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MOMENTO DÉJÀ VU



A PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA



O debate político nos primeiros anos 
se concentrou em torno da aprovação 
de uma Constituição. A Assembleia 
Constituinte se reuniu no Rio de 
Janeiro em maio de 1823. Os 
constituintes tentaram limitar os 
poderes do imperador. D. Pedro, 
insatisfeito, ordenou o fechamento da 
assembleia e a prisão de alguns 
deputados.

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil, Edusp, 2009 p. 79-80.

HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as RegênciasA CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO



A CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO



A CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO



A Constituição foi

outorgada em 25 de março de

1824 e apresentou todos os

interesses autoritários do

imperador. Além de definir os

três poderes (legislativo,

executivo e judiciário), criou o

poder Moderador, exclusivo

do imperador, que lhe

concedia diversos poderes

políticos.

HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as Regências

Alegoria do juramento da Constituição 
Brasileira de 1824.

A EXCEPCIONALIDADE DO PODER MODERADOR



O PODER MODERADOR



A CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO



Também definiu leis para o processo eleitoral
no país. De acordo com ela, só poderiam votar
os grandes proprietários de terras, do sexo
masculino e com mais de 25 anos.

(VOTO CENSITÁRIO)
CIDADANIA LIMITADA

Para ser candidato também era necessário
comprovar alta renda (400.000 réis por ano
para deputado federal e 800.000 réis para
senador).

HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as RegênciasO QUE ESTABELECIA A CONSTITUIÇÃO DE 1824?



O QUE ESTABELECIA A CONSTITUIÇÃO DE 1824?

•O regime de governo estabelecido foi a monarquia hereditária.
•O Poder Moderado exercido pelo imperador, lhe dava o direito de intervir nos
demais poderes, dissolver a assembleia legislativa, nomear senadores, sancionava e
vetava leis, nomeava ministros e magistrados, e os depunha.
•Poder Executivo: exercido pelo Imperador que, por sua vez, nomeava os presidentes
de províncias.
•Poder Legislativo: era composta pela Câmera dos Deputados e pelo Senado. Os
deputados eram eleitos por voto censitário e os senadores eram nomeados pelo
Imperador.
•Poder Judiciário: os juízes eram nomeados pelo Imperador. O cargo era vitalício e só
podiam ser suspensos por sentença ou pelo próprio Imperador.
•Estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. No entanto, a Igreja ficou
subordinada ao Estado através do Padroado.
•Criação do Conselho de Estado, composto por conselheiros escolhidos pelo
imperador.
•A capital do Brasil era o Rio de Janeiro que não estava submetida à Província do Rio
de Janeiro. Esta tinha sua capital na cidade de Niterói.



A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR



A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR



EM SÍNTESE

Sugestão de leitura:

Páginas 160,161, 
162 e 163 do livro 

didático.



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro
estabelecia o voto censitário. Esta afirmação significa que:

a) o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais.
b) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada
renda anual.
c) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos.
d) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres.
e) por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral
da população.



RESOLUÇÃO

Resposta: 

LETRA “B”.

para ser eleitor era necessário possuir uma 
determinada renda anual



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (Cesgranrio) A Constituição imperial brasileira, outorgada
em 1824, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento
do sistema político imperial tais como o(a):

a) equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do Imperador e
as ordens sociais privilegiadas.

b) laicização do Estado por influência das ideias liberais.
c) predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através

do Poder Moderador.
d) ampla participação política de todos os cidadãos, com exceção dos

escravos.
e) autonomia das Províncias e, principalmente, dos Municípios,

reconhecendo-se a formação regionalizada do país.



RESOLUÇÃO

Resposta:

LETRA “C”.
predominância do poder do imperador sobre todo o 

sistema através do Poder Moderador.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3-(Unesp) A respeito da independência do Brasil, pode-se
afirmar que:

A) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações
na estruturas econômicas e sociais do País.

B) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo
movimento popular.

C) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador.
D) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os

interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos.
E) propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do

tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra.



RESOLUÇÃO

Resposta: 

Letra “D”.
implicou na adoção da forma monárquica de governo 
e preservou os interesses básicos dos proprietários de 

terras e de escravos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (UniRV GO/2018) Em 1824, o imperador D. Pedro I outorgou a carta
constitucional que formatou o Império do Brasil. A respeito da mais duradoura Carta
Magna brasileira, que definiu o ordenamento jurídico do país por 65 anos, assinale
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.

a) A Constituição de 1824 era conhecida como “Constituição da Mandioca” devido
ao voto censitário, que definia a participação eleitoral no Império pelo nível de
riqueza, calculado inicialmente em alqueires de mandioca.

b) A Constituição de 1824 definia o Brasil como um Império Absolutista, no qual
todos os poderes concentravam-se em D. Pedro I, sem nenhuma
representatividade democrática.

c) Apesar de simbolizar uma postura liberal com eleições e divisão de poderes, a
Constituição de 1824 instituía além dos 3 poderes um quarto poder, o Moderador,
que facultava ao imperador intervir na atuação dos outros poderes, garantindo
um caráter autoritário ao imperador.

d) A Constituição de 1824 estabelecia, através da divisão de poderes, um governo
extremamente liberal, dividindo o poder não em 3, mas em 4 partes,
possibilitando uma participação de todos os níveis da sociedade nas eleições,
limitando os poderes do imperador.



RESOLUÇÃO

Resposta:

A sequência correta é: V-F-V-F.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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