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A HERANÇA POLÍTICA DE DOM PEDRO I 

• O dia 7 de abril de 1831, data em que Dom Pedro I abdicou do trono, ficou 
marcado pelo levante das tropas do Exército brasileiro, que aderiram às 
manifestações populares contra o imperador. 

• No entanto, a partida de Dom Pedro I para Portugal não trouxe a 
conciliação política. Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor de 
seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. 
Porém, a Constituição do Império, outorgada em 1824, previa que, na 
ausência de um imperador com 18 anos completos, o Brasil seria 
governado por um conselho de três regentes até que o herdeiro do trono 
atingisse a maioridade. 

• Como a Assembleia-Geral estava em recesso em abril de 1831, o governo 
ficou sob a responsabilidade de uma Regência Trina Provisória enquanto 
se aguardava que os deputados das províncias fossem ao Rio de Janeiro 
para eleger a Regência Trina Permanente, o que ocorreu dois meses 
depois. Mas, mesmo após a abdicação de Dom Pedro I, havia quem ainda 
defendesse seu retorno ao trono – eram os restauradores. 
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A ALIANÇA 
 ENTRE  

MODERADOS  
E 

 EXALTADOS 

• Além dos restauradores, a elite 
brasileira dividia-se em outros dois 
grupos políticos: 
os liberais moderados e os liberais 
exaltados. 











• Em 1832, tropas restauradoras tentaram ocupar o Rio de Janeiro, mas as forças da Regência 
conseguiram detê-las. O clima político ficou ainda mais tenso com as tentativas da Câmara dos 
Deputados de mudar a Constituição, eliminando o Poder Moderador, o Conselho de Estado – reduto dos 
restauradores – e o caráter vitalício do cargo de senador. Essas propostas foram vetadas pelo Senado. 

• Na tentativa de estabilizar o quadro político, os liberais moderados se aproximaram dos exaltados, 
possibilitando que uma ampla reforma da Constituição fosse aprovada pela Assembleia-Geral. Essa 
reforma ficou conhecida como Ato Adicional de 1834 e caracterizou-se como um acordo entre 
moderados e exaltados contra o absolutismo monárquico, com a conciliação possível e momentânea de 
dois projetos de Estado distintos. Assim, garantiu-se a unidade nacional sem, no entanto, enfraquecer o 
poder central. 

• Com essa reforma, os exaltados conseguiram extinguir o Conselho de Estado e aumentar a autonomia 
das províncias com a criação de Assembleias Legislativas provinciais, dispondo de poderes para legislar 
sobre a economia, a justiça e a educação. Já os moderados garantiram que fossem mantidos o Poder 
Moderador e o Senado vitalício, e a Regência Trina foi substituída por uma Regência Una, direcionando 
o poder nas mãos de um único regente, o que contribuiu para tornar o governo ainda mais centralizado. 

• Com a morte de Dom Pedro I, em setembro de 1834, alguns restauradores uniram-se aos moderados. 
Esse novo grupo passou a ser conhecido como regressista, pois defendia o regresso à Constituição de 
1824, eliminando as mudanças trazidas pelo Ato Adicional de 1834. 



• Em 1835, Diogo Feijó foi eleito o primeiro Regente Uno. A economia 
do Império estava em crise e ainda havia fortes 
sentimentos separatistas. Os regressistas exigiam de Feijó atitudes 
que garantissem a unidade do Império. As forças locais das 
províncias, enfraquecidas pela crise econômica, estimulavam as 
revoltas sociais. Procurando se adaptar à nova realidade política, os 
liberais exaltados se aliaram a uma parte dos moderados e formaram 
o Partido Progressista, que depois se tornou o Partido Liberal. A outra 
parte dos moderados e dos regressistas formou o Partido 
Conservador. 

• Pressionado pelas rebeliões provinciais, Diogo Feijó renunciou ao 
cargo em 1837. O regente foi substituído pelo regressista e 
conservador Araújo Lima, cujo governo voltou a ser centralizado, 
diminuindo a importância das Assembleias Provinciais e retrocedendo 
em relação às reformas de 1834. 

 



As 
revoltas regenciais 



• A insatisfação da 
população diante dos 
problemas políticos e 
econômicos do Império 
no período Regencial 
acabou resultando em 
inúmeras revoltas, que 
contaram com 
ampla participação das 
camadas mais pobres 
da população, algumas 
vezes influenciadas 
pelas elites na defesa 
de seus 
próprios interesses. 













OS NEGROS ISLAMIZADOS E 
LETRADOS NA BAHIA 

• Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, muitos negros escravizados 
originários da África Ocidental, sobretudo da região da costa do Benim, chegaram a 
Salvador. Essas pessoas sabiam ler e escrever em árabe e a maioria delas era 
muçulmana, praticante do islamismo. Na Bahia, ficaram conhecidos como malês – 
termo cuja origem remonta à língua ioruba, com o significado de “muçulmano”. 

• Como os malês viviam e trabalhavam em meio urbano, o grau de independência 
deles era maior do que o dos escravizados dos ambientes rurais. Muitos dos malês 
trabalhavam em Salvador como escravos de ganho, realizando atividades como a de 
carregadores, vendedores de doces e quitutes, pintores, pedreiros, barbeiros, 
entre outras. Uma parte do que os malês ganhavam era repassada a seus senhores. 
O ganho excedente a esse valor poderia ser embolsado por eles. Por isso, era 
comum entre os malês a compra da própria alforria. 

• Os malês mantinham entre si laços de solidariedade étnica e religiosa, o que fazia 
com que se reunissem em determinados locais da cidade, os chamados cantos, nos 
quais exerciam suas atividades. Lá, eram representados por lideranças, os capitães 
de canto, que organizavam a contratação dos serviços. 

• O fato de se reunirem diariamente nos cantos, o conhecimento da língua árabe e o 
reconhecimento de uma identidade étnica e religiosa em comum fizeram com que 
os malês desenvolvessem ideias políticas e formas de resistência contra a 
escravidão, que acabaram por deflagrar a Revolta dos Malês, em 1835. Com o 
objetivo de tomar o poder em Salvador, a revolta foi iniciada por cerca de 
seiscentos negros escravizados de diferentes grupos étnicos. O movimento foi 
sufocado em poucas horas, com um saldo de setenta mortos e a punição de 
quinhentos rebeldes com prisões, chibatadas, exílio e fuzilamentos. 
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Fique de olho 









Links: 

https://youtu.be/-nYPPltW7EE - Período Regencial (resumo) 

https://youtu.be/r-Mw5GvEepE - Revoltas Regenciais (resumo) 

https://youtu.be/blO-XnQXiDo - Aprendendo com Videoaulas: 
História: Revoltas Regenciais. 

https://youtu.be/6spcak16Ctg - DOCUMENTÁRIO: O Segundo 
Reinado: Dom Pedro II (1840-1889) 

https://youtu.be/Fef_bNUdieA - Segundo Reinado (resumo) 

https://youtu.be/KPazxCl146U - A REVOLTA DOS CABANOS -
Antecedentes de uma Saga Amazônica TV Escola 

https://youtu.be/b3iQW23bW-8 - Revolução Farroupilha - Novo 
BNCC 
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