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

 8º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO  

 
Semana 26 – Gabarito 

 
01. 

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. 
 “[...]vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. [...]”. 

 
02. Tentando restaurar os direitos da filha ao trono de Portugal, após a morte de D. João VI, 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. Enquanto isso, Portugal viveu uma violenta guerra civil, culminando 
na coroação de Maria da Glória como rainha de Portugal, em 1834. 

 
03. 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. 

 
 
 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


