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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.



 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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• Líderes: Paes de Andrade, Cipriano Barata e FREI CANECA;
• Objetivo: Formar um novo Estado reunindo as províncias do Nordeste;
• A insatisfação popular com as condições sociais do país e o descontentamento

político da classe média e fazendeiros da região com o autoritarismo de D.
Pedro I foram as principais causas deste movimento;

• O governo central reagiu rapidamente e com todos as forças contra as
províncias separatistas. Muitos revoltosos foram presos, sendo que dezenove
foram condenados a morte. A confederação foi desfeita, porém a insatisfação
com o governo de D. Pedro I só aumentou.
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VÍDEO: CONFEDERAÇÃO DO 
EQUADOR(Resumo animado em 3 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=B_-Lwk83Z0A

https://www.youtube.com/watch?v=B_-Lwk83Z0A
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EXERCÍCIOS

1. DESCREVA O CONTEXTO EM QUE OCORREU A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

2. COMENTE SOBRE O RECONHECIMENTO EXTERNO DA INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL.

3. COMENTE SOBRE AS LUTAS PELA INDEPENDÊNCIA NO PIAUÍ.



• Conflito pelo qual esta província brasileira (atual Uruguai)
reivindicava a independência;

• A Província Cisplatina foi incorporada ao Brasil em 1821,
após quatro anos de lutas sangrentas contra as tropas de
D. João VI;

• Porém, com costumes, tradições e línguas diferentes, os
uruguaios queriam formar um país independente. Em
1825, apoiados pela Argentina, começaram a luta contra
o Brasil.

• Depois de três anos de combate, D. Pedro I teve que fazer
uma acordo. Brasil e Argentina reconheceram a
independência do Uruguai;

• A guerra gerou muitas mortes e gastos financeiros para o
império.

8



• O autoritarismo do imperador deixava grande parte da elite política descontente.
• A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as

famílias dos soldados mortos. Além disso, as revoltas e movimentos sociais de oposição
foram desgastando, aos poucos, o governo imperial.

• O assassinato do jornalista Libero Badaró (1830) Forte crítico do governo imperial. A
polícia não encontrou o assassino, porém a desconfiança popular caiu sobre homens
ligados ao governo imperial;

• A vida pessoal de D. Pedro I era bastante criticada. O imperador tinha várias amantes.
Uma delas, a Marquesa de Santos, ficou conhecida entre os brasileiros.

• Em março de 1831, após retornar de Minas Gerais, D. Pedro I foi recebido no Rio de
Janeiro com atos de protestos de opositores. Alguns mais exaltados chegaram a jogar
garrafas no imperador, conflito que ficou conhecido como “A Noite das Garrafadas”. Os
comerciantes portugueses, que apoiavam D. Pedro I entraram em conflitos de rua com os
opositores.
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Dom Pedro I abdica do trono.

“Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente
abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho o Senhor D. Pedro de Alcântara. –
Boa Vista, sete de abril de mil oitocentos e trinta e um, décimo da Independência e do
Império”. Pedro
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Carta de Despedida de d. Pedro I para seu filho d. Pedro II

"Meu querido filho, e meu imperador. Muito lhe agradeço a carta que me escreveu, eu mal a pude ler 

porque as lágrimas eram tantas que me impediam a ver; agora que me acho, apesar de tudo, um pouco 

mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua, e para certificar-lhe que enquanto vida tiver as 

saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração.

Deixar filhos, pátria e amigos, não pode haver maior sacrifício; mas levar a honra ilibada, não pode haver 

maior glória. Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e a minha pátria, siga os conselhos que lhe derem 

aqueles que cuidarem na sua educação, e conte que o mundo o há de admirar, e que me hei de encher de 

ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa: assim é necessário para que o Brasil 

sossegue, o que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. 

Adeus, meu amado filho, receba a benção de seu pai que se retira saudoso e sem mais esperanças de o 

ver."

D. Pedro de Alcântara . Bordo da Nau Warspite . 12 de abril de 1831.
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1. DESTAQUE PONTOS DO CARÁTER AUTORITÁRIO 
DO IMPERADOR DOM PEDRO I.

2. APONTE ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1824.
3. EXPLIQUE O QUE FOI, ONDE OCORREU E AS 

MOTIVAÇÕES DA CONFEDERAÇÃO DO 
EQUADOR.

4. EXPONHA OS MOTIVOS QUE LEVARAM À 
ABDICAÇÃO DE DOM PEDRO I, EM 1831.

Abraço e até a próxima aula = ) 
@keuricampelo


