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DATA: 06 e 13.11.2019

Conteúdos:  BRASIL REGENCIAL (1831-1840)

-Definição;
-Regentes que governaram o Brasil no período;
-Crise política;
-Principais revoltas do período;
-Piauí na Revolta da Balaiada;
-Aspectos culturais;
-Golpe da Maioridade;
-Fim do Período Regencial;
- Início do Segundo Reinado.
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• Cabanagem (1835 a 1840) – motivada pelas péssimas condições de vida em
que vivia a grande maioria dos moradores da província do Grão-Pará.

•Balaiada (1838 – 1841) – ocorreu no Piauí, Maranhão e Ceará. A causa
principal foi a exploração da população mais pobre por parte dos grandes
produtores rurais.

•Sabinada (1837-1838) – ocorreu na província da Bahia. Motivada pela
insatisfação de militares e camadas médias e ricas da população com o
governo regencial.

Principais revoltas do período:
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A participação popular 
na Balaiada – PIAUÍ 

•Se estendeu por quase toda a província do Piauí ( Parnaíba, Piracuruca, Campo
Maior, Jerumenha e Paranaguá) além das margens e vales dos principais rios
(Parnaíba, Poty, Canindé, Gurgéia) e interior das matas, ocupados pelos rebeldes
balaios, ou seja, os vaqueiros, artesãos, lavradores, pequenos fazendeiros, escravos,
índios, mestiços e caboclos.

•Eles pegaram em armas e conduziram a Balaiada contra as arbitrariedades do Barão
da Parnaíba que governava o Piauí desde 1823 de forma autoritária e clientelista.
Este constitui um dos principais motivos que levaram os setores populares a
participarem da Balaiada no Piauí e se unirem aos balaios do Maranhão.
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Golpe da Maioridade

•Os políticos brasileiros e grande parte da população acreditavam que a grave crise
que o país enfrentava era fruto, principalmente, da falta de um imperador forte e
com poderes para enfrentar a situação.

• Em 23 de julho de 1840, com apoio do Partido Liberal, foi antecipada pelo Senado
Federal a maioridade de D. Pedro II (antes de completar 14 anos) e declarado o fim
das regências.

•Esse episódio ficou conhecido como o Golpe da Maioridade. Foi uma forma
encontrada pelos políticos brasileiros de dar poder e autoridade ao jovem
imperador para que as revoltas pudessem ser debeladas e a ordem restaurada no
Brasil.
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A) Explique o significado de Período Regencial.
B) Identifique as tendências políticas que 
surgiram no período regencial.
C)Quais foram as consequências dos 
desacordos existentes no período regencial.
D) Qual a participação do Piauí na Revolta da 
Balaiada?

Abraço e até a próxima aula = ) 
@keuricampelo


