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Primeiro Reinado (1822-1831)

O Primeiro Reinado é a fase da História 

do Brasil que corresponde ao governo de 

D. Pedro I. Tem início em 7 de setembro 

de 1822, com a Independência do Brasil e 

termina em 7 de abril de 1831, com a 

abdicação de D. Pedro I. 



A Proclamação da Independência do Brasil

16 horas e 30 minutos do dia 07 de setembro de 1822



Primeiro Reinado  (1822-1831)

Em algumas províncias do 

Norte e Nordeste do Brasil, 

militares e políticos, ligados a 

Portugal, não queriam 

reconhecer o novo governo de 

D. Pedro I. Nestas regiões 

ocorreram muitos protestos e 

reações políticas. Nas 

províncias do Grão-Pará, 

Maranhão, Piauí e Bahia 

ocorreram conflitos armados 

entre tropas locais e oficiais. 



Política Externa
Reconhecimento da Independência:

 EUA – Doutrina Monroe

 Portugal – 2 milhões de Libras 
Esterlinas

 Inglaterra:

# Tratados com tarifas Preferenciais 
a Produtos Ingleses (15% 
Inglaterra – 24% outros países)

# Acordo extinguindo o Tráfico 
Negreiro



Política Externa
Questão de Chiquitos:

 (28/05/1825) Independência do Alto Peru (Bolívia)

 Província de Chiquitos se anexa ao Mato 
Grosso

 Devolução para evitar conflitos externos 

com Sucre e Bolívar

Independência da Cisplatina:

 Incorporação da Cisplatina (31/06/1821)

 19/04/1825: Juan Antônio Lavalleja

(Libertação do Brasil)

 Argentina X Brasil

 Cisplatina: apoio Inglês

 República Oriental do Uruguai (27/08/1828)



Política Interna
 Ideias:

# República Federativa

# Supremacia do Legislativo

# Constituição da Colômbia

# Abolição do tráfico de Escravos

(rompimento com a aristocracia)

 Emissários para os Estados; aderem: 
PE, PB, RN, CE

 Brigadas Populares

 Mercenários Ingleses + Tropas 
do Governo:

# Cochrane e Taylor

# Francisco de Lima e Silva

# Execução de Frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca



Constituição de 1824 

Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, 

os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Foi uma 

reação política a forma autoritária de governar do imperador. Neste 

mesmo ano, o imperador, insatisfeito com a Assembleia Constituinte, 

ordenou que as forças armadas fechassem a Assembleia. Alguns 

deputados foram presos. D. Pedro I escolheu dez pessoas de sua 

confiança para elaborar a nova Constituição. Esta foi outorgada em 

25 de março de 1824 e apresentou todos os interesses autoritários do 

imperador. Além de definir os três poderes (legislativo, executivo e 

judiciário), criou o poder Moderador, exclusivo do imperador, que 

lhe concedia diversos poderes políticos. A Constituição de 1824 

também definiu leis para o processo eleitoral no país. De acordo com 

ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terras, do sexo 

masculino e com mais de 25 anos. Para ser candidato também era 

necessário comprovar alta renda (400.000 réis por ano para deputado 

federal e 800.000 réis para senador). 



Guerra da Cisplatina 

Este foi outro fato que contribuiu para aumentar 

o descontentamento e a oposição ao governo de D. 

Pedro I. Entre 1825 e 1828, o Brasil se envolveu 

na Guerra da Cisplatina, conflito pelo qual esta 

província brasileira (atual Uruguai) reivindicava 

a independência. A guerra gerou muitas mortes e 

gastos financeiros para o império. Derrotado, o 

Brasil teve que reconhecer a independência da 

Cisplatina que passou a se chamar República 

Oriental do Uruguai. 



Confederação do Equador 

As províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará formaram, em 1824 a Confederação do Equador. Era a 

tentativa de criar um estado independente e autônomo do 

governo central. A insatisfação popular com as condições 

sociais do país e o descontentamento político da classe média e 

fazendeiros da região com o autoritarismo de D. Pedro I foram 

as principais causas deste movimento. Em 1824, Manuel de 

Carvalho Pais de Andrade tornou-se líder do movimento 

separatista e declarou guerra ao governo imperial. O governo 

central reagiu rapidamente e com todos as forças contra as 

províncias separatistas. Muitos revoltosos foram presos, sendo 

que dezenove foram condenados a morte. A confederação foi 

desfeita, porém a insatisfação com o governo de D. Pedro I só 

aumentou. 



 Revolta separatista, urbana, republicana e popular.

 PE, RN, CE, PB e AL.

 Causas:

 Autoritarismo de D. Pedro I.

 Pobreza generalizada.

 Alta de impostos.

Confederação do Equador  (1824):



 Líderes: Paes de Andrade, Cipriano Barata e Frei 

Caneca.

 Contratação de mercenários e navios.

 Novo aumento de impostos.

 Violentamente reprimida.

 Frei Caneca é executado.

Confederação do Equador  



Desgaste e crise do governo de D. Pedro I 

Nove anos após a Independência do Brasil, a governo de D. Pedro I 

estava extremamente desgastado. O descontentamento popular com a 

situação social do país era grande. O autoritarismo do imperador deixava 

grande parte da elite política descontente. A derrota na Guerra da 

Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as famílias 

dos soldados mortos. Além disso, as revoltas e movimentos sociais de 

oposição foram desgastando, aos poucos, o governo imperial. Outro fato 

que pesou contra o imperador foi o assassinato do jornalista Libero 

Badaró. Forte crítico do governo imperial, Badaró foi assassinado no 

final de 1830. A polícia não encontrou o assassino, porém a desconfiança 

popular caiu sobre homens ligados ao governo imperial. Em março de 

1831, após retornar de Minas Gerais, D. Pedro I foi recebido no Rio de 

Janeiro com atos de protestos de opositores. Alguns mais exaltados 

chegaram a jogar garrafas no imperador, conflito que ficou conhecido 

como “A Noite das Garrafadas”. Os comerciantes portugueses, que 

apoiavam D. Pedro I entraram em conflitos de rua com os opositores. 



Abdicação 

Sentindo a forte oposição ao seu governo e o 

crescente descontentamento popular, D. Pedro 

percebeu que não tinha mais autoridade e forças 

políticas para se manter no poder. Em 7 de abril 

de 1831, D. Pedro I abdicou em favor de seu filho 

Pedro de Alcântara, então com apenas 5 anos de 

idade. Logo ao deixar o poder viajou para a 

Europa. 



Termo de Abdicação de D. Pedro I

"Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei 

muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e 

prezado filho o Senhor D. Pedro de Alcântara. - Boa Vista, sete de 

abril de mil oitocentos e trinta e um, décimo da Independência e do 

Império”.

Pedro 

Curiosidade: O nome de batismo de Dom Pedro I é "Pedro de 

Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel 

Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança 

e Bourbon".



Período Regencial

(1831-1840)



 Transição até a maioridade de D. Pedro II.

 Instabilidade política (agitações internas).

 Fases:

 Regência Trina Provisória (abril/julho 1831);

 Regência Trina Permanente (1831 – 1834);

 Regência Una do Padre Feijó (1835 – 1837);

 Regência Una de Araújo Lima (1837 – 1840).

AVANÇO 

LIBERAL

REGRESSO CONSERVADOR



Regências
Características Gerais:

 Experiência Republicana

 Partidos disputam o Poder 

Central

 Centralização 

X 

Federalismo

 Interesses da Aristocracia

X

Aspirações Populares



Regências
Partidos:

 Restaurador (Caramuru):

# Centralização do Poder

# Retorno de D. Pedro I

# Exército e comerciantes portugueses

 Moderados (Chimangos):

# Monarquia Constitucional

# Federalismo

# Fim do Senado Vitalício

# Senhores de Engenho

 Exaltados (Farroupilhas)

# Autonomia Provincial

# Federalismo

# República

# Democratização da Sociedade

# Elite menor (estâncias)

# Profissionais Liberais (Classe Média)

 Abdicação de D. Pedro I (07/04/1831)

 D. Pedro II  menor (05 para 06 anos)

 Constituição de 1824: 

regência até a Maioridade do 
Imperador



Partidos no Período Regencial



Regência Trina Provisória           (07/04/1831 – 17/06/1831)

(Avanço Liberal)

 Regentes:

# José Joaquim Carneiro de Campos    

(Marquês de Caravelas)

# Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro

# Francisco de Lima e Silva

 Medidas:

# Reintegração do Ministério dos 
Brasileiros

# Anistia aos Processados por 
Questões Políticas

# Suspensão temporária do Poder 
Moderador

# Lei Regencial (14/06/1831)

# Regência Trina Permanente

# Eleição pelo Parlamento 
(Assembleia Geral)

# Proibição de Dissolver a Câmara

# Proibição de Nomear Conselheiros 
do Estado

# Proibição de Restringir as 
Liberdades Individuais



Regência Trina Permanente            (17/06/1831 

12/10/1835)

Regentes:

# José da Costa Carvalho

# João Bráulio Muniz

# Francisco de Lima e Silva

 Ministério da Justiça: 

Padre Diogo Antônio Feijó

 Guarda Nacional (18/08/1831):

# Tirar o poder do Exército

# Poder (armas) para Aristocracia 
Rural 

# Coronéis

# Reprimir manifestações contra o 
governo

 Código de Processo Criminal 
(29/11/1832):

# Autonomia Judiciária para os 
municípios

# Juiz de Paz  (eleição: população local)

# Fortalecimento do Poder dos Coronéis

# Aumento do Poder dos Juízes de Paz



Regência Trina Permanente            (17/06/1831 

12/10/1835)

 Revolta no Rio de Janeiro   
(Restauradores): 

# José Bonifácio e Barão de 
Bülow

 Câmara X Senado: 

Renúncia de Feijó

 Ato Adicional (12/08/1834):

# Acordo entre as facções 
políticas

# Criação das Assembleias    
Legislativas Provinciais

# Extinção do Conselho do 
Estado

# Autonomia para as Províncias

# Substituição da Regência 
Trina pela Regência Una



Regentes: Francisco de Lima e Silva, José da
Costa Carvalho e Bráulio Muniz.

Ministro da Justiça: padre Diogo Antônio Feijó;

Regência Trina Permanente (1831/1835)

Guarda Nacional: milícia armada criada pelo
ministro da justiça. Era formada pela elite e
transforma-se no principal instrumento de
repressão da aristocracia rural. O comando da
Guarda Nacional nos municípios era entregue ao
coronel, patente vendida aos grandes
proprietários de terras, que assumiam no plano
local as funções do Estado, garantindo a
segurança e a ordem.



1832: Aprovado o Código do Processo Criminal,

que concedia aos municípios uma ampla

autonomia judiciária. Esta autonomia será

utilizada para garantir a imunidade aos grandes

proprietários de terras.

1834: Ato Adicional – altera a Constituição para

abrandar as disputas políticas entre exaltados e

moderados.

Regência Trina Permanente (1831/1835)



Alterações na constituição de 1824:

Criação das Assembleias Legislativas Provinciais,

substituindo os Conselhos Provinciais e

garantindo uma maior descentralização

administrativa;

- Extinção do Conselho de Estado, que

assessorava o imperador no exercício do poder

Moderador;

- Criação do Município Neutro do Rio de

Janeiro,-sede da administração central;

Regência Trina Permanente (1831/1835)



Alterações na constituição de 1824:

- Substituição da Regência Trina pela Regência Una, eleita

pelas assembleias de todo país. O mandato do regente seria

de quatro anos. Semelhante medida é tida como uma

experiência republicana.

O Ato Adicional é visto como um avanço das ideias

liberais visando garantir uma maior autonomia aos poderes

locais.

1835: o padre Feijó foi eleito regente uno.

Regência Trina Permanente (1831/1835)



Regência Una: Diogo Feijó          (12/10/1835 

19/09/1837)

Moderados

 Incentivo á Indústria e Café

 Oposição: senhores do açúcar

 Excessivo poder local (coronéis)

Agitações e Revoltas:

 Cabanagem (repressão violenta): 
Pará

 Farroupilha (maior tolerância): 

Rio Grande Sul

 Feijó cobra maiores poderes para 
conter as agitações

 Temor ao autoritarismo de Feijó

 Novos Agrupamentos Políticos:

# Regressistas  contra Feijó

# Progressistas  Pró-Feijó

 Oposição crescente e dificuldades 
com as Revoltas

 Renúncia de Feijó



Regência Una de Feijó (1835/1837)

Regente: padre Diogo Antônio Feijó.

Período de reorganização dos grupos políticos.

Moderados: divididos em progressistas (autonomia

provincial) e regressistas (centralização política).



Regência Una de Feijó (1835/1837)

Os progressistas criaram o Partido Liberal, e os

regressistas o Partido Conservador.

Neste período ocorrem dois importantes levantes

regenciais - a Cabanagem na província do Pará e a

Guerra dos Farrapos, na província do Rio Grande

do Sul. Mostrando incapacidade para conter as

revoltas, Feijó sofre grande oposição parlamentar

sendo obrigado a renunciar em 1837.



Crise Econômica

 Crise do açúcar

(concorrência)

 Feijó propõe alterar

modelo econômico:

# café 

# indústria

 Oposição da aristocracia 

açucareira

 Crise financeira



Regência Una: Araújo Lima           (19/09/1837 

Regresso Conservador     23/07/1840)

Vitória dos Regressistas

 Fim das Reformas Liberais que 
foram colocadas pelo Ato Adicional 
de 1834

 Lei Interpretativa do Ato Adicional 
(12/05/1840):

# Fim do Poder das Assembleias 
Provinciais e Câmaras Municipais

# Assembleias e Câmaras perdem 
controle sobre a polícia, cargos 
públicos e possibilidade de criar Leis

# Centralização do Poder para o 
Regente

 Lei de Reformulação do Código de 
Processo Criminal

 Lei de Nova Organização da Guarda 
Nacional: Subordinada ao Governo 
Central

 Revoltas:

Sabinada: BA

Balaiada: MA

 Clube da Maioridade:

# Antecipar a maioridade de Pedro II para 
acabar com os Regressistas

# Acabar com as Revoltas e a desorganização

 20/07/1840: Golpe da Maioridade:

 Poder para o Imperador D. Pedro II



Regente: Araújo Lima – ex-presidente da
Câmara e partidário dos Conservadores.

Regência conservadora;

Alteração do Ato Adicional para garantir a
ordem.

1840: Lei Interpretativa do Ato Adicional – fim 
da autonomia provincial e reforço da 
centralização política.

Regência Una de Araújo Lima (1837/1840)



Clube da Maioridade (1840): defende a antecipação
da maioridade do imperador. Somente o imperador
pode acabar com os movimentos populares.

Golpe da Maioridade: em julho de 1840, após a
aprovação de uma emenda constitucional - que
antecipava a maioridade do imperador - D. Pedro II
foi coroado imperador do Brasil com 15 anos de
idade.

Regência Una de Araújo Lima (1837/1840)



Imagem: André Koehne / public domain

As revoltas no período regencial

O agravamento da 

situação econômica e o 

anseio das camadas 

popular e média por 

uma maior participação 

política vão gerar 

revoltas em vários 

pontos do país, sempre 

esmagadas com rigor 

pelas forças 

governistas.



Rebeliões Regenciais



Cabanagem (1835 – 1840)

 Pará

Fatores:

 Pobreza dos ribeirinhos (Cabanos)

 Luta pela Independência do Brasil

 Irrelevância política da província 

Líderes:

Félix Clemente Melcher (fazendeiro)

Vinagre: Manuel, Francisco e Antônio

Eduardo Angelim (seringueiro e jornalista)

 Conquista de Belém

 Conflito entre os líderes (Fran. X Ang.)

 Luís Alves de Lima e Silva

 Violenta repressão

 40% da população morta



A CABANAGEM

No início do Período Regencial, a situação da 

população pobre do Grão-Pará era péssima. 

Mestiços e índios viviam na miséria total. Sem 

trabalho e sem condições adequadas de vida, os 

cabanos sofriam em suas pobres cabanas às 

margens dos rios. Esta situação provocou o 

sentimento de abandono com relação ao governo 

central e, ao mesmo tempo, muita revolta.

A Cabanagem explodiu no Pará, região frouxamente ligada ao Rio de 

Janeiro. A estrutura social não tinha aí estabilidade de outras províncias, 

nem havia uma classe de proprietários rurais bem estabelecida. Era um 

mundo de índios, trabalhadores, escravos ou independentes, e de uma 

minoria branca, formada por comerciantes portugueses e uns poucos 

ingleses e franceses.

Boris Fausto

Cabanagem-1835.png
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(1835 – 1840)



Contando com o apoio inclusive de tropas de 

mercenários europeus, o governo central 

brasileiro usou toda a força para reprimir a 

revolta, que ganhava cada vez mais poder.

Após cinco anos de sangrentos combates, o 

governo regencial conseguiu reprimir a revolta. 

Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou 

mortos em combates. A revolta terminou sem que 

os cabanos conseguissem atingir seus objetivos.

(1835 – 1840)A CABANAGEM



Sabinada (1837 – 1838)

 Bahia  

Fatores:

 lutas por autonomia política na Bahia:  

# Conjuração Baiana (1798) 

# Independência da Bahia (1822-1823)

# Federação do Guanais (1832)  

# Revolta dos Malês (1835)

 Centralização Mon. X Federalismo Rep.

 Influência da Farroupilha

 camadas médias urbanas: comerciantes, 
profissionais liberais e oficiais 
militares

 Francisco Sabino Vieira

 "República Bahiana” (até a Maioridade)

 Crisóstomo Calado (repressão)

 Líderes exilados e mortos

 Alguns auxiliam na Farroupilha



A SABINADA

A Sabinada foi uma revolta feita por militares, 

integrantes da classe média  e rica da Bahia. A 

revolta se estendeu entre os anos de 1837 e 

1838. 

Os revoltosos eram contrários às imposições 

políticas e administrativas impostas pelo 

governo regencial. Estavam profundamente 

insatisfeitos com as nomeações de autoridades 

para o governo da Bahia, realizadas pelo 

governo regencial. 

Queriam mais autonomia política e defendiam 

a instituição do federalismo republicano, 

sistema que daria mais autonomia política e 

administrativa às províncias.

Sabinada-1837
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(1837 – 1838)



O governo central, sob a regência do regente Feijó, enviou 

tropas para a região e reprimiu o movimento com força total. 

A cidade de Salvador foi cercada e retomada. Muita violência 

foi usada na repressão. Centenas de casas de revoltosos foram 

queimadas pelas forças militares do governo.

Entre revoltosos e integrantes das forças da rebelião, 

ocorreram mais de 2 mil mortes durante a revolta. Mais de 3 

mil revoltosos foram presos. Assim, em março de 1838, 

terminava mais uma revolta no período regencial.

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/sabinada.htm

(1837 – 1838)A SABINADA



Ainda na Bahia, eclode a Revolta dos Malês:

• a Revolta dos Malês foi um movimento que ocorreu na cidade 

de Salvador (província da Bahia) entre os dias 25 e 27 de 

janeiro de 1835. Os principais personagens desta revolta 

foram os negros islâmicos;

• apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem 

negros e seguidores do Islamismo;

• os revoltosos, cerca de 1500, estavam muito insatisfeitos com 

a escravidão africana, a imposição do Catolicismo e com a 

preconceito contra os negros. Portanto, tinham como objetivo 

principal a libertação dos escravos. Queriam também acabar 

com o Catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos 

e a implantação de uma república islâmica.

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/revolta_dos_males.htm



Uma mulher contou o plano da revolta para um Juiz de Paz de 

Salvador. Os soldados das forças oficiais conseguiram reprimir a 

revolta. 

Bem preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na 

região da Água dos Meninos. Violentos combates aconteceram. 

No conflito morreram sete soldados e setenta revoltosos. Cerca de 

200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. 

Todos foram julgados pelos tribunais. 

Os líderes foram condenados à pena de morte. Os outros 

revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e 

degredo (enviados para a África).

O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis 

proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem 

como a prática de suas cerimônias religiosas.

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/revolta_dos_males.htm

Revolta dos Malês:



Balaiada (1838 – 1841)

 Maranhão

Fatores:

 Exportação de Algodão (crise)  

 Pecuária (mão-de-obra livre) 

 envolvimento de escravos e de homens 

livres de baixa renda

 Conservadores (Bem-te-vis)

X

Liberais (Cabanos)

Líderes:

Raimundo Gomes (Cara Preta): Vaqueiro

Bento Cosme (negro liberto) + 3.000

Manuel Fr. dos Anjos Ferreira (Balaio)

 Luís Alves de Lima e Silva (repressão)

 Vila de Caxias (“Barão de Caxias”)



BALAIADA

Balaiada-1838.png
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Revolta  popular ocorrida no Maranhão entre 

os anos de 1838 e 1841.

Grande parte da população pobre do estado 

era contra o domínio econômico de um grupo 

de fazendeiros da região.  Esses fazendeiros 

comandavam a região e usavam a força e  a 

violência para atingirem seus objetivos.

O governo maranhense organizou suas forças 

militares e passou a combater fortemente os 

balaios. Com a participação de muitos 

escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores 

pobres da região, os balaios conseguiram obter 

algumas vitórias no início dos conflitos.

http://www.historiadobrasil.net/balaiada/

(1838 – 1841)



• O coronel Luís Alves Lima e Silva foi nomeado pelo 

Império como governador da província do Maranhão com 

o objetivo de pacificar a revolta;

• após perder a Vila de Caxias, o comandante dos 

balaios, Raimundo Gomes, entregou-se às tropas oficiais;

• em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios 

resolverem se render, aproveitando a anistia concedida 

pelo governo;

• em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado. 

Era o fim da revolta.

http://www.historiadobrasil.net/balaiada/

(1838 – 1841)BALAIADA



Farroupilha (1835 – 1845)

 Rio Grande do Sul

Fatores:

 Estancieiros (Gado) com poder 
político e econômico

 Descaso do governo central com o RS

 Federalismo

 Charqueadores:

# Charque Nacional: altos impostos

# Concorrência do charque argentino 
e uruguaio

 Chimangos (Aristocracia Açucareira)

X 

 Farroupilhas (Estancieiros)

 Movimento de elite, mas com grande 
participação Popular



Farroupilha (1835 – 1845)

 Prisão de Bento Gonçalves e fuga

 Giuseppe Garibaldi e David Canabarro      
República Juliana (SC) - 1839

 Longa revolta

 II Reinado: acordos para o fim da 
revolta

 Barão de Caxias: negociações; 
isolamento do RS

 Divisão Interna: Garibaldi abandona o 
movimento e retorna para Itália

 Fim do movimento em 1845:

# Soldados farroupilhas incorporados 
ao exército

# Terras confiscadas são devolvidas

# Dívidas da República de Piratini 
incorporadas pelo Império



GUERRA DOS FARRAPOS

Também conhecida como Revolução Farroupilha, a 

Guerra dos Farrapos foi um conflito regional 

contrário ao governo imperial brasileiro e com 

caráter republicano. Ocorreu na província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 

1835 e 1 de março de 1845.

Não se pode afirmar com segurança que os 

farrapos desejavam separar-se do Brasil, 

formando um novo país com o Uruguai  e as 

províncias do Prata. Seja como for,  um ponto 

comum entre os rebeldes era o de fazer o Rio 

Grande do Sul, pelo menos, uma província 

autônoma, com rendas próprias, livre da 

centralização de poder  imposta pelo Rio de 

Janeiro.

Boris Fausto

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil, Edusp, 2009 p. 92-93

1835

(1835 – 1845)



• Sob a liderança do barão de Caxias, as forças imperiais 

tentavam instituir a repressão ao movimento;

• a partir daí, Duque de Caxias iniciou os diálogos que deram 

fim ao movimento separatista;

• em 1844, depois da derrota farroupilha na batalha de 

Porongos, um grupo de líderes separatistas foi enviado à 

capital federal para dar início as negociações de paz. Após 

várias reuniões, estabeleceram os termos do Convênio do 

Ponche Verde, em março de 1845;

• com a assinatura do acordo, foi concedida anistia geral aos 

revoltosos, o saneamento das dívidas dos governos 

revolucionários e a libertação dos escravos que participaram 

da revolução;

http://www.brasilescola.com/historiab/revolucao-farroupilha.htm

(1835 – 1845)
GUERRA DOS FARRAPOS



• devido às crescentes agitações políticas do período, além 

das revoltas que ocorriam em algumas províncias, a unidade 

territorial e política do Brasil estava abalada. Este temor, 

claro, era observado com maior vivacidade pela ala 

conservadora da política brasileira, formada por pessoas 

ligadas à corte;

• o clima era bem instável e já havia, desde 1835, vontade de 

que D. Pedro II ocupasse o trono, mesmo sem idade para tal;

• com o tempo  foi crescendo a ideia de que a figura do jovem 

Pedro II ocupando o trono e ditando os rumos do país seria a 

única salvação para os problemas do Brasil.

http://www.historiazine.com/2011/10/periodo-regencial-o-golpe-da-maioridade.html
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Farroupilha (1835 – 1845)



Golpe da maioridade:
• de acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a sua 

maioridade quando completasse 18 anos de idade;

• foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a Campanha da 

Maioridade, um movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, 

mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o 

governo do Brasil;

• o Partido Liberal apresentou um projeto para a antecipação da 

maioridade do Imperador, declarando Dom Pedro II como maior de 

idade, mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos 

liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo 

o apoio do povo. E, com toda essa pressão popular em meados de 1840, 

Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos 

incompletos, dando início ao Segundo Reinado (1840 – 1889).



D. Pedro II como Imperador


