavam contra os cabanos, justamente 

porque poderiam se tornar justificativas para as mais variadas formas de repressão. E dessa 

 
96 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 29. 
97 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 23. 
98 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 23-33. 
99 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 34. 
100 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 74. 
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forma foi feito pelos presidentes enviados pelo Rio de Janeiro. Mas, ainda assim é importante 

notar que tais discursos fazem parte de uma ótica maior, que constantemente ligava os indígenas 

– e os não brancos - ao mundo natural. Dessa forma, de uma maneira ou de outra, foram 

retiradas de suas ações a lógica e isso fez com que suas motivações passassem a serem narradas 

como torpes. Somente nas últimas décadas do século XX é que essa visão passa a ser de fato 

questionada. 

 

1.3. Os cabanos interpretados ao longo do século XX: continuidades, rupturas e novas 

abordagens 

 

Algumas das interpretações sobre os cabanos, citadas acima, chegaram até o início do 

século XX. Principalmente por análises científicas, ainda muito impactadas pela produção que 

o século XIX proporcionou sobre diversos assuntos, os quais já foram explorados nos tópicos 

anteriores. Entretanto, as mudanças políticas e sociais que permearam todo o século, 

impactaram diretamente em novas abordagens sobre a multidão, inclusive sobre a multidão 

cabana.  Novas formas de observá-las e interpretá-las foram empregadas entre as décadas de 

1930 e 1940101. Essas interpretações guardam relações com o contexto político que se formava 

no Brasil, no qual as massas ganhariam novas conotações e novas formas de dominação.  

Embora durante essas décadas as análises sobre a Cabanagem adotassem novos sistemas 

interpretativos, algumas continuidades com os discursos anteriores foram significativas e os 

receios com uma multidão irracional e sem freios continuaram ainda durante este início de 

século102. Portanto, é um contexto em que a visão que se tinha das multidões, presentes ou 

passadas, passava por uma transição. 

É necessário, também, entender que a multidão, no século XX, torna-se um personagem 

constante e fundamental. Portanto, a própria multidão passava por mudanças que 

acompanhavam o próprio século XX e não apenas as interpretações que se faziam dela. As 

mudanças são, entre outras, o agregado de significados que a multidão passa a ter, 

principalmente a partir da década de 1930. De um lado, ela poderia continuar observada como 

a turba ingovernável, muito narrada no século XIX. De outro lado, pode adquirir características 

como força social, no sentido de que pode se tornar uma massa controlada103.  

 
101 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 211. 

JULIA, D. A Violência das multidões: É possível elucidar o desumano? IN: BOUTIER, J. JULIA, D. (Org.). 

Passados recompostos, campos e canteiros da história, RJ, FGV/UFRJ, 1998. p. 220. 

102 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 211.  
103 BARBOSA, Marialva Carlos. 1968 e a multidão como massa: televisão e imagens políticas da memória e do 

esquecimento.  Galaxia (São Paulo, Online), n. 29, p. 57-69, jun. 2015. P. 59. 
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Desse modo, enquanto ao longo do século XIX se desejava impedir de todas as formas 

a aglutinação e a formação da multidão, negando-lhes a circulação pelos espaços públicos, os 

primeiros anos do século XX priorizavam outra perspectiva. Nesse contexto, as massas 

deveriam ser conduzidas104. 

A partir dessa década de 1930, a multidão, que ainda era entendida como irracional, 

passou a ser alvo de novas tentativas de dominação e, como consequência, se ressignificou o 

termo “massas”, a partir da atribuição de uma conotação ideológica105.  O primeiro a utilizar o 

termo como ideologia foi Francisco Campos, no livro O Estado Nacional, publicado na década 

de 1940. As massas, segundo o autor, citado por Marialva Carlos Barbosa, continuavam sendo 

fundamentalmente irracionais. Porém, como explicado por Barbosa, Francisco Campos 

entendia que o seu domínio era possível e poderia acontecer “através da construção de mitos”, 

mais precisamente, a “racionalização do comportamento das massas se dá através do destaque 

ao líder carismático, centro da integração política e sustentáculo do totalitarismo”106. Essa 

perspectiva se tornou dominante, pois se constituía fortemente entre os autores que também 

ocuparam cargos estratégicos na política, ao mesmo tempo em que foram “responsáveis pela 

formulação ideológica do Estado”107. Esse foi, em parte, o contexto em que as produções da 

década de 1930 foram escritas. E a historiografia construída por autores no Pará e sobre o Pará 

também está inserida nesse contexto nacional. 

Se ao longo do século XIX, Antônio Raiol construiu a principal interpretação da 

Cabanagem, na década de 1930, próximo de se comemorar centenário da revolta, a Cabanagem 

passou por um revisionismo. Essa revisão, ligada ao contexto político do país, foi realizada 

pelos intelectuais ligados ao Instituto Histórico e Geográfico do Pará, principalmente por meio 

do trabalho de Jorge Hurley – presidente do Instituto durante o centenário. Agora chamados de 

“povo” ou “cidadãos brasileiros”, o que não deixa de ser genérico, os cabanos foram positivados 

e reinterpretados como parte de um movimento nativista. Suas origens foram lançadas para o 

ano de 1823, quando sob diversos conflitos, o Pará adere ao governo do Rio de Janeiro. Na 

perspectiva de Hurley, os cabanos, tomados por um sentimento de brasilidade, foram os heróis 

da luta contra o governo formado por portugueses na província, representantes da ordem 

colonial. De um perigo para a ordem social do Império, os cabanos se tornaram “artífices da 

Independência e da construção do Estado Nacional brasileiro108.  

 
104 BARBOSA, Marialva Carlos. Op. Cit. P. 62. 
105 BARBOSA, Marialva Carlos. Op. Cit. P. 61. 
106 BARBOSA, Marialva Carlos. Op. Cit. P. 61. 
107 BARBOSA, Marialva Carlos Op. Cit. P. 59. Entre esses autores, Barbosa cita o próprio Francisco Campos, que 

foi Ministro da Justiça entre 1937 e 1940 “e responsável direto pela formulação da ideologia estadonovista”, além 

de Oliveira Vianna, Alberto Torres e Azevedo do Amaral. 
108 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 214. 
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Como destrinchado por Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro, essa abordagem enxergava que 

a revolta teria sido iniciada, pois havia um gritante sentimento de brasilidade que agitou os 

moradores da província, justamente durante a crise do sistema colonial luso. Por isso, para 

Hurley foi estratégico estabelecer o ano inicial da Cabanagem em 1823, ao invés de localizá-la 

em 1835, data empregada na maioria dos trabalhos atuais. Uma vez que o autor a realocou para 

1823, se poderia tecer um forte argumento, baseado no contexto da independência, para 

emoldurar a Cabanagem como um movimento nativista. Ou seja, que reforçava a ideia de um 

sentimento de nacionalidade que, na verdade, não existia de maneira totalmente estruturada 

durante as décadas de 1830 e 1840109. Apesar das críticas totalmente justificadas sobre Motins 

Políticos, de Raiol, é importante aqui criar um paralelo. Porque, apesar da historiografia do 

século XIX ser muito criticada, Raiol não procurou encontrar na Cabanagem uma explicação 

que serviria como um fio condutor da revolta. Os personagens e suas motivações foram 

dispersos ao longo da revolta e Raiol valorizou a sua complexidade. 

Mas para entender as escolhas narrativas e explicativas usadas por Jorge Hurley, deve-

se lembrar do próprio contexto social e de forte nacionalismo em que ele escrevia. A perspectiva 

ideológica do Estado na década de 1930 se concatenava com a construção de uma unidade 

cabana e de um sentimento de brasilidade e nativismo, explicado e sustentado pela luta contra 

os portugueses. O que era, na verdade, uma tentativa de criar homogeneidade e mitos para 

construir a história da nação, organizando eventos e sujeitos dispersos do passado para suprir 

as necessidades da década de 1930110.  

Além de revisar a Cabanagem, Hurley como presidente, e outros historiadores do IHGP, 

ao utilizarem uma abordagem nativista, transforam uma guerra extremamente violenta em festa 

cívica. Porém, como apontou Luís Balkar Pinheiro, a essa época a Cabanagem não oferecia 

mais riscos, por isso sua reavaliação também ocorreu por meio do festejo, durante um governo 

autoritário e que intervinha para ritualizar o passado e instrumentalizar a memória popular111. 

Assim, a multidão cabana, selvagem, irracional, submissa aos instintos ínfimos e que deveria 

ser dispersa, encontrou outro meio de dominação em seu centenário. Uma dominação que a 

domesticava112. 

Além de Hurley, um segundo autor que positivou os cabanos foi Ernesto Cruz, autor 

que em 1936 tratou de escrever sobre o acontecimento. Um dos pontos importantes na obra de 

 
109 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 214. 

RIBEIRO, Gladys Sabina. Cidadania, Liberdade e participação no processo de autonomização do Brasil e nos 

projetos de construção da identidade Nacional. Locus: Revista de história, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, p. 11-33, 2007. 

P. 13 
110 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 214. 
111 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 216. 
112 Idem. 
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Cruz, e destacados pela historiadora Magda Ricci, foi que o autor criou uma abordagem em 

que, pela primeira vez, os presidentes cabanos não foram descritos apenas como rebeldes, pois 

no seu modo de ver foram presidentes legítimos113.  

Apesar de fazer parte do mesmo contexto social que orientou a escrita de Hurley, 

Ernesto Cruz levantou outra hipótese para explicar a revolta. Ou seja, não teria sido a luta 

empregada contra o governo dos portugueses a responsável por deflagar a Cabanagem, como 

também a revolta não foi realocada para o ano de 1823.  

Diferente disso, para Ernesto Cruz, o levante de 1835 se deu contra os desmandos do 

presidente Bernardo Lobo de Souza. Posteriormente, os rebeldes dominaram quase que 

completamente a província, incluindo as suas vilas e as funções públicas locais. O que acabou 

criando um governo a parte da regência, que já sofria críticas locais, ao ser considerada como 

a “principal responsável dos males que afligiam a província”. O primeiro presidente cabano, 

Felix Clemente Malcher, teria materializado essas acusações ao declarar em documento oficial 

que ficaria neste cargo até que ocorresse a maioridade de D. Pedro II114.  

Um dos méritos de Cruz, é buscar entender os motivos da revolta partindo do ponto de 

vista dos próprios cabanos, usando para isso as proclamações dos presidentes. É delas que o 

autor constrói o argumento de que a insatisfação com a presidência teria inflamado os 

moradores:  

 

“Há, nesse documento, a revelação pormenorizada e eloquente dos motivos que teriam 

originado a Cabanagem, no entender dos seus idealizadores. Não invocam nenhuma 

causa remota de ordem cronológica, sociológica, política ou econômica. Limitaram-

se singela, mas positivamente, a esclarecer as causas primárias da revolta. Apontaram 

um culpado: Lobo de Souza. E justificaram o anseio coletivo: a liberdade”115. 

 

Além disso, conforme Cruz, alguns trabalhos explicaram a Cabanagem como o 

resultado de disputas ocorridas na província em 1833. Essas mesmas disputas ocorreram entre 

os partidos dos caramurus e dos filantrópicos, sendo o primeiro formado por portugueses 

enquanto o segundo formado por brasileiros, conforme analisado por Cruz. Ainda na ótica do 

autor “a Cabanagem, irrompida dois anos depois daqueles dramáticos acontecimentos, não 

tinha ligação alguma” com aqueles fatos políticos116. Outros motivos também foram refutados 

pelo autor, como a chegada de Greenfell em 1823, seguida da trágica repressão que culminou 

do Brigue Palhaço117. Além de diversas outras análises que também foram criticadas, como a 

 
113 RICCI, Magda. Do sentido aos significados da Cabanagem: percursos historiográficos. Anais do Arquivo 

Público do Pará - Belém: Secretaria de Cultura/Arquivo Público do Estado do Pará, 2001. 252. 
114 CRUZ, Ernesto. História do Pará. Belém, Governo do Estado do Pará, 1973, vol. 1°. 272-273. 
115 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. P. 301. 
116 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. P. 273. 
117 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. 1°. 274. 
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de Dunshee de Abranches, para o qual tanto a Balaiada quanto a Cabanagem eram, na verdade, 

motivadas por exigências de que as reformas liberais decorrentes do 7 de abril fossem 

cumpridas118. 

O sentimento de ódio aos portugueses também não explicaria a Cabanagem. Isso 

porque, entre as fontes arroladas pelo autor, consta o folhetim escrito por Isidoro Guimarães, 

que foi o comandante da Corveta Elisa, uma embarcação de guerra portuguesa. Esta Corveta 

ficou ancorada no porto de Belém durante os momentos de maior violência na Capital. Para 

Cruz, a sua narrativa, seria indício suficiente para comprovar que o ódio aos portugueses não 

movimentou a revolta: 

 

“Na parte que se refere aos motivos, às causas que teriam dado origem à Cabanagem, 

o confucionismo não é menor. Os movimentos insurrecionais anteriores à guerra civil 

dos cabanos são geralmente apontados como raízes desta última. Também a questão 

racial tem sido posta em evidência. O propósito criminoso dos cabanos de eliminarem 

sistematicamente os portugueses é outro aleive que o próprio comandante da corveta 

lusitana Elisa, ancorada no Guajará durante vários meses da revolta, desmente em 

Memória Histórica, publicada no ano de 1835: “Tenho a consolação de poder dizer 

que desde que cheguei ao Pará, foi a bandeira portuguesa e os súditos da rainha 

grandemente respeitados” 119.   

 

Portanto, o único motivo de eclosão da cabanagem, na visão do autor, foi a presidência 

de Lobo de Sousa. Como dito em vários momentos de seu texto, a terrível presidência foi “uma 

razão e não um pretexto”120. No entanto, justamente por ter entendido que a Cabanagem tinha 

apenas uma motivação, Cruz reforçou alguns aspectos negativos e que balizam uma 

interpretação de desorganização. Ou seja, de que teria sido recorrente a desorganização dos 

cabanos, principalmente depois que Felix Malcher e o segundo presidente cabano, Francisco 

Vinagre, se desentenderam em meados de fevereiro de 1835. A desorganização entre os líderes 

encaminhou a cabanagem para o fracasso, e quando “apareceu um pulso forte para castigar e 

conter os excessos da soldadesca desenfreada, já o mal havia cavado raízes profundas”. Esse 

“pulso forte” foi o de Vinagre, que impediu um saque em Belém, narrado pelo comandante 

Isidoro Guimarães, e referendado por Cruz como um ato de “propósito criminoso”121.  

Um lado positivo da análise de Cruz, se dá em expor a grande quantidade de moradores 

envolvidos, aos quais ele chamou de “exército revolucionário”, composto por todas as classes 

sociais. Dessa forma, a guerra cabana contou com a presença de tapuios, indígenas do interior, 

escravos, diversos mestiços, negros e brancos, todos com as mais diversas ocupações.  No 

 
118 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. p. 274. Citando “O Cativeiro”, de Dunshee de Abranches, de 1938. 
119 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. 1°. p. 280. 
120 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. p. 274. 
121 Idem. 
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entanto, essa variedade foi vista como um dos motivos que levaram a revolta ao fracasso, uma 

vez que essa multiplicidade foi entendida como um problema: 

 

“O exército revolucionário era, não resta dúvida, um aglomerado heterogêneo, 

composto de brancos, pretos e tapuios, a que não faltava também o elemento 

estrangeiro como o português [...] A necessidade de enfrentar com vantagem numérica 

as forças imperiais, determinou o fragoroso desmoronamento moral e político da 

cabanagem. O espírito nativista da revolução, de que fala Handelmann em seu 

compêndio histórico, cedeu lugar às circunstâncias imprevistas da luta”122. 

 

O que resultou disso foi uma “série infinda de crimes cometidos à sombra “do maior 

movimento popular brasileiro””123. Portanto, as ações das massas ainda são enquadradas como 

crimes e não como um conjunto de ações que faziam sentido dentro de suas experiências, 

condições sociais ou materiais ou como parte de suas próprias lógicas. Assim, ao mesmo tempo 

em que a Cabanagem é apresentada como um importante movimento social, o seu fracasso foi 

o preço a se pagar pela sua desorganização interna e pela sua criminalidade: 

 

“[...] se a luta tinha por princípio político a redenção da província do jugo famigerado 

do seu presidente - o que tinha que ver com este acontecimento a colônia portuguesa 

domiciliada na província? Não se pode negar que desvirtuados os propósitos do 

movimento, vários cidadãos portugueses e de outras nacionalidades vieram a sofrer 

em consequência da desordem que então imperou no seio dos revoltosos. Em maior 

número foram vítimas os próprios brasileiros que ocupavam cargos de evidência e 

mesmo os que não exerciam encargo na administração pública”124. 

 

Portanto, a falta de organização e de capacidade de operacionalizar a revolta até o fim 

foi destacada por Ernesto Cruz. Foi constantemente salientado que os propósitos do movimento 

foram desvirtuados, e por conta disso “vários cidadãos portugueses e de outras nacionalidades 

vieram a sofrer em consequência da desordem que então imperou no seio dos revoltosos”125. 

Como se pode observar, algumas continuidades se fizeram presentes apesar das grandes 

mudanças.  

Entre os autores citados por Cruz está Caio Prado Júnior. Porque, entre outros motivos, 

também localizou o início na cabanagem no descontentamento em torno da figura de Lobo de 

Sousa e os dois partilharam da compreensão de que os cabanos seriam revolucionários. 

Conforme Caio Prado Jr., a cabanagem foi o único “movimento em que as camadas mais 

inferiores da população conseguem ocupar o poder de toda uma província com certa 

estabilidade.” O autor também destacou a desorganização interna, embora em sua visão isto 

 
122 Idem. 
123 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. p. 275. 
124 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. p. 294. 
125 CRUZ, Ernesto. Op. Cit. p. 294. 
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estivesse aquém da “glória de ter sido a primeira insurreição popular que passou da simples 

agitação para uma tomada efetiva de poder”. O autor explicou, ainda, que devido ao papel 

desempenhado por Lobo de Souza o descontentamento foi geral, e as populações rurais 

começaram a se preparar para um levante armado, no qual, depois de projetado, se envolveram 

os irmãos Vinagre. Estes últimos são entendidos pelo autor como líderes importantes e não 

apenas enquadrados de forma genérica como rebeldes. Além disso, ao ser caracterizada como 

um movimento projetado, ou seja, planejado, a Cabanagem passa a ser interpretada por suas 

características revolucionárias. Interpretação que somente voltou com fôlego na década de 

1980. O problema reside no fato de que, na interpretação lançada pelo autor, se em certa medida 

a Cabanagem foi um processo histórico e revolucionário, foi tudo isso somente no que toca aos 

seus líderes. 

Outro problema é o destaque dado para as posturas reacionárias adotadas pelas elites 

depois de ter agitado as massas, principalmente porque essas afirmações foram usadas tanto 

para descrever a Cabanagem, como a Balaiada e a Revolta Praieira126. O autor procurou criar 

uma análise que abarcasse essas revoltas, conectando-as com questões importantes ao Império 

do Brasil naquele período. No entanto, há no livro a ambiguidade de que as revoltas do período, 

incluindo a Cabanagem, estariam fadadas ao fracasso. Isto porque, para a vitória da reação, ou 

seja, do poder de conter essas revoltas, “concorre também e principalmente a atitude 

revolucionária inconsequente das camadas inferiores”. A ambiguidade reside no fato de que 

mesmo se revolucionária, era inconsequente127.  

Assim como ocorre com Ernesto Cruz, o contexto historiográfico dessas obras não 

rompeu de todo com certas continuidades de um discurso construído ainda no século XIX.  Por 

isso, ainda se vê a multidão ligada a uma desorganização profunda e que dificilmente poderia 

ser remediada. Ou seja, o que hoje a historiografia se esforça para entender como multiplicidade 

de moradores que formavam aquilo que se convencionou chamar de cabanos - no sentido de 

que essa variedade de gente também carregava uma grande quantidade de demandas e de 

lógicas distintas de ações – nas décadas de 1930 e 1940 foi entendida como desorganização. 

Dessa forma, essas interpretações traziam importantes novidades sobre a Cabanagem, 

principalmente sobre os papeis desempenhados pelos revoltosos e por entendê-los como 

revolucionários. Ao mesmo tempo, ainda carregavam os discursos do XIX. Isso porque ao 

destacarem a desorganização atrelada a variedade de sujeitos, significa que esses autores ainda 

davam continuidade ao entendimento que a multidão não tinha lógica, portanto, não tinha 

racionalização. 

 
126 PRADO JR, Caio. Evolução Política do Brasil e outros estudos. São Paulo, Brasiliense. Prefácio. p. 72-77. 
127 PRADO JR, Caio. Op. Cit. p. 64. 
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Mas é importante entender um outro lado, explicado por Maria Odila para se entender 

o contexto da escrita de Formação do Brasil Colonial, e que também pode ser empregado para 

Evolução Política do Brasil e outros estudos. Segundo Maria Odila, esta é uma geração formada 

em um “sistema centralizador, autoritário e inserida na compartimentação do saber 

universitário”. Somente nas décadas de 1950 e 1960, ainda sob influências de escolas 

funcionalistas e estruturalistas, é que se começou a vislumbrar “a possibilidade de uma 

pluralidade de sujeitos históricos”128.  

Conforme explicado por Sidney Munhoz, havia uma tendência em compreender as 

revoltas como frutos da espontaneidade, com falta de projetos políticos próprios, movidas por 

momentos de crise sem que deixassem mudanças na sociedade129. Sendo assim, interpretar 

esses sujeitos sob uma ótica revolucionária foi uma grande ruptura com análises passadas, 

principalmente porque os aspectos sociais e econômicos ocuparam um lugar explicativo de 

grande importância, superando uma comparação que diretamente ligava os cabanos, ou 

qualquer outra multidão, ao ambiente de natureza.  

Mas também é preciso levar em conta que, apesar desses importantes avanços, o 

paradigma da revolução pode trazer uma desqualificação da revolta, que passa a ser vista como 

um fato de menor importância, “caracterizado como irracional e retrógrado, já que despossuído 

de um projeto de transformação social”130.  

Assim sendo, se criou uma hierarquização qualitativa de movimentos sociais e a 

revolução foi considerada a mais importante delas. Porém, isso se constitui em uma cobrança 

do presente ao passado, de escritores para uma população diversa, quase nada compreendida, e 

que estava na linha de frente de uma violenta guerra ocorrida cem anos antes. O centenário da 

Cabanagem, ainda que com várias mudanças, não havia explicado a lógica interna que moveu 

toda essa vasta população.  

Contrapor revolução e revoltas foi uma perspectiva que sobreviveu até a década de 1980 

no Brasil. Tudo aquilo que era considerado o que “faltava” na Cabanagem foi apontado pelos 

seus historiadores. Para Júlio José Chiavenato, que escreveu em 1983, a revolta foi, até certo 

ponto, uma luta revolucionária. O autor considerava que os cabanos não teriam somente 

interesses políticos, mas também econômicos, uma vez que o seu controle era exercido pela 

classe burguesa, formada por portugueses. Na leitura desse autor, desde a Independência havia 

 
128 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Sociabilidades sem história: Votantes Pobres no Império, 1824-1881. IN: 

FREITAS, Marcos Cezar (Org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 6ª edição. São Paulo: Contexto, 2007. 

p. 57 
129 MUNHOZ, Sidney José. “O legado de E. P. Thompson ao estudo das multidões e dos protestos populares” in 

MULLER, Ricardo Gaspar e DUARTE, Adriano Luiz (ORG). E. P. Thompson: política e paixão. Chapecó, SC: 

Argos, 2012. p. 219. 
130 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 211. 
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uma crescente rivalidade entre portugueses e brasileiros, principalmente porque, como dito, os 

lusos formariam as classes com poder financeiro e político. Dessa forma, as raízes de 1835 

estariam localizadas nas lutas pela independência, que  

 
substituía ideologicamente a falta de um projeto revolucionário que modificasse a 

estrutura de dominação. Isso explica, por sua vez, como o potencial revolucionário 

esgotava-se em saques e arrombamentos. Claro, estamos falando do povo, não da 

burguesia formada por brasileiros que usou essa força popular em seu proveito, 

jogando-a contra a burguesia mercantil portuguesa131.  

 

 Chiavenato entendeu a Cabanagem como um movimento que tinha potencial 

revolucionário, analisando-a dentro de um contexto político e econômico com raízes na 

Independência. Porém, embora os cabanos tivessem lutado pelo seu próprio destino, não tinham 

consciência política suficiente para irem além de uma rebelião. A Cabanagem teria sido um 

exemplo que mostrava como “um potencial revolucionário sem um projeto político perder-se 

na mera vingança social”. Essas considerações, para o autor, tinham validade em todas as 

províncias do Império, pois “não havia um projeto político próprio das massas nem condições 

objetivas”132. Mais uma vez, se tratava dos problemas daquele presente impondo perguntas que 

não poderiam ser respondidas. 

De toda forma, foi na década de 1980 que os estudos sobre a Cabanagem se 

aprofundaram na pluralidade dos sujeitos. Sendo assim, uma certa multiplicidade de agentes e 

de demandas fizeram parte da análise de Pasquale Di Paolo. Para o autor, as condições sociais 

que teriam aberto a possibilidade da existência da cabanagem envolveram várias instâncias, que 

vão desde as provinciais até ao nível nacional. Entre essas condições, ele classificou como 

causas próximas da cabanagem a chegada da esquadra militar de Grenfell, em 1823. Pois isso 

teria fortalecido uma elite que já estava no poder, o Partido Português, como o autor chamou. 

Ainda como parte das condições sociais, a deposição do Visconde de Goiana da presidência do 

Pará, em 1831, teria causado um grande impacto no jogo político local, assim como a formação 

de falanges portugueses armadas, em 1833. Por fim, também teria sido impactante a polêmica 

entre Machado de Oliveira e Batista Campos que foi amplificada na imprensa133.  

Depois de expor esses motivos próximos da Cabanagem, o autor aponta o papel do 

governo central, que “castrava no povo a esperança numa política mais adequada à região: o 

presidente nomeado, que devia ser princípio de autoridade, era geralmente português, militar e 

despótico”134.  

 
131 CHIAVENATO, Júlio José. Cabanagem: o povo no poder. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 32. 
132 CHIAVENATO, Júlio José. Op. Cit. p. 11, 17, 31, 91, 100 
133 DI PAOLO, Pasquale. Cabanagem: a revolução popular da Amazônia. 2. ed. Belém, CEJUP, 1986. p.  150-

151. 
134 DI PAOLO, Pasquale. Op. Cit. p. 151. 
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Além disso, na visão de Di Paolo, existiram as causas imediatas para a deflagração da 

revolta. Novamente a arbitrariedade de Lobo de Sousa se destaca e o autor cita como exemplo 

a prisão de Eduardo Angelim, aquele que seria o terceiro presidente cabano, e o desagrado que 

isso causou no corpo da guarda municipal, da qual Angelim fazia parte. Atuando como 

catalisador de tudo isso estava o Ato Adicional de 1834135. Sendo assim, Di Paolo analisou a 

cabanagem como uma luta complexa, desencadeada por mais de um motivo.  

 

Não era uma luta racial, porque havia também brancos entre os cabanos; não era uma 

luta religiosa, porque a divisão de guerra atingia o próprio clero; nem era uma luta 

exclusivamente nativista, por encontrar-se também estrangeiros a favor dos nativos; 

nem sequer era uma simples luta de classe, por formar os cabanos uma realidade 

política interclassista136.  
 

Esses agentes lutaram por demandas distintas, mas, no geral, todas tinham base na luta 

entre o vértice dominante, no qual o autor colocou o “grupo português e filoportuguês, 

composto de oficiais militares e de uma burguesia aristocratizada, isto é, que não assimilara as 

ideias liberais” e a base explorada da província, principalmente aqueles que trabalhavam na 

terra137.  Ou seja, a tensão advinda da apropriação dos bens produzidos na terra também foi um 

dos motes da cabanagem, que como já apontado pelo autor, envolveu uma variedade de 

moradores da província. Seus objetivos eram a “expulsão dos portugueses do poder político e 

do monopólio econômico”; “a implantação do regime democrático, através do reconhecimento 

efetivo da cidadania aos filhos da terra” e, por fim, “a liberdade dos escravos, através da 

conquista revolucionária e das reformas sociais”138. No entanto, como já dito, tão logo os líderes 

da cabanagem iniciaram a presidência, se afastaram das massas139. Além disso, esses objetivos 

devem ser observados a partir das expectativas de cada grupo social, o que reforça a cabanagem 

como um movimento múltiplo.   

Quanto aos ideais de implantar o “reconhecimento efetivo da cidadania aos filhos da 

terra” e de promover “a liberdade dos escravos, nem de longe essas demandas fizeram parte das 

pretensões dos líderes, já citados como fazendeiros e proprietários de escravaria no Acará. Além 

disso, o termo “regime democrático” usado pelo autor é um vocabulário que pode trazer mais 

confusão do que esclarecimentos sobre a revolta. Conforme René Rémond, foi somente a partir 

de meados do século XX que as palavras “liberalismo” e “democracia” se tornaram um pouco 

mais próximas. De modo que durante todo o século XIX os contemporâneos viam as diferenças 

 
135 DI PAOLO, Pasquale. Op. Cit. p. 154. 
136 DI PAOLO, Pasquale. Op. Cit. p. 162. 
137 DI PAOLO, Pasquale. Op. Cit. p. 162-163. 
138 DI PAOLO, Pasquale. Op. Cit. p. 170. 
139 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 550-551. 



 

58 

 

com mais sensibilidade, ou seja, essas diferenças eram mais importantes porque eram 

completamente irreconciliáveis140. De forma que ser liberal não implicava necessariamente na 

incorporação dessas pessoas como cidadãos no corpo político. Para o caso da Cabanagem, 

apesar de existirem outras formas de liberalismo, era mais importante balancear a 

descentralização do poder central ao mesmo tempo em que se mantém “uma preocupação 

contra as investidas populares”, característica pontuada por Rémond ao descrever alguns dos 

aspectos gerais do liberalismo no século XIX141. Parece ser esse o caso do grupo de 

proprietários saídos do Acará e que estavam desejosos de maior descentralização, na medida 

em que isso representava maior espaço na administração da província. Inclusive sobre a 

administração da mão de obra local, que poderia ser escrava e forçada.  

Essa mão de obra se constituía tanto por escravos, em minoria, como por indígenas, em 

maioria. E para um dos autores clássicos da historiografia sobre o Grão-Pará, Vicente Salles, 

“cabanos eram os negros, caboclos e mestiços em geral, as populações marginalizadas ou 

expulsas dos campos e que engrossavam cada vez mais, nos vilarejos e nas cidades, a classe 

dos peões”142. Para esse autor a cabanagem tem aspectos de uma luta de classes, que começou 

a se aprofundar principalmente em 1833, quando a polaridade tomou conta dos periódicos 

locais. Através dos periódicos o autor classificou a cabanagem como possuidora de uma 

ideologia “essencialmente combativa, de luta pelo poder, que define não só a polarização 

bipartidária, mas as profundas contradições do sistema”143. Para o autor, essa luta dos cabanos, 

em geral, se dava contra os caramurus144. Mas por se tratar de um pesquisador sobre a 

escravidão no Grão-Pará, observou que para os escravos havia uma causa específica que era o 

fim da escravidão145. Uma abordagem importante para que a cabanagem pudesse passar a ser 

vista como múltipla, próximo do que Di Paolo também analisou. Além disso, Vicente Salles 

salientou o fluxo de ideias consideradas subversivas, principalmente vindas de Caiena, e que 

teria formado um contexto que possibilitou a Cabanagem146.  

Portanto, é observável que o decorrer do século e os problemas por ele levantados 

trouxeram novas questões e maneiras novas de abordar a Cabanagem e a multidão em geral. As 

massas ganharam novas perspectivas que vão além das análises entorno de suas selvagerias ou 

suas condições psíquicas. De certa maneira, a análise que parte de um referencial que retira do 

 
140 RÉMOND, René. O século XIX: 1815-1914. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 15 
141 RÉMOND, René. Op. Cit. p. 42 
142 SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem: esboço do pensamento político revolucionário no Grão-Pará. 

Belém, CEJUP, 1992. p. 65-66. 
143 SALLES, Vicente. Op. Cit. p. 79. 
144 SALLES, Vicente. Op. Cit. p. 82. 
145 SALLES, Vicente. Op. Cit. p. 89. 
146 SALLES, Vicente. Op. Cit. p. 24 
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povo sublevado a lógica, precisa aplicá-la a outros sujeitos na pesquisa – geralmente contra 

quem o povo se amotinava. Dessa forma, se priorizava a visão dos de cima, ou seja, os sujeitos 

que faziam a manutenção do Estado, dos grandes feitos ou que gerenciavam as repressões. Os 

cabanos – e todos os demais homens simples em praticamente todos os outros Estados – não 

tinham história ou eram bandidos. E essa visão era ainda ratificada pelos próprios documentos 

oficiais, uma vez que as análises se baseavam neles147.  

No entanto, esse paradigma passou a conviver com outros que estavam sendo gestados 

desde os primeiros anos do século XX, sendo que o mais importante deles nasceu 1929. A 

Escola dos Annales se inspirou em novas abordagens, priorizando registros diversos e novos 

focos de análise, principalmente dentro da longa duração, trazendo novas questões e novos 

sujeitos à tona, mantendo o rigor analítico148. Posteriormente, nas décadas de 1970 e 1980 

cresceu com força uma nova tendência historiográfica, que atualmente chamamos Nova 

História. A partir de então, se tornou uma questão ainda mais importante, em diversos países, 

partir do ponto de vista das pessoas comuns149. 

A história dos “de baixo” certamente causou impactos positivos na historiografia 

brasileira. Ao falar sobre os povos indígenas do Grão-Pará no século XVIII, Patrícia Sampaio 

salienta a diferença de visões que poderiam ocorrer dentro dessa abordagem historiográfica: 

“uma que os vê como vítimas e passivas. Outra que compreende suas atividades, como algum 

tipo de negociação ou resistência”150. Sendo que esta última forma de análise não implica em 

negar variados tipos de exploração, violências ou crueldades, mas expõe a necessidade de 

entender os indígenas como agentes que atuavam através de suas próprias lógicas. Essa 

perspectiva é relevante para os estudos de diversos povos que viveram ao longo do período 

colonial porque, como explica a autora, seu impacto seria tão importante que tornou o projeto 

colonial em processo colonial151.  

Compreender que indígenas e outros grupos alvos de políticas de opressão participavam 

ativamente do cotidiano colonial, dificultando a implantação de seu “modus operandi”, não 

exclui o contexto de violência capilarizado naquela sociedade. Porque a necessidade desses 

grupos de criarem estratégias e de se apropriarem de métodos, ideias, costumes, objetos e 

religião que compunham o plano colonial, por si só, já indica que havia a necessidade de luta e 

que essa luta se daria de formas variadas, porque esbarravam em novas formas de violência e 
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opressão. Essas questões foram amplamente levantadas na década de 1990, a partir da Nova 

História Indígena152.  

Como se pode verificar pelas análises acima, somente a partir das décadas de 1970, 1980 

e 1990 essas questões se tornaram mais frequentes. A partir de então é possível pensar nas 

estratégias que essas pessoas desenvolveram como meio de sobrevivência, historicizando-as. 

Essas estratégias se davam a partir de suas próprias lógicas, que poderiam ser traçadas de acordo 

com a situação. Um exemplo disso, como apontado por Alencastro para o século XVIII, é o 

nomadismo de populações nativas. Pois a mudança constante dos indígenas e de suas povoações 

dificultava a sua catequização153. Essa dificuldade em controlar a população indígena de forma 

mais efetiva, dentro da lógica das autoridades metropolitanas e coloniais, se constituía em um 

grave problema porque essa população sempre foi o principal braço de trabalho para a região, 

assim como foram importantes para a delimitação de fronteiras. Entre outras coisas, essa mão 

de obra era usada para coletar as drogas do sertão e para servirem de remadores de canoas. As 

jornadas de trabalho poderiam ser longas e sem interrupção, além de estarem sujeitos a fome e 

a diversas doenças. Outra forma de mão de obra foi a escravizada, que na província havia 

tomado maior fôlego na era Pombalina154.  

Esses povos e seus descendentes foram atrelados às necessidades de trabalho para 

exploração local de forma violenta em vários sentidos. Mas pode-se pensar em dois de maneira 

geral: o primeiro foi a própria apropriação de suas forças de trabalho, o segundo foi a 

incapacidade de observá-los a partir de suas próprias lógicas, salvo algumas exceções155. Uma 

anedota levantada por Alencastro é filha dessas duas formas de violência. Se trata de uma breve 

história que contava a existência de outras formas de vida na floresta, que não mantinham 

contato com o mundo dos humanos: “Dizem que os macacos são gente, e que se disfarçam, não 

querendo falar para que os brancos não os obriguem, como os índios, a remar nas suas 

canoas”156. Para o autor, a anedota permite vislumbrar a violência da exploração que levava os 

nativos a cortarem todo tipo de comunicação, tornando-se voluntariamente mudos. Ao lado de 

guerras, revoltas e construção de quilombos, a anedota se revela como uma “representação 

dramática” da recusa dos povos nativos em manter a reprodução social de escravos, e neste caso 
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do trabalho forçado. Ainda que seja uma representação, serve de metáfora para as tristes 

maneiras de se fazer resistência. Principalmente quando se pensa que o “nativo imaginava que 

a única forma de salvaguardar sua liberdade consistia em abdicar do pertencimento à 

humanidade”157. 

Além disso, a mudez voluntária é também uma metáfora para o silenciamento que existe 

nas fontes e para as maneiras pelas quais essa população foi descrita, quando se escreviam sobre 

elas. Analisando notícias veiculadas na segunda metade do século XIX em alguns jornais 

paraenses, além de outros documentos, Funes tentou compreender como se davam as fugas, 

construções de laços diversos e vida cotidiana dos mocambos no Baixo Amazonas. Entre as 

informações analisadas pelo autor está uma notícia de fuga publicada em 1876, que explicou as 

fugas de escravos como um “fato intuitivo” e consequência da sedução. Intuição e sedução pela 

liberdade, nessa matéria, não têm um sentido positivo porque remetem a ações que teriam sido 

movidas por critérios pouco lógicos, pouco racionais. Mas, ao analisar outros conjuntos de 

fontes que mantinham os conteúdos das falas dos fugidos, o autor identificou que os motivos 

reais das fugas estavam ligados ao rompimento de acordos por partes dos senhores, assim como 

por serem truculentos e intransigentes158.  

As fugas também estavam alinhadas com outros tipos de conhecimentos, que de 

maneiras específicas poderiam significar o seu sucesso. Dessa forma, os tempos de festejos e 

das cheias dos rios, durante o período da noite, se constituíram como as melhores alternativas 

disponíveis. O local de permanência também demandava conhecimento sobre o ambiente, 

assim, os agrupamentos fixavam-se acima das cachoeiras e no tempo das cheias os seus 

caminhos ficavam disfarçados pelo crescimento dos capinzais. Além de alguns deles manterem 

uma organização bastante estruturada e de criarem laços econômicos com localidades 

próximas, ainda estabeleceram relações de alianças ou de confronto com povos indígenas. 

Segundo Funes, por exemplo, em um dos agrupamentos os escravos fugidos poderiam conviver 

com índios Caxuana e Tiriô, com quem tinham uma relação tranquila, ou com Kahyanas com 

quem tinham conflitos diversos159.  

Sendo assim, os acordos, ou as negociações, entre pessoas que se inseriam de diferentes 

formas na sociedade poderiam trazer resultados positivos para ambos os lados. Nos casos 

citados acima, se constituíam de maneira totalmente irregular na ótica das autoridades locais, 

tanto que havia um esforço para enviar constantemente expedições armadas para o interior da 
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floresta160. Mas é interessante também o caso dos Mundurucus do Alto Tapajós, pois foram 

uma importante mão de obra para a extração da borracha. Como explicado por Barbara 

Weinstein, esses indígenas não estavam ligados a uma economia de marcado e seu único 

contato era com o comerciante, que em troca da borracha fornecia roupas, ferramentas diversas 

e armas de fogo. Esses itens poderiam ser muito mais importantes que recompensas monetárias 

e o trabalho, com duração de três meses, mantinha possível a continuidade de seus vínculos 

tribais161.  

Mas essa não era a regra das relações que se davam entorno da extração da borracha. 

Foram constantes os conflitos entre os seringueiros e comerciantes, baseados nas desiguais 

relações de poder entre um lado e outro. A autora também cita a crueldade com que os 

trabalhadores ou povos da floresta foram submetidos. Exemplo disso foi a firma da família 

Araña, com extração na Amazônia peruana, que usava como métodos a tortura, mutilações e 

assassinatos com a finalidade de disciplinar e intimidar162.  

Diante de uma formação tão diversa da população paraense, com diferentes inserções 

sociais e econômicas, e modos distintos de observar a realidade, para a historiografia mais 

recente é necessário o uso do termo “Cabanagens”. O uso do plural tem a finalidade de indicar 

uma perspectiva de análise que aborda a revolta em suas multiplicidades. Isto é, levando em 

conta os conflitos internos e as distâncias entre os líderes e a multidão, formada por homens 

livres pobres, indígenas, escravos e libertos, assim como por gente com endereço fixo e ofício. 

Essa perspectiva busca deixar evidente que entre a multidão também havia líderes que atuaram 

de forma autônoma, como Patriota, Diamante, Félix, Cristovão e Belizário, cativos que 

movimentaram cerca de 400 escravos fugidos. Entre suas pretensões estava o rompimento com 

o Império e o estabelecimento de uma nova república. Patriota foi executado durante o governo 

de Eduardo Angelim, o terceiro presidente cabano. Durante sua presidência, Angelim tentou 

controlar a situação expedindo ordens para que outros líderes de grupos insurgidos fossem 

executados por fuzilamento na frente do Palácio de Governo163.  

Entender que o confronto entre os cabanos não era resultado de desorganização, mas 

sim de uma dinâmica própria e consequente da incompatibilidade entre as suas pretensões é 

valioso. Porque isso retira da revolta uma responsabilidade que originalmente não lhe pertence: 

a de ter um projeto político claro baseado em uma unicidade entre os cabanos. Isso é abrir 
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caminhos para se entender que motivos e anseios diferentes pertencem a agentes diferentes, que 

podem se chocar e que são frutos de experiências diversas. 

Nem mesmo entre os três presidentes cabanos existiu uma unidade forte o suficiente 

para evitar conflitos na cúpula do Governo cabano. Os três poderiam ter as intenções muito 

semelhantes, mas a guerra tomou proporções muito amplas que resultaram em discordâncias 

sobre como deveria continuar a ser conduzida. Essa proporção, que foi além do querer dos 

presidentes, demonstra os importantes impactos políticos causados pela multidão cabana. Essa 

multidão foi formada, justamente, por todos aqueles que estavam marginalizados dos espaços 

oficiais do fazer político, mas que souberam se apropriar daquela discussão e situação. O que 

fez a cabanagem durar muito mais tempo. 

Entender a lógica dessa população ampla é demonstrar as suas agências e, portanto, a 

racionalização que estava por trás de suas ações quando se aglutinavam em multidão. E isso 

não significa que a violência e o caráter opressor dessas instituições são diminuídos. Pelo 

contrário, deve se somar a isso as capacidades existentes dos indivíduos de criarem estratégias 

com lógicas próprias, apesar das estruturas que os cercavam.  

Nesse sentido, as diversas formas de ações dos cabanos passaram a compor um novo 

cenário analítico em que se buscou tentar entendê-las a partir de suas propriedades específicas. 

Magda Ricci, retomando as possibilidades levantadas por Vicente Salles, abordou a importância 

da questão do fluxo de ideias e dos contatos que existiam nessas zonas fronteiriças. Além de ter 

considerado o antilusitanismo como um fator de interesse para esta revolta, a historiadora 

salientou que outras circunstâncias tiveram também maior importância para o entendimento da 

revolta, como por exemplo a circulação de informações novas e de cunho revolucionário que 

chegaram ao Pará pela Guiana Francesa. Além disso, Ricci destaca a multiplicidade de atores 

sociais que existiram na Cabanagem e que tiveram um real aprendizado durante a revolta, não 

se constituindo em agentes com demandas pequenas ou apartadas de sentido.  Sendo assim, 

entre janeiro e agosto de 1835, esse aprendizado ocorreu visto que a massa cabana percebeu 

que não haveria uma ruptura em suas condições sociais164.  

Para a autora, além de existir um aprendizado e uma circularidade de ideias, se criou 

uma identidade comum entre os cabanos durante a revolta, apesar das diferenças que existiam 

entre os diversos grupos. Essa identificação se construía além do norte do país, ocorrendo 

também em outras províncias do Brasil. Conforme a historiadora surgia um “sentimento comum 

de identidades”, na qual os, “indígenas, negros de origem africana e mestiços os mais diversos, 

criaram uma identidade local, a qual nem sempre estava afinada com aquela em formação no 
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Rio de Janeiro”. O que marcava esse sentimento comum era o ódio “ao tradicional mandonismo 

branco e português”, inclusive no Pará165. Esse ódio ao mandonismo branco teria se reverberado 

na Cabanagem, pois a “bandeira de luta dos levantados de janeiro resumia-se na morte aos 

portugueses e aos maçons. Neste primeiro momento, as mortes e as perseguições a estes dois 

grupos foram pontuais, culminando no assassinato das duas autoridades máximas da 

Província”166. Sendo assim, ao menos em janeiro, para a autora, a bandeira comum foi o 

antilusitanismo. Mas, além disso, é preciso considerar elementos citados por Ricci em outros 

trabalhos, “como a opressão das autoridades regenciais ou o despotismo das elites no Pará”167. 

Mas o mais importante, é o destaque dado para outras formas de vivências sociais entre a 

população que, como dito por Ricci, não estavam necessariamente concatenados ao que o Rio 

de Janeiro esperava, ou ao que, de maneira geral, se propunha como paradigma civilizacional.  

As disputas internas que ocorriam na província também foram retomadas como parte de 

um contexto de grande relevância para a deflagração da revolta. Mas partindo do princípio de 

que as disputas também ocorriam no campo dos discursos e da retórica. Conforme explicado 

por Luís Balkar Pinheiro, as tensões entre proprietários na província foram o que principalmente 

movimentaram a Cabanagem. As origens dessas tensões estão localizadas nas mudanças 

administrativas promovidas pelo Marquês de Pombal para a região, na segunda metade do 

século XVIII. Isso porque com essa nova administração se criou um espaço para a consolidação 

de novos sujeitos sociais. Pois, como parte de suas consequências, as políticas pombalinas 

favoreceram novas formas de acumulação que impactaram no conjunto daquela sociedade168.  

Os novos sujeitos aos quais o autor se refere são os proprietários. Este é um termo 

genérico usado principalmente para designar “fazendeiros, ligados à produção de gêneros 

agrícolas exportáveis e os “droguistas”, vinculados à atividade extrativa das drogas do sertão 

(especiarias), além de criadores de gado vacum ou cavalar e de um tímido campesinato em 

formação”169. Esses novos sujeitos passaram a entrar em conflito com antigos sujeitos que eram 

representantes de uma estruturação arcaica. Ao longo das primeiras décadas do século XIX, 

esses conflitos não somente permaneceram como ganharam vigor. Isso ocorreu na proporção 

em que “os segmentos sociais dominantes iam adquirindo densidade numérica e qualitativa, 

diferenciando-se uns dos outros através de níveis distintos de acumulação e ostentação”170. 
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Essa disputa por espaços políticos e administrativos na província fez com que um grupo 

de proprietários no Acará instrumentalizassem uma série de discursos, todos bastante em voga 

naqueles anos, desde os ocorridos nas Cortes. Esses proprietários, então, incorporaram um 

discurso liberal que canalizou boa parte dos seus inconformismos nos anos de crise do Império 

português, justamente quando os discursos antiabsolutistas ganharam força. Sendo assim, nas 

décadas de 1820 e 1830 usaram a lusofobia como uma arma política, assim como usaram as 

tensões entre nação e região contra a regência. O objetivo, como dito, era o de alcançar maiores 

espaços políticos171.  

Então, depois de movimentar o Acará no final do ano de 1834, esse grupo de 

proprietários, junto com uma multidão, se deslocam e tomam o poder político da Capital em 

janeiro de 1835. No entanto, o jogo político e a administração provincial não eram as únicas 

demandas em disputa. Pinheiro também ressalta a autonomia com que os demais cabanos 

lutavam, isso significa que suas pretensões poderiam não formar um todo harmônico com as 

pretensões dos líderes cabanos. Exemplo disso é a narração romanceada do francês Emille 

Carrey, em que alguns cabanos encontraram um fazendeiro em fuga, nesse momento a liderança 

desse grupo alegou que se tratava de um brasileiro e não português, e por isso deveriam deixá-

lo passar. Ao que os demais cabanos responderam que não, sendo um fazendeiro deveria morrer 

como os outros172. Embora seja um romance a narrativa expõe as diferenças que existiam entre 

os sublevados, mesmo que essa não tenha sido a sua ideia principal.  

Dessa forma, como explicou Pinheiro, tanto indígenas como escravos tiveram um papel 

ativo na luta e essa participação não pode ser resumida na incorporação das demandas dos 

líderes, formados principalmente pelos proprietários, conforme explicado acima. Antes disso, 

eram demandas próprias referentes a uma “participação específica” e que “também não 

apresentava grande uniformidade; antes, cada segmento étnico-social tendeu a apresentar, na 

luta, demandas muito particulares, mas nem por isso irrelevantes”173. 

Outros dados bastante interessantes levantados por Pinheiro, estão presentes nas listas 

de presos em porões de navios. Essas fontes carcerárias apontaram que havia uma grande 

quantidade de presos classificados como homens brancos, totalizando 22% do total de 753 

indivíduos. Com esse tipo de documentação foi possível perceber que os presos formavam uma 

variedade grande de tipos sociais, com diversas ocupações. Isso, para Pinheiro, indica que 

praticamente toda a sociedade paraense estava representada nos códices de prisioneiros da 

repressão, e que, portanto, a multidão envolvida é muito mais ampla do que as análises 
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anteriores demonstraram174. No entanto, apesar de se constituírem como uma fonte muito 

instigante, é preciso levantar a questão de que a repressão se consolidou através do morticínio 

daqueles que eram alcançados durante as batalhas ou durante as fugas. E que, mesmo quando 

presos, a morte era o destino praticamente certeiro. Essas listas, portanto, apresentam os nomes 

dos que sobreviveram ao momento de captura por algum motivo. Provavelmente, poucos dias 

depois de suas prisões os homens listados também estariam mortos, mas ao menos deixaram 

registros de suas prisões. Por outro lado, há uma incontável quantidade de mortos ou 

sobreviventes sem registros. Em algum momento escravizados, libertos, tapuios, indígenas, 

homens livres e pobres foram transformados em cabanos, a turba facciosa, e por isso foram 

mortos sem nenhum registro. O que dificulta ainda hoje entendermos quem eram, o que queriam 

e como lutavam. 

Mas, apesar do silenciamento das fontes em geral, é possível encontrar registros que 

permitem uma aproximação de quem eram esses agentes sociais e quais eram as suas demandas. 

Nesse sentido, o historiador Bezerra Neto mostrou que um grupo de escravizados, apesar de 

lutarem pontualmente ao lado de Eduardo Angelim, sabiam que a “bandeira da abolição não se 

constituía em ponto comum entre os cabanos, portanto cabia-lhes lutar pela mesma, enfrentando 

as represálias por parte de seus partidários de luta contrários a libertação dos escravos”175. 

Por outro lado, em Rio Vermelhos, Leandro Mahalem de Lima procurou compreender a 

cabanagem destacando a diversidade entre os grupos indígenas que participaram da revolta de 

maneiras bastante distintas. Para começar, deve-se considerar que todo o território do Grão-

Pará chegou a ser ocupado pelos rebeldes e que esse enorme território era habitado por grupos 

muito diferentes entre si. Isso implica reconhecer que havia mais de uma forma de organização 

sociopolítico e de referencial que movia as suas ações. Principalmente quando se trata de 

indígenas do interior porque atuavam “politicamente a partir seus próprios critérios sociais, 

culturais e cosmológicos; sendo o Estado Brasileiro em formação (sem hegemonia e 

minoritário), uma forma de organização social entre muitas outras possíveis, que dentre todas, 

se pretendia universal pela coerção”176. Por conta disso, as propostas de tomadas de controle do 

Governo paraense poderiam não ser os referenciais políticos para as suas mobilizações. Deve-

se ter em conta que nem mesmo a língua falada era a mesma para todos, e que tanto o português 

como a organização social baseada no Estado Nacional foram impostos sob coerção177.  
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Em meio aos mais diversos grupos havia, por exemplo, os “Wajãpi, nas imediações do 

rio Jarí, os Ka’apor nas imediações do rio Capim, os Mura nas imediações do rio Madeira e sua 

embocadura com o Amazonas”178. Isso para citar somente os grupos indígenas que viviam sob 

a sua própria organização e em território afastado. Em paralelo havia “os grupos capitaneados 

pelos irmãos Vinagre e Nogueira nas imediações de Belém” e que foram amplamente tratados 

pelos historiadores já citados anteriormente, pois se envolveram de forma direta no Governo 

cabano. Além de outros que surgem com menos frequência nas análises como os “grupos de 

homens rebelados e fugidos de Fazendas e Fábricas, onde eram sujeitos a trabalhos forçados” 

e “grupos capitaneados por padres-generais, como Sanches de Brito, no Baixo Amazonas 

(Óbidos) e Prudêncio Tavares, no Tocantins (Cametá)”179.  

Além de variados povos indígenas que mantinham diversas maneiras de observar a 

realidade, a complexidade da cabanagem é constantemente alimentada através de seus diversos 

agentes, motivações e posicionamentos sociais que poderiam ocupar durante a guerra. Dessa 

forma, ser “branco, mesmo que a pele não o indicasse, estava relacionado às vinculações dos 

sujeitos às posições de chefia com capacidade de coerção; às posições de autoridade e senhor 

vinculadas a formas opressivas e militarizadas de trabalho e de comércio”180. 

Mark Harris, em Rebelião na Amazônia, também salientou a ação de diversos agentes, 

entre eles padres, militares, indígenas e alguns escravizados. Para o autor, o encontro entre o 

liberalismo e as tradições locais criaram raízes para ideias revolucionárias entre os anos de 1821 

e 1834. A Cabanagem, então, foi uma luta que para ser entendida é preciso levar em conta as 

contradições do liberalismo no Império, a cultura local – entendida como camponesa – e a 

própria formação das identidades brasileiras e portuguesas, a partir de um contexto colonial e 

de formação de um novo Estado181. 

Uma vez que a Cabanagem movimentou praticamente toda a mão de obra da província, 

novos dispositivos de controle foram implantados. Por um lado, havia a repressão propriamente 

dita. Mas somando forças a ela, se instalou uma nova forma de organização dos trabalhadores 

forçados. Retomando Claudia Fuller, o Corpo de Trabalhadores buscou de todas as formas fixar 

a mão de obra em seus postos novamente a partir de 1838. Através de um instrumento de 

opressão e de controle da mobilidade dos tapuios e dos negros, a autora conseguiu demonstrar 

como o governo local usou da lei para coibir a dispersão das pessoas consideradas amotinadas. 

Ao mesmo tempo demonstrou que nem todos os atingidos por essa lei eram desocupados. 

 
178 LIMA. Leandro Mahalem de. Rios Vermelhos. Op. Cit. p. 29. 
179 LIMA. Leandro Mahalem de. Rios Vermelhos. Op. Cit. p. 29. 
180 LIMA. Leandro Mahalem de. Rios Vermelhos. Op. Cit. p. 83. 
181 HARRIS, Mark. Rebelião na Amazônia: Cabanagem, raça e cultura popular no Norte do Brasil, 1798-1840. 

Campinas: Editora Unicamp, 2017. p. 220-222. 
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Muitos tinham suas próprias plantações ou outros serviços que lhes davam o próprio sustento. 

Mas o que se buscava era atrelá-los a um trabalho mais controlado182. Além disso, o Corpo de 

Trabalhadores não deixou de fazer um recorte de cunho racial ao alistar compulsoriamente 

tapuios e negros.  

Dessa forma, recentemente há uma preocupação maior com os agentes da cabanagem, 

pertencentes aos mais variados grupos sociais e que estavam espalhados por todo o território. 

Além da multidão ser entendida dentro de suas próprias lógicas, compreendendo inclusive as 

suas contradições. Levando em conta, portanto, que a Cabanagem recentemente tem o seu 

caráter de multiplicidade em destaque na historiografia, deve-se levar em conta que a explicação 

antilusitana não explica a amplitude da revolta. E embora, como se verá nos próximos capítulos, 

alguns portugueses tenham criado essa narrativa, é preciso entendê-la dentro de seu contexto 

de produção. Sendo assim, o tempo da Cabanagem, que é por sua própria natureza um tempo 

“complexo, construído e multifacetado” abarcando não somente uma série de contextos, mas, 

principalmente, de agentes igualmente complexos e multifacetados. E é justamente utilizando 

a complexidade deste tempo e dos seus agentes diversos e multifacetados que podemos tentar 

lançar luz sobre a revolta. Isso nos permite passar a entender que o antilusitanismo não foi o 

grande responsável pela revolta, mas sim uma série de questões latentes na sociedade paraense 

e na forma como ela se relacionou com o Império. 

Romper com a lógica das análises que animalizavam os rebeldes cabanos foi essencial 

para que novas interpretações fossem construídas ao longo do século XX. A perspectiva que 

ligava esses moradores ao mundo natural, como vimos acima, causou impactos diretos sobre 

suas vidas. Classificar os cabanos como seres amotinados, sem grandes motivos para subverter 

a ordem, serviu como justificativa para uma forte repressão. Some-se a isso, que ao serem 

entendidos e explicados ao mundo como seres despossuídos de lógica, se forjou uma explicação 

sobre a Cabanagem, que fazia sentido ao ser atrelada ao Estado imperial brasileiro, que se 

constituía no século XIX, porque se descaracterizava os motivos de subversão e se encobria 

outra forma de relacionamento com o Estado, que nesse caso se deu pela luta armada 

encabeçada por quem era excluído da cidadania. 

Isso é importante porque essa maneira de analisar os cabanos acabou servindo para 

esconder muitas questões, como a disputa pela mão de obra. Um exemplo de entrelaçamento 

entre a mão de obra e as disputas sobre o seu controle é que, antes mesmo da revoltar ser 

encerrada, foi criada a Lei nº 2, de 25 de abril de 1838, que estabelecia o Corpo de 

Trabalhadores. A lei tinha como finalidade regulamentar a mão de obra provinciana e controlar 

 
182 FULLER, Claudia Maria. Os Corpos de Trabalhadores e a organização do trabalho livre na província do Pará 

(1838-1859). Revista Mundos do Trabalho, vol. 3, n. 6, julho-dezembro de 2011, p. 52-66. 
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a sua mobilidade pelo território do Grão-Pará. Isso significou o controle da circulação da 

população livre e pobre, pois uma vez recrutados, somente poderiam deixar a sua localidade 

possuindo uma guia, que era fornecida pelos seus comandantes. Todos os “índios, mestiços e 

pretos” poderiam ser recrutados, caso não fossem escravos, e não tivessem propriedades ou 

serviços em que se aplicassem com constância. A mão de obra alistada era empenhada nos 

serviços de obras públicas e no trabalho para particulares, diante de contrato firmado com 

intermédio do Juiz de Paz183.  

No entanto, o mais interessante para este capítulo são as justificativas para a manutenção 

da lei, baseada na representação, bastante difundida, de uma população inclinada naturalmente 

ao ócio e a “vagabundagem”184. Partindo do pressuposto de que essa parcela da população teria 

natural inclinação em não manter atividades de trabalho, se pode perceber que a Lei dos Corpos 

de Trabalhadores era, também, fruto do paradigma aqui discutido e que assimilava esses 

moradores ao animalesco, ao mundo natural. Portanto, a capilarização desses discursos, muito 

mais que prestar um serviço retórico, servia de base para a materialização de políticas de 

dominação.  

  

 
183 FULLER, Claudia Maria. Os Corpos de Trabalhadores. Op. Cit. p. 53. 
184 FULLER, Claudia Maria. Os Corpos de Trabalhadores. Op. Cit. p. 53. 



 

70 

 

2. Os aspectos de um contexto nacional: as disputas da década de 1830 e o papel 

desempenhado pela Regência para conter a revolta 

 

A Cabanagem ainda hoje é classificada como uma das muitas revoltas ligadas à regência 

e ao avanço das propostas liberais no Império, conhecidas como Revoltas Regenciais. Tal 

interpretação geral foi construída por José Justiniano da Rocha, em 1855, e acabou por tornar-

se uma narrativa capilarizada. De maneira geral, Rocha postulou que a descentralização da 

década de 1830 causou as revoltas do período185. No entanto, as relações de causas e 

consequências quando se trata da Cabanagem podem ser muito mais complexas, distanciando-

se muito da lógica narrativa criada por Rocha. Se por um lado, as principais disputas políticas 

da década, em grande parte decididas no Rio de Janeiro, impactaram os moradores de Belém, 

principalmente o grupo de liberais alocados no Acará, as demandas e disputas internas próprias 

da província também tinham força suficiente para alavancarem a revolta.  

Um dos debates mais importantes ocorridos ao longo da década de 1830, no Império do 

Brasil, foi o debate sobre a descentralização política. Para Miriam Dolhnikoff a expectativa por 

descentralização estava presente desde a independência e girava em torno de um projeto 

federalista. Aqueles que defendiam este projeto federalista se empenharam na construção de 

um “modelo institucional por meio do qual as elites provinciais dispusessem de autonomia para 

gerir suas províncias e representação no governo central”186. A representação era entendida 

como um desejo das elites provinciais e que deveria a ela se limitar. Com a abdicação, esse 

projeto encontrou maior espaço de debate e foi aprovado sob a forma do Ato Adicional de 1834. 

Não integralmente, mas o suficiente para gerar mudanças no arranjo institucional187.  

Embora o debate tenha encontrado mais espaço depois da abdicação, as disputas pelos 

termos das mudanças continuaram durante a Regência. Essas disputas ocorriam, por exemplo, 

em conflitos que envolviam a sublevação do povo ou acontecer no campo das disputas 

narrativas. Um exemplo disso foi a revolta ocorrida dentro do teatro São Pedro de Alcantara, 

localizado no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de setembro de 1831. A revolta, analisada por 

Marcello Basile, fez parte de outros oitos motins ocorridos até 1832 e compuseram um contexto 

de muita agitação entre a população da cidade que passou a ser narrada de formas distintas nos 

jornais da Corte. Essas formas de narrar a revolta estavam ligadas aos próprios grupos políticos, 

moderados e exaltados, e aquilo que eles pretendiam. Esse foi um conflito que permaneceu ao 

 
185 MACHADO, André. As interpretações dos contemporâneos sobre as causas da Cabanagem e o papel do 

Parlamento. Rev. Hist. (São Paulo), n. 175, p. 281-317, jul. dez., 2016. P. 284 
186 DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto Imperial. São Paulo: Globo, 2005. p. 14.  
187 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 14-17. 
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longo da década de 1930 e que gerou diversos debates no cenário político e, entre eles, estava 

a descentralização política do Império188. 

Desde o início da regência, algumas expectativas por mudanças mais radicais foram 

frustradas mediante a configuração da regência trina e a subsequente formação do Ministério 

da Justiça com Diogo Feijó189. Essas expectativas eram a extinção do Conselho de Estado, do 

Poder Moderador e o fim da vitaliciedade do Senado, pois faziam parte do projeto de reformas 

apresentado em 1831 e que tinha como um dos seus objetivos uma maior descentralização 

política190. 

Esses debates, como dito, iniciaram-se ainda na década anterior. Em 1828, por exemplo, 

se criou a figura do juiz de paz que funcionaria como mais um poder local, tal como as câmaras 

municipais191. No mesmo ano, ocorre a aprovação da lei que regulamentava os Conselhos 

Provinciais, previstos na constituição. No Pará, as eleições ocorreram em 1828 e os seus 

trabalhos foram iniciados no ano seguinte. Foram eleitos nomes conservadores e pertencentes 

a famílias importantes localmente. Mas também foram eleitos o Cônego Batista Campos e Félix 

Clemente Malcher, este último um dos presidentes cabanos192. Os Conselhos Provinciais, no 

entanto, ficaram aquém das expectativas193.  

Por exemplo, para o caso do Pará, os Conselhos Provinciais não foram suficientes para 

gerar a autonomia pretendida. Evidência disso é o fato de que a única resolução que venceu 

todas as instâncias, e que por isso poderia ser aplicada na província, foi a regulamentação de 

que os estrangeiros que chegassem na província se apresentassem em até 3 dias ao juiz de paz. 

Além disso, o caminho pelo qual as propostas vindas das províncias deveriam seguir era longo. 

Todas as propostas, primeiro, deveriam ser debatidas e aprovadas no próprio Conselho para, 

então, seguirem para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado e, então, ser sancionada. 

Todo esse caminho era muito longo e não era viável194. 

 
188 BASILE, Marcello. Revolta e cidadania na Corte regencial. Tempo vol.11 no. 22 Niterói 2007. P. 37-57. O 

autor trata da “revolta ocorrida no teatro São Pedro de Alcantara, no Rio de Janeiro, em setembro de 1831. Trata-

se de um movimento político promovido pela facção dos liberais exaltados, com participação de camadas sociais 

diversas”. 
189 BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). Op. Cit. p. 60. 
190 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados. Escritos de História e Política. BH: Editora UFMG, 1998. 

p. 165-166. 
191 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 87. 
192 FERREIRA, Samuel Rocha. Op. Cit. P. 126. 
193 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 88-89. 
194 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. A atuação dos representantes do 

Grão-Pará no Parlamento e as expectativas na província em torno do Ato Adicional. Revista Estudos 

Amazônicos. Vol. IV, n° 1, 2009, p. 53-98. p. 64. 
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Outras medidas consideradas liberais também foram criadas, como o Código de 

Processo. O código foi aprovado em 29 de novembro de 1832 e se tornou um dos principais 

instrumentos de descentralização política. Isso porque promovia maior autonomia localmente, 

seja porque desvencilhava a autoridade judiciária do poder administrativo, seja porque os 

cargos de juiz municipal, promotor e juiz de órfãos passaram a ser escolhidos a partir de uma 

lista tríplice realizada pelas câmaras municipais. Mesmo que tenha ocorrido uma reação 

conservadora, essas mudanças demonstram que durante a década de 1830 havia essa demanda 

por maiores descentralizações e que isso passou por uma grande disputa política195. 

Por fim, ainda no ano de 1832, os parlamentares iniciaram as discussões sobre quais 

artigos da Constituição deveriam ser alvos de reformas pela legislatura seguinte196. Ou seja, em 

1831 foi apresentado um projeto de reformas da Constituição e no ano seguinte discussões sobre 

isso tiveram início197.  

No entanto, para que a Constituição pudesse ser alterada, dois momentos distintos 

deveriam ser respeitados. Num primeiro momento, a segunda legislatura, que era a legislatura 

de 1830 a 1833, tinha a responsabilidade de indicar quais eram os artigos que poderiam sofrer 

mudanças e que em qual sentido se dariam essas alterações. Em seguida, a responsabilidade de 

dar continuidade a esse processo passou para a próxima legislatura, ou seja, para a terceira 

legislatura. Sendo assim, esta terceira legislatura aprovaria ou não o teor das mudanças198.  

Entretanto, se essa discussão foi iniciada na segunda legislatura e finalizada, como foi, 

somente na terceira, isso fez acontecer a existência de um espaço de tempo. E nesse espaço de 

tempo de quase três anos de debates, entre uma e outra legislatura, se criou com muita força 

uma expectativa de que as reformas seriam bastante amplas. Ou seja, passaram a ocorrer debates 

nos espaços públicos que diziam respeito a reivindicações de mudanças muito mais 

profundas199. Nesse sentido, por exemplo, o periódico Nova Luz Brasileira chegou a reivindicar 

a divisão de terras, para acabar com os privilégios dos “sesmeiros aristocratas”. Segundo Emília 

Viotti da Costa defendiam também uma federação, nos moldes norte-americanos, embora 

fossem adeptos de um ideal de monarquia constitucional representativa200. 

 
195 COSTA, Emília Viotti da. Liberalismo: teoria e prática. In: COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à 

República: momentos decisivos. 7a edição. São Paulo: Unesp, 1999, p. 153. 
196 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 93-93. 
197 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 165-166. 
198 MACHADO, André Roberto de A. As interpretações dos contemporâneos sobre as causas da Cabanagem e o 

papel do Parlamento. rev. hist. (São Paulo), n. 175, p. 281-317, jul.dez., 2016. p. 286. 
199 MACHADO, André Roberto de A. As interpretações dos contemporâneos... Op. Cit. p. 286. 
200 COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit. p. 149-150. 
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Apesar dos debates, ou justamente por conta deles, os pontos levantados pela segunda 

legislatura foram interpretados como tímidos. Por isso, para o caso específico dos deputados do 

Pará, eles foram estrategicamente eleitos para a terceira legislatura. Isso ocorreu porque dois 

políticos na província do Pará uniram as suas forças. Tais homens eram o Machado de Oliveira 

e o cônego Batista Campos. O primeiro era o então presidente da província. O segundo, Batista 

Campos, foi um político muito influente na província do Pará. Ambos se alinharam com o 

propósito de eleger os deputados que se comprometessem com as mudanças constitucionais, 

inclusive criando procurações específicas do eleitorado permitindo que os eleitos para a terceira 

legislatura alterassem a Constituição. No entanto, essas procurações também devem ser 

problematizadas, uma vez que não tinham valor legal para que os deputados tivessem esse 

direito 201.  

Sendo assim, a própria feitura dessas procurações demonstra essa insatisfação e o 

compromisso do cônego Batista Campos em ampliar aquilo que foi proposto. No entanto, 

apesar de todo o empenho, as mudanças do Ato Adicional de 1834 mantiveram os apontamentos 

de 1832, ocorrendo desapontamentos em geral202. Nas palavras de Emília Viotti da Costa, o Ato 

Adicional foi o resultado “da luta entre liberais radicais, de um lado, e moderados e 

conservadores, de outro”. Foi uma forma conciliatória, mas temporária, uma vez que tão logo 

aprovado passou a ser criticado203. No entanto, apesar de ser considerado uma forma de 

conciliação, para o caso do Pará o Ato Adicional pode ser considerado um dos fatores 

importantes para o desenvolvimento da Cabanagem. Isso porque diante das lutas políticas 

travadas na província, os termos das mudanças pareceram aquém do esperado. 

 

2.1. Ato Adicional: um dos fatores possíveis para interpretar a Cabanagem 

  

Como apontado no início deste capítulo o Ato Adicional efetivado em 1834, não foi 

considerado suficiente como instrumento para as mudanças políticas desejadas e isso se tornou 

latente na província paraense. Isso pode ser verificado na intensa mobilização do Cônego 

Batista Campos.  

 Batista Campos se empenhou o máximo que pode para que a constituição fosse alterada 

de forma mais profunda. Como já foi explicado acima, enquanto ocorriam as eleições de 

 
201 MACHADO, André Roberto de A. As interpretações dos contemporâneos Op. Cit. p. 286. 
202 MACHADO, André Roberto de A. As interpretações dos contemporâneos Op. Cit. p. 288-289. 
203 COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit. p. 154. 
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deputados para a terceira legislatura, o Cônego se esforçou para que os eleitos fossem 

comprometidos com a questão da descentralização. Essa é uma questão importante, 

principalmente, porque os artigos indicados como passíveis de mudanças pela segunda 

legislatura tinham deixado muitas mudanças consideradas importantes de lado. E como dito, a 

segunda legislatura somente poderia indicar os artigos que seriam alterados e os sentidos dessas 

alterações. Somente a terceira legislatura poderia efetuar de fato as mudanças. Por isso, o 

cônego Batista Campos, ao se frustrar com o conteúdo selecionado pela segunda legislatura, 

atuou no sentido de eleger deputados que se comprometessem com a descentralização. No 

entanto, como a princípio eles não poderiam escolher outros artigos para serem alterados, os 

deputados eleitos receberam uma procuração dos eleitores que os autorizavam para tanto204.  

Ao final dos debates, permaneceram válidas a vitaliciedade do Senado, mudança 

barrada ainda na segunda legislatura, e o Poder Moderador. No entanto, o Conselho de Estado 

foi suprimido. Outras alterações adotadas diziam respeito aos Conselhos Provinciais, que não 

mais funcionariam. Em seu lugar foram implantadas as Assembleias Legislativas, com poderes 

decisórios locais e uma maior autonomia que os Conselhos anteriores. Além disso, ficou 

aprovado a discriminação das rendas e a divisão dos poderes tributários205. 

 Como explicado também por José Murilo de Carvalho, esses pontos acima descritos - 

extinção do Conselho de Estado, do Poder Moderador e o fim da vitaliciedade do Senado - eram 

o baluarte do projeto de reformas apresentado em 1831. Para o autor, eram os três resíduos do 

absolutismo e da centralização contra os quais havia uma intensa insatisfação. No entanto, no 

entendimento de Carvalho, principalmente por parte da elite educada em Coimbra e por parte 

do Senado, havia uma grande resistência em aceitar as reformas apresentadas. Um dos 

argumentos usados foi o de que a ideia de federalismo que estava em discussão era, na verdade, 

uma cópia do federalismo norte americano206.  

Visconde de Cairu foi o senador que abriu o caminho para a utilização desse argumento, 

alegando que isto traria a independência das províncias, pensamento que se atrelou com outra 

ideia recorrente de que a monarquia era incompatível com o federalismo. Apesar disso, entre 

os próprios senadores, havia também aqueles que defendiam as reformas e que estavam 

apontando no sentido de que era necessária a descentralização e que as manifestações nas 

diversas províncias deixavam essa questão à mostra. José de Alencar, por exemplo, ironizou a 

 
204 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. A atuação dos representantes do 

Grão-Pará no Parlamento e as expectativas na província em torno do Ato Adicional. Revista Estudos 

Amazônicos. Vol. IV, n° 1, 2009, p. 65-67. 
205 COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit. p. 154. 
206 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 165-166. 
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discussão em torno da palavra federação enquanto a manutenção da união do país dependia da 

diminuição do “jugo sobre as províncias”207.  

Federação, nesse momento poderia ser uma palavra usada para designar uma demanda 

por descentralização, advinda de uma pequena reforma. Como também poderia designar 

desejos de uma mudança mais profunda no relacionamento que havia entre províncias e o 

centro208. 

 É nesse segundo grupo que Batista Campos se enquadra e isso fica evidente nas suas 

publicações, principalmente quando se alinhou com Lavor Papagaio, um liberal radical vindo 

do Maranhão209. O tom da radicalização aumentou ao ponto em que as desavenças com o então 

presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, se tornaram bastante intensas, porque o teor 

das publicações, entre outros assuntos ligados ao Ato Adicional, condenava a presidência de 

Lobo de Souza. Conforme Antônio Domingos Raiol, as notícias das alterações constitucionais 

chegaram ao Pará em outubro de 1834. Apesar de considerar a Assembleia Provincial a 

principal mudança das reformas, o teor das publicações continuou sendo a defesa da federação, 

como dito, em tons de radicalidade210. Tal desapontamento, nascido com a aprovação de 

mudanças constitucionais tímidas, gerou impactos na província. A relação entre o 

descontentamento com o Ato Adicional e a entrada dos rebeldes em Belém foi percebida, por 

exemplo, pelo cônsul britânico que prestava serviços para a Inglaterra na cidade de Belém. Em 

correspondência ao Ministro Britânico no Rio Janeiro, afirmou que “as Reformas 

Constitucionais do Império foram publicadas neste lugar sem que surgissem sinais visíveis de 

descontentamentos popular. Uma conspiração, porém, formava-se secretamente, ameaçando 

nada menos do que a deposição do Governo desta província”211.  

Além do Pará, as mudanças que o Ato Adicional promoveu também geraram impactos 

em outras províncias. Foi o que Basile compreendeu como “a segunda onda de revoltas 

regenciais”. Essa segunda onda de revoltas ocorridas na Regência, para o autor, ocorreu porque 

o Ato Adicional promoveu “medidas descentralizadoras que contribuíram para o fortalecimento 

dos poderes provinciais, os quais, muitas vezes, não estavam bem afinados com a política do 

governo central”212.  

 
207 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. Op. Cit. p. 67. 
208 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. Op. Cit. p. 75. 
209 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. Op. Cit. p. 82. 
210 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 501. 
211 CLEARY, David. Cabanagem: Documentos Ingleses. Tradução de Christine Moore Serrão. Belém: 

SECULT/IOE, 2002. P. 151. 
212 BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). Op. Cit. p. 70. 
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Entretanto, para o caso do Pará não parece ter sido o fortalecimento dos poderes 

provinciais o motivo de fomentação da revolta. Foi justamente a falta desses poderes, uma vez 

que as alterações aprovadas não criaram um horizonte de expectativa no qual o grupo de Batista 

Campos se visse inserido. Isso porque já existia, naquilo que podemos compreender como o 

espaço de experiência, outras tentativas frustradas para que a província pudesse ter mais 

autonomia. Um exemplo dessas frustrações são os Conselhos Provinciais uma vez que, na 

prática, somente foi aprovado apenas uma de suas demandas. Como já explicado acima. 

  Conforme Gabriela Nunes Ferreira, os Moderados foram o principal grupo atuante na 

Regência, mas lidavam com a oposição feita pelos Exaltados. Apesar das grandes mudanças no 

texto de 1831, para a autora o Ato Adicional trouxe uma nova vida para as províncias, 

principalmente por conta das Assembleias e da consequente possibilidade das províncias 

legislarem sobre suas próprias questões internas. No entanto, a autora aponta que ainda a partir 

do ano de 1837 se iniciou uma reação por parte dos conservadores, para os quais o Ato 

Adicional deveria também passar por uma revisão213. Apesar de, como afirmado por Carvalho, 

o Ato Adicional ter sido uma “solução de compromisso” devido ao seu caráter moderado, 

acabou dando origem para as interpretações citadas acima, que relacionavam as alterações 

constitucionais com a anarquia, entendida como fruto dessa descentralização214.  

 Marcello Basile também explica as interpretações que carregam o sentido negativo da 

era regencial. O historiador localiza o início dessa discussão na narrativa construída pelos 

políticos conservadores do Segundo Reinado. A regência, então, teria sido narrada como um 

período de fragilidade e ameaçador para a continuidade da integridade territorial. 

Posteriormente, não se distanciando muito desses argumentos, nasce a interpretação que 

mitifica os Moderados e, principalmente, a figura de Diogo Feijó, como ainda será apontado215.  

  

2.2. Sobre as escolhas da Regência  

 

Diante das grandes proporções que a Cabanagem tomou, Diogo Feijó, então ocupando 

o cargo de regente, propôs fazer um acordo verbal entre Inglaterra, França e Portugal para que 

estes países se juntassem ao Brasil e cooperassem com tropas na tomada da província, de modo 

 
213 FERREIRA, Gabriela Nunes. Centralização e descentralização no Império: o debate entre Tavares Bastos e 

visconde de Uruguai. São Paulo: Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. 

p. 30-32. 
214 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados. Op. Cit. p. 167. 
215 BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). Op. Cit. p. 55. 
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que tudo parecesse uma coincidência. O acordo não prosperou, pois, nas palavras do agente 

consular britânico, Henry Stephen Fox, que então ocupava o cargo de Ministro britânico no Rio 

de Janeiro, em correspondência ao Lorde Palmerston:  

 

[Feijó] disse que o Governo Brasileiro estima que possa reunir no Pará, por volta do 

mês de abril próximo, uma força de 3.000 homens, compreendendo 2.000 soldados 

regulares [...] para tornar o êxito mais seguro e para privar os rebeldes de qualquer 

esperança de resistência, ele deseja que a Inglaterra, a França e Portugal façam reunir 

no Pará, aproximadamente no mesmo período, e como se fosse por acaso, uma 

esquadra de navio de guerra [...] como a Constituição do Império proibia 

taxativamente a admissão de tropas estrangeiras no território brasileiro sem o 

consentimento da Assembleia Geral (o que não poderia ser obtido agora em tempo 

hábil), ele estava impossibilitado de colocar a sua proposta por escrito. [...] A proposta 

do Regente é, como ele mesmo admitiu, uma violação direta das leis e da Constituição 

do país e seria, é claro, imediatamente rejeitada, e a culpa da intervenção não 

autorizada atribuída aos poderes estrangeiros se se achasse conveniente fazê-lo. Devo 

observar, também, que não creio que haja a menor probabilidade de que o Governo 

Brasileiro consiga, agora ou no futuro, reunir diante do Pará uma força regular tão 

grande como a que o Regente propunha contar216. 

 

O documento, que já não é inédito, nos dá o tom do quão difícil parecia ao regente 

colocar um fim na revolta. Segundo Henry Stephen Fox, na visão de Feijó, para que o sucesso 

fosse alcançado sem mais delongas do que o necessário, até mesmo a Constituição do Império 

poderia ser desrespeitada, assim como o debate e o voto dos homens que compunham o 

Parlamento. Enquanto o regente fazia a sua tentativa, a Câmara e o Senado já haviam debatido 

a possibilidade da suspensão de alguns direitos individuais, que poderiam facilitar a repressão 

ao movimento que estava ocorrendo na província. No final de setembro de 1835, o texto sobre 

a suspensão das garantias individuais estava sancionado217. Portanto, o regente tentou fazer esse 

acordo sabendo da suspensão e de seu conteúdo, que a essa altura representava na verdade uma 

derrota do texto original enviado pelo governo218.  

O regente pedia ajuda para compor a força que se deslocaria ao Pará em abril do ano 

seguinte. O objetivo era fazer desembarcar o novo presidente da província para que tomasse 

posse e aplicasse a suspensão. Porém, como foi dito pelo Ministro inglês citado acima, o número 

de homens não alcançou a quantidade de 3.000, como havia sido afirmado por Feijó. Na 

 
216 CLEARY, David. Cabanagem: Documentos Ingleses. Belém: Secult, 2002, p. 188 e 189. Documento datado 

de 17 de dezembro de 1835. 
217 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). IN: NEVES, Lúcia Maria Bastos 

P.; BESSONE, Tânia Maria (org.). Dimensões políticas do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Contracapa, 2012. 

p. 10 
218 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 10 
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verdade, o enviado da Corte chegou ao Pará com cerca de 1.400 homens, entre os quais 

funcionários públicos do Maranhão e homens condenados em outras províncias, que foram 

obrigados a partir em direção a Belém219.  

As medidas aprovadas pelo Parlamento sobre a suspensão das garantias individuais 

eram a acumulação dos cargos de presidente de província e comandante de armas; prisão sem 

culpa formada; busca em casas de suspeitos durante o dia e deportação de pessoas que 

parecessem suspeitas ao presidente mesmo quando já absolvidas. A duração era estipulada para 

o período de seis meses220. Em comparação com as medidas enviadas como proposta inicial por 

parte do Governo, o que se observa é que ocorreu uma real defesa dos direitos individuais pelos 

parlamentares. Apesar disso, a lei foi usada na província de maneira distorcida, extravasando 

em muitos pontos os seus limites.  

O nome que ficou vinculado com essa repressão foi o de Francisco José de Souza Soares 

de Andréa, então Brigadeiro e político, presidente de outras províncias e conservador221. A sua 

presidência foi marcada por desafetos com demais poderes locais, injustiças e inobservância 

daquilo que foi proposto e aprovado depois de muitos debates na câmara e no senado222.  

Além disso, as atitudes de Feijó em pedir auxílio militar aos estrangeiros, de forma 

escondida do parlamento, para ampliar a força da esquadra que levou Soares de Andrea, um 

militar de temperamento conhecido, entra em confronto com as análises tecidas sobre a regência 

e sobre o papel desenvolvido por Feijó enquanto regente223. Conforme explicado por Thaís 

Fogaça, ocorreu uma intensa construção em torno da memória de Feijó e essa construção está 

inserida em um movimento historiográfico que analisou a regência de forma pouco crítica, 

respaldando as interpretações de que este teria sido um momento caótico. Para os biógrafos de 

Feijó, como Otávio Tarquínio e Ellis Junior, esse caos estava associado aos liberais exaltados 

e aos caramurus. Feijó, por sua vez, se alinhava aos liberais moderados, vistos pelos dois autores 

como coerentes em suas ações. Dessa forma, o padre não estaria associado a esse caos político. 

Pelo contrário, sua imagem foi consolidada como o mantenedor da ordem pública e responsável 

 
219 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 13. 
220 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta: Trajetórias, lutas e tensões na Cabanagem. 

Tese. São Paulo: PUC-SP, 1998. p. 111. 
221 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 13. 
222 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta: Trajetórias, lutas e tensões na Cabanagem. 

Tese. São Paulo: PUC-SP, 1998. p. 111. MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de 

Guerra: os debates no Parlamento em torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-

40). Op. Cit. p. 13. 
223 O temperamento de Andrea foi apontado em: PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da 

Revolta. Op. Cit. p. 111. 
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pela manutenção da unidade nacional, principalmente através de suas ações sobre as revoltas 

que se instalaram no período. Como explicado por Fogaça, ao construírem essa imagem de 

mantenedor da ordem pública, os autores acabaram por excluir os momentos em que, tanto 

como Ministro da Justiça ou como regente, Diogo Feijó agiu fora das instâncias legítimas de 

política, como foi o caso do documento citado acima224.  

Essa manobra de Feijó pode ajudar a explicar a escolha pelo nome de Soares de Andrea. 

Pois neste mesmo momento o Parlamento estava debatendo os itens da Constituição a serem 

suspensos, e no meio desses debates estavam alterando o projeto inicial enviado pelo Governo. 

Talvez, ao perceber que as alterações iriam diminuir drasticamente os itens a serem suspensos, 

Feijó tenha optado por um militar que não tinha as mesmas preocupações com os direitos 

individuais que o Parlamento demonstrou ter. Como veremos no próximo item, Soares de 

Andrea foi um militar e político conservador. E durante seus tempos de serviços ao Império, 

principalmente quando ocupava os cargos de presidentes de província, mantinha um perfil de 

atuação bastante problemático. 

A escolha de Feijó pelo nome de Andrea, ainda tem relação com a primeira tentativa de 

retomar Belém. Porque o primeiro presidente enviado pela regência para conter a revolta e se 

manter no cargo, foi o Marechal Manuel Jorge Rodrigues. No entanto, seu governo em Belém 

durou muito pouco tempo, uma vez que as forças cabanas tomaram novamente a capital da 

província. A segunda tomada da capital pelos cabanos ocorreu em agosto de 1835 e desde essa 

data o Marechal e mais alguns milhares de moradores se retiraram para a Baía de Santo Antônio, 

mais especificamente para a Ilha de Tatuoca. Enquanto isso, em Belém, Eduardo Angelim 

assumia o cargo de terceiro presidente cabano. Em setembro desse ano, quando aprovada a 

suspensão das garantias, o Marechal continuava na Ilha. Segundo Thailana Pereira, 

provavelmente foi entre novembro e dezembro que Rodrigues recebeu a notícia da aprovação 

da medida225. Em meados de março de 1836, o Marechal já tinha conhecimento de que seu 

sucessor estava prestes a chegar junto com aproximadamente 1.500 homens, contando tropa e 

marinhagem226. E apesar da longa estadia na Ilha, manteve contato tanto com autoridades locais 

 
224 FOGAÇA, Thaís Aparecida. Diogo Antonio Feijó: a atuação política e religiosa do padre estadista. Trabalho 

de conclusão de curso (Bacharelado/Licenciatura em História) – Universidade Federal de São Paulo, Escola de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2018. p. 46-47. 
225 PEREIRA, Thailana de Jesus Cordeiro. A suspensão constitucional no Pará com a Lei nº 26 de 22 de setembro 

de 1835 e as medidas para a repressão aos cabanos (1835-1840). Dissertação de Mestrado, UFPA, 2018. p. 43. 
226 Itamaraty, 308.04.01, doc. Nº 158. 17-03-1836. Ofício de Manuel Jorge Rodrigues, em Tatuoca, para Joaquim 

Rodrigues de Souza, Doutor de Direito da Comarca do Baixo Amazonas na Vila de Tapajós. Conteúdo de 

agradecimento e aviso da chegada de um novo presidente. 
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como com autoridades no Rio de Janeiro. Portanto, é provável que o Marechal também soubesse 

da suspensão. 

Nesta nova tentativa de retomar o controla da capital, o regente buscou ampliar a força 

militar enviada mesmo que isso fosse uma afronta direta aos demais poderes. Não sendo 

possível concretizar esse acordo entre os países citados, Feijó nomeou Francisco José de Souza 

Soares de Andréa como presidente e comandante das armas do Pará, exonerando o militar de 

crimes passados e exigindo que ele mantivesse a religiosa observância das leis. Para o regente, 

“por bem ou por mal” a cidade de Belém seria “arrancada das feras que a dominam”227.  

Além das questões citadas acima, para o Governo no Rio de Janeiro, manter o presidente 

de província indicado pela regência era uma questão de estratégia, porque era a figura que 

poderia obter informações, divulgá-las ou aplicar as decisões do centro228. Como dito, depois 

da luta armada que desembocou na saída do presidente Marechal Jorge Rodrigues, ele 

permaneceu meses na Ilha de Tatuoca, muito próxima da capital Belém. Muito provavelmente, 

foi por conta do papel estratégico que os presidentes tinham, como apontado acima, que o 

Marechal Rodrigues permaneceu longos meses nas proximidades da Capital, mesmo depois de 

ter sido deposto do cargo pelos cabanos.  

Além disso, era um cargo sensível. Conforme Dolhnikoff, ainda em 1823 alguns 

deputados argumentaram que a escolha do presidente poderia ser interpretada como um 

instrumento de despotismo pelas províncias do norte ou uma “ingerência ilegítima do Rio de 

Janeiro na administração provincial”229. Para a autora, o presidente de província era uma figura 

central no pacto federativo e importante tanto para os conservadores como para os liberais, 

“sem contudo colocar em risco o exercício da autonomia das elites provinciais”230.  

No entanto, Pinheiro aponta na direção de que os presidentes escolhidos pelo Rio de 

Janeiro para a província do Grão-Pará quase nunca buscavam “acomodar os interesses 

conflitantes das elites locais” e “subestimaram esses antagonismos”231. Os presidentes 

“procuraram impor-se unicamente amparados na legitimidade que a nomeação imperial 

conferia aos seus cargos”,232 desagradando de uma forma geral os sujeitos que compunham 

 
227 HARRIS, Mark. Rebelião na Amazônia: Cabanagem, raça e cultura popular no Norte do Brasil, 1798-1840. 

Op. Cit. p. 316. 
228 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 117. 
229 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 101. 
230 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit. p. 117. 
231 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De vice-reino a Província: tensões regionalistas no Grão-Pará no contexto 

da emancipação política brasileira. Somanlu, Revista de Estudos Amazônicos, v.1, nº 1, p. 83-107, 2000. p. 90 
232 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De vice-reino a Província ...Op. Cit. p. 91. 
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essas elites233. Sendo assim, a não aceitação do presidente escolhido pela regência, ao menos 

no Pará, poderia representar para esses grupos políticos uma interferência ilegítima e 

relacionada com o grau limitado de mudanças definidas no Ato Adicional.  

O melhor exemplo de que os presidentes e os governadores das armas, representavam 

uma interferência ilegítima é que nos primeiros ataques realizados em Belém, eles foram os 

dois primeiros alvos dos cabanos. E que para assassiná-los foi necessário procurá-los pela 

cidade entre a madrugada e o amanhecer. Logo em seguida, os paraenses decidiram quem seria 

o presidente de sua própria província234.  

Por outro lado, Francisco José de Souza Soares de Andréa foi o presidente que mais 

demonstrou o papel importante que o seu cargo tinha para o poder exercido no centro. No 

sentido de que esse cargo representava o caminho mais efetivo para aplicar as decisões que 

vinham da Corte. Seu perfil de atuação, ou seja, aquilo que Luís Balkar Pinheiro chamou de 

temperamento, ajuda a compreender a sua escolha para a presidência neste momento crítico235.  

 

2.3. Muitas revoltas, um agente repressor: Soares de Andrea 

  

Entre os muitos presidentes que já ocuparam o cargo na província do Grão-Pará, 

Francisco José de Souza Soares de Andréa ficou conhecido pela historiografia, desde o final do 

século XIX, como o grande responsável por colocar um fim na Cabanagem236.  

Ao longo do tempo em que foi presidente, Soares de Andrea tomou atitudes autoritárias 

argumentando que somente dessa forma se poderia colocar um fim aos levantes que tomaram 

conta de todo o território da província. Este seu gosto pelas repressões extremadas foi 

condenado pelo Estado brasileiro por meio do Parlamento durante muito tempo. No entanto, 

estas opiniões sobre Andrea não eram as mesmas para a regência, que decidiu que o militar 

seria enviado para Santa Catarina, na metade do ano de 1839, como um tipo de reconhecimento. 

No entanto, e apesar disso, o militar enfrentou um desgaste político frente ao parlamento237. 

Apesar destas discordâncias, Soares de Andrea foi para o sul do Brasil. Depois ainda prestou 

 
233 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De vice-reino a Província: tensões regionalistas no Grão-Pará no contexto 

da emancipação política brasileira. Somanlu, Revista de Estudos Amazônicos, v.1, nº 1, p. 83-107, 2000. p. 91. 
234 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 
235 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta: Op. Cit. p. 111. 
236 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 975.  
237 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Op. Cit. p. 20. 
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serviços em Minas Gerais, e em seguida retornou novamente ao sul, onde se envolveu com 

outros tipos de problemas, principalmente em torno da questão da terra238.  

Um exemplo de como a sua imagem já estava desgastada, é que no ano de 1841, Andrea 

enfrentou um processo no Supremo Tribunal de Justiça sobre as suas ações no Pará durante a 

Cabanagem. Anos antes, em 1837, como a repressão empregada no Pará foi extremamente 

violenta a ponto de se ter notícias no sul, os parlamentares começaram a debater em torno desse 

grau de violência e arbítrio. O estopim se deu quando o Visconde de Gioana, ex-presidente da 

mesma província, pediu a anistia ao Pará, alegando que 12 mil pessoas já haviam morrido. O 

número alto de baixas é também apontado em outras estatísticas, que apontam o número de 30 

mil mortos como total para toda a revolta239.  

Algumas acusações contra Andrea envolveram também outros aspectos, como, por 

exemplo, o beneficiamento financeiro próprio através de bens ou safras tomados dos 

falecidos240. Apesar das discussões sobre a violência empregada por Andrea ter se destacado 

em 1837, os parlamentares anteriormente haviam se colocado contrários ao projeto enviado 

pelo governo para que ocorresse a suspensão das garantias individuais. A discussão foi muito 

longa e acalorada241.  

Depois dessa longa discussão no Parlamento, em que as opiniões desde o início foram 

amplamente divergentes, aprovou-se a suspensão de algumas garantias constitucionais 

referentes aos direitos individuais. Como resultado dessas discussões, o texto final emplacou 

mudanças significativas na proposta original que havia sido enviada pela regência. O que 

demonstra o empenho do Parlamento na defesa dos direitos individuais previstos na 

Constituição. Sendo assim, definiu-se que a suspensão teria validade temporal de apenas seis 

meses. Francisco José de Souza Soares de Andréa chegou à Amazônia em maio de 1836. Assim 

que se aproximou do porto de Belém, fez uma manobra para esconder o real número de soldados 

a bordo e, com isso, pode desembarcar no porto da capital. Quase que imediatamente, aplicou 

as suspensões aprovadas no Parlamento. No entanto, não respeitou as regras impostas pelo 

Senado e pela Câmara, mesmo que fossem decisões advindas de intensos debates. Isso porque 

 
238 CHRISTILLINO, Cristiano Luís. A Colonização no Rio Grande do Sul no século XIX. IN: MOTTA, Márcia. 

GUIMARÃES, Elione Silva. Campos Em Disputa: História Agrária e Companhia. São Paulo: Annablume, 2007. 

p. 260. 
239 HARRIS, Mark. Op. Cit.p. 31. MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: 

os debates no Parlamento em torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. 
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240 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 20. 
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Andréa escondeu da população em geral e dos políticos locais os artigos e o tempo em que a 

suspensão deveria realmente durar. Os rebeldes, que até então dominavam a cidade, 

abandonaram seus postos e se refugiaram no interior se espalhando por diversas vilas242.  

As ações adotadas a partir desse momento por Soares de Andrea podem ser relacionadas 

com a sua própria experiência na carreira militar e com a sua perspectiva política. Soma-se a 

isso que, enquanto militar responsável pela repressão, fez questão de explicar a Cabanagem 

como uma guerra de raças que ameaçava as estruturas da sociedade. Essas características de 

seu temperamento podem ser observadas em alguns de seus relatórios, ofícios e no discurso 

proferido da abertura da Assembleia Provincial em 1838243. 

 Como uma figura polêmica, este personagem do Império tem uma biografia sobre si. O 

Marechal Andréa nos relevos da História do Brasil, foi publicada em 1977244. Além disso, seus 

dados também estão espalhados em dissertações e teses que tratam das províncias nas quais o 

Marechal ocupou o cargo de presidente245. Algumas informações podem ser recolhidas nos sites 

do exército brasileiro ou capítulos de livros de temas militares, como Conselheiros de Guerra, 

Vogais e Ministros do Conselho Supremo Militar: dados biográficos 1808-1943 e Soldados e 

Marinheiros do Brasil246. Dois verbetes, em dois dicionários biobibliográficos diferentes, 

também apresentam informações, ainda que algumas sejam contraditórias – com pequenos 

erros de datas247.  

Pode-se observar que em certos trabalhos a sua imagem foi construída como um 

exemplo de bom presidente, político e militar248. Antonio Raiol, por exemplo, historiador que 

publicou suas obras entre o meio e o fim do século XIX, chegou a caracterizá-lo como um mal 

necessário e que serviu ao bem, mesmo que tenha escrito diversas e duras críticas feitas à 

repressão e ao seu grau de violência em várias de suas páginas. De forma geral, para esse 

historiador, a suspensão das garantias constitucionais e a sangrenta repressão que se seguiu 

 
242 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 9 
243 Discurso com que o presidente da província do Pará fez a abertura da 1ª sessão da Assembleia Provincial no 

dia 2 de Março de 1838. MOURA, Danielle Figuerêdo. “Malfadada Província. Op. Cit. p. 73. 
244 ANDRÉA, José. O Marechal Andréa nos relevos da História do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 

1977.  
245 São os casos de MOURA, Danielle Figuerêdo. “Malfadada Província”: lembranças de anarquia e anseios de 

civilização (1836-1839). Dissertação, UFPA, 2009 e de ARAÚJO. Dilton Oliveira de. O tutu da Bahia: transição 

conservadora e formação da nação, 1838-1850. SciELO - EDUFBA, 2009. 
246 LAGO, Laurênio. Conselheiros de Guerra, Vogais e Ministros do Conselho Supremo Militar: dados 

biográficos 1808-1943. Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 1944. PALHA, Américo. Soldados e Marinheiros do 

Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1962. Não foi possível encontrar a tempo estes livros. 
247 TEIXEIRA, Mucio. Brasil Marcial – (1502-1902).  Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902 e BLAKE, 

Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário Bibliográfico Brasileiro. Terceiro Volume. Rio de Janeiro: 

Impressa Nacional, 1895. Disponível no site do Senado.  
248 Como é o caso dos dois dicionários citados. 
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foram necessárias, apesar de ser um acontecimento terrível que somente poderia ocorrer em 

ocasiões excepcionais249. 

Foi somente com a década de 1980 que novas abordagens surgiram e os historiadores 

começaram a apontar o seu lado autoritário com mais frequência250. Mais recentemente a 

produção historiográfica destaca este período com mais profundidade, como é o caso de 

“Malfadada Província”: lembranças de anarquia e anseios de civilização (1836-1839) em que 

a autora Danielle Moura analisa as falas do presidente enquanto escrevia para diversos 

Ministérios no Rio de Janeiro. Este trabalho tornou ainda mais explícito a compreensão de como 

Andrea atuou enquanto presidente do Pará, sempre acusando os indígenas de naturalmente 

amotinados. Além disso, agiu da maneira que pode para limitar outros poderes, como os dos 

juízes de paz251. 

A aproximação da lupa histórica sobre a vida de Soares de Andrea, como indivíduo 

nascido em Portugal, mas brasileiro por adoção, pode nos oferecer uma perspectiva interessante 

sobre os papéis desempenhados pelas autoridades designadas pela regência e as possibilidades 

e limitações que encontravam ao exercer seus cargos252. Além disso, viveu tempos de grandes 

mudanças: chegou ao Brasil quando ainda era colônia, jurou a constituição brasileira, mesmo 

renegando em aplicá-la e a afastando com a sua livre e espontânea vontade, sob a justificativa 

da pacificação. Participou de diversas expedições de demarcação dos limites territoriais do 

Império e morreu na década em que o Estado se consolidou253. 

De origem lusitana, nascido em 1781 em Lisboa, iniciou sua carreira militar aos quinze 

anos como Cadete do Regimento de Infantaria. Alguns anos depois, em 1808, chegou ao Brasil 

junto com a Comitiva Real e em seguida foi promovido a primeiro tenente. Até o ano de 1817 

trabalhou no Arquivo Militar, quando foi enviado à Província de Pernambuco como 

encarregado da secretaria do governo. Como já dito, durante os eventos de 1822 decidiu por 

apoiar a independência e permanecer no Brasil254. O que se torna uma questão interessante 

sobre as identidades possíveis que os sujeitos poderiam escolher após a independência.   

Além disso, ajuda a compreender, em parte, os desentendimentos ocorridos com o 

cônsul português. Apesar de ter nascido em Portugal, o presidente da província construiu 

 
249 RAIOL, Antônio Domingos. Op. Cit. Nos dois volumes o autor analisa a cabanagem e a repressão que se seguiu, 

mas principalmente no volume 3 na página 975. 
250 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 223 
251 MOURA, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 55. 
252 TEIXEIRA, Mucio. Op. Cit. p. 268. 
253 TEIXEIRA, Mucio. Op. Cit. p. 268. 
254 TEIXEIRA, Mucio. Op. Cit. p. 268. 
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relações mais profundas com o Estado brasileiro e não abriu exceções aos portugueses, mesmo 

diante dos constantes pedidos feitos pelo cônsul. Enquanto isso, o cônsul português, que 

obviamente tinha relações com o Estado português, tentava sem sucesso resolver os problemas 

que surgiam para os portugueses255. Isso é explicável porque, conforme Ribeiro, a lealdade a 

um Estado e a identificação com uma nação nem sempre aparecem juntas. Poderia ser Andrea 

um português que, no momento em questão, estava ligado ao Estado brasileiro e em segundo 

plano estava a sua identidade portuguesa256. Além da identidade ligada ao Brasil, Andrea 

construiu a sua carreira militar quase que inteiramente dentro do novo Estado. Exemplo disso, 

é que participou pela primeira vez de um combate em solo americano durante as disputas na 

Cisplatina em 1827, quando já ocupava o posto de Brigadeiro257.  

Além disso, Andrea esteve na Amazônia pela primeira vez entre os anos de 1829 a 1831, 

quando foi nomeado para o cargo de Comandante das Armas do Pará. Portanto, assumiu o seu 

cargo no mesmo ano em que o Conselho Provincial iniciou os seus trabalhos. Entre os membros 

do Conselho, como dito, estavam o cônego Batista Campos e Félix Malcher, homens que se 

alinhavam com demandas liberais. Não demorou muito tempo para que os conflitos se 

iniciassem. Andréa começou a ameaçar quem ele considerava ser hostil à causa do Império e 

tentou tomar para si o domínio sobre a polícia. Ou seja, manter sob suas ordens as prisões 

mesmo nos casos em que não ocorressem culpa formada. Por isso, alguns membros do 

Conselho, entre ele o cônego Campos, passaram a pedir a suspensão de Andréa. Apesar disso, 

o Marechal manteve-se no cargo porque o partido pelo qual Andréa se associou se mobilizou 

nesse sentido258. Nessa primeira experiência na província, o Marechal já havia entrado em 

conflito com os nomes mais associados com a Cabanagem.  

Em seguida, foi enviado para as Províncias do Sul, sem, contudo, deixar de exercer 

papéis importantes dentro do Exército. Além de sua carreira em constante ascensão dentro do 

corpo militar nacional, Andrea foi um homem aliado aos conservadores, participando 

ativamente da organização e manutenção da Sociedade Militar, criada em 1833, que também 

tinha entre os seus membros civis e foi a segunda associação dos Caramurus no Rio de Janeiro. 

Parte de seu conservadorismo pode ser observado na ocasião em que refletiu sobre os motivos 

 
255 Grêmio Literário Português. Correspondência Oficial do Consulado em Belém (1836-1841), nº 1-3, 10, 31, 32, 

33, 37, 93, 94, 95, 107. 
256 RIBEIRO, Gladys Sabina. Cidadania, Liberdade e participação no processo de autonomização do Brasil e nos 

projetos de construção da identidade Nacional. Locus: Revista de história, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, p. 11-33, 2007. 

P. 13 
257 057 - Marechal de Exército Francisco José de Souza Soares de Andréa, dados biográficos do Supremo Tribunal 

Militar, disponível em: TENENTE-GENERAL FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA SOARES DE ANDRÉA Acesso 

em 15/01/2020.   
258 FERREIRA, Samuel Rocha. Op. Cit. p. 126 

https://dspace.stm.jus.br/bitstream/handle/123456789/50537/057biog%20Francisco%20Jos%C3%A9%20de%20Souza%20Soares%20de%20Andr%C3%A9a.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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da revolta em seu pronunciamento para a Assembleia Provincial do Grão-Pará, quando ainda 

estava no cargo de presidência, em 1838: em suas palavras, a anarquia havia alcançado aquele 

vasto território e o “arrastado ao abismo” através da “liberdade, ou antes da licença da 

Imprensa259 ”.  

Ou seja, entre as causas de uma revolta tão ampla estaria a liberdade e mais específico 

ainda: a liberdade de imprensa. Provavelmente trata-se de uma acusação contra o grupo político 

liberal, do qual Batista Campos fez parte até a sua morte. Esse grupo, além de ter uma tipografia 

que fazia a impressão de jornais, espalhava panfletos pela província considerados sediciosos 

pelas autoridades legais260.   

Durante a sua estadia na província enquanto principal agente repressor da revolta, se 

tornou o desafeto de outras autoridades locais, desconfiando, inclusive da capacidade e da 

lealdade com o Império de alguns dos juízes de paz261. Ademais, o cônsul português Fernando 

José da Silva escrevia com frequência ao seu Ministério dos Negócios Estrangeiros para criticar 

e reclamar da atuação do presidente. Quando Silva tomou conhecimento da partida do Conde 

de Vila Flor, explicou ao Ministério as dificuldades de os portugueses viverem com um 

presidente que os "detesta e odeia", mesmo sendo um também. E que a calmaria da província 

ocorria somente pelas medidas extralegais que o presidente tomava, inculcando o medo em 

todos262. Dessa forma, Andrea tinha uma atuação polêmica enquanto reprimia a revolta.  

No entanto, embora seja bastante conhecido por sua atuação no Pará, também se 

notabilizou nas províncias do Sul, de Minas Gerais e da Bahia. Enquanto presidente de Minas 

Gerais entre março de 1843 e maio de 1844, Andrea supervisionou a perseguição política dos 

liberais que se revoltaram em 1842, tanto em Minas como em São Paulo263. Revolta na qual a 

participação de Diogo Feijó ocorreu e que selou um novo encontro destes dois homens. Quando 

ainda era presidente de Minas, foi promovido ao posto de Marechal-de-Campo264.  

 
259 “Discurso com que o presidente da província do Pará fez a abertura da 1ª sessão da Assembleia Provincial no 

dia 2 de Março de 1838”. 
260 RAIOL. Op. Cit. P. 542 
261 MOURA, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 44-55. 
262 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 306, documento número 60. 22-08-1837. Do Cônsul Português na 

Província do Pará para Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. 
263 KRAAY, Hendrik. Bahia's Independence: Popular Politics and Patriotic Festival in Salvador, Brazil, 1824-

1900. McGill-Queen's University Press, 2019. P. 79 
264 057 - Marechal de Exército Francisco José de Souza Soares de Andréa, dados biográficos do Supremo Tribunal 

Militar, disponível em: TENENTE-GENERAL FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA SOARES DE ANDRÉA Acesso 

em 15/01/2020. 

https://dspace.stm.jus.br/bitstream/handle/123456789/50537/057biog%20Francisco%20Jos%C3%A9%20de%20Souza%20Soares%20de%20Andr%C3%A9a.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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No caso de Minas Gerais também se pode observar a construção de uma memória na 

qual o brigadeiro foi um exemplo. É o caso da narrativa empregada no Anuário de Minas Gerais, 

em que vemos o seguinte: 

 

O general Andrea dirigiu-se imediatamente a Paço Municipal a tomar posse do 

governo: e logo após, ainda uniformizado de grande gala, desceu às prisões do andar 

térreo, onde, encontrando a maior parte dos presos políticos sem o mínimo conforto e 

carregados de algemas, disse emocionado, ao chefe de polícia: - “isto é um horror. Os 

presos não podem nem devem sofrer duas penas. Ou bem cadeia ou bem algemas. Ou 

encerrados e desalgemados aqui dentro, ou livres e com algemas lá fora”. E ordenou 

incontinente que os presos políticos fossem separados dos presos comuns, fazendo-os 

tratar com humanidade e respeito. Esses presos, que se tornaram depois amigos 

dedicados de Andrea, eram, entre outros, Thophilo Benedicto Ottoni, José Pedro Dias 

de Carvalho, cônego José Antonio Marinho, João Gualberto Teixeira de Carvalho e 

Vigário Joaquim Camillo de Britto, então os chefes mais proeminentes do partido 

liberal de Minas265. 

 

Essa descrição não se assemelha em nada com o perfil que se pode traçar desse indivíduo 

aos serem lidos os documentos produzidos por ele. Por exemplo, chegando a dizer que trancaria 

a todos os presos da cabanagem na corveta Defensora, mesmo quando não coubessem mais, 

pois assim poderiam morrer sem ar266. 

Sobre a sua atuação como presidente do Rio Grande do Sul as acusações se tornam mais 

graves porque envolveram a apropriação e utilização irregular de terras. Como explicado por 

Cristiano Luís, a província passou a receber uma quantidade muito grande de imigrantes e o 

presidente e juízes de paz, desde 1834, poderiam decidir como se daria o orçamento destinado 

a essa questão. Fazia parte da autonomia do presidente a concessão de terras. E em 1851 Soares 

de Andrea distribuiu “21 concessões de terra, medindo 1089 hectares cada, na área na qual 

estava se expandindo a colônia de Santa Cruz”. No entanto, essas concessões ocorreram de 

forma irregular, pois em momento algum Andrea respeitou certos limites impostos pela Lei de 

Terras de 1851. Entre os beneficiários estavam os filhos do presidente, que comercializam os 

lotes antes de terem recebidos seus títulos267.  

Em todas essas andanças pelas províncias constata-se a falta de diálogo com as 

autoridades locais e a adoção de métodos autoritários para que revoltas fossem reprimidas. 

 
265 Annuario de Minas Geraes: Estatistica, Historia, Chorographia, Finanças, Variedades, Biographia, Literatura e 

Indicações (MG) - 1906 a 1913. Edição de 1907, p. 395. 
266 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta... Op. Cit. p. 110. 
267 CHRISTILLINO, Cristiano Luís. Op. Cit.. p. 257-261. 
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Embora tenha sido até mesmo processado em 1841, em um processo do Supremo Tribunal de 

Justiça, acabou por ser inocentado268.  

O que demonstra um contexto complexo, “composto por múltiplas e dinâmicas relações 

sociais entabuladas por indivíduos”269, ou seja, Andrea não era somente um soldado de alta 

patente institucionalizado. Suas ações e escolhas não podem ser entendidas à luz somente de 

sua carreira como militar, mas também como homem conservador em diálogo – e discordâncias 

- constante com outros indivíduos naquela sociedade. Andrea fez as suas escolhas dentro dos 

limites daquela sociedade oitocentista brasileira, mas também gerou impactos expressivos em 

diferentes províncias, de norte a sul. Enquanto brigadeiro e presidente no Grão-Pará teve a 

oportunidade política de ultrapassar a lei e agir de forma autoritária, rompendo com os direitos 

individuais previstos na recente constituição. Para fazer isso precisou ignorar a decisão do 

Parlamento, que somente foi terminada depois de meses de diálogo entre o Senado, a Câmara 

e a Regência e de diversas reescritas do projeto original. Neste aspecto reside a especificidade 

que uma microanálise pode ser capaz de gerar entendimento. 

Portanto, os debates em torno da descentralização política no Império acabaram por criar 

um horizonte de expectativas entre os liberais. E no caso do Pará isso acabou se tornando um 

fator importante para a Cabanagem, na medida em que o grupo liberal local já buscava mais 

espaço na administração local. E uma vez frustrados pela publicação do Ato Adicional, 

passaram a se tornar mais radicais e combativos.  

Por outro lado, quando já iniciada a Cabanagem, Feijó percebeu que a proposta de 

suspensão das garantias individuais sofreria muitas alterações e passou a buscar outras soluções. 

Como a tentativa de um acordo com outros países. Ao mesmo tempo, retirou Soares de Andrea 

da aposentadoria com o propósito de comandar a repressão no Pará, como já dito acima. E o 

perfil aqui traçado mostra que Andrea foi um militar e político conservador e autoritário. Além 

de que, já havia tido uma primeira experiência no Pará como governador das armas. Sendo 

assim, as escolhas de Feijó e a repressão violenta empregada por Andrea implicaram em uma 

perca da liberdade local, com o propósito de reenquadrar a província.  

  

 
268 MACHADO, A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em torno das garantias 

constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 20 
269 SCHIMIDT, Benito Bisso. História e Biografia. IN: VAINFAS, R. e Cardoso, C. F. (Org) Novos domínios da 

História. Rio de Janeiro: Campus, 2012, p. 196. 
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3. Ser ou estar português no Brasil Imperial: migrações, mobilização de identidades e o 

papel dos consulados 

 

De acordo com a historiadora Teresa Rodrigues, Portugal manteve a sua economia 

assentada em uma agricultura arcaica e em grave dificuldade ao longo da primeira metade do 

século XIX. Os principais motivos eram a desarticulação entre os setores econômicos e uma 

conjuntura política de muita instabilidade. A instabilidade conjuntural foi mais profunda entre 

1801 e 1834, quando ocorreram três invasões estrangeiras, uma guerra civil e epidemias de 

cólera. No momento seguinte, o país enfrentou uma estagnação na economia que durou até 

1852. Mas a partir da segunda metade da centúria, Portugal viveu um período de estabilidade 

refletindo no aumento populacional. Apesar disso, esse aumento da população ainda se 

mantinha tímido, principalmente quando comparado com os demais países europeus e assim se 

manteve pelo menos até o final do oitocentos270. As causas do crescimento moderado são 

diversas, “provocadas por uma ampla variedade de factores, no campo político e sobretudo 

sócio-económico”271.  

Para a província do Grão-Pará, o fluxo das chegadas dessa população se tornou mais 

intensa a partir da segunda metade do século, e foi promovido justamente pelo aumento do 

crescimento da população. Esse fator de crescimento causou o limite de acesso às terras fazendo 

com que aqueles que não puderam herdar esse meio de sustento precisassem procurar por 

alternativas. No entanto, novos meios de produção mudaram a forma com que os trabalhadores 

se empregavam no campo, assim como na pesca e nos artesanatos. Contemporaneamente a esse 

processo, a província ao norte estava vivendo o crescimento das exportações da borracha e 

efetuava uma propaganda em prol de trabalhadores portugueses. No final do século, o Pará 

ocupava em segundo lugar os destinos mais procurados pelos imigrantes enquanto o Rio de 

Janeiro ocupava o primeiro lugar272. 

Ao longo do século XIX o país permaneceu com poucas cidades urbanas. Dados 

estimados em 1801, apontaram que apenas um décimo dos portugueses vivia em núcleos 

urbanos e segundo Rodrigues essa situação mudou muito pouco até o fim do século. As 

principais exceções foram Porto e Lisboa, pois “o aumento relativo da população urbana em 

relação a total foi feito à custa desses dois grandes centros, que lideraram o processo de 

 
270 RODRIGUES, Teresa. A população portuguesa nos séculos XIX e XX. O acentuar das assimetrias de 

crescimento regional. População e Sociedade n.º 1, p. 57-72. 1995. p. 58. 
271 RODRIGUES, Teresa. ROCHA PINTO, Maria Luís. O crescimento urbano do Portugal oitocentista. 

População e Sociedade, CEPESE, nº 2, p. 131 – 145. 1996. p. 132. 
272 CANCELA, Cristina Donza. Mulheres portuguesas no Pará: números, perfis, redes sociais e visibilidade 

(1834-1930). Outros Tempos, vol. 17, n. 29, 2020, p. 100 - 114. p. 102. 



 

90 

 

desenvolvimento económico das zonas norte e sul”273. Em 1837, viviam em Lisboa 12.5% de 

toda a população de Portugal, para o mesmo ano em Porto viviam 10.6%. Em 1850 esses 

números pouco se alteraram, chegando Lisboa a concentrar 13.1% da população enquanto Porto 

manteve-se com a mesma margem. No entanto, os distritos ao norte apresentavam estabilidade 

no crescimento ou declínio. Esse processo está resumido na tabela a seguir: 

 

População recenseada nos Distritos do Norte (1837 - 1874) (% )274 

Distritos 1837 1850 1864 1878 

Aveiro 6.9 7.0 6.4 6.2 

Braga 8.9 8.6 8.1 7.7 

Guarda 6.0 5.6 5.5 5.5 

Viana do Castelo 5.4 5.4 5.1 4.8 

Vila Real 5.4 5.3 5.6 5.4 

 

Os dados representam algumas localidades no Norte, e foram levantados por Teresa 

Rodrigues e Maria Luís Rocha Pinto. Para as autoras, a estabilização ou o declínio tiveram 

“como causas diretas a intensidade da emigração, à qual se juntaram migrações internas, por 

vezes significativas, para zonas mais dinâmicas, designadamente para os dois maiores distritos 

nacionais”, Lisboa e Porto275. Conforme as duas autoras, embora nenhum distrito tenha perdido 

população em termos absolutos, algumas regiões do norte foram mais castigadas pelo declínio 

populacional decorrido da saída da população, foi o caso de Minho, onde as condições de vida 

eram mais penosas. Além disso, o crescimento de Porto e Lisboa não ocorria por nascimentos, 

mas por deslocamento interno276. Dessa forma, em 1801 Lisboa tinha aproximadamente 164,7 

mil habitantes e em 1864 esse número cresceu para 199,4 mil. Para os mesmos anos, Porto 

apresentava uma população de 44,2 mil moradores e depois alcançou 86,8 mil. Em terceiro 

lugar ficava Braga com 16,3 mil e 18,8 mil para os mesmos anos de 1801 e 1864, 

respectivamente. 

Cristina Donza Cancela analisou os registros de passaportes emitidos no Porto, ou seja, 

do segundo maior distrito português, e calculou que entre 1834 e 1930 foram emitidos 18.308 

passaportes com destino ao Pará. A maioria dessas pessoas fizeram o seu deslocamento a partir 

da década de 1850, tendo como explicação os motivos acima descritos. Entre 1834 e 1840, 

enquanto a Cabanagem ocorria, foram emitidos somente nesse distrito 149 passaportes, sendo 

 
273 RODRIGUES, Teresa. ROCHA PINTO, Maria Luís. Op. Cit. p. 131. 
274 RODRIGUES, Teresa. ROCHA PINTO, Maria Luís. Op. Cit. p. 133. 
275 RODRIGUES, Teresa. ROCHA PINTO, Maria Luís. Op. Cit. p. 133. 
276 RODRIGUES, Teresa. ROCHA PINTO, Maria Luís. Op. Cit. p. 133. 
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que 146 foram emitidos para portugueses e 3 para portuguesas. Na década seguinte, entre 1841 

e 1850 chegaram ao Pará 596 homens e 6 mulheres do mesmo destino277. Embora a emissão de 

passaporte fosse requerida no Porto, existia uma frequente mobilidade interna e os moradores 

se deslocavam de um lugar a outro, preferencialmente para Lisboa ou para o Porto. Além disso, 

desde 1835 a emissão desse documento somente poderia ser feita pelas autoridades distritais 

para os que tivessem nele nascido ou resido por no mínimo 6 meses278. 

Conforme dados levantados por Paulo Amorim, embora no final do século XIX o Pará 

tenha se tornado o segundo lugar mais procurado por aqueles que saíram de Portugal, entre 

1836 e 1851 as províncias que mais receberam portugueses vindos do Porto foram “Rio de 

Janeiro com 22.260 (73%) partidas, Pernambuco com 2.582 (8%) e Bahía com 1.960 (6%)”, 

levando em conta o número de passaportes emitidos, 28.726 no total que tinham como destino 

o Brasil. Se contados os acompanhantes esse número sobre para 30.444 portugueses. E levando 

em conta os demais destinos, o Brasil foi o destino de 87% dos emigrantes do Porto279. Com os 

dados levantado por Cancela para os anos de 1834 a 1850, sabe-se que em período aproximado 

do analisado por Amorim, o Pará foi o destino de 751 portugueses280. Número bem abaixo da 

Bahia, por exemplo, mas ainda bastante significativo. 

Nesses estudos, tanto Cancela quanto Amorim encontraram registros de passaportes 

para ambos os sexos, embora uma imensa maioria tenha sido emitida para homens. Fernando 

de Sousa também analisou registros de passaporte emitidos no Porto e contabilizou dados 

semelhantes, ou seja, a partir da década de 1830 os homens foram os que mais saíram de 

Portugal com destino ao Brasil. Embora isso nem sempre tenha sido uma constante, pois entre 

1805 e 1832 os dados coletados por Sousa acusaram que 42% dos imigrantes do norte de 

Portugal foram de mulheres281.  

O perfil dos imigrantes mudou a partir da década de 1830 e segundo Paulo Amorim, dos 

28.726 registros de passaportes encontrados 28.213 foram emitidos para titulares homens. Entre 

o grupo dos homens, 86% dos pedidos foram feitos por solteiros. O que para Fernando Sousa 

também é uma novidade da década de 1830, pois mantendo como referências os anos de 1805 

a 1832 os casados correspondiam a 67% do total282. 

 
277 CANCELA, Cristina Donza. Mulheres portuguesas no Pará. Op. Cit. p. 104. 
278 CANCELA, Cristina Donza. Op. Cit. p. 107. 
279 AMORIM. Paulo. E/imigrantes do Norte de Portugal no Brasil na primeira metade do século XIX. De caixeiros 

a comendadores. População e Sociedade, CEPESE, Porto, vol. 29, jun. de 2018, p. 20-34. p. 23. 
280 CANCELA, Cristina Donza. Op. Cit. p. 102-107. 
281 SOUSA, Fernando. A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840). Porto: 

CEPESE, 2009. P. 20. 
282 SOUSA, Fernando. Op. Cit. p. 20. 
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Outra característica acentuada da migração no Porto a partir da década de 1830, foi a 

maior incidência da faixa etária dos 10 aos 19 anos, o que totaliza 54% dos 28.213 titulares 

homens de passaporte. A maior parte desses titulares nasceram no próprio distrito do Porto, 

representando 53% do total dessa faixa etária283. De forma geral, as atividades comerciais foram 

as mais registradas nos pedidos feitos entre 1836 e 1851. Segundo o autor, essas atividades 

representaram 5,4% do total, incluindo nomenclaturas como “negociantes”, “comerciantes” e 

“a negócios”. O autor ainda criou a classificação de agente comercial e incluiu nela as profissões 

de botequineiros, tendeiros e vendeiros. Observando mais de perto a faixa etária masculina de 

10 a 19 anos nascidos no Porto, Amorim levantou informações sobre as profissões registradas 

em seus passaportes e, assim como o grupo geral, em sua maioria essa parcela de jovens com 

destino ao Brasil também tinham profissões no comércio. Demais profissões registradas foram 

as de agricultores, lavradores, marítimos, pescadores, extrativistas, mineiros, músicos, artistas, 

compositor, atores, boticários, eclesiásticos, juristas, professores e médicos284. 

Para Fernando Sousa o perfil de migração masculino e de jovens solteiros tem 

explicação em dois sentidos. Primeiro que a imigração oriunda do Porto, até 1840, “dedicou-se 

quase exclusiva- mente ao comércio”. Uma motivação para isso era que quase todas as casas 

de comércio na Corte, o destino principal a essa época, tinham caixeiros portugueses. Na Bahia 

o destino de quase todos os chegados era semelhante. Entre 1827 e 1836 o consulado registrou 

que “os 1.430 portugueses entrados nesta cidade se empregavam principalmente como 

caixeiros, comerciantes e marítimos”285. 

Como dito no início desse capítulo, entre 1801 e 1834, Portugal vivia uma instabilidade 

conjuntural. E entre os anos de 1832 e 1834 a instabilidade se tornou mais grave por causa da 

guerra civil que se instalou no país. Esse fator fez com que as saídas de Portugal se tornassem 

mais difíceis por conta das agitações locais. Entretanto, terminada a guerra o fluxo de saída 

começou a aumentar, principalmente entre os habitantes do Norte, como foi o caso dos 

chegados na Bahia citados acima, em que a sua maioria tinha origens no Minho286. A motivação 

dessas pessoas era, principalmente, a “instabilidade política, as revoltas militares e o cíclico 

recrutamento de jovens para o exército, também contribuíram para a sua saída para o Brasil 

(mesmo das crianças com idades inferiores aos 14 anos), onde sempre existiam parentes e 

 
283 AMORIM. Paulo. E/imigrantes do Norte de Portugal no Brasil na primeira metade do século XIX. Op. Cit. p. 

20-34. P. 30. 
284 AMORIM. Paulo. E/imigrantes do Norte de Portugal no Brasil na primeira metade do século XIX. Op. Cit. p. 

20-34. P. 23-24. 
285 SOUSA, Fernando. A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840). Porto: 

CEPESE, 2009. P. 21. 
286 SOUSA, Fernando. A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840). Op. Cit. p. 

21. 
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amigos para os acolher”. Essas redes permitiam que a mudança ocorresse de forma mais 

facilitada, pois eram a “continuidade de relações sociais e cumplicidades que vinham já do 

período colonial e que a independência do Brasil, neste particular, de modo algum extinguiu”287. 

Dessa forma, o registro dos passaportes se constitui como uma fonte bastante rica e 

interessante para a compreensão das migrações portuguesas para o Brasil. Mas é necessário 

salientar que os números acima refletem apenas dados de uma parte dos chegados ao Brasil e 

no Pará. Isso é o resultado de uma das limitações dessas fontes, pois muitos portugueses 

entraram no país de forma clandestina, e, portanto, não obtiveram o passaporte. Isso torna muito 

difícil, quase impossível, de quantificá-los288. Além disso, essa forma de atravessar o oceano e 

se estabelecer em um novo território trazia alguns riscos. No caso do Pará, o desembarque 

irregular era ainda mais dramático porque tão logo descessem do navio mercante, se tornavam 

obrigados ao serviço militar. Esse problema ocorria porque nesses casos os passageiros não 

tinham justamente o passaporte, o único documento que era considerado válido pelas 

autoridades de Belém. Da mesma forma que ocorria com aqueles que perdiam seus documentos, 

não havia como o consulado intervir, apesar das variadas tentativas e das reclamações bastante 

enfáticas do cônsul, notadamente durante a Cabanagem. A situação se tornava dramática 

justamente por causa da revolta, que mantinha a província em uma situação de instabilidade. 

Para evitar que portugueses fossem obrigados ao serviço militar, o cônsul escreveu para o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros para que de lá fosse emitido um alerta impedindo que os 

capitães deixassem embarcar aqueles que não possuíam passaporte289. 

 

3.1. Brasileiros e Portugueses “que por tantos motivos se confundem”: a mobilização das 

identidades e a dificuldade de distinção 

  

No dia 25 de agosto de 1837, Francisco Gé Acaiaba Montezuma, a essa época ministro 

e secretário de Estado da Secretaria de Negócios Estrangeiros, enviou uma correspondência a 

Francisco Soares de Andrea, presidente da província do Pará290. O ofício tentava esclarecer 

 
287 SOUSA, Fernando. A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840). Porto: 

CEPESE, 2009. P. 21. 
288 AMORIM. Paulo. Op. Cit. p. 20-34. P. 23-24 
289 Grêmio Literário Português. Correspondência Oficial (1836-1841), documento número nº 93. 12-06-1838. 
290 De acordo com Louise Gabler, nos cadernos MAPA nº 7, o Termo Secretaria de Estado é análogo a Ministério 

e seu encarregado poderia ser chamado tanto de secretário de Estado como Ministro, em algumas documentações 

ocorre a forma Ministro e Secretário de Estado. GABLER, Louise. A Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e a consolidação das relações exteriores no Brasil. Caderno Mapa, nº 7 - Memória da Administração 

Pública Brasileira, 2013. P. 1-9. 
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como se poderiam diferenciar um brasileiro de um português, questão que já havia sido alvo de 

reflexão por parte do Governo, dado que esta era uma tarefa difícil: 

 

Recebi o ofício, que em 2 de abril passado, com nº 2, dirigiu V. Ex. a esta Repartição, 

cobrindo a Correspondência, que V. Ex. teve com o cônsul português, a cerca do modo 

de se justificarem Estrangeiros os Súditos daquela Nação. Sendo mui difícil de 

descriminar os indivíduos das duas Nações, que por tantos motivos se confundem; e 

havendo já este objeto merecido por vezes a Atenção do Governo Imperial291. 

 

Este ofício foi uma tentativa de resolver um ponto de conflito constante entre o 

presidente e o cônsul de Portugal em Belém, Fernando José da Silva. O conflito ocorria porque 

alguns portugueses foram classificados como brasileiros e alistados no serviço militar 

obrigatório, que a este ano existia para lutar contra os cabanos292. A dificuldade em diferenciar 

com nitidez as duas nacionalidades foi uma discussão que permeou e permeia ainda a 

Cabanagem. Se para parte da historiografia a revolta foi o reflexo de um crescente ódio contra 

os portugueses, a impossibilidade de prontamente distingui-los dos brasileiros verificada na 

documentação pode, no mínimo, levantar alguns questionamentos.  

Em primeiro lugar, se trata de um recorte populacional que mantinha características 

semelhantes, tendo em visto que havia se passado um pouco mais de uma década da 

independência. As décadas de 1820 e 1830 foram um período de redefinição de vários aspectos 

políticos e da construção de um novo Estado e alguns pontos de conflito ocorreram e 

envolveram a nacionalidade da população. Essa era uma situação complexa e que guarda 

correlação com a inacabada construção de identidades que ainda havia na década de 30 daquele 

século no que diz respeito ao império brasileiro. E justamente por ser um período de redefinição 

havia a disputa por projetos políticos distintos, fazendo com que certos grupos políticos da 

província permanecessem em conflito aberto ao longo da década e que buscassem por mais 

espaços de poder. 

As disputas na província entre grupos distintos envolviam tanto o campo retórico e de 

propaganda como um campo de luta armada, como foi o caso da guerra civil ocorrida na 

primeira metade da década de 1820, quando algumas possibilidades se abriram na província. 

Grosso modo, de um lado estava o grupo político que somente entendia como viável a 

permanência da província com Portugal. De outro lado, existia um grupo que desejava se alinhar 

com o Rio de Janeiro, o que ocorreu depois da chegada das tropas do mercenário Grenfell, em 

 
291 Arquivo Histórico do Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros 308.04.11 - Província do Pará. 

Correspondência. Avisos expedidos 1826-1858. Documento número 28. 25-08-1837. 
292 Essa discussão está detalhada no capítulo 5. 
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agosto de 1823. Longe de ter sido uma solução pacífica ou definitiva, a acomodação da 

província junto ao Rio de Janeiro somente deixou de ser uma solução provisória em 1825, 

quando alternativas de futuro foram se desmanchando293. 

Mas essa divisão entre grupos da província na década de 1820, tem uma importância 

fundamental para se entender a interpretação de que a Cabanagem teria origens no ódio aos 

moradores portugueses. Enquanto havia um grupo que buscava o alinhamento com o Rio de 

Janeiro, incorporando um vocabulário liberal, havia outro grupo que, como dito, somente 

entendia ser viável que a província continuasse vinculada com Portugal. A despeito disso, 

quando as tropas de Grenfell desembarcaram esse grupo se manteve no poder sob a forma de 

junta governativa, uma vez que depois do desembarque esse grupo aderiu ao Império do Brasil. 

Isso fez com que o discurso anti-português do grupo liberal se tornasse ainda mais radical, 

justamente porque os espaços de poder da província permaneceram concentrados nas mãos de 

comerciantes e fazendeiros de origem portuguesa. Ou seja, apesar da luta no período da 

independência, o grupo liberal continuava com pouco espaço para exercer suas pretensões. Os 

desentendimentos permaneceram na década de 1830294. 

 Dessa forma, a instrumentalização do discurso de ódio aos portugueses se tornou uma 

arma política, que dizia muito mais a respeito da distribuição dos poderes na província, e não 

objetivamente contra um grupo populacional, que com muita dificuldade se diferenciava 

culturalmente dos brasileiros. A retórica criada por esse grupo tinha por intenção assemelhar os 

portugueses como um grupo contrário a um espaço político liberal. E era nesse espaço político 

que esse grupo de novos sujeitos pretendia incrementar a sua inserção dentro dos mandos e 

poderes provinciais. Esse jogo político não ocorreu somente na província do Pará. No Rio de 

Janeiro, ao longo das décadas de 1820 e 1830, ser português não designava necessariamente o 

local de nascimento de uma pessoa. O termo poderia ser usado para designar uma pessoa 

absolutista ou que tivesse posições suspeitas, nesse sentido era usado como uma forma de 

acusação de maneira retórica295. 

Gladys Sabina Ribeiro, em A liberdade em Construção, trabalhou de maneira mais 

específica não somente movimentos antilusitanos na Corte, mas também a sua 

instrumentalização. Dessa forma, ao analisar conflitos marcadamente antilusitanos no Rio de 

Janeiro também demarca os seus usos de forma retórica e principalmente o seu uso político. 

 
293 MACHADO, André Roberto de A. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime 

Português na Província do Grão-Pará (1821-1825). São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2010. p. 26, 175, 284. 
294 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 203-205 
295 RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no 

Primeiro Reinado. Tese de Doutorado, Unicamp, 1997. P. 110. 
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Conforme a autora, enquanto ocorriam as discussões nas Cortes de Lisboa tem início “a 

diferença entre brasileiros e portugueses”. Essa diferença se dava entorno da atribuição de 

características opostas, ou seja, os portugueses seriam “absolutistas, escravos da tirania e 

recolonizadores, enquanto os nacionais eram liberais e traçavam com firmeza o caminho para 

a Independência”296.  

Caracterizar e diferenciar os brasileiros de portugueses foi uma discussão que continuou 

nos anos seguintes, inclusive nos espaços públicos como os jornais ou nos espaços onde 

oficialmente se fazia política. O resultado disso foi a fabricação de “novos significados para as 

palavras “brasileiro” e “português”, tornando-as uma visível construção política”, pois 

“buscavam, nas características da terra de nascimento ou adesão, sinais que expressassem o 

amor ao Brasil”297. No entanto, apesar de tal atribuição de características opostas, formando 

novos significados, havia níveis diferentes do discurso antilusitano e que geravam uma 

ambiguidade. Pois, tanto o português poderia ser o inimigo, contrapondo-se ao significado de 

brasileiro, como poderia ser o adotivo. Ou seja, aquele que jurava a causa brasileira298.  

Com a chegada da década de 1830, o antilusitanismo foi principalmente relacionado 

com a queda do Imperador e com a formação de grupos políticos. E, conforme Ribeiro, ainda 

tinha uma dupla leitura porque o “perigo era mais uma vez os “portugueses” – concretamente 

os “caramurus” – mas também os “exaltados”, que conjuravam com os “magotes do povo”” em 

torno do antilusitanismo299. Dessa forma, a instrumentalização de um discurso antilusitano dizia 

mais respeito a projeto políticos diferentes, assumindo significados para além do local de 

nascimento. Assim, era utilizado para designar as pessoas de acordo com os projetos políticos 

com que mais se alinhavam. Isso não anula possíveis ataques aos portugueses motivados por 

disputas variadas ou mesmo motivadas por ódio propriamente dito. Mas são colocações 

importantes para matizar a capacidade do antilusitanismo em alavancar a Cabanagem 

justamente quando ainda não era possível distinguir com clareza um brasileiro e de um 

português. Portanto, quando a Cabanagem é deflagrada ainda não havia uma identidade 

brasileira completamente separada da portuguesa. Mais problemático do que isso é que não 

havia uma identidade brasileira formada cabalmente300.  

 
296 RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Op. Cit. p. 63. 
297 RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Op. Cit. p. 113. 
298 RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Op. Cit. p. 130. 
299 RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Op. Cit. p. 265. 
300 JANCSÓ, István. PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da 

emergência da identidade nacional brasileira. Revista de História das Ideias. Vol. 21 (2000). P. 389 – 440. p. 439-

440. 
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István Jancsó e João Paulo Pimenta, em Peças de um mosaico, analisaram dois 

pronunciamentos escritos por deputados de províncias do Brasil nas Cortes de Lisboa, datados 

de 20 e 22 de outubro de 1822301. Nesses documentos aparecem os conceitos de país e nação e 

os seus significados mostram que um não era a equivalência do outro. País era o Brasil, mas a 

nação era a portuguesa. E no caso do documento assinado em 22 de outubro, os deputados ainda 

usavam o termo pátria para designar as suas províncias. A data desses documentos coincide 

com o rompimento do território americano com Portugal e com o mês dos preparativos para a 

coroação de D. Pedro como imperador.  E a despeito da distância dos seus autores e de se tratar 

de momento de rompimento, “a mesma dissonância perpassa as expressões de identidade 

política coletiva” criadas na América. É o caso do número de 24 de setembro de 1822 do 

periódico O Reverbério Constitucional Fluminense, que publicou uma carta, na qual o autor 

argumentava que a convocação de uma constituinte no Brasil era o único modo de salvar a 

nação e vinculá-la em laços mais estáveis e duradouros. A nação referida pelo autor da carta 

era a portuguesa e aqueles que aclamavam o imperador eram os “portugueses do Brasil”302. 

Mas havia outras formas de entender a situação em jogo. Os redatores desse periódico 

encerraram suas atividades porque compreenderam que a tal altura de 1822, o país era nação e 

a missão do periódico estava terminada. O Correio Braziliense argumentou algo semelhante, 

alegando que a movimentação das Cortes estimulou o outro lado do Atlântico a “constituírem-

se em nação separada de Portugal”303. 

Esses exemplos salientam que a formação do Estado brasileiro coexistiu com a 

existência de múltiplas identidades e cada uma delas se referia a algum projeto de cunho 

nacional. Além disso, se tratava do momento de dissolução do império português na América. 

Ou seja, era um momento de crise que, entre outras coisas, se caracteriza pela provisoriedade 

das formas e dos significados “o que se estende tanto à noção de Estado quanto à de nação”. A 

percepção dessa crise não se deu uniformemente e dessas percepções nasceram múltiplos 

projetos políticos, com variadas “definições de Estado, cidadania, condições de inclusão e 

exclusão, padrões de lealdade e critérios de adesão, cada qual descrevendo elementos do pacto 

 
301 O documento datado em 20.10.1822 foi assinado por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva e 

José Ricardo da Costa Aguiar e Andrada, foram a Lisboa representando a província de São Paulo. O segundo 

documento, de 22.10.1822 foi assinado por Cipriano José Barata de Almeida, Francisco Agostinho Gomes e José 

Lino Coutinho, pela Bahia; Antônio Manuel da Silva Bueno e Diogo Antônio Feijó, por São Paulo. Os dois 

documentos foram escritos na Inglaterra e explicavam ao público o porquê não participariam mais da escrita da 

constituição, “que daria forma ao novo pacto político destinado, na perspectiva original do vintismo, a reger os 

destinos da nação portuguesa”. JANCSÓ, István. PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico: ou 

apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira. Revista de História das Ideias. Vol. 

21 (2000). P. 389 – 440. P. 389-391. 
302 JANCSÓ, István. PIMENTA, João Paulo G. Op. Cit. p. 389 – 440. P. 392. 
303 JANCSÓ, István. PIMENTA, João Paulo G. Op. Cit. p. 392. 
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tido como adequado para transformar comunidades em nação”. Dessa forma, a provisoriedade 

se traduziu na coexistência de ideias de Estado, de nação e às suas correspondentes identidades 

políticas, sendo que estas quando não tendiam a harmonização “tinham alto potencial de 

conflito”304. Na década de 1830 esses debates ainda não estavam completamente terminados, 

nem havia uma definição pronta daquilo que seria o brasileiro, e nem o Estado estava 

plenamente consolidado.  

Conforme explicado por Ribeiro, a partir da década de 1820 ocorreram fortes debates 

sobre constitucionalismo, nação e cidadania que deveriam ser diferentes da portuguesa, e tais 

debates permaneceram abertos até 1834. Dessa forma, esses termos foram relidos e estavam 

presentes com muita força na cena pública até o Ato Adicional. Não somente ocuparam lugar 

nos jornais e panfletos, como também em “manifestações de rua variadas, algumas delas 

sangrentas, na Corte do Rio de Janeiro e nas capitais do norte do país”305. Para a autora, existiam 

“projetos regionais distintos de construção da identidade nacional e da cidadania” e “esta última 

era fortemente pensada como formas de exercício da liberdade entendida como autonomia306”.  

É possível entender a Cabanagem dentro desse período de crise, onde ainda havia um 

amplo debate sobre Estado, nação e cidadania abertos. Por um lado, isso ajuda a contextualizar 

a instrumentalização do discurso anti-português usado quando o grupo de proprietários do 

Acará queria mais espaço na administração da província. A luta por espaço político se fazia 

também no campo do discurso e a atribuição de “brasileiro” ou “português” foi usada como 

uma forma de caracterizar grupos ou indivíduos de acordo com suas preferências políticas. Por 

outro lado, a construção da cidadania também estava em curso e, como explicado por Ribeiro, 

era entendida de maneiras distintas pelos projetos regionais, mas fortemente pensada como 

exercício da liberdade na forma da autonomia. Dessa forma, no Pará, esse grupo buscava por 

mais autonomia desde a independência. Com a regência não foi diferente, como é o caso das 

nomeações dos presidentes de província, que não agradavam a esse grupo307.  

Além dessas questões, é necessário lembrar que havia ainda dificuldades constantes, 

mesmo passados mais de uma década de independência, de distinguir particulares de Portugal 

ou do Brasil. E que havia a possibilidade de ser um brasileiro por adoção. O exemplo mais 

sintomático da mobilidade que havia entre identidades é a péssima relação que havia entre o 

 
304 JANCSÓ, István. PIMENTA, João Paulo G. Op. Cit. p. 389 – 440. P. 397. 
305 RIBEIRO, Gladys Sabina. Cidadania, Liberdade e participação no processo de autonomização do Brasil e nos 

projetos de construção da identidade Nacional. Locus: Revista de história, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, p. 11-33, 2007. 

P. 15. 
306 RIBEIRO, Gladys Sabina. Cidadania, Liberdade e participação no processo de autonomização do Brasil e nos 

projetos de construção da identidade Nacional. Op. Cit. p. 21. 
307 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 203-205. 
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cônsul português em Belém e o Brigadeiro Soares de Andrea durante a Cabanagem. Apesar dos 

dois terem nascido Portugal, o presidente da província tinha relações mais profundas com o 

Estado brasileiro e não poupou os portugueses do alistamento obrigatório, nos casos daqueles 

que viviam irregularmente no Pará. Enquanto isso, o cônsul, que obviamente tinha relações com 

o Estado português, tentava sem sucesso resolver os problemas que envolviam os seus 

nacionais. Conforme Gladys Sabina Ribeiro, a construção da cidadania transpassava a lealdade 

a um Estado e a identificação com uma nação, “sendo que as duas coisas nem sempre 

apareceram juntas, podendo ora uma ser mais forte do que a outra”. A historiadora entende que 

é possível pensar “o conceito de nação como formação de identidades coletivas de diferentes 

tipos, com projetos distintos”, enquanto o conceito de cidadania se refere ao modo como os 

particulares se relacionavam com o Estado e com as suas instituições308. Portanto, se tratava de 

um período de construção de cidadania e de maleabilidade de identidades, o que tornava 

possível Soares de Andrea ser um português que, no momento em questão, estava ligado ao 

Estado brasileiro ao exercer cargos políticos como o de presidente de província, exercendo 

dessa forma uma cidadania ativa e enquanto crescia na hierarquia militar do Império.  

Conforme Luiz Guimarães, foi somente quando passou a existir a possibilidade de 

saírem da província na embarcação de guerra portuguesa que alguns moradores passaram a 

acionar a identidade de portugueses e a exigirem a sua passagem. Conforme as regras 

estabelecidas pelo Governo português, a regulamentação junto ao consulado deveria ocorrer o 

mais breve possível da chegada na cidade estrangeira. No caso dos moradores no Grão-Pará, 

não se apresentar ao consulado poderia implicar em dificuldades futuras para se comprovar a 

real nacionalidade. Para os moradores era necessário manter todas as suas documentações 

dentro dos padrões estabelecido pelo seu governo, ou poderiam quase automaticamente serem 

considerados brasileiros. Para o autor, a possibilidade de assumir uma ou outra identidade era 

“uma estratégia de manutenção de negócios, inserção social e política e, no caso específico 

acima mencionado, de sobrevivência”309.  

Mas se as duas identidades poderiam ser acionadas a depender das possibilidades em 

vista, a questão do antilusitanismo ter sido central para a Cabanagem se dilui. Primeiro porque 

justamente quando a Cabanagem inicia, os lusos se veem diante da necessidade de provarem 

serem portugueses. Ou seja, se estavam vivendo na província como brasileiros, como poderiam 

ser perseguidos por serem portugueses? Pode-se pensar que a estratégia de sobrevivência era 

 
308 RIBEIRO, Gladys Sabina. Cidadania, Liberdade e participação no processo de autonomização do Brasil e nos 

projetos de construção da identidade Nacional. Op. Cit. p. 113-114. 
309 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 253. 



 

100 

 

justamente acionarem a identidade brasileira. Mas segundo Guimarães, nos casos em que a 

identidade brasileira foi acionada havia algum interesse ou benefício em jogo e não diretamente 

a sobrevivência310.  

O fato de não existir ainda uma identidade brasileira terminada e das semelhanças entre 

brasileiros e portugueses ainda serem fortes, não foi motivo de confusão somente na província. 

Em 11 de setembro de 1835, um dos consulados brasileiros em Portugal recebeu o 

encaminhamento do caso de Antonio Joaquim Ferrar, que se mudou do Pará para Vianna em 

1829 e que nunca procurou o consulado. Passados todos esses anos, Ferrar pretendia comprovar 

que era da nacionalidade brasileira e mostrou para o cônsul diversos documentos para 

comprovar isso, justificando que “não procurou nenhum consulado imediatamente a sua 

chegada porque os negócios desse reino [Portugal] estavam em grande confusão”311. 

Esse não foi o único caso de discussão sobre comprovação da nacionalidade brasileira. 

Em maio do mesmo ano, a legação e os consulados receberam ordens para que os cidadãos 

brasileiros fossem considerados dessa nacionalidade apenas apresentando os seus passaportes. 

O Encarregado de Negócios de S. M. I do Brasil em Lisboa, na mesma correspondência, 

comunicou que em breve se comunicaria com o cônsul sobre a Câmara do Porto e a sua intenção 

de obrigar brasileiros a servir na guarda nacional e a pagar os encargos municipais312.  

Uma representação feita por 59 pessoas que se diziam súditas brasileiras foi 

encaminhada ao consulado. Reclamavam que foram consideradas portuguesas pelas 

autoridades do distrito do Porto e que por causa disso tinham que servir na guarda nacional. 

Essas pessoas alegavam que quando chegaram no Porto não se apresentaram no consulado e 

que entregaram os seus passaportes na intendência de polícia. Semelhante ocorria com Joaquim 

José de Araujo e Manoel Coelho de Castro, que tinham mandado requerimentos próprios. O 

mais importante, é que o documento deixa transparecer que as autoridades estavam começando 

a desconfiar que a mudança de identidade era constante e acontecia sempre que vinha a calhar: 

 

Ilustríssimo Senhor. [...] O objeto de todas estas representações é a prática que tem 

seguido as autoridades do Porto, de não considerarem os representantes como súditos 

da coroa do Brasil, e sim como da de Portugal, e os obrigarem ao serviço da Guarda 

Nacional e outros encargos do Conselho. Examinei todos esses papeis e vi, que 

nenhum desses indivíduos, segundo eles mesmos confessam, tem apresentado o 

passaporte com que veio do Brasil, e se contentam em dizer, que tendo entregue na 

Intendência de Polícia os competentes passaportes lhes foram dados em troca bilhetes 

 
310 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 235. 
311 Arquivo Histórico do Itamaraty: Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 417.1.22. Ofícios da Legação brasileira 

em Lisboa aos consulados (1835-1846), documento número 14. 11-07-1835 
312 Arquivo Histórico do Itamaraty: Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 417.1.22. Ofícios da Legação brasileira 

em Lisboa aos consulados (1835-1846), documento número 5. 14-05-1835 
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de residência ou de seguridade, que hoje se tem desencaminhado pelo pouco apreço 

que neles tinham. Esta circunstância prova quão bem informado está o Governo de S. 

M. Imperial quando avança que grande número de súditos do Brasil compreendidos 

no § 4º do Artigo 6º da Constituição muda de Nação quando lhes apraz, e são na 

Europa Portugueses e vice-versa: é isto o que afirma o Presidente da Câmara 

Municipal do Porto no seu ofício de 14 de março ao Vice-Cônsul a cerca de Manoel 

Coelho de Castro. Esses indivíduos chegados a uma país estrangeiro tinham pouco 

apreço no único documento com que podiam provar a honrosa qualidade de Cidadãos 

Brasileiros?313 

 

 A constituição citada na comunicação acima é a brasileira e o § 4º do Artigo 6º afirma 

que são cidadãos brasileiros “todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já 

residentes no Brasil na época, em que se proclamou a Independência nas Províncias, onde 

habitavam, aderiram a esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residência”314. Ou 

seja, todo mundo que nasceu em algum território que fosse posse de Portugal e que residiam 

em alguma província brasileira, poderiam ser cidadãos aderindo expressamente a constituição. 

Havia ainda a aceitação tácita, que como a própria lei diz, ocorria quando o particular 

continuava com sua moradia na província. Mas o acionamento de uma ou outra identidade 

poderia ser bastante estratégico. No caso acima, os requerentes não queriam servir na Guarda 

Nacional e nem sofrer com outros encargos, a solução era tentar provar que eram brasileiros 

vivendo em Portugal. Para esses requerimentos não houve solução, o Encarregado não quis dar 

continuidade em seus pedidos porque entendeu que quando ocorressem perdas de documentos 

elas deveriam ser justificadas por casos extraordinários, como um naufrágio. Além disso, como 

os arquivos da Intendência da Polícia não foram consumidos por incêndios, os requerentes 

deveriam pedir os seus passaportes ou uma certidão de que foram entregues315.  

Casos do tipo não pararam de chegar nos consulados e vice-consulados e o Encarregado 

orientou os cônsules de que esses requerimentos não deveriam ser mais tratados, e para 

contornar a situação o consulado geral deveria emitir a cada seis meses uma lista de todos os 

recém-chegados que se registraram nessas instituições316. Como salientou Fernando Sousa, 

entre os motivos que fizeram os portugueses procurarem o Brasil como destino foi o 

recrutamento de jovens317. A tentativa de assumir a identidade brasileira parece ser a 

reelaboração de estratégias para fugir do recrutamento sem necessariamente deixar o país. Para 

 
313 Arquivo Histórico do Itamaraty: Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 417.1.22. Ofícios da Legação brasileira 

em Lisboa aos consulados (1835-1846), documento número 7. 15-05-1835 
314314 Constituição Política do Império do Brasil, 1824. § 4º, Artigo 6º.  
315 Arquivo Histórico do Itamaraty: Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 417.1.22. Ofícios da Legação brasileira 

em Lisboa aos consulados (1835-1846), documento número 5. 14-05-1835 
316 Arquivo Histórico do Itamaraty: Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 417.1.22. Ofícios da Legação brasileira 

em Lisboa aos consulados (1835-1846), documento número, 22. 29-09-1835 
317 SOUSA, Fernando. A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840). Porto: 

CEPESE, 2009. P. 21. 
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que fosse possível a saída de Portugal, a solicitação de um passaporte era uma etapa 

fundamental, além de ser um dos documentos mais importantes tanto para os nacionais, que 

como ele poderiam resguardar os seus direitos, como para o Estado emissor, que controlava a 

saída do país. Na chegada ao destino, uma das principais obrigações dos nacionais era procurar 

um consulado. Mas isso nem sempre era feito e poderia trazer consequências. Ainda assim, esse 

era o local em que se poderia buscar auxílio e durante a Cabanagem foi usado diversas vezes. 

Por isso a importância de compreendê-lo. 

** 

3.2. Uma discussão sobre os deveres e a importância das representações estrangeiras no 

século XIX 

3.2.1. A Secretaria de Estados dos Negócios Estrangeiros e a formação dos consulados no 

Brasil  

 

Durante a cabanagem, os consulados foram usados pelos nacionais respectivos de cada país 

com tal instituição em Belém como espaço por buscas de direitos, negociações para a 

salvaguarda de bens e para alguns pedidos de socorro, como passagens sem cobranças. Essas 

instituições tinham algumas limitações de funções, próprias de sua natureza, e por isso 

precisavam de um diálogo constante com suas respectivas Secretarias de Estado de Negócios 

Estrangeiros. Assim como poderiam prestar socorro de maneira mais efetiva se contassem com 

o apoio dos comandantes de navios de guerra do país representado. Apesar das limitações que 

um cônsul poderia enfrentar, a importância da instituição consular na revolta precisa ser 

elucidada, porque foi constantemente usada pelos respectivos nacionais como, por exemplo, 

ingleses, espanhóis e franceses. Mais importante ainda para esta pesquisa, foi usada diversas 

vezes pelos portugueses.   

Justamente devido a maneira como o consulado foi usado pelos portugueses, se torna 

importante compreender como essas instituições começaram a ser formadas no Brasil e quais 

as suas atribuições. Ao compreender esse aspecto, podemos compreender quais as 

possibilidades dos portugueses ao usarem esse espaço. Os consulados, de maneira geral, 

prestaram um papel muito importante para os nacionais durante a Cabanagem e estavam 

alinhados com as orientações dadas pelas suas Secretarias e Embaixadas, repartições que 

abrigavam o corpo diplomático dos Estados. No entanto, existiam diferenças bastante 

consolidadas entre as Embaixadas e os consulados, ou seja, entre o corpo diplomático e o corpo 
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consular. Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva salienta que “do confronto das principais 

características das instituições diplomática e consular, pode-se ficar com a impressão de forte 

analogia entre as duas [...] contudo, à parte algumas aparentes duplicações, ambas se 

diferenciam radicalmente”318. 

Por isso, é importante compreender certos aspectos do funcionamento dos consulados, da 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros do Brasil e da Secretaria homônima de 

Portugal, assim como aspectos das Legações ou Embaixadas. Porque embora o consulado 

português em Belém tivesse atribuições bastante diferentes da Embaixada ou da Secretaria dos 

Negócios Estrangeiros, os seus deveres e os seus limites de atuação foram delimitados pela 

Secretaria, a quem o cônsul deveria responder. Além disso, apesar de cada país ter as suas 

próprias Secretarias e rede de consulados, havia grande semelhança nos objetivos e no 

funcionamento dessas instituições.  

No caso de Portugal, desde meados do século XVIII a pasta chamava-se Secretaria de 

Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, portanto, tinha duas atribuições principais. 

Apesar de formarem uma única pasta, os negócios estrangeiros e os negócios da guerra tinham 

seus próprios responsáveis pelos assuntos dessas duas divisões. Para o caso dos negócios 

estrangeiros, os principais deveres eram tratar das negociações com as demais Cortes; nomear 

os ministros que deveriam servir nessas cortes e provê-los de avisos, instruções e ordens 

necessárias para o desempenho de seus cargos; tratar sobre tratados em geral, como os de paz, 

aliança, guerra, comércio; gerir a comunicação com as demais cortes e fazer conferências com 

os ministros enviados pelas outras cortes. Já no início do século XIX, um dos papeis principais 

dessa Secretaria foi operacionalizar as relações externas da Corte em sua nova sede319.   

Uma mudança mais drástica nesta secretaria somente ocorreu em 1821, quando foi 

publicado o decreto de 22 de abril efetivando a dissolução da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Guerra e Estrangeiros. Nesta data, a pasta da guerra formou outra secretaria e os assuntos 

dos estrangeiros passaram a compor uma nova pasta em conjunto com os negócios do reino, o 

que resultou na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros. No início do ano 

seguinte, José Bonifácio de Andrada e Silva assumiu a secretaria. E participou da sua 

reestruturação pós-independência, quando se tornou a Secretaria de Estado dos Negócios do 

Império e Estrangeiros compondo parte da administração do Império do Brasil320. A partir de 

 
318 Do Nascimento Silva, G. E. As Atribuições Diplomáticas e Consulares. Revista Do Serviço Público, 1975, 

77(01), 28-48. p. 28 
319 GABLER, Louise. A Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e a consolidação das relações exteriores 

no Brasil. Caderno Mapa, nº 7 - Memória da Administração Pública Brasileira, 2013. P. 6-9. 
320 GABLER, Louise. Op. Cit. p. 12 
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então, a pasta procurou se diferenciar de suas ligações com Portugal. Um exemplo disso foi a 

troca de uniformes que o corpo diplomático usava no exterior, medida que foi ordenada 

diretamente pelo próprio José Bonifácio321. Mas, de acordo com Louise Gabler, o mais 

importante foi a consolidação de uma organização interna que se fazia em três sentidos, 

utilizados ainda hoje: a primeira é a própria Secretaria, ou Ministério; a segunda são as Missões 

Diplomáticas, ou seja, as Legações ou Embaixadas instaladas no exterior; e a terceira são os 

consulados brasileiros no exterior322.  

Missões diplomáticas também eram chamadas de Legações ou Embaixadas. Estavam 

fixadas em países estrangeiros e seus principais deveres eram a “representação, negociação, 

informação e proteção dos interesses de um Estados frente a outro país”323. De modo geral, 

essas foram as principais atribuições do corpo diplomático que servia nas embaixadas ao longo 

do século XIX. A busca por informações consistia também nas pesquisas em arquivos e ajudava 

a Secretaria a elaborar orientações mais precisas a outros sujeitos, como os presidentes de 

província.  

Portanto, legações e consulados eram as ramificações das Secretarias no exterior. Cada 

uma dessas repartições tinha estruturas próprias e os cônsules não eram considerados agentes 

diplomáticos, enquanto os embaixadores sim. Mas consulados e legações mantinham-se em 

comunicação constante com a sua Secretaria. Ao longo da Cabanagem, por exemplo, o cônsul 

em Belém se correspondeu 114 vezes com sua Secretaria, enviando notícias gerais sobre a 

província, sobre o estado da revolta e sobre o comércio local. Isso representa 30,7% de todas 

as 371 correspondências existentes na Correspondência Oficial do consulado Português, entre 

1836 e 1841. Também foram trocas diversas correspondências com o consulado geral de 

Portugal estabelecido no Rio de Janeiro. Em poucos casos ocorreram trocas de 

correspondências com a Embaixada, o que indica a diferença entre os serviços que as duas 

instituições faziam324.  

Para o caso da Inglaterra também havia diferenças entre as funções consulares e 

diplomáticas, estas exercidas pelo Foreign Office e pela Embaixada no Rio de Janeiro. A 

legação fixada no Rio de Janeiro tinha a função de apresentar ao Governo brasileiro as posições 

do Foreign Office e conduzir negociações conforme as ordens repassadas. Além de colher 

informações e de fazerem um serviço de inteligência. As informações repassadas ao Foreign 

 
321 CASTRO, Flávio Mendes de Oliveira. Dois séculos de história da organização do Itamaraty (1808-2008), vol. 

I. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. P. 21-39. 
322 GABLER, Louise. Op. Cit. P. 12 
323 GABLER, Louise. Op. Cit. P. 12 
324 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841). 
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Office geralmente eram sobre comércio e, principalmente, sobre escravidão. Mas a Cabanagem 

também foi parte do foco devido às perdas econômicas dos ingleses na província e devido ao 

ataque contra navio mercante Clio. Para Cleary, o mais habilidoso dos diplomatas foi William 

Ouseley, vice-Embaixador no Rio de Janeiro. Em dezembro de 1839, Ouseley chegou a sugerir 

que a cessão da ilha de Fernando de Noronha seria o suficiente para cobrir as indenizações 

devidas pelos prejuízos financeiros da Cabanagem325.  

Retomando novamente para a administração brasileira, como dito anteriormente, após a 

independência e ainda na gestão de José Bonifácio a Secretaria no Brasil se organizou em três 

eixos: a própria Secretaria, as embaixadas e os consulados. Em seguida a isso, ocorre a 

publicação do decreto de 13 de novembro de 1823, que separou os negócios do Império e dos 

estrangeiros, pois até esta data eram uma única secretaria. Portanto, o decreto criou a Secretaria 

de Estado dos Negócios Estrangeiros, especializando-se a pasta nas tratativas que envolviam os 

demais Estados326. Sem especificar um período entre os séculos XIX e XX, Geraldo Eulálio do 

Nascimento e Silva avalia que os principais assuntos para um diplomata “versavam 

principalmente sobre questões político-militares”. O autor também salienta que as principais 

atribuições desses sujeitos pouco sofreram alterações desde a Idade Média, levando em conta o 

contexto Europeu e depois Americano, incluindo todos os Estados Nacionais americanos327. 

Além disso, as principais preocupações expostas nas documentações da Secretaria, ao menos 

com relação ao Pará, realmente giram em torno desses dois focos: político e militar. Havia uma 

preocupação constante principalmente com as fronteiras com as Guianas francesa e inglesa. 

Essa preocupação, no entanto, também dizia respeito sobre a manutenção de boas relações, 

decoro e dignidade entre os Estados. Ou seja, existia uma preocupação verdadeira em manter 

as relações diplomáticas dentro de um padrão respeitoso, sem grandes excessos e com um 

vocabulário controlado. Mas prevendo as possibilidades de negociações e agindo junto aos 

presidentes de província para a coleta de informações úteis. 

Nesses sentidos, a comunicação da Secretaria enviada em 27 de maio de 1826 para o então 

presidente José Félix Pereira Pinto de Burgos, no Pará, é importante por mostrar o próprio 

funcionamento da Secretaria.  

 

 

 
325 CLEARY. David. Cabanagem: Documentos ingleses. Belém: Secult, 2000. p. 14. 
326 GABLER, Louise. Op. Cit. p. 13. 
327 Do Nascimento Silva, G. E. As Atribuições Diplomáticas e Consulares. Revista Do Serviço Público, 1975, 

77(01), 28-48. p. 30. 
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor,  

Com data 6 de abril próximo passado, me comunicou o nosso Ministro 

Plenipotenciário em Londres, que tendo sabido que uma Esquadra Inglesa fora 

mandada para o Pará, pedira uma Conferência a Lord Palmerston, no qual depois de 

algumas explicações sobre o assunto, o último prometera fazer-lhe por escrito a devida 

participação, de que resultou a Nota, que traduzida transmito a Vossa Excelência 

apesar da promessa com que termina este documento, de que se conservará o devido 

respeito aos direitos da Coroa do Brasil, não faltarão pretextos, além mesmo dos casos 

com que nele se apontam, para se efetuar um desembarque, a fim de apreenderem os 

criminosos ou assegurarem se logo as indenizações a que julga ter direito o 

Comandante Inglês, pelo atentado cometido a respeito do Bergantim Clio; e o recente 

fato da ocupação das Ilhas Malvinas, provam bem quanto convém que nos 

acautelemos, especialmente existindo a força da parte da Inglaterra. Julgo pois do meu 

dever informar a Vossa Excelência este fato, para que haja de fazer como que mais 

conveniente lhe parecer, reclamando, e não cometendo em ocupação de Território, 

nem em exercício violento e hostil de jurisdição arbitrária praticada pelo Comandante 

Inglês, zelando fielmente com afinco o decoro Nacional; pois tais indenizações, 

quando sejam de direito, devem ser concedidas por meio de negociações entre os dois 

Governos328. 

 

Vê-se que o Ministro Plenipotenciário residente em Londres, efetuou um serviço de 

inteligência e informou ao Governo brasileiro o envio de uma esquadra militar, que aquela 

altura se dirigia ao Pará. O mesmo Ministro tentou fazer uma intermediação junto ao Lord 

Palmerston em nome do governo brasileiro. A Secretaria no Brasil, por sua vez, preferiu manter 

a cautela e orientar o presidente sobre a chegada que em breve se daria da esquadra inglesa, 

citando ainda como exemplo a ocupação das Ilhas Malvinas329. A desconfiança principal era 

com relação ao comandante, que poderia tentar desembarcar para prender os culpados e exigir 

indenizações. Dessa forma, as relações diplomáticas entre os dois países entravam em cena para 

evitar desgastes desnecessários ou irreparáveis, e o presidente tinha um papel fundamental 

nesse tipo de caso, pois ele deveria fazer a aplicação das orientações dadas pela Secretaria. 

Enquanto isso, o assunto era resolvido pelo Ministro Plenipotenciário em conjunto com a 

Secretaria. 

Ou seja, entre as tarefas das Embaixadas, ou Legação, e da Secretaria estavam as 

tratativas políticas com os demais governos. Neste caso, as tratativas eram sobre evitar um 

confronto ou ocupação do território alheio. E neste ponto esse documento também é 

interessante, porque demonstra que a necessidade da diplomacia no século XIX foi atrelada a 

sua principal característica, ainda que nascida antes dos Estados Nacionais: a necessidade de 

institucionalização da convivência. Como salienta Nascimento e Silva, “a necessidade leva à 

institucionalização de modo relacional entre os Estados, não por virtude, nem por escolha 

 
328 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 1. 27-05-1826. 
329 Provavelmente não se trata do mesmo “Clio” assaltado em Salinas, em 1835. De toda forma, este é um outro 

incidente envolvendo embarcações estrangeiras na Belém e a resolução pacífica precisou da interferência da 

Secretaria no ano de 1826. 
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destes, mas em decorrência da necessidade de regulamentar a convivência e a sobrevivência”330. 

Dessa forma, a habilidade de negociação, orientação e estratégia estavam vinculadas ao serviço 

diplomático, efetuado pela Secretaria e pelas Legações. De maneira geral, os agentes 

diplomáticos acumulavam os deveres de “representação, negociação, observação, e 

proteção”331. Sendo que este último dever também era exercido pelo cônsul nos locais para os 

quais eram designados. Para o caso dos agentes diplomáticos portugueses, ao menos a partir da 

segunda metade do século XIX, o dever de proteção não poderia deixar de ser efetuado. Isso 

porque o Código Penal Português de 1852, previa a demissão, suspensão, ou até mesmo pena 

de prisão correcional pelo período de até seis meses, caso o agente diplomático não cumprisse 

o seu dever de proteção sobre os portugueses, residentes ou em estadia no país estrangeiro em 

que o agente mantinha o cargo332. 

Manter relações de coexistência a partir de um protocolo baseado na cautela foi 

frequente na correspondência da Secretaria com os presidentes do Pará. Em 1832, por exemplo, 

a Secretaria orientou ao presidente José Joaquim Machado de Oliveira como proceder diante 

de uma denúncia, realizada pelo Ouvidor da Comarca do Rio Negro, Ambrozio Pedro Hares. 

Segundo o ouvidor, um grupo de Colombianos realizaram atos violentos contra duas nações 

indígenas, que já eram catequizadas e aldeadas, nas margens do Rio Tarauacá, dentro do 

território da Província. No entanto, para que o Governo Imperial pudesse fazer as reclamações 

necessárias era preciso que o presidente enviasse mais documentos com provas do ocorrido333.  

Essa cautela nas relações entre os Estados, observada na correspondência, fazia sentido 

dentro política externa adotada na época, conforme Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno. 

Porque, principalmente durante o período da regência e alguns anos seguintes, “a neutralidade 

foi uma política mantida sob constante vigilância”. Embora isso não significasse passividade334. 

Dessa forma, por exemplo, no início da década de 1840 a Secretaria deu incumbência aos 

agentes das legações na Europa para que colhessem informações sobre as fronteiras com a 

Guiana inglesa e a Guiana francesa, a fim de guiarem suas estratégias inclusive sobre a 

 
330 NASCIMENTO E SILVA G. E. do. CASELLA, Paulo Borba. BITTENCOURT NETO, Olavo de Oliveira. 

Direito internacional diplomático: Convenção de Viena sobre relações diplomáticas na teoria e na prática. 4. ed. 

rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 31. Sobre a institucionalização da convivência o autor localiza 

o seu nascimento no século XV, e partir de então se torna importante no que os contemporâneos chamavam de 

diplomacia. Quando da formação dos Estados Nacionais o uso da diplomacia e da convivência continuou de 

importância primordial e o melhor exemplo é o Congresso de Viena de 1815. 
331 Do Nascimento Silva, G. E. As Atribuições Diplomáticas e Consulares. Revista Do Serviço Público, 1975, 

77(01), 28-48. P. 31. 
332 Do Nascimento Silva, G. E. As Atribuições Diplomáticas e Consulares. Op. Cit p. 32. 
333 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 17. 
334 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. A Política Externa Brasileira, 1822-1985. São Paulo: Editora 

Ática, 1986. p. 16-17. 
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ocupação do lado direito do Oiapoque pelos franceses, resultado da Cabanagem. Embora estas 

questões não sejam parte das problemáticas desta pesquisa, o desencadear das correspondências 

ajuda a elucidar o papel que os representantes brasileiros no estrangeiro tiveram e como a 

Secretaria agia. 

Sobre esse assunto, no início do mês de março de 1841, a Secretaria, sob a gestão de 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, enviou ao presidente do Pará, o Vice-Almirante 

Tristão Pio dos Santos, observações a respeito da obra de Robert W. Schomburg sobre a Guiana 

Inglesa. Conforme a correspondência, a obra havia recebido bastante crédito pelo Governo 

Britânico, pois nomearam o autor como Comissário para a demarcação dos pontos contestados. 

Para terminar, pediu a Santos que se baseasse nas mais diversas correspondências dos outros 

presidentes da província e enviasse com brevidade uma exposição circunstanciada da questão, 

dando a sua opinião sobre como se deve terminar esse assunto com dignidade para o Império 

brasileiro. Evitando-se ocorrências desagradáveis como havia com a França. A orientação ainda 

salientou ao presidente que as coisas deveriam ser mantidas em seu status quo, evitando-se 

qualquer conflito entre as autoridades envolvidas. Em suas últimas linhas, reafirmou que a 

decisão deveria ser amigável e conciliadora335. Poucos dias depois, enviou nova 

correspondência ao presidente, com documentos produzidos pelo Encarregado dos Negócios 

de Sua Majestade Britânica, assim como as correspondências reservadas já trocadas entre os 

dois. Também aproveitou a oportunidade para avisar ao presidente que os arquivos dos Governo 

Holandês e Português foram analisados, mas não foi possível criar mais esclarecimento sobre 

o assunto dos limites verdadeiros com a Guiana Inglesa. O presidente deveria tentar consultar 

na integralidade a obra de H. Schomburgh e uma memória de Humboldt, que foi publicada no 

Jornal da Sociedade Geográfica de Paris ou, caso conseguisse encontrar, notícias das Colônias 

Demerara para ter mais ideias sobre o assunto336. 

Poucos meses depois, em maio de 1841, a presidência da província havia sido designada 

novamente para Bernardo de Sousa Franco, que havia exercido o cargo nos anos finais da 

Cabanagem, entre 1839 e 1840. Nas correspondências que se seguem, observa-se o papel 

importante do presidente de província para as questões sensíveis que envolvessem demais 

Nações. Mas sobre esse tocante a atuação do presidente, como a própria Secretaria reafirmou, 

deveria estar em conformidade com as ordens dadas, enquanto ao governo cabia a tratativa 

desses assuntos diplomaticamente337. 

 
335 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 58. 07-03-1841. 
336 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 73. 20-03-1841. 
337 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 64. 02-08-1841. 
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A Secretaria novamente forneceu orientações ao presidente. Em setembro de 1841, o 

Coronel João Henrique de Matos foi designado como Comissionário Brasileiro para a inspeção 

dos pontos contestados acerca dos limites entre o Império e a Guiana Inglesa. O presidente 

deveria organizar as instruções para Matos, que tinha o objetivo de percorrer os lugares, rios e 

cordilheiras, observando produtos notáveis, a existência de minerais e os melhores meios de 

prover a colonização. Enfim, o roteiro deveria cobrir tudo o que o presidente achasse necessário. 

Além disso, o Governo também estava enviando outra expedição militar para observar a questão 

do Oiapoque, problema potencializado entre o Brasil e a França logo no início da Cabanagem. 

Por fim, avisou que o Coronel Baena enviou uma Memória ao Governo, que tratava sobre a 

Guiana Inglesa e que poderia ajudar a Secretaria e o Presidente, e que uma cópia seria 

enviada338. 

A troca de informações e a sua qualidade foi essencial no serviço da Secretaria. A partir 

dela, a orientação ao presidente poderia ter precisão. No mesmo mês de setembro, a Secretaria 

tomou conhecimento que o Governo Britânico também enviou Comissários para Demerara. 

Dessa forma, caberia ao presidente dar as instruções necessárias ao Coronel Matos. A partir 

dessa nova informação sobre os Comissários britânico, se tornou responsabilidade de Matos 

encontrar com os tais Comissários para “convencê-los da justiça da causa brasileira”. “O 

presidente deve preparar-se e mostrar que pode rebatê-los, mas sempre prezando pelos meios 

conciliatórios, principalmente com a Inglaterra, sempre que for de encontro com a dignidade 

nacional”339. 

Dessa forma, se vê que a Secretaria atuava em várias frentes e uma das mais importantes 

era o levantamento de informação. Por um lado, isso se dava na consulta de arquivos 

estrangeiros. E esse é um exemplo de como a rede de agentes diplomáticos externos tinha papel 

estratégico para os Estados que os enviavam. Para facilitar o serviço da Secretaria e do 

presidente no Pará, ao Encarregado dos Negócios do Império, alocado em Haya, em abril de 

1842, foi solicitado que fizesse uma diligência e que remetesse notícias exatas e mapas dos 

limites com a Guiana Holandesa, ao que parece essas informações tinham grande valia e 

estavam em arquivos. Assim que chegassem ao Rio de Janeiro, as notícias seriam remetidas ao 

Pará340. No entanto, como se sabe, o tempo entre as correspondências poderia apresentar certa 

morosidade. Esse pode ser o motivo para o Secretário ter aprovado, em janeiro de 1842, que o 

 
338 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 68. 09-09-1841. 
339 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 74. 13-09-1841.  
340 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 79. 26-04-1842. 
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presidente mantivesse correspondência direta com o Ministro Brasileiro em Portugal com a 

finalidade de obter informações de limites com a Guiana341. 

Outra forma de levantar informações foi a consulta de obras bibliográficas. Para o caso das 

demarcações dessas fronteiras, levantou-se as obras de Robert W. Schomburg e de Alexander 

von Humboldt. Antônio Ladislau Monteiro Baena também foi citado como um produtor de 

informações que poderiam ser úteis. O autor foi contemporâneo dessas questões e da 

Cabanagem e é de sua autoria o Ensaio Corográfico sobre a província do Pará. Durante a 

presidência de Joaquim Machado de Oliveira, no ano de 1832, o autor integrou a Comissão de 

Estatística da província342. Ao longo do desenvolvimento do trabalho na Comissão, o autor 

escreveu o Ensaio Corográfico. Ao final da Cabanagem, no ano de 1839, a Comissão ainda 

existia, embora com um único integrante: o próprio Baena. Na tentativa de dar um novo fôlego 

aos trabalhos de estatística, em novembro de 1839, o presidente Bernardo de Souza Franco 

mandou imprimir 300 exemplares do Ensaio343. É de se imaginar que ao longo desses anos, 

Baena tenha juntado dados importantes sobre a província e que suas informações poderiam ser 

de interesse para a questão.  

A outra forma de capilarização da Secretaria na província para a resolução do problema foi 

a expedição de Matos. João Henrique Matos por sua vez também conhecia os interiores do Pará, 

por ser militar e prestar serviços na província. Por exemplo, em meados de 1832, enquanto 

ainda era Major, percorreu a Vila de Chaves a bordo da Barca de S. José de Macapá de acordo 

com as ordens dada pelo Comandante das Armas da Província. O objetivo era recolher o 

armamento dos armazéns da Vila344. O que indica que sua escolha para comandar a Comissão 

organizada pela Secretaria foi uma tomada de decisão baseada em seus conhecimentos prévios 

sobre o território em questão. A partir das orientações dadas ao presidente e repassadas a Matos, 

novas informações poderiam ser levantadas através da Comissão formada. Além disso, diante 

do envio de uma Comissão inglesa, Matos também deveria fazer negociações para convencê-

los sobre a “justiça da causa brasileira”, como dito acima. Ou seja, a orientação era dada a partir 

de informações levantadas externamente, mas também havia a criação de novas informações a 

partir da Comissão liderada por Matos.  

Todos esses personagens deveriam ter suas ações alinhadas com as expectativas da 

Secretaria. Se algo saísse fora do esperado a repartição enviava cobranças. Exemplo disso 

 
341 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 76. 25-01-1842. 
342 APEP, Códice 936, documento 44. 05-08-1832 
343 BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Ensaio corográfico sobre a província do Pará.  Brasília: Senado Federal, 

Conselho Editorial, 2004. p. 7. 
344 APEP, Códice 936, documento números 29, 31, 39 e 40.  
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ocorreu em outubro de 1840, quando o presidente de província e a Secretaria trocaram 

correspondências discorrendo sobre as circunstâncias ruins da Colônia de Pedro II. Localizada 

na margem direita do Rio Araguari, a colônia não estava apresentando o progresso desejado 

apesar dos esforços e das despesas para criar aquele estabelecimento. Conforme a 

correspondência, o fim político da colônia era o de evitar as invasões da Guiana Francesa no 

território do Império brasileiro. Dada a sua importância, o presidente deveria se empenhar com 

zelo sobre o assunto345. 

A discussão apresentada sobre os trabalhos que envolviam as delimitações de fronteiras ao 

norte do país, são um exemplo da importância da Secretaria de Estados do Negócios 

Estrangeiros e da coordenação da comunicação desta com diversos outros indivíduos, dentro 

ou fora do Império. conforme Conceição Meireles Pereira, a importância deste tipo de 

instituição e a necessidade de sua reorganização estava atrelada ao surgimento de demandas 

próprias dos Estados liberais. A rede diplomática se tornou “importante área de intervenção do 

Estado Liberal, que desde os seus alvores se apercebeu da urgência de sistematização e 

regulamentação nesses domínios, com vista a alcançar maior clareza e eficácia”346. 

Tendo em vista a importância e a especificidade do papel dos agentes diplomáticos 

externos e da Secretaria, é necessário entender também como funcionavam os consulados e que 

tipo de serviço poderiam prestar. Ou seja, quais eram as suas atribuições e limites. Porque 

embora a instituição consular fosse interligada com as Secretarias de Negócios Estrangeiros, as 

funções eram consideradas menos importantes pois os cônsules não tinham o dever de 

representar o seu país politicamente. De maneira geral, os seus deveres eram basicamente dois: 

lidar com os interesses econômicos do seu país tendo em vista a cidade ou província em que 

estavam residindo e auxiliar os nacionais em suas necessidades347. 

Muito embora a instituição do consulado ocupe um papel importante para o que se propõe 

nesta pesquisa, dentre as hierarquias criadas em 1815 para os serviços externos de um Estado, 

os consulados nem ao menos são listados. Conforme exposto por Gilberto da Silva Guizelin, 

uma das consequências do Congresso de Viena foi a criação de um regimento que hierarquizava 

em importância os agentes que faziam o serviço externo a uma Nação da seguinte maneira: a 

primeira classe era formada pelos Embaixadores; a segunda classe foi formada pelos Enviados 

ou Ministros, de acordo com as ordens expressas de suas Coroas; e a terceira e última classe 

 
345 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 67. 08-10-1841. 
346 PEREIRA, Conceição Meireles. O Serviço Consular português da Regeneração ao fim da Monarquia – um 

estudo através do Diário do Governo. População e Sociedade CEPESE Porto, vol. 32 dez 2019, pp. 144-156. P. 

146. 
347 PEREIRA, Conceição Meireles. Op. Cit. p. 146. 
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era formada pelos Encarregados de Negócios, de acordo com as ordens expressas pelos seus 

Ministérios de Negócios Estrangeiros. Para o autor, isso é representativo da perda de prestígio 

que os cônsules sofriam desde meados do século XVII, quando suas funções diplomáticas e 

representativas, que anteriormente lhes traziam prestígio, foram anuladas348. Esse processo de 

anulação das principais funções consulares, no entanto, ocorreu de maneira atrelada às novas 

formas de organização que se desenvolviam na Europa. Conforme Geraldo Eulálio do 

Nascimento e Silva, 

  

“com a formação dos Estados modernos as funções consulares modificar-se-iam 

fundamentalmente. A adoção do princípio de territorialidade em matéria legal 

acarretou a perda da principal função consular, ou seja, a judiciária; e a criação das 

embaixadas permanentes traria consigo a transferência às mesmas das atribuições de 

agente político, ou seja, as diplomáticas”. 

 

No entanto, restaram-lhes as atividades de zelar pelos direitos de navegação e comércio 

de nacionais em portos estrangeiros. O paradoxo reside no fato de que, a despeito do Congresso 

de Viena e do desprestígio em marcha, o século XIX foi a era de ouro dos consulados. Mas 

esse paradoxo pode ser desfeito ao entendermos que a necessidade de um facilitador do 

comércio em cidades estrangeiras não era algo trivial. Apesar de não terem funções 

diplomáticas, os cônsules tinham outras funções atreladas principalmente ao comércio e a isto 

era dado muita importância. Isso ocorreu pelas próprias necessidades nascidas naquele século, 

o que fez com que a expansão dos consulados se tornasse um movimento estratégico para 

diversas Nações. Sendo assim, conforme explicado por Guizelin, embora os cônsules não 

tivessem recuperado os seus papeis de representação, no século XIX foram constantes a 

reorganização dos consulados acompanhados de novos regimentos que esclareciam os deveres 

que um cônsul deveria desempenhar349.  

Ainda de acordo com Guizelin, os principais motivos para fortalecimento dos 

consulados foram a abertura de novos mercados, como consequência da expansão marítima do 

comércio, incrementado pela Revolução Industrial e pelo fim da exclusividade colonial nas 

Américas espanhola e portuguesa. Somando-se a esse fator de novos mercados em nível global, 

estava a crescente migração de europeus que saiam de suas localidades em busca de fazerem 

 
348 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Depois dos navios negreiros: a criação do Consulado Brasileiro em Luanda e 

as relações do Império com a colônia portuguesa de Angola, 1822-1860. Tese (Doutorado em História) – Unesp. 

Franca, 2016. p. 64-65. 
349 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. p. 64-65. 
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fortuna350. David Cleary também notou a expansão dos consulados britânicos no século XIX e 

a sua ligação com o comércio dada a sua importância para os nacionais em zonas 

alfandegárias351. 

A reflexão constante sobre como se deveriam organizar os consulados era consequência 

de sua ligação com o comércio. Em Portugal, desde 1836 o regimento desta instituição era alvo 

de tentativas de melhorias. Em fevereiro daquele ano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

marquês de Loulé, apresentou aos deputados a necessidade de repensar a estrutura do corpo 

diplomático e do corpo consular, pois tudo era vago. Mesmo que o corpo consular já tivesse um 

regimento, este não resolvia mais a questões que apareciam. No mês de novembro foi aprovado 

o Regulamento do Corpo Diplomático e Consular, com 22 artigos. No segundo artigo 

estipulava-se que o corpo consular estava agregado ao corpo diplomático e que seus 

funcionários seriam assimilados no serviço diplomático. A despeito disso, a rede diplomática e 

a rede consular tiveram regulamentos autônomos. Anos depois, em 1843, o titular daquele 

Ministério se queixava no Parlamento que era necessário a criação de um código para os 

assuntos que diziam respeito aos consulados. O Ministro alegou que as principais nações 

marítimas estavam legislando a esse respeito e que isso estava de acordo com as oportunidades 

de comércio352. Conceição Meireles Pereira destacou uma das falas desse Ministro que resume 

bem a importância dos consulados: 

 

“Uma vez porém que se abriram ao comércio geral os portos de antigas colónias, tanto 

da Ásia, como da América, que durante séculos foram exclusivos para as suas 

respetivas metrópoles, havendo-se feito ao mesmo tempo importantes 

estabelecimentos em vários pontos do vasto continente da Austrália, torna-se de toda 

a conveniência a nomeação de agentes consulares para estes novos mercados”353. 

 

Embora não seja fonte principal desta pesquisa, pode-se vislumbrar a crescente 

importância dos consulados pela sua expansão no próprio território da província, observando-

se as listas publicadas no Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial. Com publicações 

anuais a partir de 1844, o Almanak, de propriedade dos irmãos Eduardo e Henrique Laemmert, 

oferecia uma lista bastante completa de diversos serviços aos leitores, além de listar o 

 
350 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. p. 66. 
351 CLEARY. David. Cabanagem: Documentos ingleses. Belém: Secult, 2000. P. 12. 
352 PEREIRA, Conceição Meireles. Op. Cit.. P. 147. 
353 Diário do Governo, edição do dia 08 de fevereiro de 1843. Apud: PEREIRA, Conceição Meireles. O Serviço 

Consular português da Regeneração ao fim da Monarquia – um estudo através do Diário do Governo. População 

e Sociedade CEPESE Porto, vol. 32 dez 2019, pp. 144-156. P. 147. Para quem possa se interessar, o Diário do 

Governo (periódico português) está digitalizado e disponível para acesso gratuito no link: 

https://digigov.cepese.pt/pt/homepage 
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preenchimento de diversos cargos políticos ou diplomáticos. Nesse caso, apresentam uma lista 

de cônsules brasileiros no exterior e de cônsules estrangeiros nas províncias354. Através dessas 

publicações, é possível observar que ocorreu a expansão das redes consulares ao longo do 

século XIX. E para demonstrar isso, a província do Pará pode ser um bom exemplo com relação 

à rede consular portuguesa. Quando se iniciam as publicações, em 1844, o Pará já contava com 

uma rede de consulado em Belém e de vice-consulados no Alto e Baixo Amazonas. Entretanto, 

a publicidade dos nomes dos vice-consulados, assim como o lugar de sua instalação, somente 

começou a ocorrer de forma constante no final do século. 

Até 1839 todas as demandas ocorridas na província deveriam ser remetidas para a 

Capital e serem analisadas pelo cônsul. Em meados desse ano, Fernando José da Silva, o cônsul 

em Belém, teve a oportunidade de opinar sobre a nomeação de um novo funcionário e passou 

a contar com os serviços de um vice-cônsul, Felix José Pereira Serzedello. Ao que parece, este 

também estava alocado em Belém355. Pouco tempo depois, em 1841, ocorreu a criação de um 

vice-consulado para o Alto e para o Baixo Amazonas, como consequência do aumento do 

comércio daquelas regiões e da grande distância com a capital. A documentação não deixa 

claro, mas ao que parece cada uma dessas duas regiões ganhou um vice-consulado, embora não 

haja informações sobre a sua localização exata356. 

Entre 1849 e 1854, conforme dados disponíveis no Almanak, a região de Santarém 

também ganhou destaque com a publicidade de seu agente consular, José Francisco Ferreira. 

De 1855 a 1883, não ocorreram publicidade sobre o nome de um vice-cônsul para Santarém. 

Em Belém, Fernando José da Silva permaneceu como cônsul de 1836 até 1857, quando ocorreu 

a nomeação de Joaquim Baptista Moreira. Este último foi sobrinho de João Baptista Moreira, 

cônsul geral no Rio de Janeiro. Entre 1857 e 1864, somente o nome de Moreira tinha 

publicidade. Isso não significa necessariamente que Santarém perdeu o agente consular, que o 

Alto e o Baixo Amazonas fecharam os seus vice-consulados ou que Belém ficou sem vice-

cônsul, pode ser apenas omissão do Almanak na tentativa de enxugar as informações. Mas é 

interessante notar que a partir de 1865, a publicação voltou a divulgar o nome Moreira em 

conjunto com o do vice-cônsul, Bruno Alvares Lobo.  A partir de 1868, além de cônsul e vice-

 
354 DONEGÁ, Ana Laura. Folhinhas e almanaque Laemmert: pequenos formatos e altas tiragens nas publicações 

da Tipografia Universal. Anais do SETA (UNICAMP), v. 6, p. 16-28, 2012. P. 22-24. 
355 Grêmio Literário Português, Correspondência Oficial, doc. 150. 02-05-1839. 
356 Grêmio Literário Português, Correspondência Oficial, doc. 340. 31-12-1841. 
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cônsul em Belém, também se instalou um vice-consulado em Manaus357. As publicações entre 

1869 e 1882 pouco mudam, apenas nos casos das trocas de vice-cônsules. 

No entanto, a partir de 1883, o Almanak passou divulgar de maneira específica a lista 

dos agentes consulares de Portugal nas províncias do país. Sendo assim, é possível saber que 

nessa data as regiões de Cametá, Macapá, Igarapé-Mirim e Bragança contavam com agentes 

consulares portugueses. Além da manutenção do consulado em Belém, com cônsul e vice-

cônsul – também chamado de encarregado do consulado-, e do vice-consulado em Manaus. No 

ano seguinte, em 1884, ocorre outra expansão porque também ganham agentes consulares 

Santarém, Vigia, Óbidos e Marajó358. 

 A tabela abaixo resume a expansão consular portuguesa ao longo do século XIX, no 

Pará359. Ela está dividida em duas partes principais. Na primeira, que compreende o período de 

1835 até 1841, as informações foram retiradas dos documentos do acervo do Grêmio Literário 

Português. A segunda parte, de 1844 a 1889, contém informações disponível no Almanak, de 

publicações referentes a estes mesmos anos. A coluna período representa o espaço de tempo 

em que não ocorreram mudanças de cônsul ou vice-cônsules. Por exemplo entre 1836 e 1838, 

justamente período que cobre a ocorrência da Cabanagem, somente havia um cônsul para toda 

a província, o português Fernando José da Silva. Mas a situação sofreu uma leve alteração em 

1839, quando Felix José da Silva Serzedello foi nomeado como vice-cônsul.  

É também interessante notar que os espaços vazios representam somente a falta de 

informação e não a falta de vice-consulados nas localidades. Por exemplo, é possível inferir que 

Serzedello tenha continuado na posição de vice-cônsul entre 1841 e 1849, mesmo que não se 

tenha atualmente informações para garantir isso. Além disso, é possível notar que havia uma 

grande estabilidade nos cargos. Fernando José da Silva permaneceu no cargo de cônsul por 

quase vinte anos. Enquanto Serzedello, provavelmente, ocupou o cargo por aproximadamente 

dezessete anos. Por sua vez, Joaquim Baptista Moreira ocupou o cargo por trinta anos. 

 

 

 

 
357 Almanak administrativo, mercantil e industrial da corte e província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Eduardo 

& Henrique Laemmer, 1844 a 1889. Disponíveis em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm 
358 Almanak administrativo, mercantil e industrial da corte e província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Eduardo 

& Henrique Laemmer,1884-1889. 
359 Grêmio Literário Português, Correspondência Oficial, doc. 1, 150, 340 e 365. Alamank. Disponíveis em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm
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Expansão da rede consular portuguesa na província do Grão-Pará (1831-1889)360 

                        

Período Belém 
Vice-
cônsul 

Amazonas Santarém Cametá Vigia Óbidos Marajó Macapá 
Igarapé-
Mirim 

Bragança 

1831-

1835 

Francisco 

Gaudêncio 
da Costa 

                    

1836-

1838 

Fernando 

José da 

Silva 

                    

1839-

1840 

Fernando 
José da 

Silva 

Felix José 
Pereira 

Serzedello 

                  

1841 
Fernando 
José da 

Silva 

Felix José 
Pereira 

Serzedello 

Alto e 
Baixo 

Amazonas  

                

1844-

1848 

Fernando 

José da 
Silva 

                    

1849 

Fernando 

José da 
Silva 

Felix José 

Pereira 
Serzedello 

                  

1850-
1854 

Fernando 

José da 

Silva 

Felix José 

Pereira 

Serzedello 

  

José 

Francisco 

Ferreira 

              

1855-

1856 

Fernando 

José da 
Silva 

Felix José 

Pereira 
Serzedello 

                  

1857-

1864 

Joaquim 
Baptista 

Moreira 

                    

1865-

1866 

Joaquim 

Baptista 
Moreira  

Bruno 

Alvares 
Lobo 

                  

1868-

1874 

Joaquim 

Baptista 

Moreira  

Joaquim 

Francisco 

Fernandes 

Alexandre 
Paulo de 

Brito 

Amorim 

                

1875-
1879 

Joaquim 

Baptista 

Moreira  

Joaquim 

Francisco 

Fernandes 

Francisco 

de Souza 

Mesquita 

                

1880-
1882 

Joaquim 

Baptista 

Moreira 

José 

Carlos da 
Rocha 

Franco  

Manoel 

Joaquim 
Machado 

e Silva 

                

 
360 Grêmio Literário Português, Correspondência Oficial, doc. 1, 150, 340 e 365 (para os anos de 1836-1841). 
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1883 

Joaquim 

Baptista 

Moreira 

José 

Carlos da 

Rocha 

Franco  

Manoel 

Joaquim 

Machado 

e Silva 

  

Manoel 

Fernandes 

Valente  

      

João da 

Silva 

Mendes 

Manoel 

Francisco 

Pinto 

Francisco 

Antonio 

Pereira 

1884-
1887 

Joaquim 

Baptista 

Moreira 

José 

Carlos da 
Rocha 

Franco 

Manoel 

Joaquim 
Machado 

e Silva 

Pedro 

José da 
Rosa 

Salgado 

Manoel 

Fernandes 

Valente  

Luiz 

Vicente 

Esteves 

Francisco 

A. de 
Araujo 

Vianna 

Antonio 

de Barros 

Rodrigues 

João da 

Silva 

Mendes 

Manoel 

Francisco 

Pinto 

Francisco 

Antonio 

Pereira 

1888-
1889 

Vicente 
Nunes 

Tavares  

José 

Carlos da 
Rocha 

Franco  

Manoel 

Joaquim 
Machado 

e Silva 

Pedro 

José da 
Rosa 

Salgado 

Manoel 
Fernandes 

Valente  

Luiz 
Vicente 

Esteves 

Francisco 

A. de 
Araujo 

Vianna 

Antonio 
de Barros 

Rodrigues 

João da 
Silva 

Mendes 

Manoel 
Francisco 

Pinto 

Francisco 
Antonio 

Pereira 

 

A partir de 1868, o Amazonas passou a constar na lista do Almanak e é possível observar 

que os vice-consulados também mantinham com estabilidade o cargo principal. Até mesmo os 

agentes consulares espalhados pelos interiores ocuparam o cargo por tempo considerável até a 

data de 1889, referente ao último livro disponível no site da Biblioteca Nacional. 

O crescimento da rede consular indica que ocorreu um crescimento do comércio – o que 

de fato ocorreu com a borracha – e indica que ao longo do século a permanência dos consulados 

se tornou importante para os interesses nacionais de Portugal. Conforme exposto por Guizelin, 

“Estados membros da comunidade internacional oitocentista, de uma maneira geral, ampliam 

substancialmente o seu corpo consular e aproveitam o momento para promoverem importantes 

reformas em seus respectivos sistemas consulares”361. Portanto, a expansão observada das 

ramificações do consulado de Portugal em apenas uma província, indica a importância dessa 

instituição e a sua melhor estruturação com o decorrer do século. O consulado inglês é outro 

exemplo interessante de rede consular instalada no Brasil. Os primeiros consulados ingleses 

foram instalados em 1807 em Salvador e em Recife. Entre as décadas de 1820 e 1830, já 

existiam consulados em Florianópolis, Santos, Paraíba, São Luís e Belém. Assim como para 

Portugal, a expansão dos consulados ingleses não se dá por motivos aleatórios, ela está atrelada 

ao desenvolvimento do comércio inglês no Brasil362.  

Apesar dos Estados Nacionais no século XIX promoverem a reestruturação e organização 

das redes consulares, é importante entender o que isso significava e quais os limites que essas 

instituições encontravam. De acordo com David Cleary, os cônsules não eram profissionais 

nesta área, eram comerciantes que conciliavam as suas atividades com o cargo para o qual foram 

nomeados. Para o autor, a documentação inglesa revela preconceitos por parte de agentes com 

cargos superiores na hierarquia, especificamente entre os que trabalhavam na Embaixada no 

 
361 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. p. 65 
362 CLEARY. David. Op. Cit. P. 12 e 15. 
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Rio de Janeiro, contra os cônsules. Por sua vez, o Foreign Office se limitava a enviar respostas 

e orientações curtas, e por vezes ríspidas, aos Embaixadores no Rio de Janeiro363. 

O cônsul inglês durante os principais momentos da Cabanagem, John Hesketh, é um 

exemplo de comerciante que também ocupava tal cargo. Seu comércio estava fixado em Belém 

e para protegê-lo durante o maior pico de violência na Capital, em agosto de 1835, se recusou 

a partir para Tatuoca, retirando-se somente em setembro quando Eduardo Angelim já ocupava 

a presidência a alguns meses. Além disso, seu irmão também era comerciante e cônsul, porém 

em Recife364.  

Nomeações de comerciantes para o consulado também foram comuns ao Estado Português. 

Foi o caso de Francisco Gaudêncio da Costa e de Fernando José da Silva. O primeiro saiu de 

Portugal em 1829, “quando teve lugar a usurpação da Monarquia”. Em 24 de janeiro de 1831, 

a Secretaria de Negócios Estrangeiros recebeu o pedido para a sua nomeação como vice-cônsul 

em Belém, que foi confirmada em maio do mesmo ano. Quase um ano depois, em abril de 1832, 

Gaudêncio foi creditado em nome de D. Maria II365. Com pouco tempo no cargo, em outubro 

de 1834 escreveu ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros para pedir a 

sua demissão. O motivo dado foi a vontade de retornar para Portugal, uma vez que o Duque de 

Bragança havia recuperado o trono366. Como se verá nos próximos capítulos, Gaudêncio foi 

embora da cidade somente em agosto de 1835, partindo junto com a Corveta Elisa. Porém, em 

agosto de 1837 o negociante já havia retornado, porque o rei dos Países Baixos o havia nomeado 

como vice-cônsul em Belém367. Tal como Francisco Gaudêncio da Costa, Joaquim Francisco 

Fernandes também serviu como cônsul para mais de um país. Como consta na tabela acima, 

entre 1868 e 1879, Fernandes exerceu o cargo de vice de Joaquim Baptista Moreira em Belém. 

Antes disso, em 1839, serviu como Vice-Cônsul da Áustria e de Hamburgo368. 

No caso do também Negociante Fernando José da Silva, ele foi nomeado cônsul quando 

ainda residia em Lisboa. Chegou em Belém no final de 1836 e, como vimos, se manteve no 

cargo ao longo de muitos anos. Depois de quase duas décadas de serviço, foi substituído por 

Joaquim Baptista Moreira, e talvez seja este seja o primeiro cônsul em Belém proveniente de 

 
363 CLEARY. David. Op. Cit. P. 12. 
364 CLEARY. David. Cabanagem: Op. Cit. P. 13. 
365 Arquivo Histórico do Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, doc. 13 14 e 16. 
366 Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Correspondência dos consulados portugueses em Pará (1834-1842), 

caixa 306, documento 7. 26-08-1834. 
367 Arquivo Histórico do Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, doc. 27. 21-08-1837. 
368 Grêmio Literário Português, Correspondência Oficial, doc. 185. 27-06-1839. 
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uma família com longo histórico em cargos diplomáticos de grande importância. Seu tio e seu 

pai eram diplomatas na Corte, embora também tivessem empresas próprias369. 

Outro caso interessante sobre a acumulação de negócio em conjunto com o cargo do cônsul, 

mas que extravasa os limites da província, foi o caso dos irmãos Laemmert, proprietários do 

Almanak Administrativo, aqui utilizado. Em 1848, Eduardo Laemmert consta listado como 

cônsul de Baden no Rio de Janeiro e nos anos seguintes o seu irmão apareceu como vice-cônsul. 

Esta situação permaneceu até 1871370. Ao mesmo tempo em que exerciam suas funções como 

livreiros e proprietários da Tipografia Universal, mantinham suas funções de cônsules de seu 

lugar de origem371. 

No entanto, o fato de comerciantes passarem a exercerem o cargo de cônsul não significa 

que se tratava de despreparo das Secretarias dos Negócios Estrangeiros dos respectivos países.  

É preciso considerar que havia uma diferença consolidada entre as Embaixadas – também 

chamadas de Missões Diplomáticas ou Legações – e os consulados. Além dessa especificidade 

é preciso levar em conta que, de maneira geral, os Estados nacionais no século XIX tinham uma 

estrutura organizacional ainda pequena372. Exemplo disso é dado por Nascimento e Silva para 

o caso da Secretaria dos Negócios Estrangeiros do Brasil. Segundo o autor, “em virtude do 

pouco movimento da Secretaria, o quadro de Oficiais era ridiculamente diminuto. Assim, 

recorrendo aos Relatórios, verifica-se que eram em número de cinco em 1831 e 1833 e sete em 

1834 e 1835”373. Ou seja, durante a Cabanagem havia um número diminuto de funcionários na 

Secretaria. Esses funcionários, ainda assim, se comunicavam com frequência com os 

presidentes e os orientavam em suas tomadas de decisões. 

Como dito anteriormente, a figura de cônsules distribuídos por cidades com algum grau de 

interesse, já havia se tornado importante antes mesmo dos Estados Nacionais. Conforme 

explicado por Conceição Meireles Pereira, a nomeação dos cônsules e a criação e fixação dos 

consulados “remontava aos séculos anteriores, colocando Portugal indivíduos da sua confiança 

em locais – cidades ou portos – com particular interesse para a atividade comercial”. Da mesma 

 
369 OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira. Dimensões do governo colonial em Moçâmedes e suas conexões com o 

Brasil: trabalho, negócios e conflitos, 1840-1860. Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 12. 2020, p. 1-27. P. 10 
370Almanak, 1848 - 1871. Disponíveis em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm 
371 DONEGÁ, Ana Laura. Folhinhas e almanaque Laemmert: pequenos formatos e altas tiragens nas publicações 

da Tipografia Universal. Anais do SETA (UNICAMP), v. 6, p. 16-28, 2012. P. 22-24. Cf. autora, os irmãos foram 

os redatores somente até 1857, mas o Almanak continuou sendo publicado pela Tipografia Universal, que além do 

Almanak obtinha sucesso com outros impressos. 
372 RÉMOND, R. Op. Cit. p. 90. GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. p. 66. 
373 Do Nascimento Silva, G. Organização Diplomática Brasileira. Revista Do Serviço Público, 73(01,02 e 03), 53-

69. P. 55. Os Relatórios citados pelo autor eram apresentados pela Secretaria ao Parlamento. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm
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forma, Portugal recebia em suas cidades com interesses comerciais “estrangeiros incumbidos 

de fomentar as transações mercantis com proveito para as suas nações”374. 

Dessa forma, entre as principais atribuições dos consulados estava a salvaguarda dos 

interesses comerciais. E isso envolvia certo grau de negociação com as autoridades locais. Por 

exemplo, em 1832 o presidente da província do Pará participou de uma reunião com os cônsules 

da França, de Portugal e da Inglaterra. A reunião não foi bem-sucedida e coube novamente à 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros orientar o presidente. Para a repartição, embora o 

presidente devasse zelar pela dignidade nacional e que os cônsules não tivessem imunidade 

diplomática, o presidente deveria tratá-los com urbanidade, uma vez que foram nomeados e 

acreditados pelo seu governo. Os cônsules queriam tratar dos negócios dos seus súditos e 

trataram o presidente com respeito: 

 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor,  

Levei à presença da Regência em Nome do Imperador o ofício que Vossa Excelência 

dirigiu a esta repartição, instruído com os documentos da correspondência havida 

entre Vossa Excelência e os vice-cônsules inglês, português e o Agente Consular da 

França; e sobre este objeto recebi ordem para em resposta significar a Vossa 

Excelência: que conquanto reconhece a mesma Regência que foi o zelo de Vossa 

Excelência pela Dignidade Nacional que ditou os sentimentos que manifestara na 

sobredita correspondência com os vice-cônsules das Nações Inglesa, Portuguesa e 

Francesa, todavia, havendo eles representado respeitosamente sobre os negócios dos 

respectivos súditos, não mereciam um estilo tão acre e virulento, qual o empregado 

por Vossa Excelência que sendo certo que os cônsules e vice-cônsules não tem 

imunidade diplomática, e estão sujeitos às leis dos países junto aos quais residem, 

como quaisquer outros súditos; contudo, como são nomeados pelos Governos, 

recebendo o Exequatur daqueles junto de quem são acreditados, devem ser tratados 

com toda a cortesia, como exigem as relações e usos internacionais. Pelo que, quando 

algum se deslisar dos seus deveres, cumprirá Vossa Excelência depois de lhe fazer a 

devida advertência, em que se concilie a necessária energia com a urbanidade 

conveniente, represente ao Governo Imperial, para se tomarem as providências que 

forem justas375. 

 

 

O zelo com o comercio nacional poderia resultar em alguns desentendimentos entre os 

envolvidos. De um lado, cônsules, que na verdade eram comerciantes, precisavam se dispor a 

aprender na prática os modos de agir e os limites de seus cargos. Por outro lado, as autoridades 

locais também precisavam da orientação da Secretaria para que problemas maiores não 

surgissem.   

 
374 PEREIRA, Conceição Meireles. O Serviço Consular português da Regeneração ao fim da Monarquia – um 

estudo através do Diário do Governo. População e Sociedade CEPESE Porto, vol. 32 dez 2019, pp. 144-156. 
375 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 18. 18-12-1832. 
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Como se pode observar, Legações e Secretarias de Negócios Estrangeiros desempenhavam 

um papel importante quando se tratava de representação política, observação e negociação. Os 

consulados também tiveram um papel importante como observadores, coletando informações 

de interesse, mesmo que não pudessem exercer grandes questões de negociações ou 

representação. Essas instituições, juntas, executavam ações que promoviam os interesses de seu 

Estado. E tinham como principal instrumento a diplomacia. De acordo com Nascimento e Silva, 

a definição de diplomacia varia de acordo com o autor que tenta defini-la. Alguns usam como 

base as funções diplomáticas, com ênfase nas negociações. Outros consideram mais importante 

delimitá-la dentro do Direito Internacional ou Diplomático. No entanto, o autor considera que 

uma das melhores definições foi elaborada por Hildebrando Pompeu Accioli, para o qual a 

diplomacia é “a arte de representar os Estados, uns perante os outros, ou o conjunto de regras 

práticas referentes às relações pacíficas e as negociações entre os Estados”376. 

A diplomacia, como dito, foi instrumento usado pelas principais instituições analisadas 

nesse capítulo. Como importante instrumento de relacionamento entre territórios, tem a sua 

existência na longa duração e o seu nascimento se confunde com as necessidades desses 

territórios se relacionarem, remontando à Antiguidade377. Apesar disso, o que aqui importa é 

entender quais foram as suas funções para os Estados Nacionais, e para Nascimento e Silva as 

suas principais funções podem ser resumidas da seguinte maneira: 

 

“Além do seu papel, enquanto mecanismo político de solução pacífica de 

controvérsias ou ferramenta de uso corrente para evitar o surgimento de controvérsias, 

por exemplo por meio de negociações diretas, além de igualmente desempenhar sua 

histórica função de suprimento de informações e avaliações, a diplomacia é, 

essencialmente, ação positiva, destinada a promover o conhecimento do Estado que 

envia, junto ao Estado que recebe, e pode se manifestar no sentido de obter 

informações, negociar posições econômicas, promover interesses culturais, 

possibilidades de expansão de mercados, bem como proteger a comunidade de 

nacionais, expatriada no território do Estado que recebe – esta última função, 

conjuntamente com os serviços consulares do Estado que envia, no território do 

Estado que recebe”378. 

 

Portanto, embora não fizessem parte dos corpos diplomáticos, os consulados ainda tinham 

papel importante. Principalmente porque suas funções estavam atreladas aos comércios dos 

 
376 NASCIMENTO E SILVA G. E. do. CASELLA, Paulo Borba. BITTENCOURT NETO, Olavo de Oliveira. Op. 

Cit. P. 67. 
377 DE PAULA BUENO, Elen. FREIRE, Marina. ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA, Victor. As origens históricas 

da diplomacia e a evolução do conceito de proteção diplomática dos nacionais. Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, vol. XVII, 2017. P. 623-649. P. 623. 
378 NASCIMENTO E SILVA G. E. do. CASELLA, Paulo Borba. BITTENCOURT NETO, Olavo de Oliveira. Op. 

Cit. P. 57 
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nacionais em solo estrangeiro. Tendo isso em vista, é compreensível que as Secretarias 

designassem comerciantes para esses cargos, mesmo que o saber-fazer fosse totalmente 

aprendido na prática. Mas além da preocupação com bens, comércios e com o consumo local 

de produtos da origem do cônsul, havia ainda a proteção aos nacionais propriamente dito. E 

durante a Cabanagem esse foi um ponto importante da ação dos cônsules, embora a 

preocupação com o comércio tenha se sobressaído.  

 

3.2.2. A proteção dos comércios e aos nacionais em Belém 

  

Somente em 1851 o serviço consular português ganhou um regimento de grande 

extensão, sendo composto por 8 capítulos e 171 artigos. Os seus preparativos iniciaram em 

1840, quando o Ministro da pasta José Joaquim Gomes de Castro reclamou do regimento de 

1836, por ser omisso em muitas questões importantes. Em 1843, foi aprovado o projeto de lei 

que autorizava a mudança de regimento e em 1850 a pasta enviou aos consulados uma circular 

para coleta de informações que poderiam ser úteis ao regimento379. A falta de um regimento 

mais detalhado pode ser percebida na análise da documentação do consulado português em 

Belém, entre os anos 1836 e 1841.  

Em setembro de 1836, tal consulado respondeu ofício do consulado português no 

Maranhão que, entre outras preocupações, manifestou o interesse em estabelecer 

correspondência mais frequente com o de Belém. Essa troca de contato poderia gerar um auxílio 

mútuo no aprendizado do serviço. Isso fica visível porque neste ofício os dois precisavam de 

informações sobre o regulamento consular. Fernando José da Silva, o cônsul de Belém, 

reclamou de que até aquele dia não se havia “arranjado em Portugal o regimento dos Cônsules” 

e lhe que deram “o que havia a esse respeito”. O que foi fornecido ao cônsul foram as Instruções 

de 1789 e o Manual do Cônsul de autoria de Antônio Barão de Mascarras, e era por estes 

materiais que Silva estava se orientando. Quanto aos emolumentos, regulava-se pela tabela do 

Cônsul brasileiro em Portugal. Exceto para as cobranças dos navios porque a esse respeito 

conseguiu acesso a tabela do seu antecessor. Silva ainda aproveitou a carta para solicitar uma 

cópia da tabela de emolumentos do Cônsul Geral no Rio de Janeiro380. 

A tabela de emolumentos era parte fundamental do funcionamento dos consulados. Essa 

tabela regulava a taxa que se poderia cobrar para cada serviço feito pelo consulado aos 

 
379 PEREIRA, Conceição Meireles. Op. Cit. p.147. 
380 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 28. 24-11-1836. 
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negociantes, nacionais em geral, capitães e mestres de navios. Era através dessas cobranças que 

o consulado poderia se manter e era daí que saia o rendimento do cônsul. Por isso os consulados, 

além de serem estratégicos, custavam muito pouco para os cofres das coroas381. Entre as tarefas 

consideradas como zelo pelo comércio nacional, pode-se citar o reconhecimento de firmas dos 

contratos que envolviam comércios, apólices de seguro, protestos de avarias e produção de 

documentos sobre a mercadoria importada ou exportada na província, mesmo quando de outros 

países382. 

Todas essas funções foram reguladas pelas Instruções de 1789, pelo menos até o final 

de 1836. Foram essas Instruções que até os primeiros anos da regência orientaram o serviço 

consular brasileiro. Sendo assim, os cônsules dos dois países seguiram praticamente as mesmas 

regras no exterior até meados da década de 1830383. As Instruções eram bastante sucintas e 

tinham apenas 13 artigos, sendo que no segundo constavam as razões de existirem esse tipo de 

serviço, que incluíam  

 

o aumento e a segurança do comércio da Nação Portuguesa com o exterior; para o 

estabelecimento e conservação das casas de comércio dos vassalos portugueses 

residentes em outros países; e para a observância dos privilégios, direitos, e isenções 

contratados por tratados ou convenções celebrados entre a Casa reinante de Portugal 

e a Casa reinante do local onde o cônsul estivesse acreditado ou, caso este estivesse 

servindo em uma República, com o seu governo constituído384. 

 

Tendo em vista a importância dada ao comércio nas mais diversas cidades em que 

existissem consulados, é compreensível que a maior parte das correspondências tratasse desse 

assunto. Dessa forma, foram remetidos com frequência mapas sobre o consumo local, sobre 

importação e exportação, além de informações gerais sobre a província do Pará.  

Em dezembro de 1836, Silva enviava ao Ministro Sá da Bandeira um resumo sobre as 

circunstâncias locais. A correspondência informava que nada de novo e importante ocorreu 

sobre o seu estado político e moral, desde a última vez em que se comunicaram. As regiões de 

Breves e do Amazonas continuavam sob o comando dos rebeldes e a comunicação do interior 

com a Capital estava interrompida. A consequência disso era que o comércio estava estagnado. 

Para piorar a situação, os gêneros importados ofereciam preços melhores do que aqueles 

produzidos pelos portugueses. Por esses motivos seus comércios estavam quase esquecidos, a 

 
381 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. P. 67.  
382 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. P. 72. 
383 Idem. 
384 Idem. 
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ponto de perderem as vantagens que a homogeneidade de usos e costumes os concedia. No 

entendimento de Silva, somente um novo acordo, ou qualquer favor que seja, iria permitir os 

portugueses entrarem e concorrerem nos mercados brasileiros385.  

Pouco tempo depois, em janeiro de 1837, os rebeldes do Amazonas haviam se retirado 

e a localidade restabeleceu sua comunicação com a capital386.  Mas os comércios ainda 

permaneciam estagnados, porque a situação era instável e variava entre os avanços dos rebeldes 

no interior e entre o avanço de expedições militares387. Essas informações eram constantemente 

repassadas e faziam parte do serviço do consulado, previstas pelas Instruções de 1789. Os 

cônsules deveriam enviar com “regularidade todas as informações relativas aos projetos, 

negócios e questões que pudessem afetar para o bem ou para o mal as relações comerciais lusas 

com o país no qual o consulado estava lotado”388. O regulamento criado em 1836, seguiu essa 

linha de direção porque o consulado em Belém continuava a mandar notícias regularmente.  

Em setembro de 1838, Silva enviou um relatório sobre o comércio do vinho no Pará. O 

governo português pretendia ter uma ideia clara sobre as preferências de vinhos e quais seriam 

as dificuldades para a venda dos produtos portugueses. Por isso enviou uma série de perguntas, 

que ao que parece foram iguais para todos os consulados portugueses nos exteriores. Para o 

caso do Pará, Silva respondeu que “as qualidades de vinhos mais apropriadas no gosto dos 

habitantes desse país” eram os de Lisboa. Mas que “em razão de seu preço não tem a saca que 

teria se ele fosse igual aos do vinho estrangeiro”. Como conclusão, salientou que para aumentar 

o comércio de vinho português era “necessário retirar o desleixo e má-fé de sua fabricação, pois 

os estrangeiros estão depreciando o vinho português e preparando os seus com mais cuidado”. 

Além disso, “a pipa aos estrangeiros custa entre 19 e 20 reis e os portugueses gastam entre 20 

e 26 reis”. Portanto, se as despesas fossem menores a venda dos vinhos estrangeiros na 

província iria cair389. 

Além dessas tarefas, cabia aos cônsules resguardar as fortunas dos falecidos, realizando 

inventários, e se necessário leiloar os bens materiais, para depois remetê-la em dinheiro a 

Portugal. Foi o que ocorreu com os bens de Luiz José Soares do Rego, comerciante morto no 

Rio Xingu, em viagem ao interior, quando transportava em sua canoa gêneros diversos com a 

intenção de comercializá-los no interior. Entre os objetos havia 50 potes de óleo, mais de mil 

 
385 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 30. 21-12-1836  
386 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 35. 11-01-1837 
387 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 59. 15-06-1837 
388 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. P. 72. 
389 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 105. 07-11-1838 
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pares de sapatos de borracha, salsa e cravo. Todos esses bens deveriam ser recolhidos, 

transportados até Belém, onde Silva os guardaria até que o caso fosse encerrado390. 

Nem sempre as pendências dos testamentos eram de fato encerradas. Em janeiro de 

1839, Silva precisou resolver os problemas surgidos no testamento do Coronel Antonio 

Fernandes Alves de Carvalho. Carvalho era português e construiu grande Cabedal, incluindo 

uma grande casa, prédios urbanos e rústicos, fazendas no Marajó e grande número de 

escravatura. Seu testamento, feito em 1790, constituiu somente um herdeiro, o sobrinho com o 

mesmo nome. Caso o sobrinho morresse, passaria a seus descendentes, e na falta deste a 

sucessor legal. O testamento do sobrinho, feito em 1809, previa que todos os bens fossem para 

a sua esposa Dona Maria Joanna de Sequeira Lisboa. No entanto, o sobrinho morreu em 1821 

e a sua esposa em 1835. Nesse caso, os bens do coronel deveriam ter sido passados aos seus 

outros sobrinhos o que até aquela data não havia ocorrido. Entre os bens havia: um sobrado 

para morada na Rua dos Mercadores, um quarto na travessa com a Rua Santo Antonio, um 

terreno no Reduto, uma Olaria, um engenho no Marajó, algumas terras chamadas de S. Marcos, 

outras localizadas em São Joaquim, seis léguas de terras denominadas de S. Isabel, uma fábrica 

de curtir com uma casa térrea anexa, uma casa na Rua das Mercês, um sítio abaixo da Barra, 

com árvores frutíferas, outro grande sítio do Rio Caraparu, três quartos de terra cuja localização 

não foi citada, uma Fazenda chamada Paraíso e outra chamada Glória, duas léguas de terra no 

Macapá, uma Fazenda chamada Carurú em São Joaquim, e um quarto e meio de terras no Rio 

Guamá391. Alguns desses bens não tiveram a sua localização detalhada, assim como não foi 

contabilizado o número de escravaria. Mas trata-se de família muito abastada, cujos membros 

decidiram permanecer como portugueses mesmo após a independência, e por isso o consulado 

tinha a obrigação de zelar por tais bens. 

Dessa forma, a proteção de comércios se dava através de várias funções consulares, 

como a observação do consumo local ou pedidos por novos acordos comerciais. Além disso, o 

resguardo do patrimônio financeiro dos nacionais também pode ser incluído nesse tipo de 

serviço, uma vez que eram remetidos para Portugal sempre que não houvesse mais herdeiros 

no Pará.  

As Instruções de 1789, além de preverem o zelo pelo comércio, previam a proteção dos 

nacionais pelo consulado. Segundo Guizelin, além de proteção ainda havia a função de 

vigilância, uma vez que os portugueses ficavam sujeitos às leis do país de sua morada. Portanto, 

 
390 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 171 (11-06-1839) e 

196 (18-07-1839). 
391 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 195. 25-01-1839 
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os consulados deveriam garantir que os portugueses “respeitassem as leis internacionais e a 

legislação vigente do país estrangeiro, mas também que as autoridades locais respeitassem os 

direitos daqueles, sobretudo no que tocava ao direito já universalmente consagrado naquela 

época à propriedade”392. 

No entanto, em meio a revolta, a proteção que o consulado poderia oferecer era bastante 

limitada, principalmente porque ela dependia em muitos aspectos da presença de uma 

embarcação de guerra no porto de Belém. Algo que somente ocorreu durante poucos meses de 

1835, com a Corveta Elisa.  

Além disso, a proteção dada aos nacionais tinha algumas limitações. Caso o particular 

não estivesse regularizado pelo consulado não poderia, depois de sua chegada, pedir auxílios 

para a instituição. A não observância dessa norma pelos portugueses foi um ponto de conflito 

com o cônsul em 1835. Dada a situação de guerra, José Arcucio Cavalegro de Macedo, morador 

no Pará, escreveu ao cônsul para representar todos os portugueses que não estavam habilitados 

no consulado. O pedido era para que pudessem voltar a Portugal com a passagem subsidiada 

pelo seu Governo, pois a situação na província colocava em risco a vida dos assinados. E, se 

não tinham feito a habilitação no consulado, era porque saíram de seu país fugidos: 

Por outra parte alguns dos abaixo assinado são emigrados que durante o Reinado da 

usurpação saíram da Pátria fugindo aos ferros e aos cadafalsos, outros são Cidadãos 

que indignados do absolutismo trataram depois de 1823, de procurar habitação em um 

país continental, onde julgavam gozariam da justa liberdade, que na Pátria se lhe 

negava e a sua pobreza lhes não tem permitido a ir gozar do feliz Reinado da legítima 

Rainha e da Carta. Quanto aos primeiros o Governo de S. Majestade Fidelíssima tem 

julgado de justiça abandonar-se pelo Tesouro o regresso a Portugal: assim se praticou 

com os emigrados na Bélgica, e porventura para com outros; e com tanto maior razão 

o deve ser para com os abaixo assinados, quanto, devendo ser maior o preço de seu 

transporte, mais dificultoso é o possuí-lo. Quanto aos segundos motivos de sua 

emigração pouco difere da dos primeiros, e a Nação interessa em chamar para o seu 

seio a população que o absolutismo enxotara e Cidadãos cujos sentimentos os 

afiançam bons sustentáculos do Governo Liberal hoje restaurado. Todas estas razões 

(e outras muitas que se não expedem por óbvias) dão aos abaixo assinados o direito 

de reclamar de V. S. o fornecimento de meios de seu transporte para Portugal: embora 

V. S. não tenha para isso prévia autorização: o caso é extraordinário: a crise em que 

se acha esta Província, e que não promete melhoria, obriga os Portugueses a saírem 

dela quanto antes, e nem se escaparia a mais infanda desgraça se se houverem de 

esperar de Portugal providências sobre a Representação que agora se lhe dirigisse393. 
 

 
392 GUIZELIN, Gilberto da Silva. Op. Cit. P. 72. 
393 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 306, documento número 13. Assinados: 

José Acureiro Cavalheiro de Macedo, “emigrado em 1829 com sua mulher, que é portuguesa, bem como toda a 

sua família”; Anastacio José Cavalheiro; Antonio José Fernandes Guimarães; Antonio Joaquim Marques; 

Francisco Romano da Silva Ferreira; Antonio de Oliveira e Souza; Antonio dos Santos Ferreira; Antonio Ventura 

do Nascimento Pires; Antonio Carlos das Neves; Antonio Soares de Sousa; Antonio Dinis Corrêa; Antonio da 

Rocha; Francisco José Maciel; José Antonio de Moira; Caetano Honorato da Silva; Manoel José Crespo Guimarães 

João Fernandes Correa. 
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O caso narrado pelo documento envolvia um problema maior, que foi a saída apressada 

do reino tendo em vista as disputas pelo trono. No entanto, mesmo diante dessa situação, os 

limites para o pagamento das passagens continuaram, porque o consulado não autorizou a sua 

compra394.  

Outra embarcação de guerra enviada por Portugal foi o Brigue Villa Flor, que 

permaneceu ancorado no porto por um período muito curto, mediante a insistência do cônsul 

Fernando José da Silva de que era necessário a sua presença, porque embora a capital estivesse 

sob controle do presidente Soares de Andrea, a situação permanecia instável. Além disso, o 

interior permanecia um campo de disputa e de luta armada. O consulado começou a pedir a 

presença de um navio em junho de 1836, mas somente em 11 de novembro do mesmo ano foi 

que o Brigue de guerra Conde de Villa Flor chegou. A essa altura, a relação do cônsul com o 

presidente Soares de Andrea já estava muito debilitada. E a chegada do Villa Flor somente 

acentuou isso, porque mesmo se tratando de navio de guerra com missão de proteção, foi 

efetuada uma cobrança pela sua ancoragem no porto395.  

Mas a permanência do navio em Belém era provisória, visto que o consulado português 

no Maranhão também havia solicitado a sua presença. Por isso, Silva começou a pedir um navio 

permanente a partir de 12 de dezembro de 1836, antes mesmo do Villa Flor partir, alegando que 

o “estado de perigo e incertezas em que está a província faz com que seja necessário o Brigue 

Villa Flor continuar ancorado, até que chegue outro para dar a necessária proteção aos 

súditos”396. No entanto, apesar do pedido ter sido feito mais oito vezes depois de dezembro de 

1836, nenhum navio foi de fato enviado397. 

O navio era preciso porque, segundo Silva, as medidas administrativas que o consulado 

poderia fazer não eram suficientes contra os “males” que havia na província. Para ele, tudo 

inculcava que haveria “pouca permanência da ordem e da segurança”. O outro motivo, é que 

ao chegar o navio se acabariam “as comparações que fazem os portugueses entre si e outras 

nações, que mesmo sendo em menor número e tendo um comércio menor, sempre mandam 

vazos de guerra”. Continuava alegando que “como não pode Portugal mandar um navio para 

cada porto”, que fosse enviado um navio que ficasse entre o Pará, Pernambuco e Maranhão, 

protegendo os súditos das três províncias398. Dessa forma, até agosto de 1835 os portugueses 

tiveram um navio de seu país ancorado no porto, que lhes davam certa proteção. Mas em agosto 

 
394 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 306, documento número 13. 16-01-1835. 
395 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 30 21-12-1836. 
396 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 30. 
397 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos com pedidos números 52, 67, 

75, 80, 86, 90, 92 e 161. 
398 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 92. 
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o navio partiu para Portugal com alguns passageiros que fugiam do avanço cabano em Belém. 

Depois disso, praticamente não contaram mais com algum navio de guerra e as medidas de 

proteção deveriam ser todas realizadas pelo consulado.  

Os Secretários de Estados tiveram um papel importante dentro da formação do Estado 

Nacional, assim como o corpo diplomático espalhado por outros países. Essas instituições 

foram de importância estratégica para a resolução de diversos problemas a partir de negociações 

que faziam entre si, ou seja, entre os Secretários e seus corpos diplomáticos. Para a resolução 

dos diversos conflitos ou negociações em geral, necessariamente se impunha a busca de 

informações, ou seja, a consulta em arquivos, bibliotecas e periódicos. E como se observou, as 

Legações no exterior assumiam esse papel em conjunto com outros deveres já citados.  

Como salientou Conceição Meireles Pereira, historiadora portuguesa, dado que os 

consulados não tinham os mesmos deveres que o corpo diplomático o seu estudo também sofre 

com a pouca bibliografia a respeito em Portugal. De maneira geral, os trabalhos historiográficos 

privilegiaram a atuação dos diplomatas, justamente devido aos papeis que desempenhavam nos 

assuntos externos do país399. Mas, como acima se pode observar, o sucesso das negociações, 

dos socorros e do recolhimento de informações para o Serviço da Secretaria dos Negócios 

Estrangeiros, em grande parte, também dependia de sujeitos que ocupavam cargos sem a 

representação diplomática, como os cônsules. Havia, ainda, a ramificação da Secretaria na 

província através das orientações dadas aos presidentes e, quando foi o caso, ao Comissário 

Coronel Matos. Portanto, embora cada um desses sujeitos ocupasse cargos com obrigações 

diferentes, em alguma medida todos foram importantes para o serviço efetuado dentro da 

Secretaria. De toda forma, os consulados se apresentavam como um lugar privilegiado, pois 

poderiam recolher informações bastante específicas sobre a cidade em que estavam fixados, 

recolher fortunas e socorrer os nacionais e seus bens.  

 

 

  

 
399 PEREIRA, Conceição Meireles. Op. Cit. p. 145. 
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Capítulo 4 

 4. Os portugueses durante o Governo cabano entre 1835 e 1836 

  

4.1. Pontos de vista sobre a Cabanagem 

 

Ao longo de todo o período cabano na província do Pará, os portugueses foram 

construindo as suas estratégias de sobrevivência conforme o desenrolar da guerra exigia. Este 

primeiro momento, abordado neste capítulo, diz respeito ao tempo em que os cabanos tomaram 

o controle completo da capital e o asseguraram durante mais de um ano, ainda que contassem 

com inúmeros problemas internos e sofressem investidas agressivas vindas dos navios 

ancorados no porto.  

Durante este período, a Cabanagem foi interpretada de maneiras distintas pelos 

portugueses. Primeiro foi entendida como uma revolta contra o presidente Bernardo Lobo de 

Souza, que permaneceu no cargo até janeiro, e como um descontentamento contra o Ato 

Adicional de 1834. Mas em meados de agosto do mesmo ano de 1835, por diversos motivos, a 

revolta passou a ser interpretada como uma guerra generalizada contra os brancos. No entanto, 

esse entendimento de que a Cabanagem era guerra geral contra os brancos foi uma narrativa 

sustentada principalmente pelo Marechal Manuel Jorge Rodrigues. Com essa narrativa foi 

possível fazer com que os comandantes de navios estrangeiros atuassem ativamente contra os 

rebeldes. Posteriormente, se tornou um discurso para justificar os arbítrios da repressão, mesmo 

que não houvesse consenso sobre se o que ocorreu foi, de fato, uma guerra contra todos os 

brancos400. Foi também um meio de silenciamento das demandas da população sublevada401. 

Essas demandas nem sempre estiveram à vista pelos estudiosos da Cabanagem. Ou 

ainda para os contemporâneos, que tinham o seu olhar guiado pelos seus referenciais de 

civilização. Desse modo, as marcas desses anos de violência ficaram à mostra durante muito 

tempo, embora nem todos conseguissem enxergá-las à primeira vista. A compreensão dessas 

marcas variava de acordo com o lugar social daqueles que as observavam, o que lembra, em 

muitos aspectos, as maneiras como os viajantes enxergavam o seu objeto de estudo.  

Quando se trata dos viajantes naturalistas, como é o caso do autor da citação abaixo, 

eles estiveram na província porque durante o século XIX o Grão-Pará se tornou um espaço de 

 
400 MACHADO, André Roberto de Arruda. Sempre obrigados ao trabalho. A continuidade do trabalho 

compulsório dos indígenas no Pará, após a proibição de 1831. P. 2-4. 
401 HARRIS, Mark. Op. Cit. p. 315. 
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análise dos cientistas europeus e norte-americanos. Estes cientistas navegavam pelo Atlântico 

em busca de novas realidades em que pudessem se debruçar e criar as suas próprias descrições. 

Tinham em vista subir novos degraus em suas carreiras nos institutos científicos do velho e do 

novo mundo. Essas narrativas descreveram diversas situações do Pará a partir do ponto de vista 

desses homens formados principalmente pela Europa402.  

Dessas narrativas podemos retirar informações importantes para o entendimento das 

diversas situações vivenciadas na província, mas também podemos compreender o que era 

esperado pelos viajantes quando chegavam da Europa e praticamente desembarcavam no seu 

objeto de estudo. Tenhamos em vista a paisagem da cidade a partir do porto da Capital: 

 

Ancoramos novamente na madrugada de 28. Daí a pouco, num céu sem nuvens, surgia 

o sol, e avistamos, então, cercada de densa floresta, a cidade do Pará, com suas 

bananeiras e palmeiras, que se destacavam magnificamente, oferecendo aos nossos 

olhares um espetáculo duplamente belo, já pelo tom alegre da paisagem, já pela 

presença daqueles luxuriantes espécimes dos países tropicais, na sua esplêndida 

pompa nativa. […] Canoas, tripuladas por negros e índios, cruzavam as águas403.  

 

É dessa maneira que o viajante Alfred Russel Wallace descreveu a sua chegada na 

pacífica e bela cidade de Belém em 1848.  

A este tempo, os últimos rebeldes da Cabanagem, sobreviventes nas zonas mais 

profundas do interior da província, já haviam tido seus planos sufocados gerando 

comemorações dentro dos quadros administrativos do Império. É o caso de um grupo de 980 

homens e mulheres rebeldes, com variadas idades, pegos em junho de 1840. Além de outros 

dois grupos, que viviam nas Comarcas do Alto e Baixo Amazonas, também composto por 

homens e mulheres de idades distintas 404. 

Com o sufocamento da revolta e a captura dos últimos sublevados, a capital já havia 

retornado ao seu cotidiano, com indígenas e negros submetidos novamente aos seus trabalhos 

forçados, contra os quais mantiveram uma verdadeira guerra durante a Cabanagem. Para o 

viajante, as canoas e os seus tripulantes eram parte da paisagem em conjunto da fauna e da flora. 

Wallace descreveu um movimento simétrico para o desenrolar de mais um dia pacífico, numa 

província que parecia não conter nenhum grande conflito entre os diferentes grupos sociais.  

 
402 FILHO, Amilcar Torrão. Bibliotheca Mundi: livros de viagem e historiografia brasileira como espelhos da 

nação. Projeto História n. 42. Junho de 2011. p. 132. 
403 WALLACE, Alfred Russel. Viagens pelos rios Amazonas e Negro. Brasília: Senado Federal, Conselho 

Editorial, 2004. Tradução da primeira edição. P. 306-309.  
404 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documentos números 48 (16-06-1840) e 57 (09-

02-1841). 
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No entanto, essa calmaria não foi narrada por observadores estrangeiros ou brasileiros 

durante muito tempo. Dando lugar para as descrições de bombardeios, tiroteios, assassinatos, 

prisões arbitrárias, casas e prédios públicos abandonados, além de casas de moradias 

transformadas em trincheiras estratégicas enquanto duraram as lutas na cidade405. Como foi 

narrado, por exemplo, pelo religioso e missionário Daniel Kidder, que esteve em Belém em 

1839, época em que a revolta se concentrava no interior: “as ruas têm casas pontilhadas de balas 

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

que completamente destruídas. Dentre estas últimas algumas foram restauradas, outras 

abandonadas”406.  

Em contraste com a narrativa construída por Wallace, Kidder oferece uma descrição que 

oscila entre uma cidade próxima do paraíso, em alguns momentos dos textos, enquanto em 

outros, a descrição é sobre uma cidade malfadada pela existência de diversas revoluções, termo 

usado pelo autor. Foi comum por parte dos contemporâneos e estudiosos ao longo do século 

XIX, a explicação de que tais revoltas tiveram lugar na província porque a havia crescido 

na  população um espírito de vingança e anarquia. Essa explicação também foi usada por 

Kidder. Para este observador americano “quase todas as revoluções que agitaram o Pará podem 

ser direta ou indiretamente atribuídas ao espírito de vingança que os primitivos exploradores, 

em suas expedições sanguinárias, incutiram na mentalidade dos nativos e mestiços do 

interior”407. Sendo assim, Kidder vai além dessas explicações, porque oferece um motivo para 

a “vingança” que ocorria, levando em conta os conflitos sociais da província408, pois ela seria 

o fruto “da violência que desde o início da colonização do Pará pelos portugueses se praticou 

contra o índio desprezado”409. 

Para o caso da narrativa construída por Wallace, é provável que essa paisagem 

paradisíaca e esterilizada de conflitos somente tenha se descortinado aos seus próprios olhos, 

mesmo que transcorridos oito anos do fim da revolta. Como praticamente todos os naturalistas, 

Wallace via no outro um espelho invertido de si e da Europa do século XIX410. Esse olhar 

 
405 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 5. APEP, Códice 993 (cônsules 1935-1936), documento número 

74. 30-08-1836. 
406 KIDDER, Daniel. Reminiscências de viagens. Editora Itatiaia limitada; Editora da Universidade de São Paulo, 

1980. p. 184. 
407 KIDDER, Daniel. Op. Cit. p. 185. 
408 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Um francês, um brasileiro, um português: tensões luso-brasileiras na obra de Emile 

Carrey. IN: ARRUDA, José Jobson de Andrade. FERLINI, Vera Lucia Amaral. MATOS, Maria Izilda Santos de. 

SOUSA, Fernando de (Org.). De Colonos a Imigrantes: I(e)migração portuguesa para o Brasil. São Paulo: 

Alameda, 2013. p. 325.  
409 KIDDER, Daniel. Apud, PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Um francês, um brasileiro, um português: tensões luso-

brasileiras na obra de Emile Carrey. Op. Cit. 325.  
410 FILHO, Amilcar Torrão. Op. Cit. P. 132. 
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comprometido dificultava a percepção de que as canoas citadas por ele poderiam transportar 

algo muito além de remadores e cargas pelos gigantes rios amazônicos. Elas poderiam levar o 

grande significado da experiência passada de luta e liberdade para esse estrato social, e de 

motim para a elite local. Isso porque, durante a revolta, as canoas foram usadas para o transporte 

de enorme quantidade de armamento e rebeldes411. Em tempos tranquilos, esse era o meio pelo 

qual circulavam diversos víveres entre a cidade de Belém e todo o interior daquele território. É 

muito provável que os cabanos chegaram dessa forma no dia em que conseguiram tomar a 

Capital e iniciar um novo Governo. O temor que os diversos meios de transportes causavam 

nos proprietários paraenses perdurou até, pelo menos, os anos de 1850. Quando a exportação 

da borracha crescia, a necessidade de mão de obra dispersa também aumentava, gerando o medo 

de novos levantes, porque a extração da matéria prima exigia, por sua própria natureza, que a 

mão de obra fosse para longas distâncias412. 

Dessa forma, como veremos adiante, a visão das autoridades locais quando 

classificaram a Cabanagem como uma guerra contra os brancos, demonstra suas limitações de 

enxergar a multiplicidade da guerra, baseada em seus lugares sociais. Apesar das marcas na 

cidade poderem ser vistas por todos, elas não representavam as mesmas coisas. Tal como a 

canoa que para o viajante tinha um significado e para os moradores outros.   

 

4.2. A tomada da Capital em 1835 e o primeiro governo cabano 

 

Ao longo da ocupação da cidade de Belém pelas forças cabanas que durou, apesar de 

uma breve ruptura, entre janeiro de 1835 e maio de 1836, foram diversos os problemas que 

surgiram em decorrência da guerra e da pressão externa sob as quais as lideranças cabanas 

estiveram expostas. Esses problemas foram das mais diversas ordens e graus, desde rupturas 

políticas internas até ameaças estrangeiras. E isso gerou uma grande instabilidade que durou 

quase todo o período da guerra e teve alguns momentos de ápices, conforme se dava o 

desencadeamento dos acontecimentos. 

O mapa abaixo foi produzido a partir de Motins Políticos, de Raiol, e das fontes 

utilizadas nesta pesquisa. Tem a intenção de apresentar visualmente os principais movimentos 

ocorridos em Belém entre outubro de 1834 e maio de 1836, pois corresponde ao período em 

 
411 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 5 
412 WEINSTEIN, Barbara. A borracha na Amazônia: expansão e decadência, 1850 – 1910. São Paulo: HUCITEC, 

1993. p. 58-60. 



 

133 

 

que a atuação cabana foi mais intensa na Capital. Segundo Harley, em The New Nature of Maps, 

apesar de alguns dicionários definirem os mapas como um espelho ou como uma representação 

gráfica de algum aspecto do mundo real, todo mapa é um discurso e pode ser entendido como 

um documento textual413. Sendo assim, os mapas produzidos para esta pesquisa, ou 

reproduzidos, são representações de espaço de poder e representações das disputas pelo 

território. 

A indicação da movimentação é feita por cores, sendo que o vermelho representa as 

ações efetuadas pelos cabanos, enquanto o azul representa a opressão realizada pelas tropas 

autodenominadas legalistas. Deve-se ressaltar que o termo “legalista” é usado no mapa apenas 

para identificar as movimentações na cidade, pois durante a Cabanagem o termo também 

designava as tropas que lutavam contra os cabanos. Portanto, é uma palavra carregada de 

sentidos políticos414. Além disso, as setas têm o objetivo de indicar os movimentos dessas ações. 

Por isso, se iniciam no Acará com a representação feita pelo número 1. A situação no Acará 

culminou no controle da cidade, efetuado a partir do dia 7 de janeiro de 1835, representado pelo 

número 2. O desembarque do Marechal Manuel Jorge Rodrigues, ocorrido em junho de 1835, 

a segunda tomada capital pelos cabanos e a consequente retirada do Marechal, assim como boa 

parcela da população, para a Ilha de Tatuoca são representados respectivamente pelos números 

3, 4 e 5. Entre agosto de 1835 e maio de 1836, portanto, Eduardo Angelim permanece como o 

terceiro e último dos presidentes cabanos. Depois desse longo período, em que a quase 

totalidade dos moradores permaneceu acampada precariamente na ilha, chegou o Brigadeiro 

Soares de Andrea. Por fim, por motivos ainda pouco claros, os cabanos se retiraram da capital 

e direcionaram suas ações a partir do interior. Esses dois últimos movimentos são representados 

pelos números 6 e 7.  

 
413 HARLEY, J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Johns Hopkins University 

Press. 2003. p. 36. 
414 Segundo Thailana Pereira, tanto os cabanos como as autoridades imperiais requeriam para si o termo 

“legalidade”. Aqui o termo legalista é usado para designar as autoridades imperiais e para facilitar a leitura do 

mapa. PEREIRA, Thailana de Jesus Cordeiro. A suspensão constitucional no Pará com a Lei nº 26 de 22 de 

setembro de 1835 e as medidas para a repressão aos cabanos (1835-1840). Dissertação de Mestrado, UFPA, 

2018. 
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 Esse tempo de guerra teve como uma de suas características um horizonte repleto de 

incertezas sobre o desenrolar da guerra cabana. As batalhas ocorridas na capital e as tomadas 

dos lugares nos interiores, assim como as diversas demandas levantadas pelos rebeldes e as 

incertezas sobre as possíveis reações da Corte formaram esse contexto de grandes incertezas. 

Entre janeiro de 1835 e maio de 1836, por exemplo, a província teve cinco presidentes.  

O primeiro, que esteve permanente no cargo desde 1833, foi morto na tomada da capital. 

Bernardo Lobo de Souza foi descrito como um presidente arbitrário e em completo 

desentendimento com o grupo político de Batista Campos.  Essas características costumam ser 

apontadas como um dos estopins que levaram os cabanos a Belém415. O segundo presidente 

assumiu o cargo e deu início à guerra na província, Felix Clemente Malcher, fazendeiro no 

Acará, que foi aclamado pelo povo e tropa. Mas seu governo durou apenas 45 dias e terminou 

com a sua morte416. Em seu lugar, a presidência passa a ser exercida por Francisco Vinagre a 

 
415 DI PAOLO, Pasquale. Cabanagem: a revolução popular da Amazônia. 2. ed. Belém, CEJUP, 1896. p. 152-

153. 
416 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 20-21. 

Fontes: APEP, Códice 936. Arquivo Histórico do Itamaraty. Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.1. RAIOL, 

Domingos Antônio. Motins políticos ou história dos principais acontecimentos políticos da província do Pará desde o ano de 

1821 até 1835. Belém: UFPA, 1970.  
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partir de fevereiro. Em agosto, Vinagre entregou o governo de Belém ao enviado pelo Rio de 

Janeiro, o Marechal Manoel Jorge Rodrigues. Insatisfeitos, os cabanos se levantaram 

novamente em uma verdadeira batalha e reconquistaram a capital417. Um quarto presidente 

assumiu o cargo: Eduardo Angelim, responsável por reprimir com violência os cabanos418. 

Somente em maio do ano seguinte, o quinto presidente e o segundo enviado pelo Rio de Janeiro, 

estaciona a sua esquadra no porto e avança pela capital. A chegada dessa esquadra militar não 

representou o fim da guerra, apenas o controle de Belém e ainda sob muita pressão vinda da 

instabilidade geral da província e da possibilidade de uma nova entrada dos cabanos na capital. 

 

4.2.1. Uma revolta nascida no Acará 

  

No entanto, antes de ter início a guerra em Belém, uma movimentação política se 

desenrolou no Acará, região próxima da cidade. É de lá que vieram os principais articuladores 

da Cabanagem, pois era nessa região que tinham as suas propriedades. Propriedades não 

somente de terras mas também de escravaria. Entre eles podemos nomear o Cônego Batista 

Campos, que faleceu antes da Cabanagem, e o presidente a pouco citado, Felix Clemente 

Malcher. Outros nomes também sobreviveram ao tempo e estiveram presentes em muitos 

trabalhos sobre a Cabanagem: Pedro e Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Todos fizeram 

parte do núcleo do governo cabano, exceto Batista Campos que morreu nas movimentações que 

ocorreram no Acará ainda em 1834, depois de precisar fugir para a floresta e ter se ferido419. 

 Conforme apontado por Ana Renata de Lima o Acará era desde a década de 1820 uma 

região em que as lutas camponesas se fizeram presentes, principalmente nas disputas políticas 

sobre o processo de independência, sobre os usos das terras e sobre a desorganização que o 

trabalho compulsório trazia para os modos de viver dos moradores locais, chamados pela autora 

de camponeses420. Isso teria gerado um fio de tensão que durou até a década seguinte, nas 

vésperas da Cabanagem. Além desse histórico de levante na região, era difícil chegar aos 

revoltosos pois eles se ramificaram pelo lugar. A autora ainda aponta para a organização que 

os rebeldes começaram a criar no Acará em meados de 1834, inclusive com a entrada em 

fazendas por grupos dispersos mas que depois se uniram para acampar nas margens do rio 

 
417 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 5-30. p. 22. 
418 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 222 
419 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p.539. 
420 LIMA, Ana Renata do Rosário de. Cabanagem: uma Revolta Camponesa no Acará. Belém: Prefeitura 

Municipal de Belém, 2004. p. 17 - 26. 
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Acará. Seus acampamentos não eram somente montados de última hora. Havia acampamentos 

estratégicos com plantações e estruturas mais elaboradas de abrigo421. A situação ali foi se 

aflorando e se tornando problemática para as autoridades legais, que tinham dificuldades de 

prender os rebeldes422. A rebeldia no Acará foi crescendo, novos acampamentos foram erguidos 

e mais de uma expedição foi enviada à região. A mais conhecida expedição, liderada por James 

Inglis, capitão do Brigue Cacique, chegou a oferecer recompensa para quem desse a localização 

dos principais procurados. A esta altura dos acontecimentos, o Acará já estava em estado de 

sítio, decretado pelo presidente Bernardo Lobo de Souza.  A estratégia deu certo e um soldado 

do Batalhão de Caçadores informou a localização de Felix Malcher, que foi preso em novembro 

de 1834423.  

Como explicado pelo historiador André Machado, essa disposição ao enfretamento que 

se iniciou no Acará em 1834, se deu depois da publicação do Ato Adicional na província. 

Batista Campos já estava isolado e em rompimento com antigos aliados políticos depois que se 

desentendeu com o antigo presidente da província, Machado de Oliveira, no final de 1833. Até 

essa data, Campos e Machado de Oliveira se alinharam na defesa de políticas pela 

descentralização, uma pauta que tinham em comum apesar das demais divergências. Campos 

foi bastante atuante para eleger deputados para a terceira legislatura para que pudessem tornar 

ainda mais amplas as mudanças na Constituição, que anteriormente foram apontadas pelos 

deputados da segunda legislatura. No entanto, as mudanças que o Ato Adicional trouxe foram 

muito aquém das expectativas. Em contrapartida, Campos e seus partidários acabaram por se 

tornar cada vez mais radicais. Batista Campos era um antigo membro do Conselho de Província 

e, quando a revolta no Acará cresceu, o envio da expedição enviada por Lobo de Souza foi 

aprovado por unanimidade pelos membros do mesmo conselho, inclusive pelos membros que 

eram os seus antigos aliados: “o cônego Silvestre Antunes Pereira da Serra, José Batista 

Camecran, Antonio Manoel de Souza Trovão e Manuel Sebastião de Mello Marinho Falcão”424.   

Depois das expedições para sufocar a revolta que crescia no Acará, a situação foi 

considerada dentro dos controles pelas autoridades locais. Em novembro de 1834, o 

comandante da Escuna Bela Maria, José Eduardo Wandekolk, comemorava a prisão dos chefes 

dos “malvados”, enquanto outros pagaram a audácia com a vida425. O cônsul português também 

tinha a certeza que estava “desvanecido o susto de que venham a triunfar” os facciosos armados 

 
421 LIMA, Ana Renata do Rosário de. Op. Cit. p.54. 
422 LIMA, Ana Renata do Rosário de. Op. Cit.  p.34. 
423 LIMA, Ana Renata do Rosário de. Op. Cit.  p. 34. RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 525. 
424 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. Op. Cit. p. 81. 
425 LIMA, Ana Renata do Rosário de. Op. Cit.  p. 34. 
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do Acará, com o propósito de depor as autoridades legítimas da província426. No entanto, apesar 

da prisão de um dos líderes, Felix Malcher, os rebeldes continuaram a sua organização e no 

começo de janeiro seguiram para a capital. É nesse momento que tem início de forma mais 

efetiva a guerra, com a tomada da presidência, efetivando os planos do partido de Malcher, 

apontado pelo próprio cônsul.  

Sendo assim, é importante analisar de uma forma mais pormenorizada as situações em 

que se encontravam os moradores de origem portuguesa na província quando o governo cabano 

teve início em janeiro de 1835. Esse primeiro mês do governo rebelde envolveu uma série de 

questões que evidenciam a amplitude da guerra cabana, tanto no que diz respeito a sua 

multiplicidade de agentes como no que diz respeito às inúmeras diferenças que havia entre esses 

agentes, com pautas incompatíveis pela sua própria natureza. Posteriormente, o 

desenvolvimento do governo rebelde, até maio de 1836, também trouxe novos desafios à 

população lusitana.  

 

4.2.2. A chegada dos cabanos em Belém e as disputas entre Malcher e Vinagre 

  

Apesar da grande movimentação no Acará, a tomada da cidade começou de forma 

silenciosa, gerando apenas algumas desconfianças que não levantaram maiores preocupações, 

segundo Antônio Raiol. O motivo é que do natal ao começo do ano seguinte, Belém costumava 

se encher de gente vinda dos interiores da Província. Essas pessoas vinham porque era o tempo 

das festas: no dia seis de janeiro ocorria a comemoração de Reis e famílias católicas 

participavam. Já no dia seguinte, sete de janeiro, comemorava-se o dia de São Tomé, data criada 

pelos jesuítas e que reunia em comemoração os tapuios na cidade427.  

Neste mesmo dia, por conta da Lei de 1º de Outubro de 1828, art. 17, os vereadores 

davam início aos seus trabalhos nas Câmaras. Dessa forma, depois das comemorações das 

famílias, os indígenas festejavam a sua data. Enquanto isso, o poder local tomava novamente a 

posse de seus cargos e começavam um novo ano legislativo. O que quase ninguém poderia 

imaginar, é que no dia 7 de janeiro de 1835 ao invés das festas acabarem, os tapuios voltarem 

de onde vieram e a normalidade fosse restabelecida, a cidade seria rapidamente cercada e 

tomada por uma multidão428. Ao invés de os vereadores verem seus escravos e os indígenas 

 
426 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 245. 
427 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 555 
428 LIMA. Leandro Mahalem de. Op. Cit. p. 71. 
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remando pelas águas do porto de Belém para fazerem seus serviços diários, tiveram a terrível 

visão senhoril de vê-los rebelar-se durante todo o dia e, com extrema violência, tomarem os 

espaços públicos. No calendário oficial do recém-nascido Estado este era o dia da lei, do 

Império e do poder local tomar os seus assentos. Mas a realidade foi um misto de desespero e 

luta, pois aquele foi o dia dos cabanos.  

Até o momento do ataque, não havia nenhuma autoridade, militar ou civil, da província 

que desconfiasse do que realmente estava prestes a acontecer. No final do século, Domingos 

Antonio Raiol ofereceu algumas explicações sobre o ocorrido e que provavelmente os 

contemporâneos da revolta também compartilhavam como verdade. Para o autor, essa 

população vinda do interior, e que se juntou à de Belém para o ataque, tinha o “espírito” de 

anarquia. Ou seja, significava, nas palavras de Raiol, que a sua devoção a São Tomé não era 

verdadeira e fruto da fé, mas era mais verdadeira a vontade de comer e beber durante a festa, 

sendo estes os motivos que reuniam os tapuios do campo na cidade todo começo de ano. Esses 

motivos instintivos sob os quais eram vistos essa população teriam dado invisibilidade aos 

cabanos, uma vez que suas reuniões na madrugada entre os dias 6 e 7 foram vistas pelas 

autoridades como um aglomerado para servir a este propósito festivo. A noite do dia 6 reuniu 

as principais famílias da capital no antigo Teatro Providence, onde o presidente da província, 

Lobo de Sousa, teria desconfiado de uma possível desordem pública, mas em seguida foi 

dissuadido429.  

Na narrativa de Raiol, o Teatro Providence estava lotado tanto com as futuras vítimas 

como de cabanos infiltrados, que a tudo escutavam. O final da apresentação trouxe a 

confirmação que os rebeldes desejavam, tanto o presidente quanto o governador das armas 

retornaram ao palácio de governo. Perto do palácio outro complô se formou: os dois oficiais 

que comandavam os corpos de artilharia e de caçadores dispensaram do quartel os soldados 

mais experientes, mantendo somente os novos recrutas. Dada tal ordem, Antonio Vinagre com 

mais alguns homens, se aproximaram em silêncio do quartel para dominá-lo. Em seguida, outro 

grupo invadiu o palácio. O governador das armas foi morto na tentativa de fugir. Um terceiro 

grupo entrou na cadeia pública para libertar os presos, inclusive os que vieram do Acará, entre 

eles, Malcher. Em seguida foram mortos os presidente Lobo de Souza e diversos outros homens 

que faziam parte da administração da província. Segundo levantamento feito pelos ingleses, 

“cerca de 20 ou 30 outros oficiais, magistrados e autoridade superiores”. Entre eles o capitão 

do Brigue Cacique, James Inglis, de nacionalidade inglesa, e responsável pela prisão de Malcher 

quase dois meses antes. No meio dessa luta, toda a cidade estava em alvoroço e Aranha, um 

 
429 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 543. 
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dos rebeldes cabanos, conseguiu a posse do Arsenal de guerra, o que estrategicamente era 

necessário430.  

Na manhã do dia sete, Malcher foi aclamado o novo presidente da província. Uma Ata 

foi redigida para explicar o assassinato de Lobo de Sousa, acusado de fazer sofrer o povo por 

sua prepotência e arbitrariedades, que teriam sido desde sempre as regras de seu governo. O 

mesmo povo e tropa que aclamou Malcher como presidente, solicitava que a regência não mais 

enviasse outro presidente até que D. Pedro II assumisse o governo do Império. A experiência 

do passado havia mostrado que os nomes indicado pela regência somente traziam à província 

presidentes preocupados com seus próprios interesses e que somente Malcher poderia gerar 

prosperidade431. 

No entanto, em mais um exemplo de como um lugar social pode guiar os olhares de 

maneiras diferentes, Felix Malcher considerou que a luta cabana deveria ser encerrada no 

mesmo dia de sua aclamação. Para efetuar a volta da “tranquilidade pública”, enviou uma 

correspondência aos comandantes do Brigue Cacique, da Corveta Defensora, da Escuna Bella 

Maria e da Barca Independência exigindo, como “presidente da província aclamado pelo povo 

e tropa”, a entrega de toda a pólvora, bala e armas de fogo que tivessem a bordo432.  A situação 

não se resolveu e os cabanos continuaram na capital. No dia 12 de janeiro, Malcher fez uma 

proclamação “ao povo paraense em armas”, que em duas horas de conflito teriam derrubado o 

maior colosso do despotismo já existente na província e que havia sido erigido contra os seus 

direitos. Disse ainda na proclamação: “Eu vos agradeço em nome de todos os habitantes desta 

vasta província. Mereceis os votos de amor do Brasil todo. [...] Largai as armas, tomai os 

instrumentos agrícolas para felicitar a industria e o comércio”433. Ou seja, até o dia 12 a cidade 

ainda estava cheia de rebeldes e o presidente os convocou a voltar aos seus trabalhos cotidianos. 

Além de ter exigido em nome da tranquilidade os artefatos de guerra que estavam nos navios 

ancorados. Como podemos ver o distanciamento com os demais cabanos foi imediato434. 

Porque na visão de Malcher, uma vez derrubado o maior colosso do despotismo existente na 

província, o ex-presidente, o objetivo de controlar administrativamente a província estava 

concluído. 

A proclamação acima não foi a primeira para tentar acalmar os rebeldes e esvaziar a 

cidade. Malcher fez outra proclamação tentando assegurar o controle da situação no dia 8 de 

 
430 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 155. 
431 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 550-551. 
432 APEP, Códice 978 - Correspondência dos Presidentes com Diversos- documento número 458. Este documento 

também é citado por Raiol. 
433 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p.6. 
434 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 552-553. 



 

140 

 

janeiro, alegando que o povo da província sofria debaixo do jugo de um tirano e seus maus 

conselheiros, mas que haviam provado que os governos daquele século já não poderiam mais 

governar sem a existência da opinião pública. Pediu para que o povo e a tropa continuassem na 

honrosa vereda de suas ações, respeitando os direitos individuais e obedecendo as ordens deste 

novo governo. Uma vez que era o governo de sua confiança e sua solicitude era pelo bem 

público e nacionalidade brasileira435.  

Além da questão política da província com relação ao Império, que demonstrava o 

descontentamento dos liberais com a descentralização, quando Malcher afirma que a sua 

tomada do governo havia “provado que os governos daquele século já não poderiam mais 

governar sem a existência da opinião pública”436, temos uma fala que reflete as expectativas 

gerais para o século XIX, que eram, entre outras, um espaço de representação dentro dos 

governos que passava pela opinião pública. A proclamação ajuda a ressaltar não somente a 

ruptura entre os cabanos, mas reforça que o motivo que os levaram ao confronto foi o pouco 

espaço político que tinham.  Como explicado por Denis Antônio de Mendonça Bernardes, “era 

impossível ignorar a opinião pública, cujo controle, convencimento e direção não dependiam 

mais das tradicionais bases nas quais se assentavam a legitimidade do poder real e de seus 

agentes”437. Era sobre essa necessidade nascente no século XIX, de maiores espaços de 

representação, que o grupo político de Malcher se assentava. Claro que também não se pode 

deixar de lado as suas próprias pretensões enquanto proprietários, que souberam canalizar 

discursos centralizados tanto na lusofobia como nas tensões que existiam entre as regiões e a 

Corte438. 

As massas também tinham criado as suas próprias expectativas, por isso o presidente 

precisou continuar com as tentativas de diminuir os conflitos. Sendo assim, no dia 9 de janeiro, 

Malcher direcionou as suas palavras aos comerciantes da cidade, uma vez que muitos, em sua 

maioria portugueses, haviam fechado as portas de seus estabelecimentos e estavam fugidos em 

busca de segurança. Foram assegurados de que poderiam retornar ao seu cotidiano e que teriam 

“respeitadas escrupulosamente as suas propriedades e direitos, tendo já sido dadas as 

providências necessárias para conter o povo que se acha em armas nesta capital”439. 

 
435 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 553. 
436 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 553. 
437 BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. Impressos e liberdade: notas para uma história da tipografia em 

Pernambuco (1817-1850). IN: BRAGANÇA, Aníbal. ABREU, Márcia. (Org.). Impresso no Brasil: Dois séculos 

de livros brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 195. 
438 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit.  p. 223. 
439 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 553. 
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 São com essas sucessivas declarações, todas transcritas por Raiol, que podemos começar 

a entender a ruptura que existiu entre o núcleo do novo governo e povo sublevado, que andava 

pelas ruas com suas próprias expectativas. Para Malcher, começa o momento de colocar em 

prática a sua administração inclusive, como veremos, procurando desastrosamente por seus 

inimigos políticos. Para o povo, no entanto, a guerra não havia terminado.  

 Como vimos no capítulo um, havia uma demanda urgente por parte das elites locais, 

principalmente entre as liberais, de se fazer uma descentralização administrativa no Império. 

Esse debate resultou no Ato Adicional de 1834, que não foi suficiente em incluir aquilo que era 

exigido por esses grupos. Como o Ato Adicional não supriu a todas essas demandas, o grupo 

que se fortaleceu no Acará chegou a Belém com a expectativa de alcançarem o espaço que tanto 

queriam no cenário político da província. O alcance se deu por meio da tomada do governo. 

Em seguida, ocorre a ruptura com o povo propriamente dito, porque as demandas tinham 

diferenças praticamente insuperáveis, que passavam por questões raciais, de estratificação 

social, de propriedades e de lutas por liberdades mais amplas, como foi o caso dos escravos 

sublevados440. A fala de Felix Malcher demonstra exatamente isso, ele era o governo que se 

poderia confiar, era a demanda que faltava ser atendida para os seus. Aos que continuavam 

rebeldes cabia a contenção.  O povo que ainda andava pelas ruas, no entanto, queria mais 

liberdade. É por isso que continuavam na cidade e armados. Exemplo disso é a movimentação 

que se deu entre os escravos, que lutaram de forma autônoma em relação aos líderes cabanos 

que governaram a província. Conforme Bezerra Neto, os escravizados faziam política por conta 

própria e sabiam que a bandeira da abolição não era uma pauta em comum entre os rebeldes, 

cabia a eles lutarem contra as represálias que existiam nesse sentido por parte dos demais 

cabanos. Eles defendiam uma liberdade geral e irrestrita, articulando os seus próprios grupos 

ou resistindo de outras formas, fugindo e criando mocambos441.  

 Como demonstrou Leandro Mahalem, os cabanos eram um grupo heterogêneo, com 

formações sócio-culturais diversas. E que, portanto, não podem ser compreendidos como 

possuidores de uma mesma motivação política. A multiplicidade de seus atores, se excluída, 

não permite uma análise da multiplicidade da guerra e, portanto, de suas motivações. Os 

indígenas, também atores dessa guerra, são múltiplos entre si. Apresentam diferenças de 

diversas ordens, entre elas, por exemplo, diversas formas de interação na sociedade regional442. 

 
440 BEZERRA NETO, José Maia. Ousados e insubordinados: protesto e fugas de escravos na Província do Grão-

Pará - 1840/1860. Topoi, Río de Janeiro, vol. 2, p. 73-112, 2001. p. 76  
441 BEZERRA NETO, José Maia. Op. Cit. p. 76 e 77.  
442 LIMA. Leandro Mahalem de. Op. Cit.  p. 27-28. 
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Há outro aspecto da tomada da Capital que é o essencial para este capítulo. É a 

explicação dada pela historiografia para tratar sobre o antilusitanismo e sobre como a população 

portuguesa viveu em meio ao início dessa guerra. Em alguns trabalhos, os portugueses são 

apresentados como os inimigos dos cabanos, ou seja, o motivo pelo qual a cabanagem se 

desenvolveu. Teria sido contra essa população portuguesa, que os cabanos saíram do Acará e 

entraram em Belém. Por exemplo, Irene Vaquinhas aponta que a cabanagem foi um movimento 

nativista com o objetivo “político de erradicação da “minoria portuguesa ainda atuante após a 

abdicação de D. Pedro I””443. A entrada em Belém teria como lema a morte aos portugueses e 

aos maçons, conforme Guimarães retomou em seu livro sobre as migrações portuguesas para a 

província444. Esse mesmo lema também foi retomado por Magda Ricci, para quem as mortes 

aos portugueses se limitaram, nesse mês de janeiro, ao presidente Lobo de Sousa e ao 

governador das armas445. Esse ódio, como já foi discutido, teria origens do processo de 

independência e se fortalecido durante a Cabanagem, tendo como um de seus motivos, o acesso 

dos portugueses em cargos de administração, além de serem bastante ativos no comércio 

local446. 

No entanto, a documentação analisada tem mostrado que nesses primeiros dias de 

domínio da capital, o foco dos ataques não eram necessariamente os portugueses. As mortes 

ocorridas não se resumiram a esse grupo, como é o caso do comandante Inglis, além de outros 

citados por Raiol, que tinham cargos de autoridade como algo em comum447. Para Ernesto Cruz, 

isso não implica em dizer que os portugueses não sofreram ataques durante a guerra, mas que 

sofreram como os outros grupos, como os brasileiros, por exemplo. Quanto a guerra ser movida 

pelo propósito de erradicar os moradores portugueses de uma forma sistemática, o relato do 

comandante da Corveta Elisa gera uma interpretação diferente, uma vez que afirmou que a 

bandeira portuguesa e seus súditos foram amplamente respeitados448. 

Os lugares de ataque e a reação de Malcher durante seu curto governo mostram, além 

do rompimento com as massas, uma situação mais complexa, em que tanto brasileiros como os 

estrangeiros foram atacados. Um exemplo disso é o desentendimento entre Felix Malcher e o 

vice-cônsul francês. No mesmo dia de sua aclamação, mandou reunir os cônsules americano, 

português e francês. Durante a ocasião, apresentou uma lista com nomes daqueles que a partir 

 
443 VAQUINHAS, Irene. Op. Cit.. P. 219. 
444 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 238. 
445 RICCI, Magda. Fronteiras da Nação e da Revolução: identidades locais e a experiência de ser brasileiro na 

Amazônia (1820-1840). Boletin Americanista, Barcelona, v. 58, 2008. 
446 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 126. 
447 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 546-548. 
448 CRUZ, Ernesto. História do Pará. Belém, Governo do Estado do Pará, 1973, vol. 1°. p. 280. 
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daquele momento seriam procurados. No mês seguinte, em 09 de fevereiro, mandou fazer um 

cerco na residência em que funcionava o vice-consulado francês.  Diniz Crouan, o vice-cônsul, 

somente depois de algumas horas de cerco foi informado que a situação ocorria por que o 

presidente procurava por José Batista Camecran. Em uma ríspida resposta ao presidente 

Malcher, assegurou que Camecran não estava na residência assim como nenhum outro dos 

procurados desde o dia 7. Terminou por lembrá-lo dos acordos entre Brasil e França e que 

somente pela força a tropa do presidente poderia realizar a busca dentro do vice-consulado449. 

 José Batista Camecran, a princípio, era aliado político de Batista Campos. Ou seja, fazia 

aliança com esse mesmo grupo político de Malcher. No entanto, nos meses finais de 1834, 

quando os acampados no Acará se radicalizavam, o Conselho Provincial votou pela aprovação 

do envio de uma expedição militar, solicitada por Bernardo Lobo de Sousa ao Acará. A 

expedição era justamente para conter os sublevados, e entre eles estava o Cônego Campos. No 

entanto, Camecran fazia parte do Conselho, da mesma forma que até pouco tempo passado, 

Campos também era450. Esse foi um momento de ruptura.  Camecran, além disso, foi 

considerado um desertor e um traidor da pátria pela liderança cabana. Como salientado em 19 

de janeiro de 1835, quando o então Comandante das Guardas Nacionais, o Tenente Coronel 

João Pedro Campos, a pedido do presidente, fez uma lista dos desertores com as patentes mais 

altas, e Camecran aparece em primeiro lugar na lista451.  

Sendo assim, o uso desproporcional da força por parte dos líderes da revolta poderia ser 

usado para atingir a qualquer estrangeiro, e não necessariamente estava reservado aos 

portugueses. Assim como havia o uso de outros meios para pressionar representantes oficiais 

de outros Estados. Como parece ter sido o teor da reunião ocorrida ainda no primeiro dia da 

revolta, e que foi lembrada pelo cônsul francês. No entanto, o presidente cabano não fez um 

prognóstico das consequências políticas que envolviam seus atos quando cercou e 

posteriormente invadiu a residência em que funcionava o vice-consulado. Isso resultou no 

embarque do cônsul em um navio da Marinha francesa, uma ordem de invasão ao Amapá e o 

envio de navios de guerra ao porto de Belém452.  

As consequências de invadir o consulado francês perduraram muitos meses na 

Cabanagem. Os dois navios franceses, D’Assar e Cuirassier, chegaram ao Pará em 27 de março 

de 1835. O objetivo principal era “demandar satisfações pelo insulto sofrido pelo cônsul”, mas 

os cabanos em Belém reagiram muito mal a essa chegada e, para os ingleses, isso mudou de 

 
449 APEP, Códice 993 (Cônsules, 1835-1836), documentos números 4 (02-02-1835) e 6 (02-02-1835).  
450 MACHADO, André Roberto de Arruda. As “reformas em sentido federal”. Op. Cit. p. 81. 
451 APEP, Códice 936 (Diversos com Presidentes entre 1832 e 1835), documento número 67. 19-01-1835. 
452 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 5-30. p. 16. 



 

144 

 

forma definitiva a maneira com que os rebeldes se relacionavam com os estrangeiros. Isso 

porque a partir da chegada desses navios, os britânicos passaram a entender que todos os 

estrangeiros se tornaram alvo dos cabanos453.  

Além disso, desatenção de Malcher ao tratado com a França e às disputas sobre o 

território entre a França e o Brasil não foram os únicos motivos para o avanço dos franceses. A 

própria situação de guerra foi usada como justificativa para a instalação, em 1835, de um posto 

militar no Amapá e, posteriormente, em 1837, nas margens direita do rio Oiapoque. O Governo 

Imperial concordou com a justificativa de que o posto serviria para proteger as posses francesas 

dos rebeldes. No entanto, no ano seguinte o Governo Francês mudou a sua justificativa e passou 

a tentar negociar os limites ainda não demarcados entre os dois territórios, o que não foi aceito 

pelo Império454. Até o final da Cabanagem a situação ficou em aberto e em 1841 a zona foi 

declarada neutra455.  

Além do vice-cônsul francês, Malcher também manteve, segundo a Secretaria dos 

Negócios Estrangeiros, uma relação ofensiva com os cônsules britânico, português e americano 

ao ponto de decidirem interromper as suas comunicações. Foi atribuído ao Marechal Manuel 

Jorge Rodrigues a incumbência de retomar as comunicações com os cônsules no momento de 

sua chegada456. Como se verá, as relações somente foram retomadas mesmo com a chegada do 

Marechal. Entre os cônsules e os presidentes cabanos praticamente não ocorreram comunicação 

nenhuma, elas apenas ocorreram para tratar de eventos específicos e urgentes em quatro 

ocasiões457.  

É preciso lembrar que essa Secretaria preconizava um bom entendimento e evitava 

situações de desgastes. Não foi isso o que aconteceu na Cabanagem, nem mesmo durante o 

governo repressor de Soares de Andrea, que entrou em conflito com o novo cônsul português, 

chegado ao final de 1836458. Embora este último presidente, em nome do reenquadramento da 

província, tenha sido muito mais tolerado. 

 
453 CLEARY, David. Op. Cit. p.164. 
454 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documentos números 25, 34, 36. 
455 ALVES, Débora Bendocchi. Reação francesa às ameaças de Cabanos e Bonis no território litigioso entre o 

Brasil e a Guiana Francesa (1836-1841). Almanack. Guarulhos, n.14, p.160-195. p. 169-170. A questão dos 

limites territoriais é importante, pois mostram que o avanço dos cabanos pelo território poderia causar problemas 

diplomáticos sobre questões abertas a muito tempo. Além disso, para a autora, a Cabanagem ajuda a explicar que 

o posto militar  não era somente uma questão de avanço territorial para a França, mas uma maneira de proteger o 

seu próprio território e, além disso, foi um meio pelo qual os governadores de Caiena e os proprietários na Guiana 

encontraram para garantir interesses econômicos. A França precisou retirar o posto depois de negociar com o 

Brasil e a Inglaterra.  
456 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 23. 22-10-1835. 
457 APEP, Códice 993 (Cônsules 1935-1936), documentos números 1 ao 7, contendo as traduções. 
458 Grêmio Literário Português. Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 148. O documento é 

um exemplo do mal entendimento entre os dois, há muito outros no códice. 
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Quanto à administração de Malcher, apesar das expectativas de trazer prosperidade, foi 

na verdade desastrosa e o seu desgaste foi intenso e rápido. Como apontou Magda Ricci, foram 

sucessivos erros que em 45 dias levaram ao fim do governo e da vida de Malcher. Desde o 

primeiro dia de sua presidência, foram tomadas algumas medidas que geraram alguns dos 

grandes problemas que se aprofundaram durante a sua administração. A exigência acima citada 

de recolher dos navios no porto sua pólvora e armamento eram anticonstitucionais, uma vez 

que pertenciam à Marinha459. Nesse momento de guerra e de uma situação tão agudizada de 

tensões, a não observância das leis é até mesmo esperada. No entanto, Malcher provocou outras 

situações limites.  

A instabilidade decorrente disso se deu em várias instâncias, inclusive no que diz 

respeito a administração geral da província e dos funcionários que tinham cargos no governo, 

da carestia e da circulação de moedas. Somando-se a isso, a imposição e as declarações de Felix 

Clemente Malcher para que a guerra acabasse e que não tiveram sucesso algum, seguindo-se 

do avanço dos rebeldes pelo interior, movidos por suas próprias pretensões. Além disso, Felix 

Malcher desencadeou uma procura daqueles que foram considerados seus inimigos políticos, o 

que acabou gerando a quebra de protocolos diplomáticos na comunicação com os agentes 

consulares estrangeiros, afetando conflitos territoriais nas fronteiras que durariam anos para 

serem resolvidos. Além da ruptura com as massas cabanas, ocorreram insuperáveis outros 

conflitos que surgiram dentro da cúpula do novo governo460. Todos esses problemas, além de 

outros muitas vezes fora de nosso alcance, tornaram a situação crítica na região desde o primeiro 

dia do novo governo.   

Como é o caso das disputas entre Malcher e Vinagre, que então exercia o cargo de 

governador das armas. Em meios aos conflitos que surgiram entre eles, que então haviam se 

tornado as principais lideranças cabanas, os portugueses se refugiaram nos navios ancorados 

no porto. Não durante muito tempo, uma vez que foram coagidos por Malcher a desembarcar e 

lutar nas citadas disputas, que ocorreram entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Finalizado o 

conflito, o Cônsul português enviou um protesto ao novo presidente cabano, Francisco Vinagre. 

Em sua correspondência criticou as atitudes de Malcher, que se achou no direito de entrar em 

todos os navios do porto, estrangeiros ou não, para obrigar aos portugueses a lutarem nas 

disputas entre os dois grupos cabanos 461. Ao todo, durante os 45 dias do governo de Malcher, 

foram mortos e contabilizados pelo consulado 20 portugueses, sendo 8 em janeiro e o restante 

 
459 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 5-30. p. 14. 
460 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 14-15. 
461 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 7. 28-02-1835. 
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nas citadas lutas dos dias 19, 20 e 21 fevereiro462. No entanto, além de obrigar os portugueses 

a lutarem, Malcher também fez com que todos os brasileiros desembarcassem com a mesma 

intenção de obrigá-los a entrarem no conflito. Ao total, cerca de 200 habitantes morreram nas 

ditas lutas de fevereiro463. 

O fato de Malcher ter obrigado brasileiros e portugueses a desembarcarem e lutarem 

pode ser um indicativo, de que nesse momento, não ocorreu uma escolha específica para que 

os portugueses entrassem na guerra, em situação de arriscarem as suas vidas. Mas que, como 

veremos mais detalhadamente do capítulo seguinte, não lhe era possível distinguir as duas 

identidades. Uma das questões mais presentes nas fontes foi justamente a confusão que se fazia 

entre quem eram os portugueses e quem eram os brasileiros, algo que precisou ser discutido 

com a Secretaria dos Negócios Estrangeiros no Rio de Janeiro464. Embora tenha sido comum 

as perdas de documentos pessoais nos momentos dos ataques dos cabanos465, é muito provável 

que muitos moradores tenham buscado regularizar a sua identidade portuguesa, nesse momento, 

para tentar fugir da guerra, e no momento seguinte para não ser obrigado a prestar o serviço 

militar durante os anos de repressão466. Situação que, como veremos no capítulo seguinte, foi 

corriqueira.  

Conforme já foi dito, para Luiz Guimarães os portugueses foram o grande alvo dos 

cabanos durante essa guerra. No entanto, o que o seu trabalho acabou por demonstrar é que os 

portugueses poderiam acionar a sua identidade brasileira ou portuguesa, de acordo com aquilo 

que lhes poderiam trazer maiores benefícios, principalmente quando perceberam que 

precisavam ser portugueses para saírem da cidade. Quando perceberam que a embarcação 

portuguesa Corveta Elisa sairia do porto de Belém, foram ao consulado exigir os seus direitos 

como portugueses, embora estivessem até então vivendo como brasileiros e não terem se 

preocupado em regularizar as suas situações no consulado467. No entanto, mobilizar os usos das 

identidades diz muito mais sobre uma estratégia para se retirar da cidade do que sobre a 

Cabanagem ter em suas origens o antilusitanismo. 

Entre o grupo político de Malcher alcançar as suas pretensões e as massas não se 

contentarem com o desencadeamento da situação e implementarem as suas próprias lutas, 

estavam os portugueses. Os lusos tiveram as suas vidas impactadas muito mais pela apropriação 

de um discurso antilusitano, no sentido de que esse discurso retomava as lutas pela 

 
462 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 263. 
463 CLEARY, David. Op. Cit. p. 154. 
464 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros 308.04.11, documento número 28. 25-08-1837. 
465 MOURA, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 41. 
466 Grêmio Literário Português, Correspondência Oficial (1836-1841), nº 31, 32, 33,37. 
467 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 252-254. 
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independência e se atualizava com o descontentamento com grau de descentralização. A 

documentação não mostrou dados suficientes de que havia de fato um antilusitanismo que 

unissem a todos em uma mesma luta. O fato de a colonização ter se efetuado por portugueses 

claramente impactou em suas posições sociais na província. Mas a Cabanagem também guarda 

grande relação com as demais questões nacionais, porque afetavam as pretensões dos grupos 

liberais locais, ansiosos por maiores espaços políticos na administração local468.  

De uma maneira ou de outra, dificilmente algum morador escaparia ileso de ter a sua 

vida impactada com as consequências da guerra. Entre esses moradores estavam os portugueses, 

que se estabeleceram na província principalmente criando casas de comércio ou mantendo 

profissões correlatas, como as de caixeiros469. No entanto, os moradores lusos ocupam ainda 

hoje um lugar importante no debate sobre o antilusitanismo para o entendimento da guerra 

cabana. De maneira que podem ocupar ou não um lugar central nas análises. Na tese De 

Chegadas e Partidas, Guimarães aborda a cabanagem como um levante que tinha “uma 

predisposição antilusitana muito forte”470. No entanto, para Ernesto Cruz, por exemplo, o 

antilusitanismo não explica em grande parte as causas que deram início à Cabanagem. Além 

disso, o autor explica que há a necessidade de analisar as declarações dos próprios cabanos, 

pois nelas esses personagens, principalmente o núcleo do governo cabano, esclarecem que as 

causas se centraram em torno da figura de Lobo de Sousa, que impedia os seus anseios de 

liberdade471.  

Luís Balkar explica a situação de tensões entre brasileiros e portugueses, principalmente 

no contexto da independência, e que acabaram por chegar ao final do século XIX472. Mas 

argumenta, também, que essas tensões se relacionaram fortemente com aquilo que o grupo de 

Batista Campos chamava de descuido da regência para com o Pará ao escolherem os 

presidentes. Estes, por sua vez, não buscavam acomodar dentro da administração os diversos 

grupos dominantes e acabavam submestimando esses conflitos “numa atitude que desagradava, 

muitas vezes, o conjunto das facções políticas locais”473. Devidos as particularidades da 

cabanagem enquanto uma guerra extremamente plural e em sintonia com as questões que mais 

 
468 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Cabanagem: percursos históricos e historiográficos. Op. Cit. p. 221-223. 
469 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 130. 
470 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 263. 
471 CRUZ, Ernesto. História do Pará. Op. Cit. p. 280 e 301. 
472 PINHEIRO, Luís Balkar Sá. Um francês, um brasileiro, um português: tensões luso-brasileiras na obra de Emile 

Carrey Op. Cit p. 324. 
473 PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto. De vice-reino a Província: tensões regionalistas no Grão-Pará no 

contexto da emancipação política brasileira. Somanlu, Revista de Estudos Amazônicos, v.1, nº 1, p. 83-107, 2000. 

p. 90-91. 
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permeavam a vida social do Império nesse momento, é mais plausível o uso do antilusitanismo 

como um instrumento retórico474.  

 

4.3. O desenvolvimento do governo cabano  

  

Depois dessa segunda luta cabana, que acabou com a morte de Felix Malcher, teve início 

o segundo governo cabano, com Francisco Vinagre presidente da província. Os acontecimentos 

desse mês de fevereiro alteraram a forma como até então os cabanos se relacionavam com a 

Corte, uma vez que Vinagre reconheceu o poder da regência475. Vinagre ficou no poder entre 

21 fevereiro e 26 de junho, data em que o Marechal de Campo Manoel Jorge Rodrigues 

desembarcou e assumiu a presidência e o governo das armas476. O desembarque ocorreu depois 

de alguns dias de negociação, articuladas pelo comandante da já citada Corveta Elisa, enviada 

por Portugal em 15 de abril para prestar serviços durante a Cabanagem. O Comandante era 

Isidoro Francisco Guimarães, que posteriormente fez um relatório sobre sua atuação na 

província que incluía um dos momentos mais difíceis da guerra, que foi a luta que se deu entre 

14 e 23 de agosto. A partir desse relatório podemos compreender melhor de que forma os 

portugueses se relacionaram com essa luta e que tipo de papel estratégico o comandante teve, 

apesar de uma rápida passagem pela província. 

Depois de sair de Portugal, o comandante Guimarães ancorou primeiro no Maranhão, 

no dia 12 de maio, onde obteve informações do Pará e recebeu alguns itens de necessidade para 

prosseguir com a viagem. No Maranhão, tomou conhecimento que a Fragata Imperatriz já tinha 

partido para o Pará. O propósito era fazer força com as demais embarcações que ali se achavam 

e, desse modo, fazer desembarcar o novo presidente. No dia 28 de maio deixou o Maranhão e 

no dia 31 chegou à Bahia de S. José, já no Pará, onde encontrou toda a esquadra brasileira, “que 

sendo malsucedida no desembarque que tentara fazer no dia 12 de maio, se viu obrigada a deixar 

o porto, e ir buscar aquela paragem”477. A esquadra, derrotada, estava reunida na Ilha de Tatuoca 

e vivia do socorro que a Vila de Cametá prestava. No entanto, havia falta de comida e 

medicamento, além de muitos soldados feridos e insubordinados. Somente no dia primeiro de 

junho o comandante Guimarães chegou ao porto de Belém. Nesse momento comandante 
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encontrou uma grande parte dos portugueses instalados nas embarcações brasileiras ou em 

navios mercantes de diversas nações.  No entanto, todos desembarcaram com a sua chegada e 

deram continuidade às suas rotinas, porque, segundo consta em seu relatório, os líderes cabanos 

receberam com bom um tratamento a sua pessoa. Além disso, os demais cabanos não pareceram 

se incomodar com a sua chegada478.   

A situação permaneceu calma até que começaram os rumores de que uma nova esquadra 

já estava no Maranhão. Uma nova resistência passou a ser organizada pelos rebeldes. Com essa 

nova possibilidade de confronto, o comandante abrigou portugueses e brasileiros em sua 

embarcação. Todos procuraram abrigo no mar e a cidade ficou praticamente vazia. Os navios 

mercantes de outros países também buscaram se aproximar das demais embarcações de guerra. 

Na cidade já havia falta de comida. Quando a esquadra estava na Bahia de S. José, próxima de 

Belém, a situação passou a ficar mais crítica diante das notícias que chegavam, dando conta de 

que de dois a três mil homens desembarcariam com o novo presidente. Isso não teria 

desanimado os rebeldes, conforme narrado pelo comandante, uma vez que a “populança 

armada, isto é, os Tapuios tentavam um saque geral”. Isto só não teria sido feito por causa da 

intervenção de Vinagre, que estava diante das ameaças das tropas inglesas, francesas e 

portuguesa de desembarcarem para defender a propriedade desses nacionais479. Ou seja, o clima 

era de tensão e, como veremos, ao menos as tropas inglesas realmente desceram e lutaram 

contra os cabanos, inclusive bombardeando a cidade.  

Os rumores de que o Marechal tinha em sua esquadra de dois a três mil homens não era 

real. O número não chegava a mil, quase todos conseguidos no Maranhão, conforme afirmado 

pelo comandante da Elisa. Do Rio de Janeiro vieram apenas sete homens480. No entanto, a 

esquadra do presidente Marechal, principalmente a Fragata Campista e a Fragata Imperatriz, 

que chegou primeiro, traziam pelos menos dois portugueses, que foram recrutados na Bahia e 

em Pernambuco, mesmo munidos de documentos que comprovassem a sua nacionalidade, e o 

cônsul de Portugal pedia as devidas isenções desse tipo de serviço481. Isto reforça a questão da 

mobilização das identidades, que ainda estavam em construção, e o uso dessa brecha por parte 

dos agentes do Estado em fazer o recrutamento desses homens. Também levanta a questão de 

que o Marechal chegou com poucos homens para assegurar a permanência no cargo e de que 
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os cabanos teriam disposição para uma nova luta, visto que uma esquadra inteira já se 

encontrava ferida, aguardando por socorro em Tatuoca. 

A todo o momento, o Comandante da Corveta Elisa participou das negociações para a 

entrega da presidência, mantendo o contato entre Vinagre e o Marechal482. Apesar de ser um 

rico relato sobre um dos momentos mais tensos da guerra, o relato também precisa ser 

contextualizado. O comandante parte do entendimento de que rebelde era a cúpula do governo, 

ou seja, os homens que junto com Vinagre governavam a cidade de dentro do Palácio e a quem 

ele estava empenhado em ajudar. O povo era o “populacho”, os tapuias, “a canalha”483. 

Portanto, em seu relato existem dois tipos de cabanos, que as vezes se unem quando os 

interesses estão em convergência, a depender da situação. Além disso, o sucesso do seu serviço 

poderia lhe render promoção na carreira, como de fato ocorreu em outubro de 1835484. Segundo 

a sua narrativa, a cidade teve a sua presidência entregue ao Marechal, pois sob a sua estratégia 

conseguiu convencer os chefes dos rebeldes para que isso ocorresse. Toda a negociação foi feita 

por ele, que inclusive prometeu proteger a cúpula do governo cabano em sua embarcação, caso 

o Marechal não cumprisse com a palavra de não os julgar. Ou ainda não permitisse que 

continuassem armados, provavelmente alegando a sua própria proteção, uma vez que não faz 

sentido uma rendição sem que as armas tenham sido largadas 485.  

O Marechal aceitou os termos do acordo e desembarcou no dia 25 de junho, na 

companhia do comandante Isidoro uma vez que ele tinha a consideração dos rebeldes486. O 

Comandante português, levando consigo a sua bandeira portuguesa, os chefes rebeldes e o 

Marechal encontram-se no porto e, então, ocorreu a entrega da presidência. A despeito da 

comemoração que se seguiu dos navios de guerra ancorados no porto, os cabanos nas ruas 

mantiveram o tom de ameaça487. Portugueses e brasileiros continuavam nos navios, inclusive 

na corveta Elisa. Ainda segundo a narrativa de Isidoro Guimarães, apesar da insatisfação geral 

que começou a agitar as ruas, “nem um só português foi insultado”, e pela Corveta Elisa, “houve 

sempre o maior respeito” e maior consideração do que as embarcações de guerra inglesa e 
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francesa488. Essas afirmações também precisam ser contextualizadas pela necessidade de gerar 

um relato que demonstrasse o sucesso obtido em negociar a entrega da presidência, 

praticamente sozinho, ao presidente enviado pela regência. É interessante ressaltar que todo 

esse protagonismo assumido pelo comandante português foi, pelo menos em partes, confirmado 

através de cartas escritas pelo Marechal e anexadas em seu relatório. 

 Por outro lado, é significativa a sua fala em dizer que não houve um confronto aberto 

contra os portugueses, nem mesmo partindo dos cabanos que andavam pelas ruas de Belém. É 

nesse relato que se baseia o argumento de Ernesto Cruz de que a Cabanagem não foi uma guerra 

antilusitana em sua essência489. O relato também expõe as dificuldades encontradas pelos 

moradores, de um modo geral, por conta da instabilidade política que se dava em torno do cargo 

de presidente. Mostra, também, que os cabanos tinham as suas diferenças irreconciliáveis, mas 

que a entrega da presidência desagradou a maior parte, visto que os líderes rebeldes se 

deslocaram para o interior com o propósito de gerar um novo ataque490.  

Como parte de suas obrigações, em 01 de agosto de 1835, poucos dias depois da chegada 

do Marechal, Francisco Gaudêncio da Costa enviou correspondência ao seu Ministério 

relatando os acontecimentos. Informou que "a força armada que estava de posse da Cidade, e 

que era composta de tapuios e gente de cor", se retiraram para os subúrbios da cidade, local 

para onde já tinham enviado antes artilharia, armamentos e munições. Enquanto isso, passados 

alguns dias, invadiram a Vila de Vigia, onde mataram toda a população acima de 7 anos, 

esfolaram alguns homens e penduraram as suas peles pelas paredes. A comunicação foi assinada 

por mais alguns portugueses, que pediam a permanência da Corveta Elisa em Belém. O 

argumento usado, e que também foi adotado pelo Marechal, era de que os cabanos pretendiam 

assassinar toda a população branca: "O caso é que essas feras tem já mudado de plano, e hoje 

nada menos pretendem de que assassinar a todos os brancos; tendo para isso aliciado os 

escravos, o que se tem verificado por cartas interceptadas". Por conta dessa situação, os 

portugueses fizeram uma assembleia e decidiram se apresentar para defender a província assim 

que a crise anunciada se concretizar. Esta crise que se fala seria o ataque contra todos os brancos 

da cidade, por isso muitos portugueses já tinham conseguido se armar491.  

O documento é importante por alguns motivos. Primeiro, porque novamente evidencia 

a narrativa generalizada com que as autoridades caracterizavam os cabanos, denominados de 
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feras, ou seja, animais. Para respaldar a descrição, salientou os acontecimentos da Vila de Vigia. 

Certamente a entrada cabana em uma Vila poderia ocorrer com muita violência, no entanto, 

ressaltar a fereza dos cabanos explica muito mais sobre a perspectiva de quem, até o dia 7 de 

janeiro de 1835, era uma autoridade e sobre como era entendido os movimentos de luta armada. 

Além disso, novamente não se vê uma narrativa que indique um ataque diretamente aos 

portugueses. Pelo contrário, indica o crescimento da narrativa de que a guerra tinha como alvo 

todos os brancos. 

Apesar da chegada do Marechal, os cabanos continuaram em posse das Fortalezas, do 

trem militar e de uma Escuna carregada de artilharia e armamentos. Os rebeldes do interior 

também se mantiveram armados e, segundo o comandante, planejavam o saque a Belém e o 

assassinato de todos os brancos, independentemente de qualquer outra característica. Portanto, 

uma invasão à cidade já era esperada492. Novas notícias chegavam do interior ao palácio, que 

agora estava sob o comandando do Marechal, e davam conta de uma reunião, em Cametá, dos 

“anarquistas”, que somente reconheceriam Angelo Custódio como seu presidente. Na mesma 

correspondência, o Comandante Interino da Barra lamentava que  o reconhecimento de Angelo 

Custódio também ocorria entre a “maior parte dos grandes cidadãos de Cametá”. O Comandante 

Interino da Barra, que enviava as notícias repassadas pelo Major Antonio Lacerda de 

Chermanti, estava sem opções de rebater o grupo. Da mesma forma estava o Major instalado 

em Cametá e que havia repassado essas informações. Segundo explicado pelo Comandante da 

Barra, com as forças que tinham mal poderiam dar conta dos próprios anarquistas que os 

ameaçavam a cada momento493.  

Interessante ressaltar que Angelo Custódio foi reconhecido como presidente em 

Cametá, porque anteriormente havia ganhado as eleições como candidato mais votado da 

Assembleia Provincial. Mesmo em meio a essa situação de conflito, ocorreram eleições porque 

a liderança cabana em Belém já discutia sobre a entrega da presidência. E, segundo Magda 

Ricci, havia a expectativa de que a presidência ficasse sob o comando do mais votado. No 

entanto, Custódio ganhou as eleições em detrimento do candidato do clã Vinagre, o padre 

Jerônimo Pimentel. Além disso, Cametá era o baluarte da resistência anti-cabana e a principal 

sede eleitoral de Custódio494. Sendo assim, após as eleições Angelo Custódio deveria ocupar 
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a presidência da província de maneira temporária, até que se chegasse o novo presidente. Algo 

que não ocorreu, por resistência dos cabanos de Belém495. 

Mas como se trata de uma guerra extremamente complexa, o que o documento acima 

citado nos permite observar, é que em Cametá tanto os rebeldes como os “grandes cidadãos de 

Cametá” não reconheciam outro presidente de província além de Custódio, mesmo quando o 

Marechal já ocupava o cargo de presidente. E o Comandante da Barra pedia orientações de 

como agir diante desse impasse, sempre lembrando ao Marechal de que não dispunha de muitas 

forças sob seu comando. 

No mesmo dia da comunicação acima, 17 de julho de 1835, uma nova correspondência 

enviada pelo mesmo Comandante da Barra trouxe notícias da Vila de Portel, onde o “Major 

Joaquim Pedro Gonçalves Campos se achava iludindo cidadãos” a irem ao seu sítio com demais 

companheiros, caso não quisessem servir mais aos brancos da província. O Major já teria 

assassinado mais de doze pessoas por terem se recusado a irem com ele. Além disso, a Vila já 

não tinha mais soldados, contando somente com quatro alferes, um tenente e um capitão, que, 

porém, era também juiz de paz do 1º distrito496. 

Enquanto a situação se tornava mais tensa, os rebeldes abandonaram o trem de guerra, 

mas levaram ao interior uma escuna com mais de cinco mil armas e mais apetrechos de guerra. 

A desconfiança em torno de Francisco Vinagre começou a aumentar, o que resultou em sua 

prisão e na prisão de outras duzentas pessoas497. Ao que tudo indica, a população branca da 

província passou a ver a guerra que estava sendo preparada no interior, e que em breve poderia 

acontecer, como uma guerra contra os brancos. O Marechal Manoel Rodrigues já esperava um 

ataque dos cabanos à cidade e pediu ajuda dos comandantes dos navios, uma vez que tinha 

chegado ao Pará com pouquíssimos homens. Os comandantes concordaram, pois na versão 

escrita pelo comandante Isidoro Guimarães, todos tinham certeza de que o ataque seria dirigido 

contra todos os brancos da província, sem distinção de Nação498.  

Como documentado pelo próprio comandante da Elisa, no dia 27 de julho o então 

presidente escreveu pedindo ajuda porque nos últimos dias tinha “recebido algumas 

participações revestidas de toda a veracidade que bem incluam os fins sinistros com que os 
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desordeiros projetam aniquilar todos os elementos de associação Paraense, mui principalmente 

das dos brancos em geral”, continua o seu pedido de ajuda explicando que “se pretende envolver 

nos movimentos anárquicos, todos os pretos, com o específico pretexto de que finda a luta serão 

livres”. Em vista disso o presidente se vê obrigado a declarar, “com a maior franqueza”, que 

não tem “forças suficientes para repelir a facção, nem meios para garantir a vida, e propriedades 

dos habitantes quer nacionais como estrangeiros”. Por isso, recorria ao Comandante, como 

representante de uma nação aliada, que emprestasse as forças sob sua responsabilidade e 

salvasse “esta malfadada província dos horrores da carnificina”. Terminava afirmando que 

diante das circunstâncias aflitivas em que se acha, por causa da “longitude em que existe o 

Governo Central”, tinha a certeza de que contaria com a proteção e apoio pedidos, que em 

“crises arriscadas reclama a salvação comum”499.  

Os temores de uma segunda tomada da capital estavam se espalhando. No dia 13 de 

agosto, Francisco Gaudêncio da Costa recebeu um comunicado de Jeronimo Herculano 

Rodrigues, repassando informações de que os rebeldes pretendiam o Palácio do Governo: 

 

Ilustríssimo Senhor Francisco Gaudêncio da Costa, 

Como V. S. me tem dito que quer estar ao fato de todas as notícias que tivermos dos 

insurgentes, vou comunicar-lhe as recebidas hoje. 

Dois negros escravos de uma irmã de João Caetano de Matos, e que estiveram retidos 

pelos insurgentes o espaço de um mês, fugiram ontem do Guaraná onde tinham ido 

buscar farinha, e dizem que Antonio Vinagre há quatro dias está em Maguari, que tem 

12 peças de Artilharia, e que hoje as principiavam a puxar, e a aproximarem-se da 

Cidade, para atacá-la depois de amanhã, pelas 5 horas da manhã. 

O seu plano e intenções são, segundo dizem os mesmos negros, principiaram o fogo 

pelo lado de Santo Antonio, estenderam-se em tomar da Cidade; e carregarem em 

força sobre o palácio: não querem dar quartel a ninguém, seja Nacional seja 

Estrangeiro. 

Dizem mais que tem muita gente; que do [ilegível] levaram alguma pólvora, apesar 

de estar velha, e feita em pães; que alguns não tem armas; anos que lhe dizem que na 

Cidade lhes deram, e finalmente que os Tapuios estão muito anciosos e que de nada 

mostram receio. 

Estas notícias muito pouco diferem das que tivemos ontem, dadas por um espião. 

Previno a V. Ex. que a madrugada de amanhã nos deve merecer toda a atenção, como 

a de depois, e se o ataque se não verificar, todas as seguintes os julgo em idênticas 

circunstâncias. Se mais alguma novidade escorrer comunicá-lo-ei a V. Ex500. 

 

O prognóstico de uma nova luta que se aproximava foi correto e no dia 14 de agosto de 

1835 a cidade de Belém foi novamente tomada pelos cabanos. Como prometido ao presidente, 

tanto os ingleses como os portugueses desembarcaram e fizeram a guarda da praia e das ruas 
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adjacentes, protegendo a rua do consulado e a rua do Palácio. A luta na cidade durou nove dias 

e no sexto os cabanos já tinham alcançado o palácio do governo, porque traçaram uma estratégia 

de transformar as casas em trincheiras, com comunicação entre si, e de casa em casa chegaram 

ao palácio. Os ingleses ao perceberem que a cidade estava desde o primeiro dia rendida 

novamente aos cabanos, embarcaram a tropa, o cônsul e os negociantes e passaram a atirar nas 

casas entrincheiradas pelos cabanos com artilharia. O bombardeio contra Belém durou até que 

a luta terminou, no dia 23 de agosto. Muito provavelmente, na cidade somente havia os próprios 

Cabanos. Durante a noite do dia 23 de agosto, o Marechal partiu para a Ilha de Tatuoca. A 

Corveta Elisa e os navios mercantes carregavam mais de 400 portugueses e a Esquadra 

brasileira chegou a ter aproximadamente seis mil pessoas embarcadas501. 

Durante esses nove dias de guerra, o comandante português, Isidoro Francisco 

Guimarães e o comandante Inglês James Everard Home, da Corveta Racehorse, mantiveram 

um papel ativo nas disputas ocorridas na província. Principalmente depois que passaram a 

entender que esta seria uma guerra contra os brancos e, portanto, todos os estrangeiros seriam 

atingidos. A Racehorse chegou a fazer a guarda de um novo carregamento de pólvora vinda do 

Maranhão, cinco dias depois que teve início a guerra de agosto502. Mas três dias depois, em 22 

de agosto, alertava ao presidente que já havia gastado a maior parte de sua pólvora e que 

pretendia levar a embarcação para um lugar mais distante. Tomava a liberdade de propor que 

algum outro navio ocupasse o seu lugar, visto que era mais fácil para proteger o trem e aparar 

os movimentos em Santo Antonio503.  

 

4.3.1. Um segundo governo de província instalado na Ilha Tatuoca 

 

Os cabanos haviam ganhado novamente a guerra. Eduardo Angelim passou a ser o 

terceiro presidente cabano da província do Pará. Vinagre, a esta altura dos ocorridos estava 

preso no porão do navio Defensora, em Tatuoca. Enquanto isso, o Marechal, de sua instalação 

na ilha, continuava a ser o presidente enviado da Regência. E assim foi reconhecido pelos 

cônsules e comandantes, que mantiveram com ele as suas comunicações504. Ou seja, o Marechal 
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504 Comandantes e cônsules, provavelmente, chegaram a se comunicar com Eduardo Angelim. Mas essa questão 

fica no campo das hipóteses, pois se se comunicaram estes documentos não foram anexados no códice 993, que é 

o códice correspondente ao ano de 1835. 
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exerceu o seu cargo em Tatuoca, uma pequena ilha que se constituiu em um ponto estratégico 

com diversas esquadras, nacionais ou estrangeiras, e a partir dessa localização essas autoridades 

conseguiam se comunicar com o interior da província505. 

No mapa abaixo, a seta em azul indica a Baía de Santo Antônio, onde a Ilha de Tatuoca 

estava localizada. Está a uma certa distância de Belém, indicada pela seta vermelha. 

 
505 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 1. 

Fonte: Portugal, José Fernandes. Plano do Rio do Pará [Cartográfico]. Escala gráfica: "hum grao dividido em legoas de desoito e de 

vinte [=18cm.], 1803. Resumo feito pela Biblioteca Nacional: “Descreve a Província do Grão-Pará, enfatizando a sua capital, a cidade 

de Belém, e a Ilha de Marajó. Esta é a maior ilha rodeada por água doce do mundo. A cidade de Belém situa-se a sudeste do canal que 

separa a ilha do continente. A economia da região cresceu rapidamente no século XIX com a exploração da borracha”. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html. 
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No entanto, apesar da boa localização da ilha, a situação em Tatuoca era precária. O 

acesso à alimentação era extremamente limitado e havia muitos sobreviventes feridos. O 

cenário descrito por James Everard Home ajuda a compreender como viviam os resgatados na 

ilha: 

 

Parte dos habitantes residentes ultimamente no Pará foi desembarcada na Ilha de 

Tatuoca, próxima à qual os navios estão ancorados; estão morando em cabanas e 

abrigos formados de folhas de palmeira e das velas dos navios, sofrendo terrivelmente 

de varíola e disenteria; eles desembarcaram na ilha pela primeira vez em princípio de 

setembro, uns 1400 ao todo, entre os quais, até o presente momento, 450 já morreram. 

Em 27 de novembro, morreram 16 e, quando visitei o hospital, que é uma choupana 

de folhas de palmeira, a fachada aberta, uma das quais se abre para o rio, a outra para 

a ilha, onde os acometidos de varíola estão na extremidade que está aberta para a terra. 

Havia três mortos em suas redes e, no cemitério que fica próximo, havia mais dois no 

chão, e os negros estavam cavando suas covas. Do final de agosto até o dia 9 de 

dezembro, morreram na ilha e a bordo do Campista 660 pessoas e, no mesmo período, 

a bordo do navio prisão Defensora, entre 280 presos, morreram 196, agora que as 

chuvas iniciaram, os números aumentarão rapidamente. Vinagre continua acorrentado 

no porão, seu único alimento sendo arroz506. 

 

Sendo assim, os moradores e militares instalados em Tatuoca estavam sobrevivendo em 

um ambiente insalubre, em acampamentos construídos de maneira improvisada a partir das 

folhagens e das velas de navios. As doenças e os meios limitados de tratamento faziam com 

que a taxa de mortalidade fosse alta tanto para os prisioneiros como para aqueles que fugiram 

da Cidade.  Apesar da precariedade narrada, Tatuoca era um local que permitia o acesso de 

embarcações e, portanto, de comunicações. Foi a partir de Tatuoca que o presidente se manteve 

em contato tanto com os cônsules estrangeiros como com o Rio de Janeiro. Vicente Ruiz, vice-

cônsul da Espanha, por exemplo, mandou ofício ao Marechal em 25 de setembro, quando o 

militar já se encontrava em Tatuoca há aproximadamente um mês e pediu maiores garantias ao 

presidente, uma vez que era público e notório que desde 14 de agosto a “cidade foi tomada 

pelos facciosos, que não respeitavam a propriedade e bens dos nacionais ou estrangeiros. 

Constituída a cidade entregue ao roubo e a pilhagem, a mercê e disposição dos perturbadores 

da ordem”. O pedido de Vicente Ruiz era, na verdade, uma cobrança para que o presidente 

“recebesse esse protesto e desse uma direção competente”507.  

Outro grupo de estrangeiros que reclamaram da instabilidade foram os ingleses. 

Principalmente os negociantes, que escreveram um protesto ao Marechal, porque achavam que 

suas vidas estavam em perigo pelos planos dos “índios e gentes de cor”. Segundo esses 

 
506 CLEARY, David. Op. Cit. p. 192 
507 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 30. 25-09-1835. 
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negociantes, o presidente da província não tinha condições de manter a segurança, uma vez que 

havia pedido ajuda das forças marinhas inglesas estacionadas em Belém. Diziam, ainda no 

mesmo documento, serem ameaçados pelos insurgentes que andavam dizendo não perdoar 

brancos, sejam eles naturais ou estrangeiros. Para os autores desta reclamação, era inegável o 

fato de colocarem em prática as ameaças, uma vez que entraram nas casas e mataram os 

habitantes sem distinção de sexo ou idade. Para reforçar seus argumentos, deram como exemplo 

um acontecido na Vila de Vigia, onde dois judeus e um francês foram assassinados, além dos 

roubos de bens de grandes valores inclusive de britânicos. Existia ainda o fato de terem tomado 

posse, roubado e destruído “à toa” a maior parte do engenho de um americano nas cercanias da 

Cidade. Dando continuidade à reclamação, os negociantes ingleses apontaram como um fato a 

necessidade de transferir os bens dos britânicos para local seguro e o que isso resultaria em um 

custo. Além do exposto acima pelos negociantes, reforçaram ao Marechal que a Corveta Inglesa 

Race Horse teve um de seus homens morto e outro ferido durante o esforço de proteger esses 

tais bens. E que todos os súditos britânicos precisaram embarcar fugidos, com alguns brasileiros 

e estrangeiros. Por todos esses motivos, protestaram os ingleses contra o Governo Brasileiro 

em geral e contra o governo da província em específico, assim como contra todas as pessoas e 

partidos interessados nas perdas dos ingleses508.  

Esse protesto ocorreu enquanto se dava uma manobra para se retirarem os bens dos 

ingleses, franceses e americanos do Pará que também contou com a ajuda, na medida do 

possível, do Marechal. O comandante da Corveta Race horse, chamado Everard Home, 

escreveu ao Marechal explicando que Eduardo Angelim abriu uma exceção ao bloqueio que 

ocorria em toda a província, mas principalmente em Belém, para que o comandante pudesse 

retirar os bens desses nacionais e levá-los ao Maranhão. Escreveu, ainda, que as intenções dos 

Tapuios são amigáveis com as nações inglesas e francesas. Por isso, voltará para Belém com 

mais um navio mercante para salvar o que puder dos nacionais destas nações. No entanto, para 

dar continuidade ao plano precisava que o Marechal autorizasse a ida a Belém de mais dois 

navios britânicos e mais alguns escravos para fazerem o seu carregamento, que eram em grande 

quantidade509.  

Além de pedir os navios e mão de obra, explicou ao Marechal que tudo aquilo que foi 

recolhido dos bens dos ingleses será levado ao Maranhão, com a esperança de ter mercado. No 

 
508 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 27. Este parágrafo inteiro é a exposição da 

reclamação dos ingleses direcionada ao Marechal. 
509 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documentos números 20 e 21. James Everard Home foi o 

comandante da Corveta de guerra inglesa Racehorse. Manteve correspondências constantes com os presidentes e 

seu nome aparecerá outras vezes. Mas ainda não encontrei maiores informações a seu respeito, sobre sua vida e 

carreira militar. No entanto, além de militar, possuía o título de Baronete. CLEARY, David. Op. Cit. p. 166. 
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entanto, corria-se o risco das autoridades do Maranhão dificultarem o desembarque desses bens, 

uma vez que vieram pela costa em embarcação inglesa e isso a lei não permitia. Pediu, então, 

que passasse uma ordem de livre circulação desses bens alegando que aquele era um momento 

extraordinário e não que não havia embarcações brasileiras para fazer esse transporte510. Pouco 

depois, já com os navios carregados, informou ao presidente que alguns brasileiros tentavam 

embarcar nos navios sob seu comando. E que todos foram enviados ao navio brasileiro 

Campista. Terminou por dizer que em breve partiria em direção ao Maranhão, mas que tentaria 

se despedir pessoalmente do Marechal, que continuou em Tatuoca511.  

Sendo assim, por todas essas correspondências, podemos perceber que o Marechal 

Manoel Jorge Rodrigues perdeu para Eduardo Angelim o controle de Belém. Mas não ficou 

isolado em Tatuoca. Pelo contrário, mantinha de alguma forma o controle administrativo de 

algumas situações, auxiliando os comandantes estrangeiros e despachando ordens necessárias 

solicitadas por eles. Também foi cobrado para que se mantivesse a ordem na província, apesar 

de claramente ter os seus poderes muito reduzidos, na verdade desde que chegou do Rio de 

Janeiro. Provavelmente, o Marechal estava reunido com a primeira esquadra brasileira 

encontrada em Tatuoca por Isidoro Guimarães, quando chegou de Portugal, e estava recebendo 

auxílio da Vila de Cametá.  

O Marechal teve ainda um papel importante diante das circunstâncias advindas de um 

ataque aos britânicos e que prejudicou, por alguns momentos, as relações entre Brasil e 

Inglaterra. Como dito, os súditos ingleses citados acima seguiram viagem para o Maranhão, 

mas James Everard Home aparentemente voltou porque teve notícias, no início de dezembro, 

de que nas Ilhas Salinas um Brigue Inglês foi assaltado e teve toda a sua tripulação assassinada, 

com exceção de um único sobrevivente, que foi resgatado por um pescador local com a ajuda 

do comandante inglês512. Trata-se do Brigue Clio, que havia chegado de Liverpool fazendo o 

transporte de armas e 550 barris de pólvora que tinham como destino a província. O brigue 

sofreu o ataque quando estava em Salinas a espera de um prático, alguém que os pudessem 

guiar até o seu destino. 

 
510 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 25. 08-09-1835. 
511 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documentos números 23 a 29. 
512 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documentos números 33 e 34. 



 

160 

 

Conforme a descrição e plano da costa desde a Salinas falsas até a Cidade do Grão-Pará, 

acima reproduzido, a espera em Salinas – seta vermelha ao norte - era possível aos navios 

Ferreira, Felipe José. Descrição e plano da costa, desde as salinas falsas até a cidade do Grão-Pará. 1834. Fonte: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart543238/cart543238.jpg 
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mercantes que por algum motivo quisessem receber um prático antes de aportar em Belém (seta 

ao sul). A espera do comandante do Clio pelo prático converge com as orientações da 

Descrição. A orientação era a de que logo que o navio fundeasse, se deveria ter o cuidado de 

içar a bandeira da nação a qual pertencia e os distintivos ou sinais mercantis. A espera deveria 

durar até o período da noite, quando uma ou duas fogueiras se acendiam. Uma fogueira 

significava que havia prático, mas não embarcação. Duas indicavam que havia prático e 

embarcação.  

Alexandre Paton, de origem escocesa, foi o único tripulante que sobreviveu porque 

conseguiu fugir. Todo o resto da tripulação foi assassinada pelos índios de Salinas, tal como 

denominados pelos ingleses. Depois de alguns dias andando pelo interior, começaram a surgir 

boatos de que o Clio estava encalhado em um banco de areia e de que Paton estava perdido, 

andando de vila em vila e sobrevivendo com a ajuda dos moradores locais. Os rumores se 

confirmaram porque um pescador, e seu pequeno filho de 8 anos, foram capturados pelos 

ingleses a fim de tomarem conhecimento se eles sabiam do ocorrido. O pescador não somente 

deu tudo como verdadeiro, como sabia da localização de Paton. Em seguida, foi obrigado a 

procurar o tripulante e fazê-lo embarcá-lo em sua canoa deixando como garantia o seu próprio 

filho513.  

Em meados de março do ano seguinte, chegou na província Charles B. Strong. 

Comandante inglês de outra embarcação, a Fragata Belvidera, foi enviado especialmente para 

tratar do mesmo assunto. Escreveu ao presidente Manoel Jorge Rodrigues, que apesar de todos 

esses meses continuava em Tatuoca, enquanto Angelim governava em Belém. Na 

correspondência informou ao Marechal que recebeu ordens de Sir George Cockburn de seguir 

ao Pará com suas forças. O objetivo era fazer com que a autoridade estabelecida no governo da 

província iniciasse com brevidade uma devassa, com julgamento e punição de todos os 

envolvidos na morte quase completa da tripulação do Clio, seguido de seu saque. Informou, 

ainda, que o governo brasileiro certamente indenizaria os proprietários do navio, assim como 

os proprietários das cargas. Os crimes nos quais a Inglaterra pediria julgamento seriam os de 

assassinato e pirataria. O comandante continuou a sua fala afirmando que todas as nações 

deveriam ter castigos exemplares para tais crimes. Além disso, afirmou que a Inglaterra 

mantinha uma considerável frota militar sobre todas as nações e jamais aceitaria que seus navios 

mercantes fossem molestados514. 

 
513 CLEARY, David. Op. Cit. p. 194-195. APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836) documentos números 48 28-

05-1836 () e 50 (30-05-1836). 
514 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 8 (14-03-1836). Este novo comandante inglês 

recém-chegado em Belém, chamava-se Charles B. Strong. 
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Como visto, apesar do Marechal se encontrar sob inúmeras limitações em Tatuoca, ele 

ainda era solicitado por representantes de outros países. É o caso de Charles B. Strong que 

alertou ao Marechal que pretendia partir com Alexandre Paton, o sobrevivente, para as Ilhas 

Salinas, com a finalidade de que ele pudesse reconhecer os culpados entre os habitantes locais. 

E que caso não encontrasse nenhum dos culpados, ou a província não pudesse pagar uma 

indenização, a esquadra desceria hostilmente nas Ilhas Salinas e prenderia a todos os assassinos. 

Ameaçou, ainda, capturar toda a população da Ilha e destruir todas suas casas e plantações. 

Essas ameaças, entretanto, não foram concretizadas pela segurança dada pelo Marechal515. 

Além disso, Strong foi informado de que os moradores de Salinas, lugar de ataque do Clio, não 

estavam em guerra contra os ingleses, mas sim contra os próprios brasileiros enquanto estivesse 

no poder de Belém516. No entanto, este documento não permite esclarecer se as pessoas que 

informaram Strong estavam fazendo referência ao governo de Eduardo Angelim, que a esta 

altura dos acontecimentos era o presidente em Belém.  

O assalto do Clio demonstra a própria multiplicidade da guerra. Evidencia, ainda, que a 

explicação de guerra cabana antilusitana não consegue explicar situações como a do ocorrido. 

Isso porque o único sobrevivente do ataque, ao narrar o ocorrido, afirmou que o assalto ao Clio 

foi feito pelos índios de Salinas, com a ajuda de um americano chamado John Priest, que vivia 

na vila junto com os indígenas. O motivo era que eles estavam interessados na grande 

quantidade de armamento que a embarcação levava517. 

Não se pode perder de vista a luta dos tapuios, cujo termo apareceu timidamente na 

documentação, mas esse silêncio também precisa ser contextualizado, uma vez que os 

indígenas, entre eles os tapuios, eram de longe a maior parcela da população paraense. Como 

explicado por Leandro Lima, os indígenas “possuíam suas próprias formas de organização 

sócio-política e ocupavam suas próprias porções territoriais, fazendo com que o Estado, e as 

propostas de tomada de seu controle, não sejam o referencial político único da ação dos sujeitos 

históricos atuantes na cabanagem”518.  

 Além disso, como demonstrou o historiador Bezerra Neto os escravos foram bastante 

atuantes em suas lutas, mas também perseguidos pelas tropas de Eduardo Angelim, mesmo que 

em alguns momentos tenham lutado ao seu lado. Isso não significa que os escravos não tinham 

consciência de que a liderança cabana não tinha como uma de suas pautas a liberdade aos 

cativos, prova disso são os grupos que foram surgindo por todo o interior e capital, as vezes 

 
515 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 39. 24-03-1836. 
516 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 40. 24-03-1836. 
517 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 33. 09-12-1835. 
518 LIMA. Leandro Mahalem de. Op. Cit. p. 29. 
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com mais de 300 pessoas organizadas 519. Conforme Luís Balkar, “Eduardo Angelim, o último 

governador cabano, admitiu, anos antes de sua morte, que nada tinha a ver com os movimentos 

de escravos na Cabanagem”. Tanto é, que seu irmão foi enviado ao Acará participar de uma 

expedição de combate aos grupos escravos sublevados na região. Além da execução por 

fuzilamento, em frente ao palácio, de diversas lideranças negras, como foi o caso do “célebre 

Joaquim Antônio, oficial da milícia rebelde, que tinha uma força de mais de 500 homens e 

proclamava uma liberdade a seu jeito, incluída a de escravos em geral”.520 

 

4.3.2. A Cabanagem como uma guerra ampla em muitos sentidos 

 

Como visto, a multiplicidade de Cabanagem se deu principalmente porque se trata de 

uma guerra em que seus agentes e suas demandas também eram múltiplos. Além de agentes 

“internos”, ou seja, os próprios cabanos e demais moradores da província, ocorreu uma intensa 

participação de agentes “externos”, os estrangeiros. Eles também tiveram um papel ativo na 

guerra. 

Chama a atenção o grau do envolvimento de forças estrangeiras em território nacional, 

o que precisa de maiores explicações para que possamos entender também o lugar que os 

portugueses ocuparam na guerra.  Essa participação ocorreu porque em determinado ponto 

passara a entender que a guerra se dava contra todos os estrangeiros e contra os brancos. 

Esse entendimento de guerra contra os brancos, que nos documentos escritos em agosto 

de 1835 aparece com muita frequência, pode ter se iniciado em fins de março do mesmo ano. 

Isso porque, em 27 de março chegaram ao porto do Pará duas embarcações de guerra francesas. 

Elas tinham o propósito de averiguar as ameaças sofridas pelo cônsul francês, quando Malcher 

era presidente, situação exposta no início deste capítulo. No entanto, quando esses dois navios 

chegaram em Belém, o clã de Vinagre havia a pouco tempo disputado a presidência com Ângelo 

Custódio, o eleito da Vila de Cametá acima descrito. No meio dessa disputa, ocorreu a tentativa 

de assassinar Custódio por parte dos cabanos, que foi salvo por um navio brasileiro521.  Na visão 

de um Capitão inglês no porto de Belém, esses dois eventos terem acontecido em datas 

próximas alterou a maneira com que os cabanos observavam os próprios estrangeiros: 

 
519 BEZERRA NETO, José Maia. Ousados e insubordinados: protesto e fugas de escravos na Província do Grão-

Pará - 1840/1860. Topoi, Río de Janeiro, vol. 2, p. 73-112, 2001. p. 77. 
520 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. De mocambeiro a cabano: Notas sobre a presença negra na Amazônia 

na primeira metade do século XIX. Terra das Águas, Vol. 1, primeiro semestre 1999. p. 162-163. 
521 CLEARY, David. Cabanagem: Documentos Ingleses. Belém: Secult, 2002, p. 164-165. 
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No dia 27, os dois Brigues de Guerra franceses, D’Assar e Cuirassier, chegara, de 

Brest para demandar satisfações pelo insulto sofrido pelo cônsul deles em fevereiro 

último, pela mão do então Presidente Malcher. Tendo sido referido à Regência no Rio 

de Janeiro para reparações, o cônsul francês removeu as armas da França de sua casa 

e arriou sua bandeira. Neste momento, esta circunstância deve ser muito lamentada, 

pois provocou, na mente dos soldados violentos que ocupam a cidade, uma impressão 

desfavorável em relação a todos os estrangeiros; e, durante alguns dias, havia todo 

indício de sua disposição de cometer ultrajes, o que foi agravado pelas notícias de uma 

outra força maior, sob o comando do Comandante Taylor, que se encontra a serviço 

do Brasil, que estaria saindo do Rio para restaurar a ordem nesta província522. 

 

Mas além do capitão, essa visão foi compartilhada por outra parte da população. Alguns 

negociantes ingleses também apontaram ter a mesma compreensão dos impactos gerados pela 

chegada dos navios franceses. E decidiram enviar uma correspondência ao seu cônsul:  

 

Vimos chamar sua mais séria atenção para o que pode ser o resultado da determinação 

da ralé de assassinar a pessoa no comando dos negócios, o que, como Vossa Senhoria 

deve estar ciente, tentaram fazer nas últimas 48 horas, com a intenção de eliminar 

todos os obstáculos para poder saquear e matar os habitantes brancos. Em 

consequência do mal-entendido entre as autoridades e os franceses, todos os 

estrangeiros são considerados inimigos e a ralé armada declara publicamente que, no 

caso de invasão, eles entrarão em todas as casas de estrangeiros e matarão todos que 

nelas tiverem se refugiado523. 

 

A correspondência acima, que também foi assinada pelo vice-cônsul espanhol Vicente 

Ruiz, foi escrita para pedir a presença de dois navios de guerra ingleses no porto. E não foi a 

única. No mesmo dia outros negociantes ingleses também fizeram o mesmo pedido, alegando 

que  

A chegada dos dois vasos de guerra franceses e os subsequentes mal-entendido entre 

seu comandante e as pseudo-autoridades quanto ao objetivo de sua missão têm, 

sobremaneira, exasperado uma ralé totalmente ignorante contra estrangeiros em geral 

e, poder-se-ia declarar, de fato, contra toda a população branca524. 

 
522 CLEARY, David. Cabanagem: Documentos Ingleses. Belém: Secult, 2002, p. 164-165. O Capitão em questão 

é George Daniell, do navio Dispatch. 
523 CLEARY, David. Cabanagem: Documentos Ingleses. Belém: Secult, 2002, p. 166. 
524 CLEARY, David. Cabanagem: Documentos Ingleses. Belém: Secult, 2002, p. 167. 
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Sendo assim, a chegada dos franceses quando ocorriam conflitos sobre a presidência 

cabana, provocou uma reação negativa no povo que estava sublevado. Além disso, corriam 

boatos na província de que em breve chegaria do Rio de Janeiro uma nova esquadra. Se tratava 

da esquadra que trazia o Marechal Jorge Rodrigues, e que de fato chegou. Como explicado 

acima, o Marechal conseguiu desembarcar com a ajuda do comandante português Isidoro 

Guimarães, que também passou a entender que esta seria uma guerra contra os brancos. 

O capitão da Corveta Elisa, antes da guerra de agosto acontecer, escreveu ao Marechal 

dizendo-lhe que se 

  

“os malvados anarquistas tentassem, como geralmente se dizia, levar a mais os 

horrores da guerra civil, eu e o os comandantes das forças navais Britânicas e, 

Francesas, tínhamos acordado em nos opormos do modo possível ao nosso alcance à 

continuação de tantas desgraças, até que alguma autoridade legal pudesse dar as 

convenientes providências; porém como V. Ex. felizmente chegou, já não podem ter 

lugar os nossos projetos”525.  

 

Ou seja, ao menos na narrativa de Guimarães, as forças estrangeiras que ficaram 

ancoradas ao redor de Belém estavam dispostas a intervir na província, mesmo que não 

houvesse presente a figura de um presidente reconhecido pela regência, mas não o fizeram da 

dita maneira porque, enfim, o Marechal havia chegado. No entanto, essas embarcações 

interferiram na guerra sob a alegação de que esta se fazia contra todos os brancos, inclusive 

contra os estrangeiros em geral, e que por isso tinham a necessidade de intervir526.   

De toda forma, foi esse o argumento usado pelo Marechal para pedir a ajuda estrangeira. 

Além disso, admitiu que sem a Corveta portuguesa a guerra estava perdida: 

 

“Ao meu conhecimento chegou, que V. Sª tendo a seu bordo todos os súditos 

portugueses, ou a melhor parte deles, pretendia fazer-se de vela; notícia essa que 

profundamente me magoou; porque, diminuindo-se muito a força moral, atrevo-me a 

pensar, que a continuação da existência de V. Sª neste porto, em quanto a conserva, e 

me habilita a dirigir minhas operações ao abrigo dessa mesmo força, não arrisca, 

segundo creio, em coisa alguma os súditos de S. Magestade Fidelíssima” 

 

 
525 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 11. 
526 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 27.  



 

166 

 

O comandante português, por sua vez, respondeu no mesmo dia, em 20 de agosto, que 

não sairia da província porque entendia que esta era uma causa da humanidade. No entanto, 

chegou a dar ordens aos navios mercantes de que caso o presidente fosse obrigado a se retirar 

da província eles também deveriam deixar o porto527. O que indica que a saída do presidente já 

era uma possibilidade três dias antes de se concretizar, e pode-se inferir que a estada em Tatuoca 

era uma opção, principalmente por estar perto de Cametá, considerada um “baluarte da 

resistência anti-cabana”528. 

A questão do envolvimento estrangeiro pode já ter sido vista em outros momentos e em 

outras províncias do Império, durante situações tão tensas quanto esta guerra. No entanto, por 

se apresentarem de forma constante nas fontes, até mesmo pela sua natureza, é interessante 

tentar lançar algum entendimento sobre isso, ainda mais porque a interferência estrangeira 

também se deu pelo Estado Português, na figura de Isidoro Guimarães. Segundo a historiadora 

Débora Bendocchi Alves, a política externa de um país não pode ser vista “como obra de um 

Estado unitário e racional, pois os governos estão sujeitos a influências de diversos atores e 

grupos, que acabam usando dessas influências para fazer prevalecer seus interesses”. Isso 

porque o Estado é composto por diferentes unidades de decisão que têm relação dialética com 

“indivíduos, grupos ou instituições” que participam do “do processo de formulação e execução 

de política externa”529.  

Levando isso em conta, a esfera internacional passa a ser encarada como 

multidimensional e se torna necessário “considerar os processos internos de cada país, as 

interações existentes entre instituições e atores e entender os motivos, internos e externos, que 

levam os representantes governamentais a tomar determinadas decisões no plano 

internacional”530. O mesmo entendimento de que a política internacional é multidimensional e 

operada por diversos agentes, ainda que sob as rédeas de um mesmo Estado, pode explicar 

porque em certos momentos a interferência desses países se deu forma mais proeminente que 

em outros, principalmente a partir do momento em que os comandantes passaram a interpretar 

que a guerra acontecia contra toda a população branca da província. Exemplo disso, é o ofício 

de Everard Home, datado a 07 de agosto de 1835, se recusando a participar de uma conferência 

em que se discutiria sobre a província, por que se achava estranho em tal assunto. Mas sete dias 

 
527 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 20. 
528 RICCI, Magda. Fronteiras da Nação e da Revolução. Op. Cit. p. 86. 
529 ALVES, Débora Bendocchi. Op. Cit. p. 190. 
530 Idem. 
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depois daria início ao bombardeio contra a cidade de Belém, uma vez que estava tomada pelos 

cabanos531.  

Partindo do princípio de que os comandantes das embarcações de guerra são 

representantes governamentais de seus países, podemos passar a entender que a ação de 

interferir se deu, ainda que pautados por certos limites, porque passaram a ver a guerra com 

uma perspectiva racial durante a luta que se desenvolveu em agosto. Baseados nessa 

interpretação poderiam justificar porque em alguns momentos recorreram a ameaças de invasão 

do território ou planejaram tentar por conta própria colocar um fim na revolta, coisa que 

somente não ocorreu porque o Marechal Rodrigues chegou, segundo a versão do comandante 

Isidoro a pouco citada. Ressalta-se ainda que a observação de que a guerra seria racial não 

ocorria anteriormente a julho e agosto, porque se tinha a percepção de que a insatisfação era 

contra o presidente Lobo de Sousa, como anunciado no início do capítulo pelo cônsul português, 

ou contra o Ato Adicional de 1834532.  

Em agosto, a perspectiva de guerra racial contra os brancos foi compartilhada pelo 

comandante português e pelos próprios negociantes portugueses, que escreveram um protesto 

acusando o “Governo Central do Brasil” pelo que acontecia ao Pará. Conforme o documento, 

o Estado brasileiro tinha culpa por todas as perdas que acabaram de sofrer em razão da “bárbara 

e cruel invasão dos tapuios, negros e cafuzos, nesta cidade”, desde o dia 14 do corrente mês, 

“pondo a cidade a saque, e durando este já sete dias, sendo preciso aos abaixo assinados, e a 

todos os súditos portugueses, para salvar suas vidas, lançar mãos das armas, unidos a uma parte 

da guarnição da mesma Corveta”, sem isso o número de vítimas teria sido ainda maior, dada a 

“ferocidade dos invasores, que não poupam pessoa alguma, nem sexo, nem idade, sendo causa 

de tantas desgraças somente o Governo Central do Brasil”, em seguida os mesmos autores 

enumeram os seus motivos: 

 

“ - 1º porque conhecendo perfeitamente desde 1833, o estado anárquico, e revoltoso 

desta Província, e a necessidade de uma força respeitável para conter os facciosos, 

principalmente depois dos sucessos de janeiro e fevereiro do ano próximo pretérito, 

se contentou somente de mandar um presidente e comandante das armas, dando-lhe 

apenas sete soldados e um sargento, e uns poucos de navios de guerra com as 

guarnições incompletas, mal disciplinadas, a maior parte estrangeiros, e sendo 

necessário ao presidente vir de província em província, pedindo esmolas de tropa, sem 

a poder encontrar, senão no Maranhão, e no pequeno nº de 100 soldados úteis; - 2º 

porque aos abaixo assinados senão fez aviso prévio do estado de fraqueza em que se 

achava a Província, para eles poderem com tempo embarcar suas fazendas e o que 

tivessem de mais precioso; - 3º porque o mesmo Presidente confessa no ofício, que 

 
531 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 14. 07-08-1835. 
532CLEARY, David. Op. Cit. p. 151. Documento em que John Hesketh, vice-cônsul britânico no Pará, entendeu o 

início da revolta como uma insatisfação com as reformas constitucionais. 
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dirigiu ao comandante desta Corveta, em data de 19 do corrente, que a Cidade se acha 

neste miserável estado, por falta de força regular para se opor aos inimigos; - 4º 

finalmente por se não terem procurado meios de salvar a Cidade e Província e garantir 

às pessoas, tanto nacionais como estrangeiros, como é marcado na mesma 

Constituição Brasileira”533 

 

Sendo assim, nem o comandante e nem os portugueses relataram uma guerra 

antilusitana. Mas relataram uma guerra com diversos agentes sociais, embora as suas diferenças 

e motivações possam ter passado despercebidas aos olhos de quem as enxergavam como uma 

mesma multidão animalesca, apenas com fenótipos distintos. Deve-se notar ainda que o 

documento acima é uma acusação dos portugueses contra o Estado brasileiro, considerado o 

grande culpado pela Cabanagem, provavelmente uma medida tomada para fortalecer futuros 

pedidos de indenizações.  

O resultado de tudo o que foi exposto ao longo deste capítulo é que os portugueses se 

relacionaram de diversas formas dentro do governo cabano, inclusive como soldados que 

lutaram contra a continuação da guerra, mesmo que de forma obrigada pelas circunstâncias, a 

pedido do comandante Isidoro Guimarães ou obrigados por Felix Malcher entre os dias 19 e 21 

de fevereiro. Além disso, os estrangeiros, de uma forma geral, se sentiram amplamente 

ameaçados das mesmas formas que os portugueses, principalmente nas lutas de agosto quando 

a guerra passou a ser encarada como uma guerra contra os brancos em geral. Em contraste, 

como dito a pouco, com o que ocorreu em janeiro, quando a tônica maior teria sido a destituição 

de Bernardo Lobo de Sousa, motivada pela insatisfação com o Ato Adicional.  

É importante notar que os cônsules ou os comandantes não narraram um ataque direto 

e específico aos portugueses, mas situações de incertezas para todos, inclusive para os 

brasileiros e para os nacionais sobre seu cuidado. Outra coisa que deve ser notada é a pluralidade 

da guerra, de seus agentes e das suas estratégias. Diante de tal multiplicidade a explicação que 

parte do princípio de que a guerra fora motivada pelo antilusitanismo perde um pouco de seu 

sentido, porque como podemos ver os ataques não foram direcionados a um grupo populacional 

em específico, mas contra diversas pessoas e propriedades provavelmente porque 

representavam a continuidade de suas condições sociais e também por uma questão de 

estratégia em meio às lutas, como foi o caso das casas transformadas em trincheiras 

direcionadas a alcançar o palácio de governo.  

 
533 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 27. Em itálico conforme o documento consultado. 
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Justamente por causa dessa multiplicidade se encontram questões que apresentam 

explicações diferentes. Por exemplo, como explicado por Mark Harris, “um movimento que 

mesclava demandas liberais, camponesas e radicais” somente pode ser entendido como uma 

guerra racial porque foi desta maneira construída e apresentada pelos agentes repressores, 

principalmente foi uma argumentação usada por Soares de Andrea. A própria lista de 

prisioneiros da revolta indica a grande quantidade de homens brancos presos totalizando 23% 

do total, ficando somente atrás dos tapuios que somaram 28%. Para o autor, mais importante 

do que a categoria “branco” para entender os atos de violência, era o tipo de relação que as 

pessoas tinham com “detentores de cargos militares ou policiais, juízes e comerciantes”. Sendo 

assim, “a Cabanagem não foi uma guerra de “ódio de raças”, mas foi assim apresentada por 

aqueles que buscavam impor a ordem imperial.534” 

Ao que parece, entre março e agosto de 1835 a guerra passou a ser vista como uma 

guerra em geral contra os brancos. Isso teria dado as bases necessárias para que os comandantes 

estrangeiros atuassem diretamente na província. Porém, pode também ter sido a consequência 

mais direta diante da chegada dos navios franceses. Isso pode ter resultado em uma nova 

interpretação por parte dos cabanos sobre o quê significava ter forças estrangeiras ancoradas na 

província. No sentido de que significavam uma ameaça para as suas pretensões. De toda forma, 

a explicação de Harris de que tal visão de guerra racial foi usada para justificar a repressão é 

importante. Se até então os estrangeiros poderiam ter realmente interpretado dessa forma, a 

partir do momento em que Soares de Andrea dá início a sua repressão isso se torna um poderoso 

argumento. 

No final das disputas políticas de agosto de 1835, a Corveta Elisa e alguns navios 

mercantes se dirigem a Portugal levando 400 portugueses no total, entre eles o cônsul535. Outra 

coisa que deve ser notada com mais atenção é a mobilização da identidade portuguesa e 

brasileira. E como isso se apresentou como uma estratégia de vida ao longo dessas décadas, 

principalmente na Cabanagem. Uma vez que para sair da província com o auxílio do governo 

português, era obrigatório ter os seus documentos de nacionalidades dentro das normas de 

imigração. Algo que alguns dos portugueses no Pará não se preocuparam em fazer até o 

momento em que isso poderia representar a sua saída da guerra536. As fontes até agora 

analisadas têm endossado que durante o governo cabano as questões que envolviam os 

 
534 HARRIS, Mark. Op. Cit. p. 315 e 321. 
535 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 9. 
536 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. De Chegadas e Partidas: trajetórias de vidas de portugueses no Pará 

(1800-1850). Jundiaí, SP: Paco, 2018. p. 272-274. 
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portugueses se assemelhavam com as questões que envolviam os nacionais de outros países, 

com exceção de uma questão central que é a mobilização da identidade portuguesa ou brasileira 

para a criação de estratégias dentro desse cenário. Os demais estrangeiros também poderiam 

usar a sua nacionalidade para terem acesso aos benefícios do socorro de seus governos, mas, 

obviamente, não trocavam, ao menos com tanta facilidade, de identidade537.  

Ter uma embarcação de guerra de seu país de origem, ou de uma nação aliada, 

significava ter maior segurança sobre a própria vida e sobre os bens materiais, que poderiam 

ser retirados da cidade e encaminhados para outras províncias, como o Maranhão, em caso de 

novas lutas na cidade538. No entanto, Portugal enviou a Corveta Elisa por um período curto, 

apesar da grande intervenção que seu comandante afirmou ter tido durante desse tempo. Quando 

a Corveta partiu levou embora o cônsul português, o comerciante Francisco Gaudêncio da 

Costa539. Como se verá no próximo capítulo, somente em outubro de 1836 os portugueses 

passariam a ter nova representação em Belém. 

  

 
537 APEP, Códice 1059 (Cônsules 1837-1838), documento número 47. 17/07/1837. 
538 APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 23. 06-09-1835. 
539 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 272-274. 
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5. Novos desafios: A repressão aos cabanos e as consequências aos portugueses 

  

Para dar continuidade a análise das relações que existiram entre os portugueses e a 

Cabanagem é preciso levar em conta o novo contexto que tem início com a chegada do 

Brigadeiro Francisco José de Sousa Soares de Andrea. O Brigadeiro desembarcou em maio de 

1836 sob a designação da regência e tinha como principal objetivo a pacificação da província.  

O período anterior da revolta foi marcado pela instabilidade e pelos conflitos que 

existiram dentro da própria cúpula do governo cabano e da ruptura que ocorreu entre esses 

líderes e os diversos agentes sociais que compuseram a Cabanagem. Em meio a essas diversas 

demandas, que começaram com a insatisfação provocada pelo Ato Adicional e a busca de 

maiores espaços políticos entre os líderes cabanos, estão os portugueses que residiam no Pará. 

Como demonstrado no capítulo quatro, brasileiros, portugueses e os demais estrangeiros, em 

meados de agosto, passaram a entender que a guerra se dava contra os brancos em geral. De 

modo que a Cabanagem, ao longo de seu primeiro ano, foi interpretada de duas maneiras pelos 

residentes da província. Primeiro foi entendida como uma insatisfação contra as mudanças 

constitucionais e contra aquele que até então era o presidente, em um segundo momento, passou 

a ser interpretada como possuidora de características de uma guerra contra a população 

branca540.  

O que se pretende ter como foco de análise neste capítulo é a relação que se estabeleceu 

entre os portugueses e a Cabanagem a partir do momento em que se inicia de forma mais 

aprofundada a repressão aos rebeldes em Belém, a partir do mês de maio de 1836. Esse período 

trouxe novos desafios a todos os moradores, mas de forma específica os portugueses foram 

afetados justamente por conta de sua identidade e pela continuidade da interpretação por parte 

das autoridades de que a Cabanagem teria sido uma luta para dar fim aos brancos541.  

Essa situação se torna complicada na medida em que por serem homens, livres e brancos 

deveriam prestar serviços militares dada a necessidade de conter a revolta. Mas por serem 

estrangeiros poderiam ser dispensados do serviço obrigatório. No entanto, não havia um meio 

concreto de determinar a nacionalidade dessas pessoas, primeiro porque a identidade brasileira 

 
540 Cf. narrativa apresentada pelo comandante Guimarães e subsidiada pelos ofícios transcritos no mesmo 

documento, já apresentados no capítulo quatro. GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os 

Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 27. Cf. ofício 

enviado pelo cônsul português para seu governo, avisando que a tentativa de retirar Lobo de Souza da presidência 

através de uma revolta no Acará tinha falhado. GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 245. O 

documento localiza-se em ANTT, caixa 306, documento número 9 (05-11-1834). 
541 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit.  p. 27. 
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ainda estava sendo construída, o que tornava difícil distinguir brasileiros de portugueses. 

Segundo porque até a Cabanagem ter início os portugueses não fizeram questão de regularizar 

a sua situação e manter a identidade portuguesa “regulamentada” pelo consulado, e até a data 

desses eventos preferiram viver como brasileiros542.  

Isso não significa que tivessem adotado a nacionalidade brasileira, apenas que viviam 

de forma irregular sob as leis de migração portuguesa porque a possibilidade de transitar entre 

as duas nacionalidades poderia trazer benefícios, quadro que se alterou quando a Cabanagem 

começou. A partir de então, ser português era o caminho para salvar a própria vida ou ter 

garantias de que não se envolveriam na guerra como parte das tropas, por exemplo. Acontece 

que essa brecha também foi usada pelo outro lado, ou seja, para obrigar os portugueses a 

servirem nas forças militares da província. 

Praticamente a única instituição a que os portugueses poderiam recorrer era o consulado 

com sede na cidade de Belém543. A sua importância se dava em dois sentidos. Primeiro, prestava 

serviços de assistência, funcionando como um local que atuava no intermédio das necessidades 

que surgiam, como a partilha de bens entre herdeiros que viviam no Brasil ou em Portugal, a 

confecção de documentos variados, neste caso principalmente os de certificação da identidade 

portuguesa, e, por fim, garantiam a proteção aos nacionais. Em segundo lugar, sua importância 

se dava pelos serviços efetuados para o interesse de Portugal, entre eles estava o controle de 

entrada e saída de portugueses na província, a atualização do Ministério português sobre a 

situação política na região norte do país, o que poderia variar desde assuntos sobre a Cabanagem 

até o consumo local de produtos manufaturados, como os vinhos. Por fim, fazia o controle de 

embarcações no porto e de suas cargas; inclusive averiguando denúncias, por exemplo, de 

cargas de tráfico irregular de escravos544. 

Sendo assim, nos casos em que os portugueses necessitassem questionar a sua 

permanência no serviço obrigatório recorriam ao consulado, que dava início a tentativas de 

negociações com o governo local para a solução desses problemas. No entanto, essas soluções 

eram limitadas e a insistência por parte do consulado acabou gerando desentendimentos 

constantes com o presidente Andrea. Essa problemática, como dito, tem início com a 

presidência do Brigadeiro Andrea e foi constante até o final da revolta.  

 
542 GUIMARÃES, Luiz Antonio Valente. Op. Cit. p. 252 - 253. 
543 O interior da província passou a ter um vice-consulado em novembro de 1839. 
544 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 58 (15-06-1837) e 

65 (24-07-1837). Apesar das suspeitas, em nenhum momento o cônsul português disse que foi encontrado sinais 

de tráfico irregular, apenas denúncias sobre o brigue Amália. No entanto, esse brigue circulava constantemente 

entre o Pará e o Maranhão, realmente se tratando de tráfico irregular de escravaria, constatado pelo consulado 

britânico. CLEARY, David. Op. Cit. p. 188 e 189. Documento datado de 17 de dezembro de 1835. p. 273. 
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Portanto, trata-se de um contexto importante para se entender não somente o papel 

desempenhado pelo consulado e as implicações que disso poderiam ocorrer, como também é 

um período em que as relações dos portugueses com a revolta sofrem algumas mudanças. Para 

tanto, o período aqui tratado se inicia com a volta dos portugueses que fugiram em agosto de 

1835 e com a chegada do novo cônsul.  

Apesar da nítida importância que essa instituição tinha, os portugueses residentes na 

província estavam sem um cônsul desde agosto de 1835. O novo cônsul, Fernando José da 

Silva, somente chegou na cidade quando Soares de Andrea já tinha começado a exercer o seu 

cargo e as suas ações repressoras. Junto com ele também voltaram alguns dos portugueses que 

nas lutas de agosto tinham fugido na Corveta Elisa e que agora haviam voltado para tentar 

reaver as suas perdas. O que se pode perceber, no entanto, é que a volta foi demorada porque a 

discussão sobre quem pagaria as passagens foi longa e durou de fevereiro até o final de julho, 

no mínimo.  

Como explicado, uma parte dos portugueses que residiam no Pará embarcaram rumo a 

Portugal para fugirem da guerra em agosto de 1835545. Durante a estada em Portugal, se 

depararam com a necessidade de manter a administração de seus bens, pois tinham deixado na 

província os seus negócios, que muitas vezes eram a sua única fonte financeira546. Sendo assim, 

em 4 de fevereiro de 1836, passaram a pedir ao Governo português que alguma medida fosse 

tomada para que as suas fortunas e as fortunas de quem não havia conseguido sair da província, 

fossem protegidas. Entre outras coisas, alegaram que somente emigraram “em razão dos 

sucessos revoltosos e anarquistas, que assolaram aquela infeliz cidade e parte da província em 

agosto do ano passado, salvando apenas as suas vidas e deixando tudo quanto possuíam e 

tinham adquirido à custa de tantos trabalhos e fadigas”547. O documento, assinado por Antonio 

Manuel e Antonio Monteiro dos Santos, representando os comerciantes em geral, foi entregue 

a Fernando José da Silva que assim como os comerciantes citados ainda estava em Lisboa. 

Fernando José da Silva havia sido nomeado para substituir Francisco Gaudêncio da Costa, o 

cônsul anterior, e mesmo antes de chegar ao Pará deu início aos seus trabalhos no cargo e 

remeteu a dita representação ao Ministro dos Negócios Estrangeiros548.  

O pedido escrito pelos comerciantes em questão era para que seus bens fossem 

transportados para Portugal e, desse modo, pudessem se estabelecer novamente na vida 

 
545 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 7-9. 
546 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 1. Todos os 

documentos citados tiveram a ortografia atualizada. 
547 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 1.  
548 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 3. 04-02-1836. 
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comercial coisa que, diziam eles, faziam desde as suas primeiras infâncias. Para tanto, pediram 

também que navios de guerra fossem enviados para Tatuoca, localizada a “pouca distância da 

barra da cidade de Belém” e onde estava “ancorada uma escuna brasileira abrigando e 

protegendo o comércio do interior e abrindo comunicações com as diferentes Vilas”549. Por 

tanto, utilizando-se todo o aparato instalado em Tatuoca, se poderia ter acesso a esses bens no 

interior do Pará sem que os rebeldes pudessem alcançá-los, provavelmente porque Tatuoca 

contou com algum grau de proteção fazendo com que fosse possível administrar parte da 

província por lá. 

Na ótica desses comerciantes, sem um navio de guerra apropriado o governo português 

não estaria fazendo a proteção necessária, “porque o comércio que ali se faz, tanto na cidade 

como no interior é feito pelos portugueses que estão espalhados por toda a província, possuindo 

grandes riquezas em bens e em gêneros”. Explicaram que por causa da guerra, o comércio entre 

o Pará e Portugal estava de todo interrompido, mas que poderia ser promovido se fosse 

concretizado o envio desses navios para representarem aos súditos portugueses “e prover de 

pronto e judiciosamente a qualquer caso extraordinário que possa ocorrer”550. O cônsul reforçou 

o argumento dos comerciantes, afirmando que dessa maneira poderiam voltar os “adotados”, 

nascidos em Portugal e que, sendo assim, trarão ao país imensos cabedais. Os custos para tal 

envio poderiam ser cobrados, em parte, dos súditos no Pará551. 

Apesar das diversas justificativas, o pedido não foi concedido pelas autoridades do 

Governo. Uma embarcação de guerra seria enviada ao Brasil, mas com destino ao Maranhão e 

não ao Pará, como haviam pedido. Fato que motivou outra reclamação, mais de dois meses 

depois, feita pelo cônsul, na data de 30 de abril, em que dizia ser necessário uma embarcação 

em Belém para proteger os negócios dos súditos, que estavam “inteiramente abandonados desde 

os desastrosos dias 14 a 24 de agosto de 1835, dia em que a corveta portuguesa Elisa deixou 

aquele Porto”552. Além disso, estavam naquele “reino e mesmo no arquipélago dos Açores 

muitos súditos portugueses, que não tendo meios de pagar suas passagens, imploravam ser 

transportados em navios de guerra que o governo destinou para o Pará, a fim de serem 

restituídos a posse e uso de suas fortunas”553. Sendo assim, este pedido feito no final de abril, 

previa uma situação diferente da apresentada em fevereiro, quando esse grupo pretendia 

transferir as suas fortunas do Pará ao reino de Portugal. Com o passar dos meses, muito 

 
549 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 1.  
550 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 1. 
551 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 3. O termo “adotados”, 

escrito com aspas, está no documento. 
552 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 4. 
553 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 4. 
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provavelmente diante da falta de meios em continuarem com suas vidas no reino, os 

comerciantes precisavam de ajuda para voltar ao Pará. 

Esses emigrados, conforme são chamados na documentação, não tiveram os seus 

pedidos de socorro aceitos plenamente. O que obrigou o cônsul a solicitar ajuda novamente ao 

governo, em 18 de junho, data em que enviou correspondência ao Ministro e Secretário do 

Estado dos Negócios Estrangeiros, explicando que  

 

“Os portugueses emigrados da província do Pará, todos, em geral tem abundantes 

meios de subsistência, mas em suas casas e no centro de seus interesses, fora dos quais 

poucos são então aqueles que podem dispor de cabedais, ou contar com Socorro. Eles 

não premeditaram nem puderam prevenir uma tão insólita agressão e tão completo 

transtorno que foi tão rápido, imprevisto, e geral, que só na presença dos próprios 

anarquistas, e já nas próprias casas espoliadas é que a maior parte destes conheceram 

o mal, abandonando então absolutamente tudo para salvar somente a vida. Em tal 

estado de miséria, e nudez apareceram eles neste reino que o Governo de S. Magestade 

lhes mandou dar uma única e pronta prestação. São pois estes desamparados que têm 

implorado passagem gratuita: e eles talvez a não poderão gozar”554.  

 

Além de precisarem das passagens gratuitas, a penúria era tanta que os emigrados 

pediam mantimentos para se sustentarem durante a longa viagem e que também fossem 

gratuitos porque, caso contrário, não poderiam embarcar mesmo que a passagem fosse 

concedida. Fernando José da Silva, sendo assim, faz um papel de negociador entre o governo e 

os emigrados. Diante do impasse, fez uma proposta que se “pelo apuro em que o Estado se acha, 

não fosse possível dar [ração] gratuita, fossem eles debitados pela sua soma total até que 

apossados de seus cabedais [...] a satisfaçam por um pronto pagamento”555.  

Apesar do comprometimento de que os portugueses iriam ressarcir o governo quando 

voltassem para as suas casas no Pará, a questão somente foi resolvida quando o próprio cônsul 

se ofereceu para pagar as passagens, o que poderia ajudar a equilibrar os custos de enviar a 

Corveta, com tripulação e mais os emigrados, “com tanto que saia o quanto antes, passando-se 

letras a um, e dois meses sobre o banco, ou contrato de tabaco, ou de onde mais proximamente 

o Governo espera receber igual quantia” ressarcindo, assim, o empréstimo efetuado por 

Fernando José556.  

Com isso, foi resolvida a questão de que os emigrados poderiam voltar com passagens 

e mantimentos sem custos imediatos, ou até mesmo de graça. Mas se iniciou uma outra 

 
554 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 5. 18-06-1836. 
555 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 5. 18-06-1836. 
556 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 6.  
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discussão sobre o tempo em que a Corveta ficaria no porto de Belém, para fazer a proteção dos 

nacionais e do cônsul. Fernando José alegou que mesmo diante da série ininterrupta de 

sanguinolentas revoluções, em que se via todo tipo de tratamento feroz e bárbaro, não havia 

desde agosto uma embarcação de guerra. Ou seja, não havia um lugar de refúgio aos 

portugueses. Por isso escreveu ao Ministro, em 11 de julho, dizendo que a “Corveta que vai 

conduzir os emigrados”, e a ele “na qualidade de cônsul geral, fique estacionada naquele porto 

por suficiente tempo a ver o aspecto que apresenta o país em geral depois de restaurada a 

província”557.  

Resolvidas essas questões referentes a viagem, os emigrados e o cônsul chegaram na 

província somente no início do mês de outubro de 1836558. O cônsul não conseguiu o seu intento 

de manter a embarcação de guerra, que depois de Belém se deslocou ao Maranhão, pois, nas 

palavras do comandante, havia a possibilidade de tumulto em decorrência da eleição de 

deputados devido a grande divergência entre os dois partidos locais559. 

Depois de enfrentarem todas essas dificuldades para saírem de Portugal, Fernando José 

da Silva e os emigrados chegaram ao Pará quando o contexto da guerra já tinha se alterado, de 

maneira que a cidade estava sob o governo de um novo presidente, enviado pela regência, o 

militar Francisco José de Sousa Soares de Andrea. Apesar de ser reconhecido como o 

responsável de colocar um fim na Cabanagem, a sua forma de tentar controlar a região acabou 

por interferir nos modos de vida dos moradores lusos. Além disso, como veremos melhor 

adiante, diversos outros problemas atingiram a esse grupo, como a limitação do trabalho do 

cônsul Fernando José da Silva, a pouca presença de um navio de guerra e a diminuição de venda 

dos produtos portugueses na província, que passaram a ter uma maior concorrência560. Essas 

questões impactaram na maneira como os portugueses passaram a viver durante a Cabanagem, 

porque atingiram questões centrais para a suas vidas cotidianas, como a proteção de seus bens 

e principalmente suas identidades como estrangeiros.  

Como dito, a repressão em Belém teve início através da chegada de uma nova esquadra 

brasileira enviada pelo Rio de Janeiro, encarregada de trazer o novo presidente. Acumulando, 

assim como o Marechal Manoel Jorge Rodrigues, o cargo de Governador das Armas. Francisco 

de Souza Soares de Andrea dá início, então, a uma repressão extremamente violenta561. 

 
557 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 7. 11-06-1836. 
558 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 8-13. 
559 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 16. 16-10-1836. 
560 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 30 (21-12-1836) e 

31 (30-12-1836). 
561 RAIOL, Domingos Antônio. Op. Cit. p. 975. Embora Raiol critique a repressão, também achou que foi 

necessária. 
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Com a chegada de Soares de Andrea e sua esquadra, com cerca de 1800 homens, os 

cabanos abandonaram a cidade de Belém e passaram a concentrar as suas atividades no interior 

da província. A retirada tinha por base vários fatores, como dificuldades crescentes que 

afetaram a estabilidade do governo de Eduardo Angelim, carestia, mas principalmente a falta 

de pólvora562.  Como pudemos ver no capítulo anterior, a pólvora foi um produto de guerra 

importante, usado de todos os lados e a sua falta fez, inclusive, com que uma embarcação de 

guerra inglesa precisasse recuar563. Ou seja, foi um produto de grande valia dentro das 

estratégias de luta na cidade e sua falta não era questão de pouca importância. 

Outro importante aspecto que alterou o contexto da guerra é que Soares de Andrea foi 

enviado ao Pará para aplicar uma medida controversa e que tinha como objetivo reenquadrar a 

província: a suspensão das garantias individuais. Claro que durante os três governos rebeldes 

não se pode dizer que a constituição foi observada, nem tampouco qualquer tipo de tratado com 

os outros países, visto que o consulado francês foi invadido ou que os comandantes tinham 

planos de tentar desembarcar e controlar Belém caso um presidente não chegasse com 

brevidade, ainda que isso tenha sido narrado somente pelo comandante português. Mas nesse 

caso em específico, a suspensão partiu do próprio governo brasileiro e, apesar de ter sido uma 

questão muito debatida no Parlamento antes de ser aprovada, a regência escolheu Soares de 

Andrea para aplicá-la. Conforme Luís Balkar, a escolha se deu porque entre 1829 e 1831, este 

militar foi o governador das armas na província e conhecia a região. Além disso, seu 

temperamento já era conhecido através de suas recentes ações em comandar forças repressivas 

em outras províncias564. 

As discussões na Câmara começaram em junho de 1835. No dia 23 daquele mesmo mês, 

diversas proclamações dos rebeldes, entre outros documentos, foram lidos e a comissão 

responsável pelo assunto decidiu, no mesmo dia, dar um parecer favorável à proposta da 

suspensão, que havia sido enviada pelo próprio governo565. Como explicado pelo historiador 

André Machado, não foi uma tarefa fácil convencer deputados e senadores para que aprovassem 

essa medida. O texto apresentado passou por revisões de diversos tipos e seu grau de restrição 

passou a ser muito criticado como, por exemplo, a permissão de forças policiais invadirem casas 

no período da noite ou a criação de tribunais especiais. Foram quase três meses de muitos 

 
562 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra: os debates no Parlamento em 

torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Op. Cit. p. 13. 
563 GUIMARÃES, Isidoro Francisco. Memoria Historica sobre os Ultimos Successos do Para: [Izidoro Francisco 

Guimarães]. Na Typ. de C. J. da Silva, 1836. p. 8. APEP, Códice 993 (Cônsules 1835-1836), documento número 

18. 
564 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta. Op. Cit. p. 105. 
565 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra. Op. Cit. p. 3. 
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debates até que os parlamentares chegaram a uma proposta final, que limitava muito a proposta 

original vinda do Ministério da Justiça566.  O texto sancionado, demonstrando a força do 

Parlamento e a força das defesas dos direitos do cidadão, foi que o presidente poderia colocar 

para fora da província os suspeitos e se limitar ao prazo de seis meses de suspensão. As casas 

não poderiam ser revistadas de noite, assim como um tribunal especial também não passou pela 

aprovação567. No entanto, “Andréa não parecia compartilhar das preocupações expressas nos 

debates do Parlamento que visavam assegurar que a suspensão das garantias constitucionais 

não fosse a autorizações para o arbítrio”568. Ou seja, o presidente não observou a aplicação da 

suspensão na forma como o Parlamento aprovou, depois de tanto tempo debatendo a questão. 

Isso fez com que Andrea exercesse uma presidência marcada pelo seu caráter autoritário. 

 

5.1. Soares de Andrea, aspectos de uma presidência 

 

A suspensão das garantias constitucionais é parte importante para compreender o perfil 

de Andrea, e isso pode ser observado através das manobras efetuadas para esconder o conteúdo 

e o tempo real da suspensão. Essa atitude tem relação direta com a maneira com que Andrea 

entendia a natureza da província e os seus moradores que, caso fossem cabanos, além de tudo, 

eram caracterizados como selvagens. Por isso, as leis e as suas formalidades eram entendidas 

como permissivas demais aos criminosos e, neste caso, permissivas aos criminosos 

selvagens569.  

Parte das consequências da suspensão das garantias podem ser observadas na forma 

como a questão do brigue Clio foi encarada, porque a investigação se deu em conjunto com o 

comandante inglês e diversas formas de desrespeitos às leis podem ser observadas. No entanto, 

apesar dessas questões, Andrea teve o respaldo da Secretaria de Negócios Estrangeiros do 

Brasil, que achou de bom tom o relacionamento estabelecido entre as duas partes570.  

A resolução dessa questão, até então, estava nas mãos do Marechal Manoel Jorge 

Rodrigues. Mas com a sua chegada em Belém, Andrea passou a ser o responsável pelo caso. 

Dois moradores de Salinas já estavam presos, pois eram acusados de serem os culpados. No dia 

30 de maio, um juiz da província foi levado pelos ingleses até a embarcação Regeneração para 

 
566 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra. Op. Cit. p. 3-9. 
567 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra. Op. Cit. p. 9. 
568 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra. Op. Cit. p. 13. 
569 Moura, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 34. 
570 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 25. 14-02-1837. 
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que os presos pudessem fazer o seu próprio relato sobre o ocorrido571. Estavam presos John 

Priest e Manoel Maria Monteiro, e a partir de seus depoimentos novas buscas em Salinas foram 

realizadas572. No entanto, pouco tempo depois do recolhimento dos depoimentos, Priest morreu 

na prisão573. Quanto a Manoel Maria Monteiro cabe dizer que em 1842 foi anistiado pelo 

Império574. 

No entanto, ainda em 1836, Everard Home Bart575, o comandante do Racehorse, não se 

deu por satisfeito com as prisões dos dois envolvidos e pediu intervenção do Encarregado 

britânico no Rio de Janeiro, informando que os “criminosos restantes estão presos no porão da 

Corveta Defensora, prisão na qual nenhum homem poderá viver muito”. Afirmou que enviará 

todos os “papéis necessários para que se julgue se é necessário mudar a lei para que o Presidente 

possa sentenciá-los pelo Conselho de Guerra”. Uma vez que “sem a alteração todos escaparão 

das punições, ou pela morte prematura na Corveta ou porque as Leis Civis do Império são 

brandas, podendo ocorrer um julgamento com castigos brandos perto do crime ou até mesmo 

inocentados”576.  

Andrea também compartilhava do pensamento de que as leis que puniam os criminosos 

eram brandas e chegou a escrever ao Rio de Janeiro, dizendo que a Inglaterra faria bem se 

retirasse os culpados à força577.  Ou seja, os dois militares, tanto Soares de Andrea como Everard 

Home Bart, pensavam da mesma forma sobre as leis do Império, inclusive, como podemos ver 

por esta correspondência, chegando ao ponto de empenhar-se em alterar a lei para condicioná-

la a esse julgamento de forma específica. O arbítrio com que Andrea exercia o seu poder de 

presidente também se nota pelo fato da Corveta Defensora ser uma prisão quase temporária, 

uma vez que os presos não viviam muito, sendo esta situação de conhecimento dos 

contemporâneos, como se observa acima, pela fala de Home Bart. O mesmo pode ser 

compreendido pela fala do cônsul inglês quando tomou conhecimento de que Antonio Carlos, 

 
571 Segundo Luís Balkar, além da Corveta defensora, a corveta Regeneração, a escuna Fluminense e a charrua 

Carioca, também foram usadas como prisões de mar durante a Cabanagem, mas a Defensora foi a embarcação que 

teve um papel principal. Cf. PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta. Op. Cit. p. 103. 
572 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 58 (15-06-1837) e 

60 (27-06-1837). 
573 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 70. 18-09-1837. 
574 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 76.  
575 Everard Home Bart, como dito, foi o comandante da Corveta de guerra inglesa batizada de Racehorse. Ele se 

comunicou diversas vezes, principalmente com o presidente Soares de Andrea. Até o momento não foram 

encontradas mais informações sobre esse comandante, mas ele foi enviado diretamente para tratar as questões que 

envolviam o Clio. Na maioria das vezes as comunicações se deram em torno desse assunto. 
576 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 82. 31-10-1837.  
577 MACHADO, André Roberto de A. O direito e o arbítrio em tempos de Guerra. Op. Cit. p. 12. 
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um dos acusados dos assassinatos do Clio, havia sido preso na Defensora: o cônsul pediu que 

alguém fosse enviado para vê-lo por que caso morresse, poderia ser identificado578. 

Como explicado por Luís Balkar Pinheiro, a Corveta Defensora abrigou a maior parte 

dos presos durante a Cabanagem. Ao analisar 5 dos 6 códices existentes sobre os registros de 

presos em cadeias nos porões dos navios durante a Cabanagem, o pesquisador notou que há 

uma irregularidade no preenchimento da identificação dos presos, problema também notado 

pelo presidente Bernardo de Souza Franco, que substituiu Soares de Andrea em meados de 

1839. Bernardo de Souza Franco achava problemática a forma como os registros foram feitos 

porque afetava os procedimentos de soltura, uma vez que um mesmo preso poderia ser 

confundido com outro sem que o motivo da prisão de cada um ficasse claro às autoridades579. 

 Para o historiador, essa irregularidade demonstra a constante necessidade de que os 

registros fossem atualizados, seja porque novas buscas eram efetuadas no interior do Pará, seja 

pela alta taxa de mortalidade dos prisioneiros. Mas essa falha nos registros demonstra também 

a própria cumplicidade das autoridades com a alta taxa de falecimento dentro da Corveta580. 

Pode-se dizer que não havia interesse e nem motivos para fazer corretamente o registro dos 

presos. Significativo disso, é a fala de Soares de Andrea de que prenderia a todos dentro da 

Defensora, mesmo quando faltasse espaço, porque acabariam morrendo asfixiados ou por 

moléstias581. Dessa forma, embora os códices dos presos sejam extremamente interessantes, 

acabam por não representar uma amostragem populacional de quem seriam os cabanos, dado 

que os problemas com as anotações são muitos, a ponto de um dos presidentes se queixar disso.  

Apesar de manter um perfil, no mínimo, autoritário, Andrea ao menos pareceu não ter 

encontrado muitas resistências por parte dos paraenses para implementar a repressão aos 

cabanos, com exceção dos portugueses aqui abordados. Conforme explicado por Danielle 

Moura, apesar das medidas tomadas e da expansão do prazo da suspensão das garantias, Andrea 

conseguiu a aprovação de muitas de suas propostas na Assembleia. Para a autora, o presidente 

estava em convergência com os interesses da elite local, além de ter recebido congratulações 

dos deputados. Analisando também as correspondências trocadas entre padres, juízes, 

promotores e comandantes do interior, Moura destaca que embora não se possa afirmar a 

existência de um discurso uníssono, havia manifestações de apoio desses sujeitos582. 

 
578 APEP, Códice 1059, (cônsules 1837-1838), documento número 99. 
579 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta. Op. Cit. p. 100. 
580 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta Op. Cit. p. 100-104. 
581 PINHEIROS, Luís Balkar Sá Peixoto. Nos subterrâneos da Revolta Op. Cit. p. 110. 
582 MOURA, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 23. 
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Somente em 1838, durante a primeira sessão da Assembleia Provincial é que Andrea 

daria alguma satisfação sobre a suspensão das garantias. Em seu modo de entender a situação, 

baseado em sua visão sobre a natureza dos cabanos e sua “sede de sangue”, o “estado de guerra” 

que existia na província tinha autorizado “atacar o inimigo por todos os modos, até lhe aniquilar 

a força, e para isto ter efeito foi preciso prescindir das formalidades com a que a lei escuda os 

criminosos”583. Frase muito citada, mas que demonstra de forma resumida a sua atuação 

enquanto exercia o cargo de presidente. Além dessa visão animalizadora sobre a multidão 

cabana, a qual o presidente compartilhava com outros homens de seu tempo, existiam outras 

particularidades de sua presidência que nos permitem entender melhor sua relação com outras 

parcelas da população. 

Como parte de suas estratégias para reprimir a revolta, ainda antes de sua chegada 

começou a fazer uma articulação para ter acesso aos itens que fosse precisar. A situação em 

toda a província era de instabilidade e de incertezas e, em partes, isso se dava pela carestia e 

falta de mantimentos. Sabendo dessa situação, quando o Brigadeiro ainda estava na Bahia, em 

janeiro de 1836, escreveu ao Encarregado dos Negócios do Brasil em Washington e enviou uma 

lista de itens que, na opinião de Andrea, seriam importantes nos seus primeiros meses de 

governo. Por falha na comunicação, o Encarregado somente enviou os itens muito tempo 

depois, e somente no mês de setembro as duas embarcações com o carregamento chegaram na 

província. Esse episódio mostra a estratégia elaborada por Andrea e o espaço que ele tinha para 

criá-la. Mas além de mostrar a antecipação do presidente, evidencia parte de sua personalidade 

e como, apesar de tudo, o seu governo em Belém ainda enfrentava certas instabilidades. 

Isso porque o atraso nas embarcações não passou despercebido ao presidente, que 

enviou uma longa resposta ao Encarregado. Principalmente nos trechos finais, a 

correspondência ganha tons de reclamação e queixa e, talvez, carregue ainda um pouco de 

ironia: 

 

Como Vossa Excelência parece lançar sobre o meu modo de expressar-me, a culpa de 

não terem vindo mais cedo os mantimentos para esta Província, tratarei de me 

justificar. Confesso que escrevo de Ordinário apressadamente, e que não estudo muito 

as palavras aproveitando-me sempre das primeiras que me ocorrem. Por esta causa 

depois de ter dito a Vossa Excelência a dúvida em que estava se os Ofícios que então 

lhe enviava eram as primeiras ordens que lhe iam chegar, as mãos, disse em seguida 

= E é por isto que passo a explicar-me com Vossa Excelência sobre as coisas que mais 

urgentes me parecem, e que espero Vossa Excelência porá em andamento com a 

brevidade possível = Pareceu-me então, e ainda me parece agora, que as coisas 

 
583 Discurso com que o presidente da província do Pará fez a abertura da 1ª sessão da Assembleia Provincial no 

dia 2 de Março de 1838. p. 16. 
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urgentes postas em andamento com a brevidade possível não devem ter muita 

demora584. 

 

Para o Brigadeiro, a brevidade com que as cargas de mantimentos deveriam chegar era 

urgente. Em ofício enviado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em 08 de novembro de 

1836, Soares alegou que dependeu disso a procura e prisão de Eduardo Angelim, porque com 

a chegada de comida se pode enviar tropas por longos dias pelos matos para dar seguimento a 

sua busca585.  

Mas além dos mantimentos poderem sustentar uma longa procura pelo último dos 

presidentes cabanos, a comida e os demais itens de primeira necessidade representavam a 

própria estabilidade de Belém. Segundo a continuidade da correspondência entre o presidente 

e o Encarregado em Washington, a situação na província era dramática e a falta de mantimentos 

era generalizada, por isso a demora era ainda mais preocupante: “Se eu tive a culpa estou bem 

castigado, que passei dias de bastante tormento, em uma província sem recursos, e sem ter uma 

libra de carne para dar as forças do Mar e Terras, e sem dinheiro para comprar qualquer coisa 

que aparecesse e pudesse distribuir-se”586.  

A falta desses itens, sendo assim, era grave. Mas a falta não se fazia somente com a 

comida, ainda havia falta de outros bens que, na visão de Andrea, poderiam ter evitado o avanço 

cabano. O que o presidente queria que tivesse chegado na província eram alguns barcos a vapor:  

 

Muita falta me tem feito as Barcas de Vapor, e continuam a fazer. Não é calculável 

quantos contos vale a segunda queda das Vilas do Amazonas nas mãos dos rebeldes, 

que de certo não caiam tendo eu as Barcas, e que por falta de muito pronto socorro 

que elas poderiam prestar-lhe foram massacrados muitas das que tinham escapado a 

primeira matança587. 

 

 
584 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.01, documento número 168. 05-10-1836. 
585 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.01, documento número 167. 08-11-1836. 
586 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.01, documento número 168.  
587 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.01, documento número 168. 
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Portanto, embora tenha conseguido se manter na presidência, a Cabanagem continuou 

no interior. O mapa abaixo representa o avanço dos cabanos pelas vilas e localidades da 

província, principalmente entre os anos de 1835 e 1836588. Em alguns momentos essa situação 

atingiu a estabilidade do presidente em Belém, como o documento acima mostra. 

 

Exemplo dessa instabilidade foi narrado por Fernando José da Silva ao Ministro de 

Estado dos Negócios Estrangeiros, Visconde Sá da Bandeira, em correspondência escrita em 

janeiro de 1839. O ofício informava que quatro homens estavam presos na corveta Defensora, 

entre eles um padre vindo do sertão e o seu irmão, junto com outro padre e professor de filosofia 

em Belém, além de um quarto sujeito chamado apenas de Aragão. Contra eles pesava a 

acusação de planejar assassinar o presidente Soares de Andrea dentro do palácio de governo. 

Ao que parece esses homens estavam se organizando em Cametá e chegaram muito próximo 

de seu intento, somente não colocando o plano em prática porque uma denúncia chegou a 

tempo. Na visão do cônsul português, depois dessas prisões a cidade deveria esperar pelas 

consequentes reações589.  

 
588 O mapa foi produzido através de informações retiradas de PEREIRA, Thailana de Jesus Cordeiro. A suspensão 

constitucional no Pará com a Lei nº 26 de 22 de setembro de 1835 e as medidas para a repressão aos cabanos 

(1835-1840). Dissertação de Mestrado, UFPA, 2018 e RAIOL, Domingos Antonio. Motins Políticos ou História 

dos principais acontecimentos políticos da província do Pará (1821-1835). Vol. 5. Imprensa de Tavares Cardoso 

e Cia. 1890. 
589 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 130. 26-01-1839. 
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Os padres presos nesta ocasião já eram conhecidos na província, trata-se de Antônio 

Manoel Sanches de Brito, que na época da independência era missionário entre os Munduruku 

e os Mawé. Esse padre encorajava os índios a trabalharem para si mesmos e havia sido amigo 

de Batista Campos590. O segundo padre, era o seu irmão Raimundo Sanches Brito. Ambos 

lutaram a favor das forças imperiais, principalmente no interior do Pará, no Baixo Amazonas. 

Sanches Brito, que também era juiz de paz em 1836, trocou diversas correspondências com o 

também juiz de paz Manoel Aragão Bastos, muito provavelmente o Aragão citado pelo cônsul. 

Em meados de 1836, Sanches Brito se juntou a Diniz Marcelino de Souza, que até então estava 

lutando com os rebeldes em um de seus maiores acampamentos, Ecuipiranga. Juntos, se 

alinharam a um terceiro sujeito, conhecido como Bararoa. Em decorrência da luta anticabana 

promovida por esses sujeitos, a Câmara de Óbidos declarou Sanches também como o chefe 

civil do Alto Amazonas. No entanto, Andrea pretendia que o interior fosse comandado por 

militares denominados por ele, sem que arranjos como o da Câmara de Óbidos fossem 

colocados em prática, porque isso poderia gerar uma liderança fraca591. Apesar de Sanches e 

seu irmão lutarem contra os rebeldes, não lutavam a favor de Soares de Andrea e não tinham 

simpatia por sua pessoa, mas reconheciam a sua presidência. Além disso, como ressaltado por 

Mark Harris, Brito lutava contra os rebeldes alegando que as suas pretensões não eram 

realmente a liberdade dos indígenas. Ao contrário, em sua forma de entender a guerra, os 

rebeldes usavam a ideia de liberdade para terem o apoio dos índios, coisa que Sanches Brito 

não gostava592.  

Por algum motivo não explicado, em 1839 esses sujeitos resolveram se juntar para 

planejar o assassinato do presidente. Esse exemplo reforça a existência de uma guerra muito 

ampla em suas agências e explicita as dificuldades em controlar o interior. É um exemplo 

também de como os sujeitos e as tramas políticas se entrelaçam no desenrolar da guerra. Na 

verdade, Bararoa era uma freguesia no interior da província. No entanto, um ex-degradado e 

soldado anticabano, Ambrosio Ayres, tomou a localidade como seu apelido. Junto com os 

sujeitos citados, formaram uma forte resistência contra os cabanos, principalmente nas 

redondezas da Vila de Cametá. Segundo Raiol, no entanto, a história acima não havia passado 

de boato com a finalidade de levar esses sujeitos a prisão. Com exceção de Bararoa, que foi 

assassinado por um grupo de cabanos, os envolvidos foram julgados e inocentados. Além disso, 

Bararoa foi um importante personagem em Ódio de Raça, de Gomes de Amorim593. 

 
590 HARRIS, Mark. Op. Cit. p. 239 
591 HARRIS, Mark. Op. Cit. p. 292 - 297. 
592 HARRIS, Mark. Op. Cit. p. 294. 
593 RAIOL, Domingos Antonio. Op. Cit. p. 226. 
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Na mesma correspondência acima citada, se tem notícias de mais dificuldades 

enfrentadas pelo governo em Belém. O cônsul português relatou que a situação estava agravada 

porque o presidente não estaria em uma boa posição devido a falta de cabedal para o pagamento 

das tropas594. Portanto, vemos que as tropas foram um grande ponto de instabilidade ao longo 

de toda a guerra, como constantemente relatou Fernando José da Silva, mesmo em 1839, 

quando um possível ataque ao presidente poderia ter ocorrido. Demonstrando que apesar da 

suspensão dos direitos individuais e das demais formas de repressão, os cabanos continuaram 

organizados e lutando por suas demandas.  

Para o cônsul português, o responsável de todas as mazelas da província da província 

era o próprio Governo brasileiro, na medida em que era extremamente moroso para enviar 

qualquer tipo de pedido de ajuda ao presidente595. Esse sentimento de insatisfação, ou até 

mesmo de abandono, também se dava com o próprio governo português. Ao longo de todo o 

período em que Fernando José da Silva ocupou o cargo de cônsul em Belém, durante a 

Cabanagem, foram constantes as correspondências endereçadas ao Ministro em Portugal para 

informar sobre o estado de guerra que se alastrava pelo interior da província e, dessa forma, 

embasar o pedido de um navio de guerra que ficasse definitivamente ancorado no Porto da 

cidade. Durante aproximadamente quatro meses a embarcação de guerra Conde de Villa Flor 

ficou ancorada em Belém, mas seu destino permanente era a província do Maranhão. Situação 

que gerou diversos pedidos nesse sentido ao Ministério em Portugal de 1836 até 1840596.  

Os pedidos demonstram um grande receio de novos ataques. Por isso, quando tomou 

conhecimento de que o Brigue Conde de Villa Flor em breve partiria, o cônsul escreveu 

novamente ao governo de Portugal. Explicou que não se poderia retirar o Brigue do porto de 

Belém, pois os portugueses continuavam sofrendo “atrocidades dos nativos, que os odeiam e 

os detestam, sofrendo ainda mais o comércio”. Salientou, ainda, que o “sossego que se 

conquistou com a restauração é ilusório e aparente. Nessa crise que os portugueses serão 

abandonados pelo seu governo e entregues ao furor de seus inimigos irreconhecíveis”. Sem um 

navio de guerra ancorado definitivamente como faziam as demais Nações, ficariam os 

portugueses a mercê dos assaltados realizados e suas fazendas ficariam dependendo da própria 

sorte, assim como o comércio597. 

 
594 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 130. 
595 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 130. 
596 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 34, 41, 51, 67, 76 e 

272. 
597 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 67. 22-08-1837. 
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Sendo assim, como o interior continuou sob o domínio dos cabanos isso fazia com que 

a própria estabilidade de Belém fosse ameaçada, ou no mínimo, criava “motivos de uma 

fundada desconfiança” sobre a capacidade de Soares de Andrea em manter Belém sob sua 

presidência 598. Ao se comunicar com o Ministério no final de 1836, Fernando José da Silva 

explicou que Breves e o Amazonas ainda estavam repletos de anarquistas e rebeldes, por causa 

disso o presidente estava empenhado em “corrigir e aniquilar o espírito revolucionário do país, 

os ódios, intrigas e apartar interesses que a espantosa lição não amorteceu, e tem igualmente 

que vencer e aniquilar o mesmo na Tropa, que excetuando um terço foi tirada da prisão onde se 

achavam por idênticos crimes em Pernambuco”599. Entre esses soldados constantemente se via 

atos de rebeldia ou insubordinação e isso era atribuído ao fato de que eram negros ou pardos. 

Quanto aos oficiais, apesar de serem brancos foram criticados quanto ao nível de moral que 

tinham600. Além dessas questões, informava ao Ministério que os chefes dos rebeldes se 

encontravam presos, porém o processo estava paralisado porque ninguém havia comparecido 

para “jurar contra aqueles que os espoliaram de tudo, que lhes assassinaram seus mais próximos 

parentes”601. 

Os problemas com as tropas foram uma constante durante a Cabanagem, principalmente 

no governo de Soares de Andrea, que tentou obrigar a muitos portugueses para esse serviço. 

Essa questão pode ser compreendida pela necessidade de formar tropas com homens brancos, 

uma vez que o presidente tinha a compreensão de que a Cabanagem tinha o propósito de 

erradicar a população branca em geral. Soma-se a isso, a própria maneira do presidente em 

enxergar as estruturas daquela sociedade, pautado por uma perspectiva de hierarquia de raças.  

Como explicado por Magda Ricci, um dos meios defendidos por Andrea para pacificar 

a província era que o recrutamento formasse tropas com homens que não tivessem nascido na 

província, porque sob sua perspectiva os “homens de cor” nascidos na região estavam ligados 

a um “pacto secreto”, a “darem cabo de tudo quanto for branco”. Andrea narrou à Corte que 

esse pacto secreto não era uma história, mas sim um fato verdadeiro que a experiência havia 

mostrado. Por isso seria “indispensável por as armas nas mãos de outros; e é indispensável 

proteger, por todos os modos a multiplicação dos brancos”602. Esse entendimento de observar 

 
598 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 41. 01-12-1836. 
599 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 41. Como veremos 

adiante, portugueses de outras províncias também foram obrigados a irem ao Pará, não ocorrendo somente a troca 

dos presos. 
600 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 41. 01-12-1836. 
601 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 41. 
602 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 27. cf. ofício recuperado pela 

autora do presidente Soares de Andréa, datado 18 de dezembro de 1837, localizado no Arquivo Público do Pará, 

em Correspondência do Governo com a Corte, número 32, p. 29 v. 
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as tropas formadas por não brancos como um problema também foi narrado por Fernando José 

da Silva, como se pode observar acima. Como relatado pelo próprio cônsul, quase dois terços 

das tropas haviam sido tiradas “da prisão onde se achavam por idênticos crimes em 

Pernambuco”603. Soares de Andrea havia retirado essas pessoas de Pernambuco e da Bahia, e 

em troca enviou alguns dos cabanos para outras províncias, como por exemplo Francisco 

Vinagre, que foi enviado para a Farroupilhas604.  

Como as identidades entre brasileiros e portugueses ainda não tinham completamente 

se desvinculado, os portugueses se tornaram uma espécie de alvo fácil para Andrea, que 

recusava categoricamente qualquer tipo de documento comprobatório da nacionalidade 

portuguesa, recrutando-os à força para o serviço militar. Esse foi um ponto de intensos 

desentendimentos, porque Fernando José da Silva trazia para si a necessidade de proteger aos 

nacionais de seu país, mesmo que não encontrasse apoio em seu governo. Já Soares de Andrea, 

como explicado por Danielle Moura, enquadrava os cabanos como agentes da selvageria, 

caracterizando-os como uma parte ruim do mundo natural: “Homens “bárbaros” e 

“incivilizados” pela sua falta de luzes e religião; “indolentes” pela sua natureza gentílica; 

“monstros” pelos crimes que cometiam e afrontavam ou mesmo negavam a sua condição 

humana; não raro eram “ferozes”, “brutos” e “perversos””605. Por isso, o presidente tinha a 

pretensão de formar tropas com gente branca e de fora da província.  

Essa visão de Soares de Andrea gerou também atritos com o cônsul inglês, John 

Hesketh. Apesar de se entender bem com Everard Home Bart, o comandante da Racehorse, o 

mesmo não ocorreu com o cônsul daquele país. No começo de 1838, Hesketh envia a seguinte 

reclamação ao presidente: 

 

O mulato (a quem V. Ex. é servido de assim o chamar) dizendo-se Capitão de um 

Cuter Inglês, é um homem legalmente nomeado pelo o Collector e o superintendente 

da Alfândega de Sua Magestade na Ilha de Tabaco, ele apresentou no Palácio sua 

certidão de Registro e não um passaporte, e seja sua cor o que for, era bastante que 

ele era legalmente nomeado, e mais importância devia ter sido mostrada ao documento 

que ele apresentou. Não achando o navio nem corsário e nem pirata, deve 

necessariamente seguir que de necessidade é um navio que vive ao comércio de 

contrabando, os argumentos usados para justificar tal suspeita são tão absurdos que 

não quero deter o tempo de V. Ex. em os refutar, mas remeterei este mais documento 

ao governo de Sua Magestade o qual se possível for concorre mais para provar a 

inocência das partes interessadas e a legalidade da viagem do navio606. 

 

 
603 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 41. 
604 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária. Op. Cit. p. 27. 
605 MOURA, Danielle Figuerêdo. Op. Cit. p. 40. 
606 APEP - Códice 1059 (Cônsules 1837-1838), documento número 94.  
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O Cuter havia sido impedido de seguir viagem porque foi acusado de transportar 

irregularmente cascos de tartaruga, mas segundo o cônsul tudo estava registrado e dentro das 

normas do porto da cidade607. Seja como for, o documento deixa claro que o fato da embarcação 

ser capitaneada por um não branco foi um fator importante para as desavenças entre o cônsul e 

o presidente, a ponto dos documentos oficiais apresentados pelo capitão serem inutilizados. O 

documento é interessante e bastante importante por exemplificar os desentendimentos causados 

pelo presidente com outras autoridades. Sendo mais um dos exemplos em que Andrea 

demonstra sua forma de entender a realidade através da hierarquia das raças dentro das 

sociedades608. Os argumentos levantados pelo cônsul inglês são um contraponto importante, 

dentro dos limites do século XIX, a essa visão. Além disso, o presidente desconsiderava os 

documentos conforme a sua própria vontade, na medida em que eles não respaldavam as suas 

intenções. No caso do cuter inglês, Hesketh é enfático: “seja sua cor o que for, era bastante que 

ele era legalmente nomeado, e mais importância devia ter sido mostrada ao documento que ele 

apresentou”. Sendo assim, esse foi um dos principais aspectos da presidência de Andrea: a 

maneira pouco amistosa com que se relacionava com demais postos de poderes, ainda que 

limitados e estrangeiros. Como dito, este também foi ponto de conflito com o cônsul português. 

 

5.2. Portugueses ou Brasileiros? A formação das tropas e o alistamento dos moradores 

 

Em 30 dezembro de 1836, o cônsul português escreveu duas vezes ao presidente pedindo 

a baixa de Bernardo José Vieira Coutinho do serviço militar, sem que houvesse a necessidade 

de o sujeito apresentar-se ao seu Comandante, uma vez que era português paisano e não 

brasileiro. A sua nacionalidade fazia com que ele não fosse obrigado a seguir as leis militares 

de um país estranho. Além disso, Coutinho se achava reservado para o Corpo Cívico e não 

deveria seguir as formalidades dos Copos Regulares. Para o cônsul, a formalidade e validade 

de documentos produzidos por aquela instituição portuguesa eram suficientes e teriam validade 

em todo o Império brasileiro609. Apesar dos esforços, Coutinho até aquela data não conseguiu 

ser isento do serviço. Pior do que isso, dias depois desse primeiro pedido o cônsul precisou 

solicitar a sua liberdade, após Coutinho ter sido preso, sem acusação formada, por ter se 

 
607 APEP - Códice 1059 (Cônsules 1837-1838), documento número 86. 28/02/1838. 
608 Cf. GOULD, Stephan J. A Falsa Medida do Homem. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 18, a ciência 

contribuiu para um “o contexto cultural de uma sociedade cujos líderes e intelectuais não duvidavam da pertinência 

da hierarquização social, com os índios abaixo dos brancos, e os negros abaixo de todos os outros”. Embora Andrea 

não fosse um cientista, e sim um militar, essa frase resume como se deu a sua atuação na Cabanagem, fazendo um 

corte racial da situação a todo momento. 
609 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 31. 30-12-1836. 
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despedido do serviço militar. Coutinho estava servindo no corpo cívico depois de ter se 

voluntariado para restaurar a província, mas naquela data queria a sua dispensa610.  

No dia 17 de janeiro de 1837, o cônsul foi duramente respondido pelo presidente. 

Respondendo especificamente sobre o caso de Coutinho, Soares afirmou que o sujeito  

 

alistou-se voluntariamente na Guarda e fez serviço sem se lembrar que era Português, 

até que um dia se lembrou de o querer ser e logo que fez o Requerimento, julgou-se 

desobrigado de tudo e cometeu algumas insubordinações pelas quais foi preso como 

devia ser. Não obstante logo que teve cabal certeza de que podia ser considerado 

Português, bem que filho de pais brasileiros segundo me informaram, mandei-o soltar 

e riscar do serviço da guarda611. 

 

O cônsul pediu ainda a isenção para mais cinco portugueses, além de outros que estavam 

embarcados em escunas brasileiras, somente entre o início de dezembro de 1836 e meados de 

janeiro de 1837612. No entanto, por conta dessas recusas em aceitar os documentos que 

comprovassem a nacionalidade desses homens, o cônsul escreveu ao presidente para reafirmar 

a sua autoridade em defender os súditos portugueses. Reclamou que as certidões dos súditos 

conferidas pelo consulado tinham caráter legal e que tais pessoas não precisavam prestar 

satisfações para as autoridades estrangeiras, visto que ele era o cônsul e era seu dever protegê-

los613. O presidente, até então, fundamentava o serviço obrigatório usando o aviso de 26 de 

outubro de 1832, o qual o cônsul contestava, pedindo ao presidente que enviasse quais as 

dúvidas que existiam sobre os documentos, e que, por existir um consulado, os lusos não 

precisavam recorrer aos juízes, uma vez que isso traria custos614.  

Passados três meses, Fernando José da Silva narrou a situação dos portugueses na 

província para o Visconde Sá da Bandeira, que estava no cargo de Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, demonstrando que suas reclamações para o presidente não tinham surtido efeito 

nenhum. Explicou ao Ministro que quando a cidade foi invadida e depois pacificada, “correram 

às armas por convite os portugueses para fazerem causa comum com os brasileiros. Quase todos 

com efeito se uniram e servirão até quando lhe conveio, pedindo depois suas escusas”, no 

entanto, nem todos os portugueses conseguiam a sua retirada das tropas, “ou porque fossem 

 
610 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 33. 01-01-1837. 
611 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 306, documento número 71. 
612 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 31, 32, 37, 38, 43, 

49. 
613 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 50. Ofício ao 

presidente da província datado de 23 de janeiro de 1837. 
614 APEP códice 1059 (Cônsules 1837-1838), documento número 5. Ofício ao presidente da província datado de 

23 de janeiro de 1837. 



 

190 

 

nesta cidade residente ou por que não podiam voltar ao interior ocupado pelos rebeldes”.  Para 

os primeiros foi “fácil a sua demissão mas os que continuaram a servir não tem sido possível 

alcançá-la” apesar dos esforços que já tinham sido feitos. Diante desse impasse, pediu 

orientações de como agir em casos semelhantes e atualizou as informações sobre o estado 

crítico da província, informando que os rebeldes ainda se achavam em várias posições, como 

em Santarém. Além disso, descobriu-se pouco antes do envio da correspondência, que nas 

tropas uma conjuração estava sendo planejada, mas que logo foi sufocada. Novamente a 

situação da província foi descrita para embasar o pedido de um navio, “a exemplo dos franceses 

e ingleses”615.  

Na verdade, desde quando chegou em Belém, o fato é que as atividades de Fernando 

José da Silva foram limitadas pelo presidente, que não tinha o mínimo cuidado em se comunicar 

com este representante estrangeiro. Exemplo disso se dá quando ocorreu a primeira tentativa 

do cônsul em abrir o testamento de um súdito português, em 24 de outubro de 1836, data em 

que contava com aproximadamente 20 dias apenas de exercício no cargo. O procedimento foi 

informado a Andrea, que não permitiu a sua continuidade. A tentativa do cônsul em se explicar 

e dizer que esta era uma de suas atribuições, foi respondida pelo presidente que lhe afirmou 

que: 

 

“Tendo oficiado a V. Ex. com data de hoje, para que se abstivesse em todo e qualquer 

procedimento a respeito da Casa do finado Antônio Monteiro dos Santos; de novo e 

em resposta ao seu ofício de hoje, o previno que não concordo em coisa alguma do 

que tem praticado. O finado Antonio Monteiro dos Santos deixou testamento 

legalmente feito, foi segundo me consta aberto por juiz competente e deve, por este, 

ser executado devendo V. Ex. remeter a ele os interessados. Não tenho notícia de 

legislação alguma, que autorize a V. Ex. para abrir testamentos, embora de súditos de 

sua nação, e menos ainda para julgar nulo qualquer que tenha sido feito segundo as 

leis do país”616.  

 

Essa relação conflituosa permaneceu durante toda a presidência de Andrea. Ao passo 

que o cônsul se manifestava sobre algum assunto, o presidente respondia de forma a limitá-lo. 

Em julho de 1838, por exemplo, a Assembleia Provincial aprovou um conjunto de leis. Entre 

elas, a de número 6 alterava os impostos sobre os navios marcantes e sobre cada caixeiro 

estrangeiro empregado na província. Silva não demorou para escrever ao presidente que os 

portugueses não poderiam cumprir tal lei. A ríspida resposta dada por Andrea fornece o tom da 

relação estabelecida entre os dois:  

 
615 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 52. 22-04-1837. 
616 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 24. 25-10-1836. 
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Acabo de ler o ofício em que V. S. teve o trabalho de transcrever os parágrafos 12 e 

13 da Lei Provincial do Pará número 6 declarando-me em condições que tais 

parágrafos não podem ser observados pelos Súditos portugueses; e vejo-me na dura 

necessidade de declarar a V. S. muito expressamente que tais parágrafos hão de ser 

cumpridos pelos súditos portugueses enquanto a Lei não for revogada pela 

Assembleia Geral do Império617. 

 

Diante da falta de liberdade para efetuar os seus serviços sobre qualquer assunto, mas 

principalmente sobre o serviço obrigatório, Fernando José remete ao presidente uma circular 

enviada de Portugal, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tratava sobre os deveres de 

um Cônsul português618. De nada adiantou e Fernando José achou por bem se comunicar com 

João Batista Moreira, Cônsul geral no Rio de Janeiro, reclamando mais uma vez que o 

presidente da província se negava a reconhecer os súditos portugueses, apesar de apresentarem 

os devidos documentos emitidos pelo consulado619.  

Acontece que Andrea parecia não acreditar que os documentos fossem verdadeiros, 

apesar da insistência de Fernando José em afirmar a validade dos documentos620. O problema 

era mais complexo, porque o presidente sabia perfeitamente que parte dos portugueses que 

residiam no Pará estavam, na verdade, residindo como brasileiros. Como foi o caso de 

Coutinho, acima narrado, que nas palavras do presidente vivia como brasileiro “sem se lembrar 

que era Português, até que um dia se lembrou de o querer ser”. Em nova resposta ao cônsul, em 

27 de janeiro de 1837, Soares reafirmou que somente aqueles que recentemente tivessem 

entrado na província, e com o passaporte, poderiam permanecer como portugueses. Os demais 

já estavam vivendo como brasileiros, portanto a estes não caberia mais pedir o reconhecimento 

como portugueses: 

 

Ilustríssimo Senhor,  

Devolvo a V. S. os papeis que me mandou com o seu ofício de 23 deste mês porque 

são inteiramente inúteis em minhas mãos. Sobre a maneira porque os súditos 

portugueses nesta província devem justificar-se tais, depois de terem vivido entre nós 

como Brasileiros e de terem servido em Corpos Militares dela, já tenho respondido a 

V. S. no meu ofício de 17 do corrente e ociosa cura é estar a repetir as mesmas 

palavras. V. S. pode neste caso tomar o partido que bem lhe parecer, na certeza que 

 
617 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 306, documento número 93. 05-07-1838. 
618 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 53. Ofício de 30 de 

abril de 1837.  
619 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 54. Ofício de 06 de 

junho de 1837. 
620 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 69. Ofício de 15 de 

julho de 1837, em que explica ao presidente que os passaportes emitidos são verdadeiros e que assim se deve ser 

mantido enquanto o contrário não provar. 
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eu não mudo de conduta, se não por ordem de meu Governo. Quanto aos que vem de 

novo, e que em suas pretensões me tem apresentado passaporte de recente data, em 

que são declarados portugueses, nenhum obstáculo encontram de minha parte e por 

tanto julgo este negócio terminado e que não precisamos falar mais nele621. 

 

Embora o presidente tenha salientado que esses homens estavam, até aquela data, 

vivendo como brasileiros, a situação foi se acirrando e gerando uma situação insustentável, 

porque o cônsul passou a alegar que os problemas enfrentados quanto à validade e aceitação 

dos passaportes ou certidões emitidos pelo Consulado, eram parte de uma perseguição que 

sofria do presidente, que considerava que o cônsul somente tinha legitimidade sobre os 

comércios dos nacionais. Em setembro, solicitou que o Visconde Sá da Bandeira levasse o caso 

à Rainha e que esclarecesse ao presidente que o Cônsul era o protetor dos súditos e que tais 

documentos isentava os lusos de prestar conta a qualquer autoridade local sobre os seus 

alistamentos622. 

O cônsul logo passou a entender que essa situação não era uma mera confusão entre 

brasileiros e portugueses e que havia algo além disso. Esse entendimento pode ser observado 

nos comentários que Fernando José fez sobre a decisão do Visconde Sá da Bandeira, que não 

aprovou os seus questionamentos, alegando que a situação problemática decorrente do 

alistamento se dava pela dificuldade em diferenciar os portugueses dos brasileiros. Sendo assim, 

nas palavras do Visconde o “presidente adotou a medida que lhe cumpria tomar, estabelecendo 

a regra que convém aos recíprocos interesses de ambas as nações” e que somente nos casos de 

quando se “tratar de verificar a nacionalidade de pessoas que são notória e inegavelmente 

estrangeiras, prestará o presidente a devida consideração aos documentos justificativos da sua 

qualidade de súditos portugueses” fornecidos pelo cônsul. No entanto, quando “existirem 

dúvidas de serem ou não cidadãos brasileiros, neste caso, exige-se justificação feita perante as 

autoridades territoriais”, ou seja, através de justificações feitas perante o juiz do cível. Alertou 

ainda ao cônsul de que “não é admissível ventilar-se dentro do Império perante autoridades 

estrangeiras, por mais caracterizado e privilegiado que possam ser, sempre incompetentes, sem 

quebra da dignidade, soberania e independência do mesmo Império”623.  

 
621 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 306, documento número 73. 27-01-1837. 
622 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 70. Ofício de 18 de 

setembro de 1837. 
623 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 73. Ofício datado de 

24 de outubro de 1837, endereçado a João Batista Moreira, Cônsul Geral e encarregado dos negócios de Portugal 

no Rio de Janeiro, em que Fernando José da Silva reclama da resposta dada pelo Visconde de Sá da Bandeira, que 

chegou ao cônsul em 20 de outubro do mesmo ano. “Ventilar-se” pode significar ultrapassar certos limites 

determinados aos cônsules.  
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Para Silva, essa resposta somente serviu para que ele pudesse “depreender um contexto 

em que padecia aquele Ministro de Estado de conhecimento das peculiares circunstâncias desta 

província para decidir prudentemente sobre alguns fatos”624. O centro da questão sobre esses 

alistamentos era que, para o cônsul bastaria a documentação fornecida pelo consulado, uma vez 

que tinham “idoneidade e inquestionabilidade”, e as dúvidas levantadas faziam transluzir 

“indício de que os atestados do cônsul podiam perecer de inexatidão, o que na verdade, era uma 

injustiça manifesta”. Para Soares de Andrea, os portugueses que quisessem provar que não eram 

brasileiros deveriam buscar uma justificação perante o juiz do cível. No entanto, as justificações 

foram um caminho usado pelo presidente para que os portugueses demorassem a comprovar 

sua nacionalidade, porque, na visão de Fernando José, “os casos duvidosos não especificados”, 

isto é, sobre a nacionalidade, “são e serão sempre todos aqueles que convierem”. Configurando-

se essa a peculiaridade da província, porque “estas dúvidas são de mui recente data: e é 

verossímil a conjectura de que elas se multipliquem pela agradável resulta do método das 

justificações, o qual não deixa de ser molesto aos portugueses”625. 

O Secretário dos Negócios Estrangeiros do Brasil também não soube por si só responder 

a mesma questão que havia sido enviada pelo presidente. A resposta de como a nacionalidade 

deveria ser tratada foi dada pelo Procurador da Coroa, para o qual pertenceriam a Portugal 

“aqueles que entrando de novo na província, se apresentem com seus passaportes legais, em 

que são declarados portugueses, e exigindo justificações feitas perante os juízes territoriais nos 

casos de dúvidas”. Entretanto, quando forem “notória e inquestionavelmente estrangeiros” 

serão legítimos os atestados oficiais dos cônsules, uma vez que esses casos em “nada 

compromete dos direitos, interesses, e dignidade do Império, mas também porque nada importa, 

geralmente falando, que o indivíduo não brasileiro, seja de uma ou outra nação amiga”.  No 

entanto, a resposta abriu uma brecha respaldada de oficialidade para que o presidente 

continuasse a obrigar os portugueses ao serviço militar, uma vez que o procurador também 

decidiu, de forma muito parecida com o Visconde de Sá da Bandeira, que 

 

Quando porém se faz preciso verificar essa nacionalidade de pessoas, sobre quem por 

algum motivo se suscitar a dúvida de serem ou não cidadãos brasileiros, neste caso 

exige V. Ex. mui bem justificação feita perante as autoridades territoriais; porque 

então, dada a necessidade de se conhecer e julgar de circunstâncias de fato e de 

Direito, de que depende a decisão de um objeto de interesse nacional, não é admissível 

o ventilar-se, dentro do Império, perante autoridades estrangeiras, por mais 

caracterizadas e privilegiadas que possam ser, sempre incompetentes, sem quebra da 

dignidade, soberania e independência do mesmo Império. É demais indubitável, pelas 

 
624 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 73. 24-10-1837. 
625 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 73. 
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regras do Direito das Gentes, que os estrangeiros têm a obrigação de sujeitar-se às 

decisões das autoridades e tribunais do país, conforme as leis dele626. 

 

A resposta dada foi ambígua, mas respaldou a continuidade da política adotada por 

Soares de Andrea, o que fez com que os portugueses não conseguissem comprovar com 

facilidade a sua nacionalidade e, por isso, tiveram que prestar serviços nas tropas que lutavam 

contra os cabanos, principalmente no interior.  

Esse respaldo que o Governo Imperial forneceu a Andrea não foi fruto de uma má 

interpretação, mas da aprovação com que Soares de Andrea contava. Segundo George Gordon, 

Ministro britânico no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1838, a capital do Império tinha notícias 

do Pará até a data de 21 de novembro, e por isso sabia-se que “a província ainda estava regida 

por um governo militar sob cujo controle severo, porém salutar, a ordem e a paz se mantinham 

[...] e o Governo Imperial aprova inteiramente a conduta do Presidente e sanciona a continuação 

da lei marcial”627. 

Além de Soares de Andrea não aceitar os documentos, os militares sob o seu comando, 

e que estavam espalhados pelo interior, também não aceitavam. Um exemplo dessa situação foi 

o que ocorreu com o português Luiz Marques, que já havia sido empregado do cônsul e enviado 

ao Pará antes mesmo de sua chegada. Luiz Marques foi contratado para administrar o engenho 

e os escravos de Manoel Ferreira do Nascimento, na Vila d'Oeiras. Depois de três dias no 

trabalho foi ao Major Policial, que também era o Juiz de Paz, para se apresentar e mostrar os 

seus documentos. Em seguida, tomou conhecimento de que havia chegado um comandante 

superior ao Major Policial e tentou lhe mostrar os seus documentos. No entanto, o comandante 

estava doente e não o recebeu. Ao insistir e mostrar sua habilitação de português, foi preso pelo 

Major Policial, amarrado a um tronco e espancado com uma madeira, seguido de chutes. Depois 

foi levado de barco e amarrado até a propriedade em que trabalhava, que foi invadida pela tropa. 

Na saída, levaram a sua espingarda com 10 cartuchos e dois traçados novos que eram dos 

escravos. Em seguida, se afastaram ainda mais da vila e mandaram Luiz Marques descer de 

novo do barco e entrar por uma estrada vazia. Nesse momento, percebeu que poderia morrer 

assassinado pela tropa e entrou no mato o máximo que pode. Marques fez uma representação 

ao cônsul pedindo que o presidente da província tivesse conhecimento do caso e tomasse 

alguma providência, castigando o Major Policial Pedrada, responsável pelo ocorrido. A queixa 

 
626 Itamaraty, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 308.04.11, documento número 28. Ofício enviado ao 

presidente da província em 25 de agosto de 1837. Em itálico a resposta idêntica está a do Visconde de Sá da 

Bandeira. 
627 CLEARY, David. Op. Cit. p. 266-267. 
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foi confirmada pelo Capitão Manoel Ferreira do Nascimento, proprietário do engenho que o 

português administrava628.  

Outra situação de arbítrio praticado pelas tropas ocorreu na tomada de Santarém, em 

outubro de 1836, quando a casa de comércio de um inglês chamado John Hislof foi invadida, 

feita de quartel por dias e depois saqueada. Até então a Vila estava em poder dos Cabanos e a 

casa de Hislof nada tinha sofrido. Hislof pediu a indenização de suas perdas através da 

intermediação do cônsul inglês com o presidente. Os comandantes daquela tropa se defenderam 

dizendo que os saqueadores eram os cabanos e não os militares. Meses depois Hislof volta ao 

consulado com testemunhas para contestar os comandantes. Segundo as testemunhas, durante 

a “desordem” em Santarém, a casa de comércio sempre foi respeitada pelos rebeldes, que nunca 

pegaram nenhum artigo de comércio da casa, assim como também nunca foi entrincheirada ou 

usada por eles como um ponto de defesa. O comerciante inglês ainda pediu que fosse examinado 

o livro de entrada e saída de farinha, peixe e feijões, de julho de 1835 até junho de 1836, por 

dois negociantes idôneos, um escrivão e um juiz, que confirmaram a versão do inglês. Além 

disso, segundo as testemunhas Maria do Carmo, uma mulher liberta, e Maria Inocência de 

Assunção, uma mulher tapuia, ambas moravam na Casa desde quando a vila foi abandonada 

pelos habitantes até o tempo em que as forças legais tomaram de novo a vila. Por isso sabiam 

que durante o período que os cabanos ocuparam o lugar eles não pegaram coisa alguma da Casa, 

a não ser coisas de baixo valor. Ambrosio Pedro Ayres também testemunhou certificando que 

na Casa havia peixe e farinha antes da entrada dos cabanos629.  

 Sendo assim, a instabilidade decorrente da guerra afetava a vida dos moradores mesmo 

quando os cabanos perdessem o controle de determinada vila. No caso narrado foi justamente 

quando os cabanos perderam o controle da vila de Santarém que a instabilidade se fez mais 

presente. A situação narrada acima também ajuda a demonstrar que os cabanos tinham uma 

lógica interna própria, como é apontado em pesquisas realizadas recentemente630. Além disso, 

 
628 APEP, Códice 1059, (cônsules 1837-1838), documento número 121. Ofício remetido ao presidente em 02 de 

outubro de 1838 pelo cônsul português Fernando José da Silva. 
629 APEP, Códice 1059, (cônsules 1837-1838), documento número 97. O termo cabano, no exemplo dado, é do 

próprio documento. 
630 Como são as pesquisas de MOURA, Danielle Figuerêdo. “Malfadada Província” lembranças de anarquia e 

anseios de civilização (1836-1839). Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Pará, 2009. Em que a autora 

demonstra como os cabanos foram descritos pelas autoridades, esses discursos encontram ecos nas obras de 

Antonio Raiol. RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária: o problema do patriotismo 

na Amazônia entre 1835 e 1840. Revista Tempo, Rio de Janeiro, p. 5-26, 2006. ____. Fronteiras da Nação e da 

Revolução: identidades locais e a experiência de ser brasileiro na Amazônia (1820-1840). Boletin Americanista, 

Barcelona, v. 58, 2008. ____. Do sentido aos significados da Cabanagem: percursos historiográficos. Anais do 

Arquivo Público do Pará - Belém: Secretaria de Cultura/Arquivo Público do Estado do Pará, 2001. v. 4. Textos 

em que a autora demonstra a pluralidade de agentes que compuseram a Cabanagem, assim como apresentavam 

diversas demandas e lógicas internas em suas ações. 
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observa-se mais uma vez que as tropas no interior também eram um fator de instabilidade, ao 

mesmo tempo em que eram responsáveis por pacificar a província. Esse foi um ponto de 

inflexão, pois a tropa no interior praticou todo tipo de arbítrio, servindo inclusive de 

comparação aos cabanos. Como já foi dito, as tropas eram um ponto problemático. Conforme 

Mark Harris, em Santarém a tropa se voltou contra a própria população da vila, inclusive 

criando casos fictícios para aumentarem a repressão no local, assim como pilhavam os 

moradores sem que os comandantes impedissem631. 

Portanto, ao serem alistados a problemática não residia somente no fato de que lutariam 

contra os cabanos, mas que estariam submetidos aos oficiais das tropas, que muitas vezes 

também praticavam diversas formas de arbítrio, como fizeram nas propriedades do comerciante 

Hislof ou do Capitão Manoel Ferreira do Nascimento. Foi esse contexto que motivou as 

discussões entre o cônsul e o presidente e que nunca cessaram, mesmo quando Soares de Andrea 

fez uma reclamação formal contra o Cônsul para a legação portuguesa instalada no Rio de 

Janeiro, instituição na qual o cônsul estava submetido632. A reclamação não foi muito adiante e 

não trouxe consequências, visto que Fernando José da Silva permaneceu no cargo até a vinda 

de João Batista Moreira, ou seja, somente perdeu o cargo para esse diplomata, que tinha larga 

experiência na carreira assim como outros membros de sua família633.  

Quando Soares de Andrea finalmente deixou o cargo de presidente, em seu lugar foi 

nomeado Bernardo de Souza Franco, que até então era juiz do cível. Os pedidos de isenção, 

assim como as reclamações referentes a esse assunto, tiveram uma pausa de aproximadamente 

8 meses. No entanto, em seguida, se iniciaram novamente. Em meados de 1841, quando Souza 

Franco ocupava o cargo de vice-presidente, o cônsul lhe escreveu novamente pedindo de forma 

geral o desligamento do serviço militar dos portugueses com nacionalidade comprovada, que 

os documentos do consulado fossem aceitos como meio de prova e que se acreditasse nas 

palavras dos portugueses. Por fim, lamentou o castigo e o tratamento dado aos portugueses 

quando afirmavam que queriam a dispensa por não serem brasileiros634.  

Conforme a visão de Fernando José, os argumentos apresentados pelo ex-Ministro de 

Estado Montezuma foram fortemente abraçados pelos presidentes para criar essa "opressão". 

Os presidentes respondiam com cordialidade ao cônsul e diziam ter respeito a Portugal, mas 

continuavam com as medidas de obrigatoriedade. Classificou o argumento de Montezuma 

 
631 HARRIS, Mark. Rebelião na Amazônia: Cabanagem, raça e cultura popular no Norte do Brasil, 1798-1840. 

Campinas: Editora Unicamp, 2017. p. 324. 
632 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 145. Ofício remetido 

ao presidente da província em 04 de abril de 1839. 
633 Imprensa Oficial. Almanalk (Laemmert) administrativo mercantil e industrial do Rio de Janeiro, 1857. 
634 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 366. 
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como fútil, sofístico e desmentido constantemente na prática, pois não havia dificuldade alguma 

em diferenciar os portugueses dos brasileiros quando os lusos eram excluídos dos bons cargos 

públicos ou eram assassinados635. Para o cônsul, depois desse discurso, que somente 

comprometia a liberdade dos portugueses, a situação dessa população ficou ainda pior, porque 

mesmo que conseguissem comprovar que eram realmente portugueses estariam obrigados ao 

serviço. Ou seja, não seriam isentos mesmo que fossem estrangeiros.  

Em todo caso, apesar do cônsul ter em muitas ocasiões reclamado de Soares de Andrea 

e da maneira como ele conduzia a situação, os portugueses foram alistados de forma obrigatória 

também por outros presidentes. E, como vimos, em todos os casos apresentados acima, ou na 

tabela que segue, nem o governo português e nem o brasileiro tomaram medidas que pudessem 

oferecer um meio mais eficaz do que as justificações para que se provassem a nacionalidade 

lusa. Na tabela abaixo podemos observar os postos militares ocupados pelos portugueses, 

seguido da data em que o pedido de dispensa foi feito pelo consulado e do presidente para o 

qual o pedido foi enviado. Além disso, os lusos Joze Martins de Carvalho, José de Campos 

Gonçalves, Paulino Antonio, Domingos Francisco e Manuel Pereira de Matos foram obrigados 

ao serviço enquanto estavam em outras províncias. Os dois primeiros eram do Maranhão e os 

demais do Rio de Janeiro. Quando chegaram ao Pará, foram ao consulado para tentarem se 

isentarem. 

 

 

Nome  Tropa Data Presidente 

Bernardo Joze Vieira 

Coutinho 
Corpo Cívico 30-12-1836 Soares de Andrea 

Joze Pedro de Souza Lima 
Serviço Militar, sem 

especificação 
30-12-1836 Soares de Andrea 

Francisco Fernandes 
Grumete na Barca 

Independência 
17-01-1837 Soares de Andrea 

 
635 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 367, ofício do cônsul, 

datado de 16 de junho de 1841, destinado ao Encarregado dos Negócios de Portugal no Império do Brasil, Ildefonso 

Leopoldo Bayard. 
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João Antônio Vieira 

[Oliveira] 

Serviço Militar, sem 

especificação 
23-01-1837 Soares de Andrea 

José Nobre 
Praça na Corveta 

Regeneração 
03-12-1836 Soares de Andrea 

José Francisco dos Santos 

Escuna brasileira Rio 

Grandense, sem 

especificação 

23-01-1837 Soares de Andrea 

Joze Martins de Carvalho 
4ª Companhia de 

Artilharia  
09-07-1837 Soares de Andrea 

Luis Marques 
Serviço Militar, sem 

especificação  
02-10-1838 Soares de Andrea 

João Manoel de Almeida 

Lobo 

Serviço Militar, sem 

especificação 
28-08-1838 Soares de Andrea 

Andre Theodoro 
Serviço Militar, sem 

especificação 
24-07-1839 

Bernardo de Souza 

Franco 

Antonio Antunes Pereira 
Serviço Militar, sem 

especificação 
04-01-1840 

Bernardo de Souza 

Franco 

Antonio Monteiro da Costa 
Serviço Militar, sem 

especificação 
21-02-1840 

João Antonio de 

Miranda 

Antonio Gomes de Paiva 
Galera Amazonas, sem 

especificação 
26-02-1840 

João Antonio de 

Miranda 

Não cita o nome Corpo Policial 28-02-1840 
João Antonio de 

Miranda 

Joze da Cunha Braga 
Serviço Militar, sem 

especificação 
23-04-1840 

João Antonio de 

Miranda 

Joze Carvalho 
Serviço Militar, sem 

especificação 
23-04-1840 

João Antonio de 

Miranda 
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Joze Antonio de Almeida 

Cordoso 

Serviço Militar, sem 

especificação 
23-04-1840 

João Antonio de 

Miranda 

Manoel Joze da Silva 

Guimarães 

Serviço Militar, sem 

especificação 
23-04-1840 

João Antonio de 

Miranda 

Francisco Pedro Arruda 
Serviço Militar, sem 

especificação 
30-12-1839 

João Antonio de 

Miranda 

Joze de Carvalho 
Serviço Militar, sem 

especificação 
14-07-1840 

João Antonio de 

Miranda 

Manuel Golçalves Videira Guarda Policial 20-07-1840 
João Antonio de 

Miranda 

José de Campos Gonçalves Guarda Policial  03-08-1840 
João Antonio de 

Miranda 

Luiz Antonio 
Corpo de Polícia da Vila 

de Cintra 
25-11-1840 

Tristão Pio dos 

Santos 

Paulino Antonio 
Equipagem de uma 

charrua, sem especificação  
17-02-1841 

Tristão Pio dos 

Santos 

Domingos Francisco 
Equipagem de uma 

charrua, sem especificação  
17-02-1841 

Tristão Pio dos 

Santos 

Manuel Pereira de Matos 
Equipagem de uma 

charrua, sem especificação  
17-02-1841 

Tristão Pio dos 

Santos 

Joaquim Joze Rodrigues 

1º Cia do Batalhão de 

Guardas Policiais e 

Batalhão 5 de caçadores 

Primeira Linha 

28-04-1841 
Bernardo de Souza 

Franco 
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 Na tabela constam 27 pedidos de isenções ao longo da Cabanagem636. Ou seja, não é 

uma grande quantidade de pedidos. Mesmo assim isso gerou uma série de reclamações que 

alcançaram várias instâncias do governo português ou brasileiro. Em nenhuma dessas instâncias 

o problema foi resolvido. E não foi resolvido, talvez, porque não fosse um problema, mas uma 

solução em meios as necessidades de composição de tropas. Além disso, foi uma questão de 

cunho nacional e não só provincial, uma vez que essas identidades não haviam sido 

diferenciadas totalmente, como é visto na própria fala do Visconde de Sá da Bandeira e do 

Procurador da Coroa. O próprio governo português também não desenvolveu um meio mais 

eficaz pelo qual os nacionais poderiam recorrer, talvez porque entendesse que o consulado já 

era a instituição com esse papel. Como veremos adiante, o cônsul e os portugueses não tinham 

um respaldo maior com relação a isso. 

 

 5.2.1. Os usos que os portugueses fizeram do consulado 

 

 Como dito, entre as funções que na prática o consulado em Belém exerceu estava a de 

auxiliar os súditos portugueses em suas necessidades, quando fosse possível. Isso se dava 

através da função de intermediador que o cônsul exercia quando era preciso solucionar algum 

problema. A intermediação ocorria com os presidentes, capitães de navios mercantes ou 

autoridades de colônias lusas. Por exemplo, solicitando o embarque de um português em estado 

de miséria e doente, em algum brigue que iria para Lisboa, sem que lhe cobrassem as diárias637. 

No entanto, esse foi um caso com menos frequência. Depois dos pedidos de dispensa, que 

constam como a primeira preocupação do consulado, aparecem com mais frequência a 

resolução de problemas que envolviam a abertura de testamentos. No entanto, apesar da revolta 

na província, somente em dois casos os testamentos foram de portugueses que morreram 

assassinados decorrentes da guerra.   

O primeiro caso foi o de Martinho José Corrêa, assassinado pelos rebeldes no Rio 

Negro, que depois se apropriaram de seus bens e compartilharam entre si, a “título de 

arrematação e por preços insignificantes”. O cônsul solicitou ao presidente que os bens fossem 

todos enviados para o consulado o mais rápido possível638. O segundo caso foi o de Manoel 

 
636 Grêmio Literário Português - Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 31, 32, 37, 43, 49, 

79, 104, 201, 259, 282, 283, 284, 292, 305, 306, 307, 330, 349, 349, 349. APEP, Códice 1059, (cônsules 1837 

1838), documentos números 5 e 113. 
637 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 66. 17-08-1837. 
638 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 60. 27-06-1837. 
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Teixeira Filgueira, sendo que o único bem que tinha era um escravo, chamado João, e que foi 

arrematado em praça pública por 550 mil réis639. Se tudo corresse bem no processo de partilhas, 

a parte dos bens referentes aos herdeiros que residiam em Portugal era vendida em praça pública 

e em seguida o dinheiro era remetido. Essa era a parte que cabia ao cônsul. No entanto, quando 

ocorria algum problema, os herdeiros em Portugal poderiam correr o risco de não terem 

heranças. Esse foi o caso que parece ter ocorrido com Manoel Teixeira Filgueira. Depois que 

faleceu seus bens ficaram com sob responsabilidade de uma caseira. Depois de alguma 

insistência pelo consulado, ela entregou apenas o escravo João, alegando que “depois da 

Revolução era o que tinha sobrado”. Entretanto, o consulado constatou a existência de uma casa 

do falecido e pediu a sua penhora. A mulher, então, recorreu ao Governo da Província alegando 

que o falecido era na verdade brasileiro e não português. Por conta disso, o consulado não 

enviou o dinheiro referente aos bens do mesmo para Portugal640.  

Um terceiro caso de falecimento, ocorrido em 1839, também chama atenção, embora 

não fique claro se se tratou das consequências da guerra. Luiz Soares teria morrido enquanto 

comerciava em sua canoa no rio Xingu. Entre os objetos na canoa havia 50 potes de óleo, mais 

de mil pares de sapatos de borracha, salsa e cravo. O cônsul pediu ao presidente Bernardo de 

Souza Franco que esses bens lhe fossem remetidos ou guardados até que pudessem ser 

remetidos ao consulado641. Como os bens não foram entregues, escreveu ao juiz de órfãos José 

Joaquim Vieira, informando que havia problemas enfrentados por comerciantes portugueses e 

demais estrangeiros que atuavam no sertão devido ao estado do ânimo na região. Provavelmente 

os comerciantes enfrentavam algum bloqueio e Fernando José tinha receios que esses comércios 

acabassem mal642. Por conta dessa situação na província, pediu ao seu governo que negociasse 

com o governo brasileiro algum tratado para a proteção dos comerciantes lusos, o que também 

não foi satisfeito643. O único caso relatado de um testamento de grande cabedal foi o do Coronel 

Antonio Fernandes Alves de Carvalho, que tinha entre outros bens “uma grande casa, prédios 

urbanos e rústicos, fazendas no Marajó e grande número de escravatura”644. Esse testamento 

tinha problemas legais sobre os herdeiros desde 1790 e o cônsul tentou decidir quem seria o 

herdeiro legítimo, uma vez que todos os possíveis herdeiros moravam em Portugal e não haviam 

 
639 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 90. 03-03-1838. 
640 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 311. 14-08-1840. 
641 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 171. 11-06-1839.  
642 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 197. 18-07-1839. 
643 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 52. 22-04-1837. 
644 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 196. 18-07-1839. 



 

202 

 

sido designados de forma clara. Todos os outros testamentos são sobre poucos bens, no máximo 

tratando sobre dois escravos e em alguns casos eram sobre no máximo uma casa de morada645.  

Estrangeiros também poderiam procurar seus respectivos consulados de maneira muito 

semelhante com que os portugueses fizeram. Era uma forma de tentar algum intento sem 

precisar recorrer ao judiciário ou era usado como um outro caminho quando na justiça o pedido 

fosse negado. Exemplo disso aconteceu sobre um processo de liberdade movido por duas 

escravas chamadas Leonora e Candida, sua filha. Ambas pertenciam a herança deixada pelo 

falecido Eduardo Holland, súdito britânico. Segundo o cônsul as duas se declararam libertas 

sob princípios falsos e abriram uma ação de Libelo. O cônsul britânico solicitou ao presidente 

que as escravas fossem presas na cadeia da cidade até se acabar o processo. No entanto, 

Bernardo de Souza Franco, que era Juiz de Direito do Cível, enviou as duas escravas para serem 

depositadas judicialmente em mãos de Vicente de Carvalho Penna e afirmou que ficariam 

ambas disponíveis “a requerimento do Juiz Conservador da Nação Britânica, presidente da 

Relação do Maranhão”646. A diferença entre os casos é justamente que os portugueses não 

contavam com a figura do juiz conservador, que era uma instância da justiça destinada aos 

ingleses residentes em outros países647. 

Questões sobre a escravidão somente chegavam ao consulado português por parte dos 

nacionais quando se tratava de “bens” arrolados em testamentos. No entanto, entre os cônsules 

português e britânico ocorreram intensas discussões por conta de uma publicação espalhada 

pela província, em setembro de 1839, por parte do consulado português, sobre tratados que 

envolviam o tráfico de escravaria. Infelizmente não é possível tomar conhecimento do que 

exatamente se tratou nas discussões648. Provavelmente o ponto de desentendimento envolveu o 

Brigue Escuna Amália, porque em fevereiro de 1840, o consulado britânico relatou que  

 

O Brigue negreiro Amália, muito conhecido nestas águas, desembarcou 250 escravos 

de um total de 350 entre este [porto] e o Maranhão, o restante tendo sido jogado no 

mar durante a viagem. O brigue costeiro brasileiro chegou aqui do Maranhão no dia 

14 último, trazendo 7 desses escravos recém importados e, embora não se pudesse ter 

a menor dúvida do fato, qualquer repressão ao Presidente era respondida com a 

exibição de um passaporte do Governo do Maranhão, declarando esses negros antigos; 

 
645 Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 35, 89, 90, 110, 154, 170, 183, 187, 217, 226, 252, 

290, 308, 311, 327, 331, 333. Os documentos sobre bens arrolados, às vezes, explicitam esses bens. Na maioria 

dos casos são feitos de forma muito resumida, apenas com o propósito de mostrar ao destinatário do ofício o que 

vai para a praça pública ou o que falta chegar para o consulado iniciar as vendas. 
646 APEP, Códice 1059 (cônsules 1837-1838) documento números 79 e 81. 
647 GOMES, Patrícia Regina Mendes Mattos Corrêa. O juiz conservador da Nação Britânica no Brasil oitocentista. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. tese.  
648 Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 317, 318, 319, 320, 322, 323, 326, 331. 
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contudo, os homens nem falavam nem compreendiam uma palavra de português e era 

do conhecimento de todos que eram do carregamento do Amália649. 

  

 Esse mesmo Brigue Amália serviu a outros propósitos pelos consulados português do 

Maranhão e de Belém. No Maranhão ele foi contratado para fazer o transporte de portugueses 

dessa província até Luanda, fazendo uma parada em Belém para que os lusos do Pará também 

fossem como colonos para a África. Com esse propósito, em abril de 1839, um edital foi 

publicado para que os portugueses da província que quisessem se mudar para Angola, se 

apresentassem ao consulado para retirarem seus passaportes650. Dois meses depois, o Brigue 

Amália chegou em Belém trazendo 84 portugueses do Maranhão. Devido as condições 

apresentadas pelo Brigue para o prosseguimento da viagem, os colonos somente puderam 

embarcar depois de mais alguns meses651. Mesmo assim, não foram todos. Na primeira viagem 

55 desses chegados do Maranhão foram para Angola. Na segunda, que ocorreu somente no final 

daquele ano, 31 portugueses completaram a viagem o que resultou no total de 86 colonos652. 

Para o cônsul o brigue Amália ofertava condições piores do que o transporte de escravos, por 

isso não deixou todos embarcarem juntos. Os 31 passageiros residiram em Belém até final de 

outubro, às custas do consulado. Por causa disso o cônsul precisou fazer longas explicações, 

uma vez que a Coroa teria um custo limitado por cada colono e esse valor foi ultrapassado653. 

 Apesar dos diversos editais, os moradores lusos do Pará se recusaram a embarcar. 

Depois de tantas discussões sobre como se daria o transporte, o governador de Luanda escreveu 

uma reclamação a Fernando José, o acusando de não ter escolhido bem os colonos e ter enviado 

os “piores tipos” possíveis. O cônsul, então, explica ao Ministro e Secretário do Estado dos 

Negócios Estrangeiros do governo português, que não havia sido ele quem escolheu os 

portugueses, e que todos chegaram do Maranhão em um navio sem condições de viagem. 

Salientou que no Pará não havia lusos vadios ou inúteis e gente útil não trocaria a vida no Pará 

por incertezas em Angola. Portanto, ele não estaria entre os cônsules que escolhiam mal os 

colonos. Apesar de tentar convencer os portugueses do Pará para virarem colonos em África, 

afirmaram que não iriam embora porque a lavoura era boa e que eram felizes em seus ofícios 

na província654. 

 
649 CLEARY, David. Cabanagem: Op. Cit. p. 273. 
650 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 146. 30-04-1839. 
651 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 242.  23-10-1839. 
652 Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 144, 165, 166, 167, 168, 179, 186, 222, 236. 
653 Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 236 e 242. 
654 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 286. 28-03-1840. 
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 Sendo assim, os portugueses no Pará eram emigrantes, como o próprio cônsul explicitou 

em 1836, quando se viram diante da necessidade de retornem ao Pará e retomarem as suas 

atividades financeiras. Apesar de precisarem das passagens gratuitas, as motivações eram 

particulares e por isso são considerados emigrantes pelo cônsul. Apesar de tentarem se 

estabelecer em Lisboa, voltaram ao Brasil. Essa necessidade de se estabelecer em outros lugares 

era debatida em Portugal e um dos motivos levantados pelos parlamentares era justamente a 

falta de lavoura e a inexistência de indústrias655. Diferente da situação dos colonos do 

Maranhão, que foram a Luanda atrelados aos objetivos da Coroa e não foram movidos 

unicamente por propósitos particulares, por isso eram denominados de colonos pelo cônsul, 

diferenciando-os da condição de emigrantes. Como explicado por José Jobson de Andrade 

Arruda, além da condição jurídica do território para o qual se destinavam os portugueses, 

importa no mesmo grau entender se essas pessoas foram na condição de emigrantes ou colonos, 

porque ainda que a diferenciação muitas vezes não seja totalmente clara, ela ainda assim existia 

e residia na questão de que se a viagem era atrelada ao Estado ou se era uma iniciativa 

condicionada unicamente por motivações particulares656.  

Além disso, entre 1839 e 1840 os comércios já estavam crescendo novamente, quando 

comparado com os anos anteriores em que Fernando José da Silva pediu um tratado ou outro 

meio de ajuda financeira aos lusos, prejudicados no translado de mercadorias durante a 

Cabanagem657. Esse crescimento inclusive motivou a criação de um vice-consulado no interior 

no início de 1839, mesmo antes da guerra terminar658. Esse mesmo crescimento financeiro fez 

com que os lusos não quisessem se arriscar em irem para a África.   

Portanto, mesmo durante a Cabanagem os portugueses conseguiram se estabilizar 

utilizando de algumas estratégias, como a mobilidade das identidades de acordo com as 

necessidades. Foi dessa forma que viveram a guerra durante os anos de repressão, sem que o 

governo português interferisse de maneira mais incisiva sobre o principal problema, que eram 

os serviços militares dos quais eram obrigados, ratificados pelo argumento de que não era 

possível distinguir um brasileiro de um português e que os documentos oficiais poderiam 

apresentar erros de identificação, justamente alegando a semelhança entre ambas as identidades. 

 
655 CORDEIRO, Carlos. A Emigração Açoriana Para o Brasil nos debates Parlamentares de meados do Século 

XIX. IN: SOUSA, Fernando de. MARTINS, Ismênia. MENEZES, Lená Medeiros de. MATOS, Maria Izilda. 

SARGES, Maria de Nazaré. SILVA, Susana Serpa. (Org.) Um Passaporte para a Terra Prometida. Porto: 

Fronteira do Caos Editores e CEPESE, 2011. p. 86. 
656 ARRUDA, José Jobson de Andrade. IN: Os portugueses no Brasil, de colonos a imigrantes: reflexões teóricas. 

ARRUDA, José Jobson de Andrade. FERLINI, Vera Lucia Amaral. MATOS, Maria Izilda Santos de. SOUZA, 

Fernando de. (Org.) De colonos a Imigrantes: I(E)migração portuguesa para o Brasil. São Paulo: Alameda, 2013. 

p. 18. 
657 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 197. 
658 Correspondência Oficial (1836-1841), documentos números 150 e 340. 
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O que, por sua vez, era parte de uma justificativa para que as tropas fossem formadas por 

homens brancos. Apesar de ser ignorado em praticamente todos os seus pedidos, principalmente 

sobre a necessidade de um navio de guerra, o cônsul foi condecorado como Comendador da 

Ordem de Cristo pelos serviços prestados ao reino em 1840659. Portanto, apesar dos 

desentendimentos e das diversas reclamações, para Portugal o serviço prestado era realmente 

aquilo que se esperava, sem a necessidade de maiores auxílios por parte do governo. 

  

 
659 Correspondência Oficial (1836-1841), documento número 265. 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se dizer que entre 1835 e 1840, os moradores de uma grande parte do Império 

brasileiro mantiveram uma guerra altamente bélica, múltipla e extremamente complexa, a ponto 

de seu entendimento ainda hoje representar uma questão historiográfica aberta. Esta, entretanto, 

é uma das características mais importantes da Cabanagem: justamente a dificuldade de ser 

explicada, principalmente quando se trata da multiplicidade de sujeitos e demandas. Isso 

porque, além de ter ocorrido em um vasto território, envolveu praticamente toda a sua 

população. Portanto, uma trata-se de uma guerra sustentada por diversos grupos de indígenas, 

de tapuios, de negros livres, libertos ou escravizados, de brancos livres proprietários ou pobres. 

Enfim, uma multiplicidade populacional que não foi necessariamente documentada pelas 

administrações locais.  

Além de vasta população e vasto território, a guerra se deu em um período em que as 

identidades nacionais entre brasileiros e portugueses ainda não contavam com diferenças 

consolidadas e terminadas.  Este era um momento em que o uso de uma e outra identidade se 

constituiu em uma estratégia importante nos dois lados do Atlântico. Tanto no Pará como no 

Porto, os documentos aqui analisados evidenciam que os sujeitos aderiam uma ou outra 

identidade conforme a situação. Isso ocorria, principalmente, quando se tratava de evitar o 

serviço militar. E, ao longo da Cabanagem, tornou-se estratégia tanto para a fuga na Corveta 

Elisa em 1835, como para evitar o serviço militar e fazer parte da luta contra os cabanos a partir 

de 1836, quando se inicia o principal governo repressor da revolta.  

Sendo assim, o próprio acionamento de uma ou outra identidade se torna mais um ponto 

na somatória de fatores que geram a diversidade da Cabanagem. Se, por um lado, havia uma 

vasta população nascida na província e obrigada a diversos trabalhos compulsórios ou escravos, 

por outro, havia ainda a questão em aberto das respectivas nacionalidades portuguesa ou 

brasileira para a população livre. Desse modo, compreender a Cabanagem como uma longa 

guerra catalisada pelo ódio dos moradores locais aos portugueses não ajuda a esclarecer os seus 

principais pontos. Como, por exemplo, entender como uma guerra formada e gerida por 

moradores tão diversos tem também de forma igualmente diversa uma série de demandas e 

expectativas políticas respectivas a cada grupo. Com isso, novas maneiras de entender a revolta, 

seus agentes e como fazer pesquisas sobre essa população, apesar do silenciamento das fontes, 

são questões importantes e que apontam para caminhos que vão além do ódio aos portugueses. 
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Dessa forma, o objetivo principal que orientou a pesquisa foi entender de que forma os 

portugueses foram impactados pela guerra. Tanto documentos produzidos pelos capitães de 

navios como os produzidos pelos cônsules não indicam que o ódio aos portugueses aflorou ou 

moveu a Cabanagem. Ao contrário, ao longo do desenvolvimento da revolta, a observação do 

que ocorria se alterava. Como mostrado nos capítulos anteriores, em um primeiro momento a 

agitação iniciada no Acará foi entendida como uma insatisfação com a aprovação do Ato 

Adicional de 1834, como também um movimento contra o presidente da província atuante 

naquele ano. Posteriormente, quando a revolta atingiu um alto nível de violência e a capital foi 

novamente retomada, cresceu uma narrativa de que a guerra ocorria contra todos os brancos da 

província. Essa não foi uma narrativa unânime sobre o entendimento da revolta entre os 

contemporâneos, mas os cônsules também passaram a descrevê-la dessa forma. De toda forma, 

compreender como a Cabanagem passou a ser vista na segunda reconquista da capital é uma 

pesquisa que ultrapassa os limites dessa dissertação, mas que poderá trazer novas perguntas e 

respostas para esta revolta. 

Inclusive, foi ao final da segunda reconquista de Belém, quando as forças legalistas, por 

fim, entenderam que não havia chances de vitória e quando a Corveta Elisa estava prestes a 

partir levando os portugueses para a Europa, que os portugueses embarcados escrevam uma 

representação contra o Estado brasileiro. Como apontado no capítulo 4, nesse documento o 

Estado Imperial brasileiro foi considerado o verdadeiro culpado pelos acontecimentos na 

guerra, pois teria falhado em impedir todo o ocorrido. Ainda é importante ressaltar que nem o 

comandante e nem os portugueses relataram uma guerra contra os portugueses. No entanto, 

acabaram por relatar uma guerra com diversos agentes sociais.  

A vida desse grupo populacional, no entanto, ainda foi muito afetada na medida em que 

fugiram da cidade ou da província, deixando em abandono os seus comércios ou propriedades 

no interior. Mas o retorno, nesses casos, ocorreu ainda durante a Cabanagem. Principalmente 

porque esses bens representavam, na maioria das vezes, a sua única forma de sustento. Assim, 

a necessidade de tentar resguardar seus bens moveu novamente os portugueses aos locais em 

que moravam. Além disso, mesmo que representasse um futuro de incertezas, poderiam ter se 

transferido para África na condição de colonos. O que não foi o caso, pois em Belém os 

portugueses não se dispuseram a esse deslocamento, embora no Maranhão a quantidade de 

portugueses tenha sido bem maior.  

Portanto, o grupo populacional formado pelos portugueses tiveram as suas vidas 

impactadas pela Cabanagem de maneiras diversas, correndo riscos financeiros ou de 

sucumbirem em meio a guerra. No entanto, esses impactos não foram causados a partir da 
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especificidade de serem portugueses, justamente pelo caráter de multiplicidade que está 

intrinsicamente ligado ao desenvolvimento da guerra. Além disso, a reorganização do 

comércio, o crescimento da instituição consular na província e quantidade diminuta de gente 

disposta a se tornar colono na África são indícios de que, antes mesmo do final da Cabanagem, 

os portugueses estavam reestruturando sua permanência na região. 
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