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DATA: 23 e 30 DE OUTUBRO. 

Conteúdos: 

PRIMEIRO REINADO ( 1822-1831)
-A História do Primeiro Reinado no Brasil;
-Reações ao processo de Independência;
- Batalha do Jenipapo no Piauí;
-Constituição de 1824;
-Guerra da Cisplatina;
-Confederação do Equador;
-Desgaste e crise do governo de D. Pedro I;
-Abdicação do imperador.



VÍDEO: História do 
Brasil - Dom Pedro I

https://www.youtube.com/watch?v=k
ergg1N1Qi0
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• D. Pedro nasceu em Portugal, em 1798.

Morreu em 1834, com 36 anos.

• Foi o primeiro imperador do Brasil e 28º rei de

Portugal (o reinado durou 7 dias).

• Era filho de D. João VI e Carlota Joaquina. Além

disso, foi pai de D. Pedro II, segundo imperador

do Brasil.
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• DEZEMBRO/1822: D. Pedro é coroado ( DOM PEDRO I);
• Dependência econômica em relação a Inglaterra;
• Manutenção das estruturas sociais e econômicas:

-LATIFÚNDIO;
-AGROEXPORTAÇÃO
-MONOCULTURA
-ESCRAVISMO.

• SEM PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE
INDEPENDÊNCIA;

• Aliança entre D. Pedro I e as elites brasileiras com o
objetivo de manterem seus privilégios.
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Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel
Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim é o nome completo
de Dom Pedro I, nascido em 1798 no Palácio Real de Queluz, em Portugal,
mesmo lugar onde faleceu em 1834 após abdicar o trono no Brasil.

6



• Para ser reconhecido oficialmente, o Brasil aceitou pagar
indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal;

• Para isso, pediu um empréstimo à Inglaterra, fato que iniciou a
dívida externa do Brasil;

• Apesar do processo de independência ter base nas ideias
iluministas de liberdade, a escravidão foi mantida, atendendo aos
interesses dos grandes proprietários de terras;

• O Brasil continuou com o modelo agrário, baseado em latifúndios e
na produção de gêneros primários voltada para a exportação. Ou
seja, pouco diferente de quando era colônia de Portugal;

• Ao contrário de outros países da América Latina, que adotaram o
sistema republicano, o Brasil adotou o governo monárquico,
baseado no poder de um rei.
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• No dia 1º de dezembro de 1822, D. Pedro foi coroado primeiro imperador
do Brasil, com o título de D. Pedro I;

• D. Pedro I enfrentou muitas dificuldades para governar o Brasil, em parte
por causa do seu autoritarismo;

• Muitos achavam que D. Pedro I, sendo português, em vez de se preocupar
com os brasileiros, estava mais preocupado com a situação de Portugal;

• A postura do imperador em relação a Constituição de 1824, a Guerra da
Cisplatina e a Confederação do Equador foram alguns dos fatos que
levaram à sua abdicação, em 1831.
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A Batalha do Jenipapo 
ocorreu às margens do 
riacho de mesmo nome 
no dia 13 de março de 

1823, a qual foi decisiva 
para a Independência do 
Brasil e consolidação do 

território nacional.
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O complexo possui uma 
grande área gramada, um 

museu, um pórtico que 
atravessa a rodovia BR-343 

(com as inscrições da 
Batalha do Jenipapo), duas 
áreas de demonstração da 
história do combate e é um 
local que fica próximo do 

embate ocorrido à época da 
Batalha.



A publicação foi escrita pela professora
Josefina Ferreira Gomes de Lima, mestre em
Literatura e cordelista, tem projeto gráfico é
de Sanatiel Costa e ilustrações de Marcos Pê.

: Batalha do Jenipapo.

https://www.youtube.com/watch?v=0y5
qW2zAn7M
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 Também conhecida como “Constituição da Mandioca”

• O primeiro ato político importante de D. Pedro I,
após a coroação, é a convocação da Assembleia
Constituinte, eleita no início de 1823.

• É também seu primeiro fracasso: devido a uma
forte divergência entre os deputados brasileiros e
o soberano, que exigia um poder pessoal superior
ao do legislativo e do Judiciário, a Assembleia é
dissolvida em novembro. A Constituição é
outorgada em 1824.
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