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Primeiro Reinado – 1822-1831 

• Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do 

Ipiranga. Datas importantes desse ano: 

• 9 de janeiro: Dia do Fico 

• 7 de setembro: Proclamação da Independência 

• 12 de outubro: D. Pedro I é aclamado imperador 

• 1824 – Primeira constituição brasileira outorgada por D. Pedro I Além dos três poderes do estado, 

havia um quarto poder, o moderador, que estava acima dos outros. Este era o poder do Imperador. 

Nesse mesmo ano aconteceu também a Conferência do Equador 

• 1831 – D. Pedro I abdica do trono do Brasil 

 

A monarquia brasileira consolidou-se de forma crítica. A marca do Primeiro Reinado foi a disputa 

pelo poder entre o Imperador Pedro I e a elite aristocrática nacional. O primeiro confronto deu-se 

na outorga da Constituição de 1824. 

  

Durante o ano anterior as relações entre o governo e a Assembleia Constituinte foram tensas. 

Enquanto a maioria “brasileira” pretendia reduzir o poder do Trono, os “portugueses” defendiam a 

monarquia centralista. O desfecho foi o golpe da “noite da agonia”: a Constituinte foi dissolvida. D. 

Pedro, então, outorgou a Constituição que seus conselheiros elaboraram e fortaleceu-se com o 

Poder Moderador. 

A reação veio na revolta da Confederação do Equador, em 1824. A repressão custou a vida de 

expoentes liberais, como Frei Caneca. Neste mesmo ano os E.U.A. reconheceram o Brasil livre. Mas 

os reconhecimentos português e inglês só vieram após intrincadas negociações que geraram a 

dívida externa. Em seguida, Pedro I envolveu-se na questão sucessória portuguesa e na Guerra 

Cisplatina, perdendo o Uruguai. 

 

Em 1830, as agitações resultaram no assassinato do jornalista de oposição Líbero Badaró e na 

“noite das garrafadas”, entre lusos e brasileiros. Foi a crise final: no dia 7 de Abril de 1831, a 

abdicação de D. Pedro encerrou o 1 Reinado. 

 

 



 As Regências do Império 1831-1840 

• 1831 a 1840 - Período Regencial: Brasil é governado por regentes. 

• 1835 - 1845 - Ocorre a Revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos) no sul do país. 

• 1834- Morte de D.Pedro I. 

• 1835 - Revolta dos Malês no estado da Bahia. 

• 1835-1840 - Cabanagem: revolta popular ocorrida na província do Pará. 

• 1837-1838 - Sabinada - revolta regencial ocorrida na Bahia. 

• 1838-1841 - Balaiada - revolta popular ocorrida no interior da província do Maranhão. 

• 1840 - Golpe da Maioridade: D.Pedro II assume o trono do Brasil com apenas 14 anos de idade. 

 

O Período Regencial:  foi o mais conturbado do Império. Durante as Regências Trinas, Provisória e 

Permanente, a disputa pelo poder caracterizou um “Avanço Liberal”. O Partido Português tornou-se o 

grupo restaurador “Caramuru” defendendo a volta de Pedro I; o Partido Brasileiro dividiu-se nos grupos 

Exaltado (“Farroupilha”) e Moderado (“Chimango”), respectivamente a favor e contra uma maior 

descentralização política. 

A Regência Trina Permanente: criou, em 1831, a Guarda Nacional, através do Ministro da Justiça Padre 

Diogo Feijó. A nova arma servia à repressão interna e deu origem aos “coronéis” das elites agrárias.  

Ato Adicional de 1834: criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, abolido o Conselho de Estado e 

substituída a Regência Trina pela Una. 

Revoltas Regenciais: Cabanagem (PA), Sabinada (BA), Balaiada (MA) e a Guerra dos Farrapos (RS/SC) foram 

as principais. Todas de caráter federativo, embora tão distintas. E a principal consequência foi o Golpe da 

Maioridade, em 1840. 

 

SEGUNDO REINADO 

 

 

•  

1840 - Golpe da Maioridade: D.Pedro II assume o trono do Brasil com apenas 14 anos de idade. 

• 1842 - Revolução Liberal na províncias de Minas Gerais e São Paulo. 

• 1847 - É instituído o parlamentarismo no Brasil. 

• 1848-1850 - Revolução Praieira, de caráter liberal e federalista, ocorrida na província de 

Pernambuco. 

• 1850 - Lei Eusébio de Queiróz que proibia o tráfico de escravos. 

• 1854 - O empresário Barão de Mauá, em 30 de abril, inaugura a primeira ferrovia brasileira. 

• 1865-1870 - Ocorre a Guerra do Paraguai: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. 

 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/revolta_dos_males.htm
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/cabanagem.htm
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/sabinada.htm
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/balaiada.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/parlamentarismo.htm
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/revolucao_praieira.htm
http://www.suapesquisa.com/quemfoi/barao_de_maua.htm
http://www.suapesquisa.com/historia/guerradoparaguai/


• 1871-1888 – Período de abolição da escravatura 

• 1871 – Lei do ventre Livre: os filhos de escravas passaram a ser livres 

• 1872 – Foi marcado por um conflito entre o imperador e a Igreja Católica 

• 1877 – Ciclo da borracha Inicio do “ciclo da borracha” na Amazônia utilizando, principalmente, 

mão-de-obra nordestina deslocada de suas províncias por uma grande seca 

• 1884 – Questão militar 

• 1885 – Lei dos Sexagenários: emancipa os escravos com mais de 65 anos 

• 1888 – Lei Áurea e a abolição da escravatura 

• 1889 - Em 15 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, sob o comando do Marechal Deodoro da 

Fonseca, ocorre a Proclamação da República (fim do Brasil Império). 

 

ECONOMIA NO SEGUNDO REINADO: CAFÉ 

O café foi introduzido no Brasil em princípios do século XVIII.  O café pôde aproveitar a infraestrutura 

econômica já instalada no Sudeste, os solos adequados da região (sobretudo a terra roxa) e não precisou 

de mão-de-obra qualificada na instalação das primeiras lavouras.  

As consequências imediatas mostraram-se na modernização das relações de produção. O café foi 

gradativamente substituindo os escravos pelos assalariados, sobretudo imigrantes europeus. Para tanto, 

contribuíram as pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro. 

Em 1844, foi aprovada a Lei Alves Branco, que extinguiu taxas alfandegárias favoráveis aos ingleses, 

vigentes desde 1810. Invocando os mesmos tratados daquele ano, foi promulgado o Bill Aberdeen, em 

1845. Esta lei, juntamente com a Lei Eusébio de Queirós de 1850, extinguiram o tráfico e levantaram a 

questão abolicionista. 

A Política Externa 

A política externa brasileira sempre esteve ligada mais ao controle da bacia do Prata, por isso aconteceram 

vários conflitos com nossos vizinhos meridionais. A primeira intervenção na região foi infeliz, foi durante a 

luta pela independência do Uruguai, quando o Brasil teve uma derrota significativa. Esse mesmo país era o 

motivo de disputas entre Argentina e Brasil por sua posição estratégica, na boca do Rio do Prata. 

Guerra do Paraguai:  Paraguai emergia como nação autossuficiente e industrializada, o que claramente 

desagradava aos ingleses, privados do algodão e do mercado consumidor paraguaio, além de que este país 

mantinha fortes relações com a França. 

Com um pretexto simples, o da saída para o mar, Solano Lopez, ditador do Paraguai, aprisionou o navio 

“Marquês de Olinda”, invadiu o Brasil  e a Argentina , porém, ambos os países invadidos também tinha 

intenções sobre o território paraguaio; tem início a mais violenta guerra do nosso continente. 

Foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, que além de fazer a união do Brasil, Argentina e Uruguai, 

também estipulava a divisão do Paraguai com a derrota deste. 

A Queda Do Império 

Os “Republicanos Idealistas” organizaram-se em torno do Exército, que fundou o Clube Militar. Dessa 

forma, os cafeicultores e as emergentes classes médias urbanas encontravam seus interlocutores. A 

Campanha Abolicionista tomou espaço com a Lei do Ventre-Livre de 1871, mesmo ano da Questão 

Religiosa, entre o governo e a cúpula católica. 

A Lei Saraiva-Cotegipe libertou os sexagenários em meio à Questão Militar. A 13 de Maio de 1888 a 

Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Foi a gota d’água. A monarquia 



desabou no dia 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca expulsou a família Bragança do 

Brasil e instaurou a República. 

 


