
                                                    

MENTORIA PMPE 

História de Pernambuco 

 

Revolução Praieira 

 

Introdução 

     A Revolução Praieira, ocorrida na província de Pernambuco de 1848 a 1850, foi um 

movimento separatista, misturado com disputas partidárias pelo poder e com a revolta 

popular contra as más condições de vida. O Brasil vivia o início do Segundo Reinado (o 

governo de Dom Pedro II), depois do fim do período da Regência, e a Revolução 
Praieira recebeu influência das revoluções liberais que ocorreram em vários países da 

Europa em 1848. (O famoso Manifesto comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, foi 

redigido nesse ano.) Foi um período que ficou conhecido no Ocidente como “Primavera 

dos Povos”. 

Insatisfação em Pernambuco  

     A monarquia brasileira era duramente contestada pelas novas ideias liberais da época. 

Era muito grande a insatisfação com o governo imperial, pois todas as decisões tomadas 

no período regencial (de 1831 a 1840) tinham que ser submetidas ao imperador. Os 

brasileiros reivindicavam maior força frente aos comerciantes portugueses (que ainda 

dominavam a economia local) e a população pobre lutava por melhores condições de vida. 

     As lutas internas entre os partidos e os grupos políticos da época que disputavam o 

poder culminaram numa série de revoltas provinciais, e a última delas foi a Revolução 

Praieira, cujo nome homenageava o Partido da Praia, fundado pelos revolucionários. 

     Pernambuco era a província mais importante do Nordeste, graças aos engenhos de 

açúcar, todos propriedade de famílias poderosas e influentes na política brasileira. A 

família Cavalcanti, por exemplo, era dona de um terço dos engenhos. Uma frase da época 

simboliza bem a situação: “Quem não é Cavalcanti é cavalgado”. 

     O restante da população mostrava-se insatisfeito com essa concentração fundiária e 

com o poder político na mão de tão poucos. O comércio local era dominado por 

portugueses, o que também causava revolta entre os comerciantes brasileiros. 

     Dada essa situação de desgaste, o Partido da Praia foi criado para opor-se ao Partido 

Liberal e ao Partido Conservador, ambos dominados por duas famílias poderosas que 

viviam fazendo acordos políticos entre si. Devido a esses acordos, muitas vezes era difícil 

distinguir o Liberal do Conservador, como muitas vezes aconteceu na política brasileira. 

Reivindicações  

     O Partido da Praia pregava a revolta porque o presidente da província, do Partido 

Conservador, distribuía os melhores cargos administrativos aos membros de seu partido 

e a uma pequena cúpula do Partido Liberal, deixando os demais de fora. Os contratos para 

realizar obras públicas também eram manipulados. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Pernambuco/483453
https://escola.britannica.com.br/artigo/dom-Pedro-II/483446
https://escola.britannica.com.br/artigo/Reg%C3%AAncia/488715


                                                    

     A Inglaterra, grande potência mundial da época, pressionava o Brasil a extinguir o 

tráfico de escravos, pois desejava expandir seus mercados e o escravagismo era um 

entrave ao avanço capitalista e industrial. O efeito dessa constante pressão inglesa gerou 

o aumento do preço do escravo e a sua escassez, dificultando a vida de muitos que 

dependiam dessa mão de obra. Porém as poderosas famílias dos partidos Liberal e 

Conservador não foram atingidas, pois compravam os negros por contrabando e a preços 

melhores. Já os proprietários rurais de menor posse pagavam preços exorbitantes. Tal 

situação também foi denunciada pelos rebeldes da Revolução Praieira, que mesmo sendo 

liberais, não defendiam a abolição. 

     Havia dois jornais: o Diário de Pernambuco (dos conservadores, também chamados 

de “gabirus”, uma espécie de rato, por serem acusados de ladrões pelos praieiros) e 

o Diário Novo (dos rebeldes praieiros). Todas as denúncias eram divulgadas na imprensa, 

mas quando as divergências tornaram-se mais violentas a guerra começou. 

Em 1 de janeiro de 1849, divulgam o Manifesto ao Mundo. Neste documento, os 

praieiros reivindicavam:  

  

- Independência dos poderes e fim do poder Moderador (exclusivo do monarca); 

 - Voto livre e Universal; 

 - Nacionalização do comércio de varejo; 

 - Liberdade de imprensa; 

 - Reforma do Poder Judiciário; 

 -  Federalismo; 

 - Fim da lei do juro convencional; 

 - Fim do sistema de recrutamento militar como existia naquela época. 

 

O conflito  

     Em 1844, o Partido da Praia cresceu mais, até chegar ao poder. Uma vez no governo 

local, seus líderes agiram como os antigos conservadores: demitiram todos os 

funcionários e nomearam seus aliados, gerando um verdadeiro caos administrativo. 

     Como os gastos na administração pública eram muito altos, o presidente da província 

de Pernambuco aumentou os impostos para arrecadar mais verbas, gerando a alta no preço 

dos alimentos. A situação gerou insatisfação nas camadas populares, que depredaram os 

estabelecimentos comerciais, que pertenciam a portugueses. 

     A luta entre gabirus e praieiros acirrou-se em 1847, quando os praieiros venceram as 

eleições para o Senado. No ano seguinte, o governo foi assumido por um presidente (como 

se chamava o cargo de governador na época) de ideias moderadas. Com isso, os praieiros 

foram afastados da administração, causando a revolta. As demissões dos praieiros os 

levaram a atacar Recife, dando início à luta armada. A rebelião se iniciou em Olinda, em 

7 de novembro de 1848; nesse dia, os líderes praieiros lançaram o “Manifesto ao Mundo”. 

     Cerca de 1.500 combatentes praieiros lutaram contra as tropas do governo imperial, 

que interveio e pôs fim ao conflito. Mais de quinhentos revolucionários foram mortos, 

trezentos acabaram presos (vários foram anistiados posteriormente) e outros fugiram para 

o exterior. Assim terminou a última das grandes revoltas regionais brasileiras do tempo 

do Império. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/escravid%C3%A3o/482519
https://www.suapesquisa.com/o_que_e/federalismo.htm


                                                    

Fim da Revolta e principais consequências 

  

     A rebelião foi derrotada pelas forças oficiais no começo de 1850. Muitos revoltosos 

foram mortos durante os combates com as forças oficiais. Os líderes e demais 

participantes foram presos e julgados, embora tenham sido anistiados no ano seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

QUESTÕES 

 

01. UFU-MG. Revolução Praieira: 

Durante o período das Regências e início do Segundo Reinado, diversas rebeliões 

colocaram em risco a estabilidade política do Império e as relações de dominação 

existentes. A respeito dessas rebeliões, podemos afirmar que: 

I. a Guerra dos Farrapos foi um movimento que pretendia a independência do Rio 

Grande do Sul, organizado pelos produtores de gado e charqueadores, contando com 

uma pequena base popular de apoio. 

II. a prolongada rebelião de escravos na Bahia em 1835 (Levante Malê) que pretendia a 

independência da Bahia, espalhou-se por diversos estados nordestinos, recebendo a 

adesão dos sertanejos e exigindo auxílio de tropas de estados vizinhos para sufocá-la. 

III. submetidos à escravidão e/ou intensa exploração, índios, negros e mestiços se 

revoltaram contra os grandes proprietários no Maranhão entre 1838 e 1841 (Balaiada), 

implantando uma efêmera república inspirada nos ideais do socialismo utópico, 

difundido pelos jornalistas e padres que lideravam o movimento. 

IV. o Manifesto ao Mundo, programa político da Revolução Praieira, propunha, entre 

outros itens, voto livre e universal, plena liberdade de imprensa, trabalho como garantia 

de vida para o cidadão brasileiro, inteira e efetiva independência dos poderes 

constituídos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) II e III são corretas. 

b) I e IV são corretas. 

c) I e II são corretas. 

d) III e IV são corretas. 

02. UFPR. No período compreendido entre a Independência e 1849, o Brasil foi 

marcado por agitações sociais e políticas. Sobre essas agitações, é correto afirmar que: 

01. a “Cabanagem”, no Pará (1835-1840), foi um movimento que teve forte participação 

das camadas populares. 

02. também no Maranhão houve violência social na rebelião con hecida por Balaiada 

(1838-1841), com forte participação popular. 

04. apenas na Bahia não houve agitação social ou movimentos visando à emancipação 

regional. 

08. a revolta dos liberais em 1842, em São Paulo e em Minas Gerais, contribuiu para 

que, mais tarde, fosse praticada a alternância no poder dos partidos Liberal e 

Conservador. 

16. a mais longa das revoltas brasileiras desse período foi a revolução Farroupilha 

(1835-1845), na qual se chegou a proclamar uma República independente. 

32. a Revolução Praieira (1848) foi o último grande movimento nordestino revoltoso, de 

caráter popular, democrático e de influência ideológica. Some as proposições corretas. 

 

https://exerciciosweb.com.br/historia/historia-mundial/socialismo-exercicios/


                                                    

03. UFMG. Revolução Praieira: A organização do sistema político foi objeto de dis-

cussões e conflitos ao longo do período imperial no Brasil. Com relação ao contexto 

histórico do Brasil Imperial e aos problemas a ele relacionados, é correto afirmar que: 

a) a centralização do poder foi objeto de sérias disputas ao longo de todo o século XIX e 

explica várias contendas internas às elites imperiais, como a Rebelião Praieira. 

b) o Constitucionalismo ganhou força, fazendo com que o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário se tornassem independentes e harmônicos, o que atendia às queixas dos 

rebeldes da Balaiada. 

c) o Federalismo de inspiração francesa e jacobina foi uma das principais bandeiras do 

Partido Liberal, a partir da publicação do Manifesto Republicano, o que explica, entre 

outras, a Revolução Liberal de 1842. 

d) os movimentos de contestação armada – como a Revolução Farroupilha, a Sabinada 

ou a Cabanagem – tinham em comum a crítica liberal às tendências absolutistas, 

persistentes no governo de D. Pedro II. 

04. UFRGS-RS. Das rebeliões internas ocorridas no Brasil durante o Segundo Reinado, 

destaca-se o sentido social da Revolução Praieira de 1848, porque: 

a) o governo rebelde aprovou uma Constituição que tornava cidadãos brasileiros os 

portugueses residentes no Brasil. 

b) pelo “Manifesto ao Mundo” os revoltosos pregavam o voto livre e universal para os 

brasileiros. 

c) o imperador Pedro II estabeleceu uma política de conciliação, anistiando os líderes 

revoltosos e integrando-os ao Senado Vitalício. 

d) entre as intenções dos revoltosos estava o desejo de livrar-se dos impostos excessivos 

sobre a extração do ouro. 

e) o movimento visava a isentar de servir no Exército chefes de família e proprietários 

rurais. 

05. UFMG. Revolução Praieira: 

Após a Revolução Praieira de 1848 em Pernambuco, o reinado de D. Pedro II foi 

marcado por uma paz que se prolongou por algumas décadas. 

Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre o Segundo Império no 

Brasil, exceto: 

a) a Conciliação, ao amenizar as lutas partidárias, funcionou como fator importante na 

contenção da idéia republicana. 

b) D. Pedro II impôs-se como imperador não tanto por sua seriedade e moral 

impecáveis, mas pelo fato de a elite latifundiária e escravista considerar a monarquia 

como poderoso fator de estabilidade. 

c) o Brasil permaneceu isolado do resto da América, não só na forma de governo, mas 

também economicamente, ao desprezar os países latino-americanos e permanecer 

voltado para o Atlântico. 

d) o crescimento da produção cafeeira e a Era Mauá dinamizaram a economia nacional, 

a qual criou bases internas sólidas e deixou de depender do mercado externo. 

e) o fortalecimento do governo central garantiu a repressão às idéias republicanas da 

esquerda liberal no período das Regências. 

https://exerciciosweb.com.br/historia/revolucoes-liberais-questoes-respondidas/
https://exerciciosweb.com.br/historia/os-movimentos-de-contestacao-e-a-revolucao-de-1930-exercicios/


                                                    

06. (UFMG) Qual a afirmação CERTA em relação à Revolução Praieira, ocorrida na 

província de Pernambuco (1842-1849)? 

a) Foi um movimento antilusitano que procurava a derrubada da Regência através do 

Partido da Ordem. 

b) Defendia primordialmente o comércio a nível nacional para desenvolver a economia 

de trocas da província. 

c) Pretendia a expropriação dos senhores da terra para a proclamação de uma república 

independente. 

d) Foi um movimento popular que visava a reformas sociais, principalmente a 

nacionalização do comércio e a desapropriação dos engenhos.  

e) Tinha um cunho nitidamente republicano como os demais movimentos de oposição à 

ordem imperial. 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

01. B; 02. 59 (01 + 02 + 08 + 16 + 32); 03. A; 04. B; 05. D; 6) D  


