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CAPÍTULO 9- O REINADO DE D. PEDRO 
I: UMA CIDADANIA LIMITADA 

8º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO 

 
Semana 24 - Gabarito 

 
QUESTÃO 1-  
RESOLUÇÃO: Os conflitos entre D. Pedro I e as elites brasileiras começaram logo após a Independência. 
A tendência autoritária do Imperador, já demonstrada com a dissolução da Assembleia Constituinte, 
provocou os primeiros conflitos políticos que se tornaram constantes durante todo o 1º Reinado. A cada 
crise, o imperador tendia a se aproximar mais dos portugueses residentes no Brasil, o que despertava 
suspeitas, contribuindo para o agravamento do cenário político brasileiro. Os liberais mais radicais 
criticavam o centralismo e a consequente falta de autonomia para as províncias, além de criticar a criação 
do Poder Moderador, a vitaliciedade do Senado e os privilégios dos portugueses no Brasil. Além disso a 
participação brasileira na Guerra da Cisplatina, além de ter agravado a situação econômica, aumentou a 
impopularidade de D. Pedro I. 
 
QUESTÃO 2-  
RESOLUÇÃO: Uma das causas da Guerra da Cisplatina alegadas por Dom Pedro I para justificar o 
interesse do Império pela região da Província da Cisplatina era de que o território pertencia a sua mãe, 
Carlota Joaquina. Entretanto, os locais questionavam essa aspiração. Na realidade, a região, junto ao 
porto de Montevidéu, tinha uma grande importância geopolítica e geoestratégica, sobretudo, pelas vias 
fluviais de acesso ao continente.  
 
QUESTÃO 3- 
RESOLUÇÃO: Tanto o meme que retrata o Brasil e o Uruguai quanto a frase do Lord Ponsonby na 
Convenção Preliminar de Paz, em 1828, se referem ao desfecho da Guerra da Cisplatina (1825-1828), 
uma guerra travada entre Brasil e Argentina pela disputa e controle da região da Banda Oriental 
(Cisplatina), importante via de acesso aos seus territórios nacionais. O diplomata inglês dizia que “puseram 
um algodão entre dois cristais”, pois, nessa perspectiva o Uruguai era visto como um “Estado tampão”, 
que amortizava as rivalidades entre os países vizinhos. Por isso, preconizou-se pela independência e 
criação da República Oriental do Uruguai. 
 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


