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MOMENTO DÉJÀ VU



PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL



D. PEDRO I

Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de 
Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 

Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon



Lutas pela independência

Bahia Piauí

Ceará Maranhão

Grão-Pará
Província 
Cisplatina

Na época, a independência não foi aceita no país todo. 

Em várias províncias brasileiras o povo pegou em 

armas para combater militares fiéis a Portugal.
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AS LUTAS PELA INDEPENDÊNCIA
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MULHERES QUE LUTARAM PELA INDEPENDÊNCIA

Maria Felipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. 



Reconhecimento e preço da independência

Estados 
Unidos

Primeiro país a 
reconhecer a 

independência do 
Brasil, em maio de 

1824.

Doutrina Monroe: “A 
América para os 

americanos”

Contra a interferência 
da Europa

Portugal

Reconheceu a 
soberania do Brasil 
em 1825, mediante 

indenização

Valor da indenização: 
2 milhões de libras 

esterlinas

O governo brasileiro 
pediu empréstimo à 

Inglaterra

Inglaterra

Reconheceu a 
soberania do Brasil 

em 1827

Exigiu a renovação do 
Tratado de Comércio 
e Navegação por mais 

15 anos

Exigiu a extinção do 
tráfico de africanos 

escravizados no prazo 
de três anos
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O RECONHECIMENTO E  PREÇO DA INDEPENDÊNCIA
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A COROAÇÃO DE D. PEDRO I

Coroação de Dom Pedro I, Jean Baptiste Debret .

(Dezembro de 1822).



10

UMA CONSTITUIÇÃO PARA O BRASIL



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



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?



A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR



REAÇÕES AO AUTORITARISMO DE D. PEDRO I

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca



O governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. Dom Pedro
I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou mercenários ingleses para que lutassem
contra os revoltosos. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura
reação imperial, a Confederação do Equador teve seu fim. Dezesseis envolvidos foram
acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. Entre eles, Frei Caneca
teve como pena a morte por fuzilamento.

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

Imagem: Autor desconhecido / disponibilizado por  Lecen / public domain

Exército Imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Recife, 1824



BRASIL X ARGENTINA



A GUERRA DA CISPLATINA



A GUERRA DA CISPLATINA



A GUERRA DA CISPLATINA



Autoritarismo

Incompetência para resolver a crise econômico-financeira

Empréstimos constantes a bancos estrangeiros gerando inflação

Aumento dos preços dos alimentos e aluguéis

Falência do Banco do Brasil

Guerra para resolver a Questão Cisplatina

Muita atenção dada ao problema da sucessão do trono português

Assassinato de Líbero Badaró

Noite das Garrafadas

Troca de ministérios

Pressão popular nas ruas

Abdicação em 7 de abril de 
1831

Pedro de Alcântara, com 5 anos 
de idade, fica como sucessor

Início das Regências

25

CRÍTICAS AO GOVERNO DE D. PEDRO I



Crise do 1º Reinado: Fatores



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as RegênciasSUCESSÃO DO TRONO PORTUGUÊS

Tentando restaurar os direitos da filha ao trono
de Portugal, e contando com o apoio e o
incentivo de constitucionalistas portugueses, D.
Pedro resolveu auxiliar financeiramente a luta
contra D. Miguel em Portugal. Isto aumentou
mais ainda a crise econômica e financeira vivida
pelo Império do Brasil. Também enviou, em
1829, uma missão diplomática à Europa,
buscando ajuda da Santa Aliança quanto aos
interesses de Dona Maria da Glória. Em troca,
oferecia auxílio para que as Repúblicas
americanas fossem transformadas em
Monarquias.

Diante desses fatos cresceu, mais ainda, o
descontentamento das forças políticas de
oposição, que entendiam que o imperador estava
mais interessado na questão da sucessão do trono
português do que nas dificuldades que o Brasil
vinha enfrentando.



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as Regências CRISE DO 1º REINADO



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as RegênciasA NOITE DAS GARRAFADAS



ABRIL DE 1831: A ABDICAÇÃO DO IMPERADOR

A abdicação de D. Pedro aconteceu tanto pela pressão
política que o imperador sofria da elite e populares
brasileiros, quanto pela tentativa de assegurar os direitos
de sua filha, Maria da Glória, pois, com a morte de D.
João VI, a Coroa portuguesa iria, por direito, a D. Pedro I,
que preferiu abdicar o trono português em benefício da
filha e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de
Alcântara, que se encontrava então com cinco (5) anos
de idade. Assim terminava o Primeiro Reinado.



ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I EM ABRIL DE 1831



PRIMEIRO REINADO: EM SÍNTESE



PRIMEIRO REINADO: EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Com base na imagem, explique o processo de independência do
Brasil.



RESOLUÇÃO

GABARITO:
As disputas entre portugueses e brasileiros acirraram ao longo de 

1820 e 1822. As exigências dos portugueses em relação ao governo 
de D. Pedro I não agradou o imperador. Isso foi um fator decisivo 

para D. Pedro I romper definitivamente com a metrópole 
portuguesa. No entanto, cabe lembrar que desde 1808, com a 

chegada da família real portuguesa no Brasil, diversas mudanças 
contribuíram para a independência, tal como a abertura dos portos 

que significou a quebra do pacto colonial.

Em 1822, por meio de guerras pela independência, em diversas 
localidades do Brasil, os portugueses foram expulsos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Com base na charge, explique o que foi
o Poder Moderador, presente na Constituição
brasileira de 1824.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

O Poder Moderador, característica 
singular da Constituição Brasileira de 
1824, garantia o controle da política 

imperial sobre os demais poderes pelo 
imperador. Na prática, evidenciava o 

autoritarismo de D. Pedro I.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Com base na charge, explique porque
podemos dizer que a cidadania do Primeiro
Reinado era limitada.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

A cidadania era limitada, pois um dos 
critérios constitucionais para as eleições 
era o voto censitário, que exigia um alto 

valor mínimo de renda para participar do 
processo eleitoral. Isso excluía a grande 

maioria da população brasileira (mulheres, 
escravos, setores pobres) e garantia o 

controle das elites agrárias.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Explique o processo de reconhecimento
da independência do Brasil por Portugal.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Portugal reconheceu a independência 
do Brasil somente após o pagamento de 
uma indenização no valor de 2 milhões 

de libras esterlinas, por meio de 
empréstimo com o Inglaterra. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5-

"Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário:

Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a
quem vós, após uma estúpida condescendência com os Brasileiros do Sul,
aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que
desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro
ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por descender da casa de
Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não
há delírio igual (... )."

(Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. Pernambuco:
Publicações Oficiais, 1924).

Com base no texto, responda: Qual foi uma das principais motivações da
Confederação do Equador?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

A Confederação do Equador foi uma das mais significativas 
revoltas do Primeiro Reinado. Um dos pontos básicos dessa 

revolta estava no fato de D. Pedro I ter dissolvido a 
Assembleia Constituinte de 1823 e outorgado uma 

Constituição no ano seguinte, na qual estava previsto o uso do 
Poder Moderador, o que representava um retrocesso para os 

envolvidos na revolta.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Com base no mapa, responda: Quais foram as principais causas da
Guerra da Cisplatina (1825-1828)?



RESOLUÇÃO

GABARITO:

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. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- De que modo a declaração de guerra
contra a Cisplatina acabou prejudicando a
imagem política de Dom Pedro I?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Do ponto de vista histórico e cultural, o 
envolvimento do Brasil nessa guerra era tida 

como desnecessária na medida em que a 
região era habitada por população de origem 

hispânica. Além disso, as dificuldades 
econômicas internas do Brasil indicavam que 
os gastos do conflito colocavam em xeque o 

compromisso imperial em promover o 
desenvolvimento da economia nacional.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- Um dos eventos marcantes do Primeiro Reinado foi a Noite das
Garrafas. Explique o que foi esse evento.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Em 1831, D. Pedro I tentou estabelecer contato com 
as lideranças liberais do Brasil em viagem a Minas 

Gerais. Porém, com a má recepção, retornou ao Rio 
de Janeiro. Ao saberem de seu retorno, os 

portugueses que o apoiavam resolveram preparar 
uma festa para recebê-lo, acendendo luminárias 

nas janelas das casas. Os brasileiros, irritados com 
tal gesto, começaram a quebrar as luminárias, ao 
que os portugueses responderam atirando-lhes 

garrafas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8- Explique a charge abaixo que representa um dos elementos da
crise do Primeiro Reinado.



RESOLUÇÃO

GABARITO:
Tentando restaurar os direitos da filha ao trono de Portugal, e contando com o
apoio e o incentivo de constitucionalistas portugueses, D. Pedro resolveu auxiliar
financeiramente a luta contra D. Miguel em Portugal. Isto aumentou mais ainda a
crise econômica e financeira vivida pelo Império do Brasil. Também enviou, em
1829, uma missão diplomática à Europa, buscando ajuda da Santa Aliança quanto
aos interesses de Dona Maria da Glória. Em troca, oferecia auxílio para que as
Repúblicas americanas fossem transformadas em Monarquias.

Diante desses fatos cresceu, mais ainda, o descontentamento das forças políticas
de oposição, que entendiam que o imperador estava mais interessado na questão
da sucessão do trono português do que nas dificuldades que o Brasil vinha
enfrentando.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- Quais foram os principais fatores da Crise do Primeiro Reinado?
Cite e explique dois fatores.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- Explique as principais consequências da abdicação de D. Pedro I
em abril de 1831 para o Brasil.



RESOLUÇÃO

GABARITO:
Em meio à crise do Primeiro Reinado (grave crise econômica
agravada pela participação brasileira na Guerra da Cisplatina) e ao
aumento de sua impopularidade, agravada pelas tensões e
conflitos entre brasileiros e portugueses, como a “Noite das
Garrafadas”, o imperador D. Pedro I decidiu abdicar o trono do
Império do Brasil em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, na
época com apenas 5 anos. Consequentemente, o Brasil passou a
ser governado por regências até que o jovem imperador tivesse a
idade de 18 anos para assumir o trono. Esse “Período Regencial” é
marcado por grande instabilidade política e diversas revoltas
provinciais



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his
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