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Capítulo 4

Agora é com você 

01  a) Com o fim da censura em 1821, a imprensa passou a 
posicionar-se acerca de assuntos como a independên-
cia brasileira e a liderança de D. Pedro I. Ideais eman-
cipacionistas eram muito explorados, por exemplo, 
nos jornais O Revérbero Constitucional Fluminense e A 
Malagueta. A imprensa também atuou fortemente na 
reivindicação da Assembleia Constituinte. 

 Durante o Primeiro Reinado, muitos líderes revolucio-
nários participaram de jornais de caráter popular que 
criticavam o imperador e suas decisões conservadoras 
e próximas ao absolutismo. Em Pernambuco, desta-
cou-se a atuação da imprensa, representada principal-
mente pelos jornais Tífis Pernambucano e Sentinela da 
Liberdade, como um dos fatores de apoio à Confede-
ração do Equador.  

 Defensor do liberalismo, Líbero Badaró usava as pági-
nas de seu jornal para defender a liberdade de expres-
são e tecer críticas ao governo de D. Pedro I, principal-
mente após a dissolução da Assembleia Constituinte 
e a elaboração da Constituição de 1824. Mesmo suas 
críticas sendo de linha moderada, o jornalista foi assas-
sinado.

b) Os “abusos” referidos por Badaró em seu texto são as 
políticas autoritárias praticadas por D. Pedro I (dissolu-
ção da Assembleia Constituinte, imposição da Consti-
tuição de 1824), assim como o Poder Moderador ins-
tituído pela Constituição de 1824, que subordinava as 
demais estruturas políticas ao monarca. Em sua crítica, 
o jornalista ainda é enfático em apontar que o autorita-
rismo do imperador ameaçava a própria liberdade de 
imprensa, a medida que jornais opositores ao governo 
começaram a ter sua circulação proibida.

ATIVIDADES PARA SALA

01  Os motivos mais importantes foram a abertura do mer-
cado consumidor aos produtos ingleses e a manutenção 
das leis alfandegárias que favoreciam os ingleses.

02  Na realidade, a independência brasileira foi apenas polí-
tica, pois, na esfera econômica, o país ficou dependendo 
do capital estrangeiro, fundamentalmente do inglês.

03  Como apontado pelo trecho presente no enunciado, o 
conceito de liberalismo vigente na época estava centrado 
no estatuto político da região, significando o rompimento 
de laços coloniais. O liberalismo não significava repensar a 
estrutura econômica que mantinha o país dependente; pelo 
contrário, ele reforçou a grande propriedade e a produção 
para exportação como nicho econômico de atuação; não 
significava a mudança da base da mão de obra, que perma-
neceu ancorada na escravidão; não significava a adoção do 
republicanismo, e sim a manutenção da monarquia.

04  Voto censitário é um tipo de voto que limita a forma de par-
ticipação política, podendo tomar como critério a renda 
financeira, por exemplo. O Brasil, hoje, adota o voto uni-
versal, por meio do qual todos podem votar. Analisando 
os dois sistemas, é possível afirmar que o segundo é mais 
justo e democrático. É importante considerar argumentos 
variados para compor a posição de cada aluno.

05  D

 O decreto de D. Pedro I referente à dissolução da Assem-
bleia Nacional Constituinte evidencia seu desconten-
tamento com a iniciativa da Constituição da Mandioca, 
próxima aos ideais do liberalismo, uma vez que limitava 
o poder do rei. Assim, foi proposta e outorgada em 1824 
uma outra constituição, a Constituição brasileira, profun-
damente centralizadora e que dava ampla posição ao 
imperador por meio do Poder Moderador, do padroado, 
do beneplácito e da nomeação dos presidentes de provín-
cia. Com isso, o Brasil tornou-se uma monarquia constitu-
cional de fachada absolutista.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  C

 As atribuições elencadas pelo enunciado estão contem-
pladas dentro do chamado Poder Moderador, núcleo de 
poder político criado pela Constituição de 1824 e colo-
cado acima dos outros três poderes republicanos (Legisla-
tivo, Judiciário e Executivo), e exercido pelo monarca. Isto 
significava que todos os outros poderes estavam subor-
dinados à Pedro I, e que este poderia interferir em suas 
jurisdições legalmente.

02  A

  O fator motivador da Confederação do Equador foi a 
dissolução da Assembleia Constituinte, cujo objetivo era 
elaborar uma Constituição liberal, que limitasse os pode-
res do imperador. Por isso, D. Pedro I dissolveu a Assem-
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bleia e mandou que fosse elaborada outra Constituição, 
outorgada em 1824, que lhe atribuiu plenos poderes. O 
autoritarismo da Constituição de 1824, cuja característica 
mais proeminente era a existência do Poder Moderador, 
foi também um dos motivos para a criação do movimento. 

03  C

 A dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e a 
outorga da Constituição de 1824, por D. Pedro I, demons-
traram autoritarismo do imperador, principalmente pela 
criação do Poder Moderador.

04  A
 O grupo liberal-conservador tinha características liberais 

em relação a Portugal, mas permanecia com uma visão 
conservadora em relação ao Brasil, por isso mantinha a 
monarquia, a centralização do poder e a escravidão. 

05  C

 Diferentemente de outros países latino-americanos – que 
proclamaram e legitimaram o rompimento com o jugo colo-
nial deflagrando regimes orientados pelos ideais liberais e 
republicanos –, o Brasil, após 1822, manteve uma ordem 
de poder monárquico herdeiro do colonialismo português. 
Pactuado, o processo de independência não significou o 
rompimento direto com a Europa. Com isso, a ordem de 
privilégios mantidos aos portugueses e às elites nacionais 
foi imposta, apesar de levantes populares em contrário.

06  D

 A Confederação do Equador, o autoritarismo de D. Pedro I, 
o temor de uma recolonização e a derrota na Guerra da 
Cisplatina são acontecimentos marcantes do Primeiro Rei-
nado no Brasil.

07  D

 O mapa mostra as divisões do chamado Império Brasileiro 
ao imediato da consolidação de sua independência. Como 
se pode observar no mapa, a quase totalidade do Norte e 
Nordeste não aderiram à nova realidade política por diver-
sos motivos, sendo ela representada pelo Rio de Janeiro, 
onde se encontrava a sede do governo. A independência 
brasileira, processo que iniciou em 1808, foi cercada por 
enfrentamentos civis, além de disputas entre os atores polí-
ticos preponderantes (republicanos versus monarquistas).

08  C

 A independência brasileira configurou-se como um acordo 
entre ex-colônia e metrópole, uma vez que o governo 
português exigiu ser indenizado pela perda de seu domí-
nio sobre as terras. O governo da Inglaterra, por sua vez, 
coloca diversas concessões econômicas como condição 
de seu reconhecimento da independência.

09  B

  A Confederação do Equador foi um movimento revolu-
cionário, de caráter emancipacionista (ou autonomista) 

e republicano, ocorrido em 1824 no Nordeste do Brasil. 
Representou a principal reação contra a tendência absolu-
tista e a política centralizadora do governo de D. Pedro I 
(1822-1831), esboçadas na Carta Outorgada de 1824, a pri-
meira Constituição do país.

10  A

 A celebração da Independência como um ato heroico está 
atrelada a ideais patriotas que foram concebidos ao longo 
do Período Imperial brasileiro, visto que a emancipação do 
país não foi fruto de uma mobilização popular, e sim dos 
interesses da elite.  
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