HISTÓRIA DO BRASIL

Primeiro Reinado (1822-31)
De início, o Império teve que combater as províncias contrárias à Independência.
Tratava-se de províncias com uma forte presença portuguesa ou com forte
aproximação com a metrópole Portugal.
Províncias como a Bahia, Piauí, Pará, Maranhão e a Província Cisplatina (atual
Uruguai) foram combatidas pelas forças imperiais e por mercenários estrangeiros
(como são exemplos o Inglês Cochrane e o francês Labatut) forçando-se a
integração com o Império que nascia.
Controlando as províncias pró-lusitanas e obtendo aos poucos o reconhecimento
externo da independência, o Império necessitava agora de uma Constituição para
legitimar sua existência. Prevendo isto, mesmo antes da independência, em junho
de 1822, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte.
A “Constituição da Mandioca” – 1823
A Assembleia Constituinte, composta pelos grandes proprietários e liderada por
Antônio Carlos Andrada apresentou, em 1823, uma proposta constitucional que
apresentava os seguintes pontos:

Fortalecimento do poder legislativo;

Aversão aos estrangeiros, sobretudo portugueses;

Voto censitário (votavam apenas indivíduos com rendimento superior a 150
alqueires de mandioca por ano).
Constituição de 1824
Não contente com a proposta da “Constituição da Mandioca”, D. Pedro nomeou
um Conselho de Estado que redigiu a nova 1ª carta constitucional do Brasil, que
foi outorgada pelo Imperador. Características:

Centralização do poder;

Monarquia hereditária;

Religião Católica ligada ao estado;

Voto censitário;

04 poderes: executivo, legislativo, judiciário e Moderador.
O poder Moderador servia como uma espécie de árbitro dos três poderes. O Rei
podia, através das atribuições do moderador, dissolver a Câmara dos Deputados e
convocar novas eleições; escolher os senadores (cargo vitalício) através de um
lista dos eleitos.
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Foi o exagero do poder moderador, junto com a centralização administrativa, que
causou uma série de críticas à Constituição de 1824.
Confederação do Equador (1824)
Em Pernambuco iniciou um movimento contra o autoritarismo de D. Pedro I,
devido à excessiva centralização do poder em suas mãos e a outorga da
Constituição de 1824.
Logo outras províncias se juntaram a Pernambuco, como o Rio grande do Norte, o
Ceará, a Paraíba e Alagoas.
A revolta iniciou quando D. Pedro nomeou um novo presidente para Pernambuco,
destituindo Paes de Andrade, representante das forças políticas locais.
Entre os planos dos revoltosos estava:
 Formar um novo Estado reunindo as províncias do Nordeste;
 Montar uma República federalista;
 Inspirava-se no modelo de república dos EUA.
Todavia, um projeto de Pais de Andrade
abolindo o tráfico negreiro em recife
arrefeceu o ânimo “revolucionário” da classe
dominante. Além disso, a participação popular
no levante, através de brigadas próprias,
atemorizou as elites regionais, temerosas de
comoções
sociais
mais
profundas,
especialmente as que envolvessem negros,
como ocorrera no Haiti.
LOPEZ, Luiz Roberto. História do Brasil
Imperial. 4ª Edição. Mercado Aberto
A Guerra da Cisplatina (1825-28)
Em 1816, em meio às lutas de independência
Um dos principais líderes da Confederação foi
do vice-reino do Prata (colônias espanholas),
Frei Caneca, que ao final do movimento,
reprimido violentamente por D. Pedro, acabou
D. João VI invadiu a região do atual Uruguai,
sendo fuzilado.
anexando ao território brasileiro a região que
passou a se chamar Província Cisplatina.
Em 1825, sob a influência da Argentina, e com a liderança de Lavalleja, os
uruguaios iniciaram sua luta para se tornarem independentes do Brasil.
O conflito teve fim apenas em 1828, causando um grande gasto ao Império
Brasileiro que não conseguiu manter esta área sob sua influência.
Sob mediação da Inglaterra, potência com interesses na região platina, foram
feitos tratados e acordos que levaram à criação da República Oriental do Uruguai.
A Crise do 1º Reinado
O primeiro reinado foi marcado pelo autoritarismo de D. Pedro I e pela
impopularidade do imperador. Uma série de fatores levaram o rei a abdicar ao
trono em 1831. Eis alguns desses principais fatores:
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Estilo autoritário de D. Pedro I;
 Violências nas repressões políticas, como foi o caso da Confederação do
Equador;
 O fracasso da política militar externa e os altos gastos da Guerra da Cisplatina;
 “Hiato Intercíclico” – Crise econômica decorrente da falta de um grande
produto de exportação (o café só apareceria como grande produto mais tarde)
 Ingerência de D. Pedro nos assuntos portugueses.


D. Pedro I era filho mais velho de D. João VI e, com a morte de seu pai, em 1826,
tornou-se o legítimo herdeiro do trono português. Mas os políticos liberais
brasileiros não queriam que D. Pedro I fosse imperador do Brasil e ao mesmo
tempo rei de Portugal. Por isso ele renunciou ao trono português, em favor de sua
filha Maria da Glória. Como ela era menor de idade, o trono ficou sob regência do
irmão de D. Pedro I, D. Miguel, que em 1828, por meio de um golpe de Estado,
proclamou-se rei de Portugal.
A atitude de D. Miguel revoltou o Imperador brasileiro, que elaborou planos
militares para reconquistar o território herdado por sua filha.
Os políticos liberais brasileiros temiam uma possível união entre Brasil e Portugal,
caso D. Pedro I conseguisse reconquistar o trono para Maria da Glória.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. Editora Saraiva.



Oposição a D. Pedro I – liberais;
Jornalista Líbero Badaró – assassinado;
Viagem de D. Pedro I a MG – Protestos contra o imperador;
MARÇO 1831 – “Noite das garrafadas”



MARÇO 1831 – Ministério dos Marqueses





07 de abril de 1831 – D. Pedro abdica ao trono em favor de seu filho, D. Pedro
de Alcântara, na data com 05 anos. Abaixo: quadro da Abdicação.
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TESTES
1. (Enem 2011) Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais:
I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendam os casados, e
Oficiais militares que forem maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados
e Clérigos de Ordens Sacras.
IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral.
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz,
indústria, comércio ou empregos.
Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível em: https://legislação.planalto.gov.br.
Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).

A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua
formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos “cidadãos
brasileiros” com o objetivo de garantir
a) o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira.
b) a ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres.
c) a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro.
d) o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e
comerciantes.
e) a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticoadministrativas.

2. (Enem 2011)
Uma
explicação
de
caráter
histórico para o percentual da
religião com maior número de
adeptos declarados no Brasil foi a
existência, no passado colonial e
monárquico, da
a) incapacidade do cristianismo de
incorporar aspectos de outras
religiões.
b) incorporação
da ideia de
liberdade religiosa na esfera
pública.
c) permissão
para
o
funcionamento de igrejas não
cristãs.
d) relação de integração entre
Estado e Igreja.
e) influência
das religiões de
origem africana.
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3. (Enem 2012) Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora
recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de
manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e
luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos
que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os
“brasileiros” apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas
iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas.
VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 (adaptado).

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da
tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais
e no Rio de Janeiro revela
a) estímulos ao racismo.
b) apoio ao xenofobismo.
c) críticas ao federalismo.
d) repúdio ao republicanismo.
e) questionamentos ao autoritarismo.

4. (Enem 2004)
Constituição de 1824:
“Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é
delegado privativamente ao Imperador (…) para que incessantemente vele sobre
a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos demais poderes
políticos (...) dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a
salvação do Estado.”
Frei Caneca:
“O Poder Moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da
opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por
ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante
do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante
dos apaniguados do imperador.”
(Voto sobre o juramento do projeto de Constituição)
Para Frei Caneca, o Poder Moderador definido pela Constituição outorgada pelo
Imperador em 1824 era
a) adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os
senadores eram escolhidos pelo Imperador.
b) eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a
representação da sociedade nas duas esferas do poder legislativo.
c) arbitrário, porque permitia ao Imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o
poder representativo da sociedade.
d) neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de
controlar os deputados representantes da Nação.
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e)

capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências
da representação política.

5. (Uel)

Na visão do cartunista, a Independência do Brasil, ocorrida em 1822,
a) foi resultado das manifestações populares ocorridas nas ruas das principais
cidades do país.
b) resultou dos interesses dos intelectuais que participaram das conjurações e
revoltas.
c) decorreu da visão humanitária dos ingleses em relação à exploração da
colônia.
d) representou um negócio comercial favorável aos interesses dos ingleses.
e) não passou de uma encenação, já que os portugueses continuaram explorando
o país.

Gabarito: 1.d / 2.d / 3.e / 4.c / 5.e
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