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Prof. Humberto 

ATIVIDADE PARA AS FÉRIAS – HISTÓRIA 

Leia o texto: 

A independência brasileira foi uma revolta contra a recolonização que as 

Cortes portuguesas propunham e representam uma continuidade com o Período 

Joanino. O Império brasileiro surge em crise com guerras, revoltas, movimentos 

separatistas e crise econômica. A estabilidade só virá na década de 1850. 

A tentativa recolonizadora: As Cortes foram convocadas tendo uma parcela de 

representantes brasileiros. No entanto, o projeto da maioria portuguesa era que o 

Brasil voltasse a ser colônia. Esse é o principal motivo da independência. Os 

fazendeiros, comerciantes brasileiros e os ingleses não desejavam isto. 

Portugueses, brasileiros e exaltados: Logo, se formaram três ‘partidos’ no Brasil. Os 
portugueses, totalmente a favor da recolonização; os brasileiros, a princípio contra a 
ruptura, defendiam uma monarquia dual, depois seriam a favor da independência; e os 
exaltados ou liberais radicais, a favor da emancipação e da criação de uma monarquia 
constitucional ou república mais democrática do que o projeto dos brasileiros. 

A independência forjada: D. João VI é obrigado pelas Cortes a voltar a Lisboa 
em 1821. Antes disso, pega todos os metais depositados no Banco do Brasil e deixa 
no Rio seu filho d. Pedro, que deveria ser o governador-geral do Brasil e em caso de 
independência, deveria ser o líder dela, evitando-se radicalismos. Assim, diante da 
rigidez das Cortes, d. Pedro lidera junto aos brasileiros e exaltados a emancipação em 
1822. 
  A Constituição da mandioca: A Constituinte brasileira foi convocada em 1822 

antes mesmo da independência. O voto era censitário baseado no preço da mandioca, 

daí o nome da Constituição. Esta nunca chegou a ficar pronta. Em 1823 foi 

apresentado um anteprojeto dela, tratava-se de uma constituição de monarquia 

constitucional e parlamentarista, o que foi rejeitado pelo Imperador Pedro que fechou a 

Assembléia em 1823, desejando uma constituição que lhe desse mais poderes. 

 

1 -- A primeira Constituição do Brasil, foi outorgada pelo imperador D. Pedro I em 1824 

e tinha características bem particulares. Descreva como estavam divididos os poderes 

na Constituição de 1824 e de que maneira ela beneficiava a autoridade do imperador. 
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2 – Leia com atenção:  

 

“O Sete de Abril de 1831, mais do que o Sete de Setembro de 1822, 

representou a verdadeira independência nacional, o início do governo do país por si 

mesmo, a Coroa agora representada apenas pela figura quase simbólica de uma 

criança de cinco anos. O governo do país por si mesmo, levado a efeito pelas 

regências, revelou-se difícil e conturbado. Rebeliões e revoltas pipocaram por todo o 

país, algumas lideradas por grupos de elite, outras pela população tanto urbana como 

rural, outras ainda por escravos. “ 

(CARVALHO, J. Murilo et al. Documentação política,1808-1840. In: "Brasiliana da 

Biblioteca Nacional". Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Nova 

Fronteira, 2001.) 

 

a) Identifique qual período da História do Brasil o texto está se referindo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Cite pelo menos dois grupos políticos disputavam o poder durante o 

período citado no texto e descreva suas respectivas idéias:   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 –  O modelo que ficou conhecido como Estado Moderno ou Monarquia Nacional 

surge a partir da crise no Feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais 

centralizados. Os senhores feudais controlavam os poderes políticos sobre as terras e 

exerciam uma força diluída, sem núcleo. 

https://www.todamateria.com.br/crise-do-feudalismo/


Cada feudo tinha a própria autonomia política, que igualmente poderia estar 

submisso a um reino maior, como era o caso do Sacro Império Romano Germânico, o 

soberano inglês e o Papa. 

O poder dos senhores feudais era partilhado com o governo das cidades 

medievais autônomas, que eram conhecidas por comunas. As comunas tinham 

autonomia para regulamentar o comércio, estabelecer impostos, garantir a liberdade 

dos cidadãos e controlar os processos judiciais. 

Sobre a formação das Monarquias Nacionais Europeias: 

 
a) Descreva o que foi necessário ser unificado para que as Monarquias 

Nacionais europeias se formassem: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b) Relacione o desenvolvimento da burguesia comercial europeia, a partir do 

século XIV, à formação dos Estados Nacionais europeus: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


