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A INDEPENDÊNCIA

- DOM PEDRO ROMPE COM AS CORTES (LISBOA).

- NÃO FOI UMA RUPTURA TRAUMÁTICA.

- NÃO OCORRERAM GUERRAS*.

- AS MASSAS FORAM EXCLUÍDAS DO MOVIMENTO.

- OS INTERESSES DAS ELITES FORAM PRESERVADOS.

- MANTÊM-SE: LATIFÚNDIO, ESCRAVIDÃO, EXCLUSÃO...

- O BRASIL ACEITA AS EXIGÊNCIAS DE PORTUGAL.
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O GRITO DO IPIRANGA
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LUTAS PELA INDEPENDÊNCIA:

- DOMÍNIO POLÍTICO-MILITAR DE PORTUGUESES.

- REGIÕES MAIS DISTANTES DO RIO DE JANEIRO.

- ÁREAS LIGADAS COMERCIALMENTE COM LISBOA.

- CONFLITOS LOCAIS: PORTUGUESES x NACIONAIS.

- PARTICIPAÇÃO DE MERCENÁRIOS: COCHRANE.

- LUSITANOS RESISTENTES NÃO FORAM PUNIDOS. 

- LOCAIS: PIAUÍ, BAHIA, MARANHÃO, PARÁ, CISPLATINA.

PRIMEIRO REINADO 
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RECONHECIMENTO EXTERNO DO BRASIL INDEPENDENTE:

- ESTADOS UNIDOS (1824): DOUTRINA MONROE.

- PORTUGAL (1825): VÁRIAS EXIGÊNCIAS.

- ARGENTINA (1824/1825).

- INGLATERRA (1826): IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 15%, ABOLIO O TRÁFICO 

NEGREIRO.

- OUTROS PAÍSES: MESMOS DIREITOS DADOS AOS INGLESES...

PRIMEIRO REINADO 
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Leon Tirode, O embaixador britânico 
Charles Stuart entrega suas credenciais 

ao Imperador, reconhecendo 
implicitamente o Império e sua 

Independência. Museu Histórico e 
Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro. 

Em reconhecimento do seu papel nas 
negociações entre Portugal e o Brasil, o 
rei D. João VI de Portugal concedeu-lhe, 
em 22 de Novembro de 1825, o título de 

Conde de Machico.
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CONSTITUIÇÃO IMPERIAL (1824):

- FOI OUTORGADA (IMPOSTA) POR DOM PEDRO I.

- MONARQUIA HEREDITÁRIA CONSTITUCIONAL.

- 4 PODERES: EXE – LEG – JUD - MODERADOR.

- CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA NAS MÃOS DO IMPERADOR.

- VOTO CENSITÁRIO: EXIGÊNCIA DE RENDA PARA SER ELEITOR.

- CATOLICISMO: CREDO OFICIAL DO ESTADO IMPERIAL.

- IMPLANTA: PADROADO + BENEPLÁCITO.
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https://www.youtube.com/watch?v=8I_5MH611P0
DOM PEDRO PRIMEIRO | EDUARDO BUENO

VÍDEO
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CRISE DO I REINADO:

- CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR (1824): MOVIMENTO CONTRA O 

AUTORITARISMO E A IMPOSIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO POR D. PEDRO.

- CRISE ECONÔMICA: DÉFICIT NA BALANÇA.

- “DERROTA” NA GUERRA DA CISPLATINA.

- IMPASSE COM A MORTE DE DOM JOÃO VI (REI DE PORTUGAL)

- FORTE OPOSIÇÃO DO PARTIDO BRASILEIRO (ANTI-AUTORITÁRIO).

- ABDICAÇÃO DE DOM PEDRO I: 1831 – “VITÓRIA LIBERAL”.
13
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1. (FUVEST) O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o
voto censitário. Esta afirmação significa que:

A) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos
B) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres
C) o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais
D) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual
E) por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população.

EXERCÍCIOS
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2. (F. Coelho) A Constituição de 1824 foi a única no Império do Brasil e a mais 
duradoura das Constituições brasileiras, esteve vigente por 65 anos. A Carta de 1824 
foi OUTORGADA, isso quer dizer que, a Constituição

A) suprimiu a proposta liberal de divisão de poderes.
B) surgiu de um amplo debate entre os deputados constituintes.
C) garantiu direitos políticos a todos os brasileiros que viviam livremente.
D) foi imposta pelo governo e não foi alvo de uma discussão no Parlamento.
E) resultou da necessidade do governo centralizar o poder e impedir as eleições no 
país.

EXERCÍCIOS
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3.(F. Coelho) A Confederação do Equador (1824) caracterizou-se por ser um movimento

A) nacionalista e federalista, e favorável ao governo do Imperador Dom Pedro I.
B) monarquista e abolicionista, e defensor dos interesses dos latifundiários do
Nordeste.
C) monarquista, em apoio à figura do Imperador Dom Pedro I e contrário às propostas
liberais.
D) separatista e republicano, e contrário à outorga da Constituição e ao centralismo de
Dom Pedro.
E) liberal e escravista, e defensor da forma monárquica de governo em apoio ao
Imperador Dom Pedro I.

EXERCÍCIOS
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4. (F. Coelho) O Brasil é um país de muitas crenças. Aqui convivem professos das
diversas religiões do mundo, desde as mais conhecidas às consideradas “exóticas”. [...]
No período colonial brasileiro a liberdade religiosa é inexistente. [...] O plano de
catequização indígena desferiu um duro golpe naqueles que aqui viviam há muito
tempo e que por direito eram os verdadeiros donos da terra. [...] Nesse mesmo
período os negros africanos também sofreram com a intolerância de seus algozes.

http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/cristiano_rocha_santos.pdf, acesso em 22.10.2018.

O fragmento faz uma análise sobre a religiosidade na América portuguesa, quando
ainda éramos Colônia de Portugal. Referente à Religião no Império, a Constituição de
1824

EXERCÍCIOS
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O fragmento faz uma análise sobre a religiosidade na América portuguesa, quando
ainda éramos Colônia de Portugal. Referente à Religião no Império, a Constituição de
1824

A) estabeleceu o catolicismo como credo oficial, mas permitiu liberdade religiosa em
âmbito privado.
B) impôs o catolicismo como religião do Estado e proibiu qualquer outra manifestação
religiosa.
C) garantiu liberdade de credo e religiosa e estabeleceu o Estado laico.
d) decretou o cristianismo como crença oficial do Brasil e implantou a laicização do
Estado.
E) manteve as características religiosas da fase colonial, ao manter a exigência da
catequese.

EXERCÍCIOS
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5. (FGV) Os dados do mapa mostram que a
emancipação política do Brasil

A) efetivou-se com o chamado Grito do Ipiranga,
porque todas as províncias do Brasil,
imediatamente, passaram a obedecer às ordens
vindas do Rio de Janeiro na pessoa do Imperador
Dom Pedro I e romperam todos os laços com as
Cortes de Lisboa, defensoras da recolonização
brasileira.

EXERCÍCIOS
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B) ocorreu de forma homogênea, com a divisão da liderança do movimento
emancipacionista entre os principais comandos regionais do Brasil e com a
constituição de acordos políticos que garantiram a unidade territorial e a efetivação
do federalismo.

C) dividiu as regiões brasileiras entre as defensoras de uma emancipação vinculada ao
fim do tráfico de escravos, caso das províncias do Norte e do Nordeste, e as províncias
do Centro-Sul, contrárias à separação definitiva de Portugal e favoráveis à
constituição de uma monarquia dual.

EXERCÍCIOS
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D) foi um processo complexo, no qual não houve adesão imediata de algumas
províncias ao Rio de Janeiro, representado pelo poder do imperador Dom Pedro I, pois
essas províncias continuaram fiéis às Cortes de Lisboa, levando à guerras de
independência.

E) diferencia-se radicalmente das experiências da América espanhola, porque a
América portuguesa obteve a sua independência sem que houvesse qualquer
movimento de resistência armada por parte dos colonos ou da metrópole,
interessados em uma separação negociada.

EXERCÍCIOS
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