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CABANAGEMIntroduatilde.o O movimento conhecido como

Cabanagem desenvolveu-se no Grotilde.es de Acará e de Camet

á.Os grandes espaccedil.ccedil.atilde.o.As ligaotilde.es difíceis e

demoradas com a capital do país levaram os portugueses a

pretender, mesmo depois da Independência, manter o controle da 

área.A foz do Amazonas apresenta especial importatilde.o. os

conquistadores compreenderam isto e procuraram construir ali

fortificaotilde.es e estabelecer povoaotilde.es que garantissem a

manutenatilde.o do domínio.A seguranccedil.atilde.o dos

interesses estrangeiros.A populaatilde.o da Província, em meados

de século XIX, era de cerca de 150 mil pessoas e constituída

basicamente de mesticcedil.ccedil.o, descendente de branco e 

índio, era o elemento ativo na vida provincial, caracterizando-se

por seu temperamento calmo e franco e por sua devoatilde.o

religiosa. As condiotilde.es de vida tornaram-no desconfiado,

obstinado e deram-lhe sobretudo um sentimento de frustraatilde.o

ante o colonizador português, conquistador vitorioso, envolto em

privilégios na ordem política e social e cheio de desprezo pela

populaatilde.o local. membro da minoria espoliadora capaz apenas

de ver interesses pessoais e lucros financeiros.As relaotilde.es entre o

nativo da regiocirc.nicos e inconciliáveis. Notícia da

Abdicaatilde.o chega a Belém. As dificuldades de comunicaatilde.o



retardaram sobremodo a chegada de notícias da capital do Imp

ério à distante Província do extremo norte brasileiro. A not

ícia sobre a resoluatilde.o de D. Pedro I que abdicava em favor do

filho conheceu-se em maio, causando grande excitaatilde.o popular

a esperanacirc.mara Municipal de Belém, e o Catilde.o Batista

Gonatilde.o conseguiu obter seu intuito. Os portugueses,

inconformados com a derrota e vendo seus interesses

ameaccedil.atilde.o do 24atilde.o de Caccedil.as de 24atilde.o tinha

sede em Belém, revoltaram-se a 2 de junho de 1831 contra os

superiores e o governo local, exigindo sua renúncia. A aatilde.o

imediata do Comandante das Armas, reunindo as unidades fiéis e

adeptos civis, abortou o movimento, trazendo grande desalento às

forccedil.ccedil.ccedil.atilde.o exercida pelos reinóis no sentido de

que o Barocirc.nego Batista de Campos, substituto legal.Finalmente,

em 16 de julho, chegaram as novas autoridades nomeadas. Eram o

Dr. Bernardo José da Gama, Visconde de Goiana, Presidente, e o

Coronel José Maria Silva Bitencourt, Comandante das Armas.

Ambos eram brasileiros natos e conquistaram logo a simpatia dos

nacionalistas, mas o Coronel Bitencourt deixou-se envolver pela pol

ítica local, particularmente pelos lusos, e o Visconde de Goiana,

aos poucos, viu-se desprestigiado, notadamente por sua postura

liberal. As provocaotilde.es lusas envolveram a tropa e, em agosto, os

distúrbios se agravaram. As unidades militares rebeladas, com a

conivência do Comandante das Armas, exigiram a renúncia do

Presidente, que, com 18 dias de governo, embarcou para o Rio de

Janeiro na fragata Campista, tendo os rebeldes colocado no governo



o Dr. Marcelino José Cardoso, o mais antigo dos conselheiros, que

determinou o exílio de vários nacionalistas, entre eles o do

Catilde.o Joccedil.adas - Coronel José Joaquim Machado de

Oliveira - para a presidência da Província, o qual, com o objetivo

de pacificar os ocirc.nego Batista de Campos.Ao retornar do exílio,

o sacerdote publicou um manifesto proclamando um governo

autatilde.o do Grccedil.ccedil.ccedil.ccedil.as Armadas foram

envolvidas. A maioria das unidades colocou-se ao lado das idéias

nacionalistas, defendidas pela corrente liberal, apoiando Machado de

Oliveira, que, insistentemente, procurava soluatilde.o legal para o
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