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História 



1808 - Chegada da Família Real 

ao Brasil 

 

Abertura dos portos às Nações 

Amigas - Ruptura do Pacto 

Colonial. 

 

Capitalizar a economia inglesa - 

Vencer Napoleão. 

 

Adquiriu maior mercado 

consumidor de produtos das 

Américas. 

 

Os laços coloniais entre a 

Inglaterra e os Estados Unidos 

foram rompidos. Por isto é que a 

Inglaterra volta-se para o Brasil, 

transformando em um novo 

mercado consumidor de seus 

produtos "industrializados". 



Medidas Joaninas: 

1.Fundação do Banco do Povo (Banco do Brasil): 

Quando a Família Real volta para Portugal, leva consigo 

todo o dinheiro contido no banco; 

 

2.Instalação da Família Real e da Corte Portuguesa. 

Surgimento de fábricas de tecidos, salitre, implementos, 

roupas, sapatos, vinhos, etc. 

 

3.Formação do Jardim Botânico; 

 

4.Instalações de Faculdades; 

 

5.Urbanização das cidades do Rio de Janeiro e Salvador; 

 

 



Banco do Brasil 
Faculdade de Direito 

Jardim Botânico no Rio de Janeiro 



Com a vitória das nações européias contra Napoleão em 1815, ficou decidido que 

os reis de países invadidos, pela França deveriam voltar a ocupar seus tronos. 

 D. João e sua corte não queriam retornar ao empobrecido Portugal. Então o Brasil 

foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (uma região ao sul 

de Portugal). O Brasil deixava de ser Colônia de Portugal, adquiria autonomia 

administrativa. 

 Em 1820, houve em Portugal a Revolução Liberal do Porto, terminando com o 

Absolutismo e iniciando a Monarquia Constitucional. D. João deixava de ser 

monarca absoluto e passava a seguir a Constituição do Reino. Dessa forma, a 

Assembléia Portuguesa exigia o retorno do monarca. O novo governo português 

desejava recolonizar o Brasil, retirando sua autonomia econômica. 

Em 26 de abril de 1821, D. João VI cedendo às pressões, volta a Portugal, 

deixando seu filho D.Pedro como príncipe regente do Brasil. 

 



PRIMEIRO 

REINADO 



Período inicial do Império, estende-se da 

Independência do Brasil, em 1822, até a 

abdicação de Dom Pedro I , em 1831. Aclamado 

primeiro imperador do país a 12 de outubro de 

1822, Dom Pedro I enfrenta a resistência de tropas 

portuguesas. Ao vencê-las, em meados do ano 

seguinte, consolida sua liderança. 

1º Imperador do Brasil 



Seu primeiro ato político importante 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 

pelo imperador em 1824. Contra essa 

decisão rebelam-se algumas províncias 

do Nordeste, lideradas por Pernambuco. 

A revolta, conhecida pelo nome de 

Confederação do Equador, é severamente 

reprimida pelas tropas imperiais. 



Embora a Constituição de 1824 determine que o 

regime vigente no país seja liberal, o governo é 

autoritário. Frequentemente, Dom Pedro impõe sua 

vontade aos políticos. Esse impasse constante gera um 

crescente conflito com os liberais, que passam a vê-lo 

cada vez mais como um governante autoritário. 

Preocupa também o seu excessivo envolvimento com 

a política interna portuguesa. 



 Os problemas de Dom Pedro I 

agravam-se a partir de 1825, com a 

entrada e a derrota do Brasil na Guerra 

da Cisplatina . A perda da província da 

Cisplatina e a independência do 

Uruguai, em 1828, além das 

dificuldades econômicas, levam boa 

parte da opinião pública a reagir contra 

as medidas personalistas do imperador.  



A Guerra da Cisplatina foi um conflito que ocorreu de 1825 até 1828, 

envolvendo os países Brasil e Argentina.  

O motivo desta batalha era pelo domínio da Província de Cisplatina, 

atual Uruguai, uma região que sempre foi cobiçada pelos portugueses e 

espanhóis.  

 

No ano de 1680, Portugal fundou a região Colônia do Sacramento, que 

foi o primeiro nome dado á região de Cisplatina. Em 1777, o território 

passou a ser posse da Espanha.  

 

Em 1816, a coroa Portuguesa, que estava no Brasil, ocupou novamente 

a região, nomeando-a como Província da Cisplatina.  

 

No ano de 1825, um novo movimento surge em prol da libertação da 

província. Mas os moradores de Cisplatina se recusam a fazer parte do 

Brasil, e João Antonio Lavalleja, organiza um movimento para declarar 

independência da região. A Argentina por interesse no território da 

Cisplatina, ajuda no movimento, ofertando, força política, armas, 

alimentos, etc. O Brasil se revoltou declarando guerra à Argentina e ao 

revoltosos da região de Cisplatina.  

 

 



Foram muitos conflitos entre os combatentes, e com tudo 

isso muito dinheiro público foi gasto, desequilibrando a 

economia brasileira. E além de tudo, o Brasil foi vencido 

na batalha.  

 

No ano de 1828, sob interferência da Inglaterra, foi 

firmado um acordo entre Brasil e Argentina, que foi 

marcado pela independência da Província da Cisplatina 

seria independente.  

 

Com isso, a situação do Brasil se complicou mais, e os 

brasileiros ficaram mais insatisfeitos com o governo 



Sucessão em Portugal – Além disso, após a morte de seu pai Dom João VI , em 

1826, Dom Pedro envolve-se cada vez mais na questão sucessória em Portugal. Do 

ponto de vista português, ele continua herdeiro da Coroa. Para os brasileiros, o 

imperador não tem mais vínculos com a antiga colônia, porque, ao proclamar a 

Independência, havia renunciado à herança lusitana. Depois de muita discussão, 

formaliza essa renúncia e abre mão do trono de Portugal em favor de sua filha 

Maria da Glória. 

  

Ainda assim, a questão passa a ser uma das grandes bandeiras da oposição liberal 

brasileira. Nos últimos anos da década de 1820, esta oposição cresce. O governante 

procura apoio nos setores portugueses instalados na burocracia civil-militar e no 

comércio das principais cidades do país. Incidentes políticos graves, como o 

assassinato do jornalista oposicionista Líbero Badaró em São Paulo, em 1830, 

reforçam esse afastamento: esse crime é cometido a mando de policiais ligados ao 

governo imperial e Dom Pedro é responsabilizado pela morte.  



Sua última tentativa de recuperar prestígio político é frustrada pela má 

recepção que teve durante uma visita a Minas Gerais na virada de 1830 para 

1831. A intenção era costurar um acordo com os políticos da província, mas 

é recebido com frieza. Alguns setores da elite mineira fazem questão de ligá-

lo ao assassinato do jornalista. Revoltados, os portugueses instalados no Rio 

de Janeiro promovem uma manifestação pública em desagravo ao imperador. 

Isso desencadeia uma retaliação dos setores antilusitanos. Há tumultos e 

conflitos de rua na cidade. Dom Pedro fica irado e promete castigos. Mas 

não consegue sustentação política e é aconselhado por seus ministros a 

renunciar ao trono brasileiro. Ele abdica em 7 de abril de 1831 e retorna a 

Portugal. 



Período Regencial 
 

Toda a agitação política do governo de Dom Pedro 

I culminou em sua rápida saída do governo durante 

os primeiros meses de 1831. Surpreendidos com a 

vacância deixada no poder, os deputados da 

Assembleia resolveram instituir um governo 

provisório até que Dom Pedro II, herdeiro legítimo 

do trono, completasse a sua maioridade. É nesse 

contexto de transição política que observamos a 

presença do Período Regencial. 

Pedro II, aos 4 anos, em 

1830 



Estendendo-se de 1831 a 1840, o governo regencial abriu espaço para 

diferentes correntes políticas. Os liberais, subdivididos entre moderados e 

exaltados, tinham posições políticas diversas que iam desde a manutenção 

das estruturas monárquicas até a formulação de um novo governo 

republicano. De outro lado, os restauradores – funcionários públicos, 

militares conservadores e comerciantes portugueses – acreditavam que a 

estabilidade deveria ser reavida com o retorno de Dom Pedro I. 



Os moderados representavam os setores mais 

conservadores que defendiam irrestritamente o poder 

monárquico e a manutenção da estrutura política 

centralizada. Já os exaltados acreditavam que a ordem 

política deveria ser revisada no sentido de dar maior 

autonomia às províncias. Alguns outros integrantes 

desse mesmo grupo chegavam a cogitar a adoção do 

sistema republicano. Por fim, havia os restauradores, 

que acreditavam no retorno de Dom Pedro I ao poder. 


