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O PRIMEIRO REINADO (1822-1831)
A CONSOLIDAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA
 Parte da estrutura de Estado era derivada do Período Joanino e Regência de D. Pedro:
monarquia, parte do sistema fiscal e a escravidão.
 Grandes instabilidades até 1840.
 Projeto da independência: elites do sudeste + Imperador
 Resistência: comerciantes portugueses e tropas leais a D. João.
 Intensos conflitos especialmente nas províncias do Nordeste
- Ilha de Itaparica: Maria Filipa + Tapuias + Tupinambás x navios portugueses.
- Abadessa Joana Angélica tentou impedir a invasão de portugueses no Convento da Lapa,
na Bahia = assassinato = revolta.
- Maria Quitéria (soldado Medeiros): combates na Bahia.
- Piauí: Batalha do Jenipapo: 200 mortos e 500 presos, tropas portuguesas derrotadas
posteriormente no Maranhão.
- Contratação de mercenários: Thomas Cochrane.

A ESTRUTURA ECONÔMICA
 Manutenção do modelo agroexportador e trabalho escravo.
 Fraco desempenho do setor exportador = queda do preço do açúcar = concorrência dos
açúcares de Cuba e de beterraba + instabilidades na Europa.
 Guerras de independência (1822-1825) = desarticulação de redes de comércio dominadas
pelos portugueses = emigração de portugueses = queda de créditos.
 Alta inflação e queda do poder aquisitivo.
 1829: falência do Banco do Brasil = parte do capital emigrou com o retorno dos portugueses
para a Europa.
 Tabaco, couro e algodão: queda por pragas, secas e dificuldades no escoamento da
produção.
 Tráfico negreiro: incertezas por conta do domínio português sobre parte da costa africana e
pressões inglesas pelo seu fim.
 Incipiente ascensão do café no sul do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba paulista, mas
afetava a produção de alimentos para consumo interno.
 Moeda pouco confiável: falta de cobre para cunhagem em larga escala = falsificação.
 Salários de funcionários e militares pagos com atraso.
 Pagamento de indenização de 2 milhões de libras a Portugal.
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 Renovação dos tratados de 1810 = empréstimos de bancos ingleses + compromisso de
extinção do tráfico negreiro (1826) em quatro anos.
 Domínio britânico de antigas redes comerciais portuguesas.
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CONTEXTO POLÍTICO E CRISES
 Constituição da
Mandioca

tripartição dos poderes
voto masculino e censitário
renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha
mandioca
Imperador x Assembleia
Dissolução da Assembleia: Noite da Agonia

 Carta Outorgada
de 1824

elaborada por D. Pedro e assessores
elementos liberais + centralismo
monarquia constitucional + Poder Moderador
Senado vitalício + Conselho de Estado +
Poder Moderador: centralismo
Igreja Católica: oficial
Real Padroado
Voto: censitário, indireto e descoberto
Pouca autonomia provincial

 Confederação do
Equador (1824)

 Guerra da
Cisplatina

histórico de conflitos antilusitanos
influência das ideias liberais (seminário de Olinda)
Cenário da Revolução Pernambucana de 1817
Insatisfação com o centralismo de D. Pedro
Ideais republicanos e federalistas
Ascensão da elite algodoeira x portugueses
Paes de Andrade + elite algodoeira + Frei Caneca
Derrota e execução de Frei Caneca

desdobramento dos interesses sobre a bacia platina
frágeis relações com o Brasil
Influência das Províncias Unidas do Prata
Brasil e Argentina desejavam o controle da região
Lavalleja: “Liberdade ou morte”
Enormes gastos para manter as tropas em combate
Desgaste político do Imperador
Inglaterra = mediação do conflito = comércio
República Oriental do Uruguai
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DECLÍNIO DO PRIMEIRO REINADO





Morte de D. João VI disputas pelo trono português
miguelistas x liberais.
Crescente insatisfação no Brasil.
Morte de D. Leopoldina = desgaste da imagem do Imperador.
1830: assassinato de Líbero Badaró
acirramento dos conflitos entre o Partido Português
e o Partido Brasileiro.
 1831: Noite das Garrafadas
temor de nova intervenção sobre a Assembleia.
 Nomeação do Ministério dos Marqueses.
 7/4/1831: abdicação.
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