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Tensões e conflitos na consolidação do Império  

no Brasil: as revoltas durante o Período Regencial 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulos 11 e 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é abordar questões relacionadas ao Primeiro Império e às 

regências, tais como: a promulgação da Constituição de 1824 e a centralização do poder do imperador. 

Serão trabalhados os conflitos e as revoltas que questionaram o Império e as suas políticas, colocando 

também sob ameaça a integridade territorial da nação. Os alunos produzirão pesquisas com o objetivo 

de reconstituir alguns dos principais conflitos que ocorreram em diferentes partes do país durante o 

Período Regencial, mostrando que o processo de independência do Brasil foi marcado por tensões 

e questionamentos que envolveram diferentes setores da sociedade brasileira. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os movimentos de resistência no processo de independência do Brasil. 

• Identificar o contexto e os interesses envolvidos no reconhecimento da independência 
brasileira. 

• Entender como se deu o processo de construção do Estado nacional brasileiro. 

• Compreender as principais características do Primeiro Reinado e da Constituição Imperial. 

• Reconhecer as formas de contestação ao governo de dom Pedro I (como a Confederação 
do Equador). 

• Analisar os fatores do declínio do Primeiro Reinado e a abdicação de dom Pedro I. 

• Compreender as características políticas, econômicas e sociais do Período Regencial no 
Brasil. 

• Analisar a formação da Regência Trina Provisória, da Regência Una e o processo que 
culminou no Golpe da Maioridade, compreendendo suas motivações e consequências. 

• Conhecer as rebeliões ocorridas durante as regências. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A tutela da população indígena,  
a escravidão dos negros e a tutela 
dos egressos da escravidão  

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação  
dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre  
as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

Brasil: Primeiro Reinado 
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos  
nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

O Período Regencial e as 
contestações ao poder central 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional 
nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Entendendo a Constituição de 1824 e as tensões políticas durante  

o Primeiro Reinado e o Período Regencial 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para  

o professor. 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, cadernos, lápis, caneta, exercícios impressos a serem entregues aos alunos.  

Material de referência: 

• Constituição Federal. Disponível em: <www.brasil.gov.br/governo/2010/01/constituicao> . Acesso em: 28 jun.2018. 

• Constituição Política do Império do Brazil (25 de março de 1824). Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm> . Acesso em: 28 jun.2018. 

• A Constituição Federal. Disponível em: <www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/acervo/constituicao-federal>. 

Acesso em: 28 jun.2018. 

Para iniciar esta sequência didática, proponha um debate inicial com a turma, pedindo para 

que os alunos respondam se sabem o que é uma constituição e para que ela serve. É esperado que eles 

respondam que a Constituição é o conjunto de leis de um país ou que é com base nesse documento 

que as leis de um Estado são estabelecidas. Acolha as respostas e explique que, por definição, a 

Constituição é um conjunto de regras de governo que rege o ordenamento jurídico de um Estado e que 

descreve e define os limites dos poderes que compõem um determinado país, delimitando as funções 

que podem ser exercidas pelo Estado e por cada um de seus poderes em relação a todos os cidadãos. 

Pergunte se todos sabem quando foi criada a atual Constituição brasileira e, caso não saibam, informe 

que foi promulgada em 1988, após um período de 20 anos de ditadura militar (1964 a 1985), e foi 

construída de acordo com princípios democráticos. Explique que, para a sua elaboração, foi necessária 

a realização de uma Assembleia Constituinte, eleita pelo voto popular, que foi responsável por  

estabelecer as regras para a atuação do Estado brasileiro e os poderes que o compõem (no caso 

Executivo, Legislativo e Judiciário) e também pela elaboração do texto final da Constituição.  

http://www.brasil.gov.br/governo/2010/01/constituicao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/acervo/constituicao-federal
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Após essa introdução, faça uma aula expositiva sobre a Constituição de 1824, a primeira da 

História do Brasil, promulgada anos depois da proclamação da independência do país, em 1822. O 

processo para a redação dessa primeira Constituição, que estabeleceria o ordenamento jurídico a ser 

seguido pelo Estado brasileiro e pelo chefe do Estado, o imperador dom Pedro I, inicialmente, seria 

feito por uma Assembleia Constituinte. Ela foi constituída em 1823 e composta por 90 deputados, 

provenientes da elite da sociedade brasileira: grandes proprietários de terra, membros da Igreja,  

juristas e altos funcionários públicos. A maioria dos deputados era adepta às ideias liberais, que 

defendiam uma legislação favorável à quebra do monopólio do Estado sobre a terra, à maior 

autonomia das províncias e municípios em relação ao governo central e a uma subordinação do 

Poder Executivo ao Poder Legislativo e à Constituição, ou seja, as deliberações governamentais 

do imperador deveriam seguir os limites constitucionais e precisariam ser referendadas por  

deputados e senadores, no exercício das suas funções legislativas. Outra premissa importante era a 

defesa do voto censitário, o que restringia o direito a votar e a ser eleito apenas aos homens que 

tivessem posse de riquezas, como grandes propriedades de terra e certo número de escravizados. 

Explique que dom Pedro discordava do pensamento dos deputados constituintes e tinha 

aspirações absolutistas, pois almejava a centralização do poder e da condução do governo. A tensão 

que envolveu o grupo liberal e o grupo que apoiava a vontade de dom Pedro I, formado 

principalmente por portugueses influentes que residiam no país e que visavam uma retomada da 

união entre Portugal e Brasil, culminou com a decisão do imperador de dissolver a Assembleia 

Constituinte e prender e mandar para o exílio alguns deputados. Após esse evento, em vez de 

convocar a formação de uma nova Assembleia, dom Pedro I decidiu instituir um Conselho de Estado 

de 10 membros que atuaria ao seu lado. Esse grupo redigiu a Constituição que foi promulgada em 25 

de março de 1824. Nessa carta constitucional, ficou estabelecido que o Brasil se organizava na forma 

de uma monarquia hereditária, estruturado em quatro poderes: o Executivo, o Legislativo e o  

Moderador, sendo que este último conferia ao imperador plenos poderes, como nomear ministros e 

presidentes de províncias, controlar as Forças Armadas e dissolver a Assembleia Legislativa.  

Essa Constituição durou até o ano de 1891, dois anos depois de a monarquia ter sido 

derrubada no país. Em fevereiro desse mesmo ano, foi promulgada uma nova Constituição, a 

primeira de caráter republicano do Brasil.  

Ainda sobre a Constituição de 1824, comente que seu texto passou por alterações que  

mudaram o seu teor original. Explique aos alunos que essas alterações no texto constitucional 

se chamam emendas constitucionais, que respeitam regras previamente estabelecidas e são um 

dispositivo utilizado para a atualização de leis e premissas constitucionais.  

Em seguida, explique que a abdicação de dom Pedro I, em 1831, marcou o fim do Primeiro 

Reinado, deixando como sucessor seu filho de 5 anos, dom Pedro de Alcântara. Diante da  

impossibilidade de o príncipe assumir o trono e seguindo o que estava estabelecido pela 

Constituição, foi definido que o governo do país ficaria sob a responsabilidade de uma regência, 

um governo de transição eleito pela Assembleia Geral formado por três regentes. A regência teria 

a responsabilidade de governar o país até que o príncipe alcançasse a maioridade, ou seja,  

completasse os 18 anos de idade.  
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Indique aos alunos que uma alteração significativa na Constituição, promulgada em 1824, 

ocorreu durante o Período Regencial. Tratava-se do Ato Adicional de 1834, que visava reverter a 

centralização do poder nas mãos do chefe do Executivo, por meio da implementação de medidas de 

teor liberal, que descentralizavam também o poder do Estado. Dentre as emendas constitucionais  

estabelecidas pelo Ato Adicional, é possível destacar: a criação das Assembleias Legislativas 

Provinciais autônomas, eleitas por voto censitário, que substituíam os conselhos gerais da província, 

até então nomeados pelo imperador; a implementação de eleições nacionais, por meio de voto  

censitário, para a Regência Una – em substituição da Regência Trina –, que cumpriria mandato de 

quatro anos de duração; a extinção do Conselho de Estado, criado por dom Pedro I; etc.  

Reserve os 15 minutos finais da aula para que os alunos realizem um exercício que lhes ajude 

a consolidar os aprendizados acerca do que é a Constituição. É importante que eles estabeleçam 

diferenças entre a atual Constituição Federal de 1988 e a Constituição Brasileira de 1824, respeitando 

os respectivos contextos históricos. Para orientá-los na realização desse exercício, entregue uma 

folha com um quadro que deverá ser preenchido por eles, no qual haverá algumas questões com o 

propósito de que apontem diferenças entre a Constituição de 1824 e a de 1988.  

O quadro deve ter o seguinte formato: 

 

 Constituição de 1824 Constituição de 1988 

Quem foram os responsáveis 
pela elaboração da 
Constituição? 

  

Quais são os Poderes que 
regem o Estado brasileiro, de 
acordo com a Constituição? 

  

Em que contexto histórico a 
Constituição foi elaborada? 

  

Espera-se que os alunos consigam responder as questões identificando as distinções na 

elaboração das Constituições brasileiras de 1824 e 1988 e na organização política do país nesses 

diferentes momentos históricos.  

No caso da primeira questão, a Constituição de 1824 foi elaborada por dom Pedro I e um 

Conselho de Estado formado por ele, enquanto que, para a Constituição de 1988, foi eleita uma 

Assembleia Constituinte de forma democrática, por meio de votação popular, que teve a função de 

elaborar o texto da Constituição Federal.  
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Em relação à segunda questão, a Constituição de 1824 previa a organização do Estado em 

quatro poderes: Legislativo, Judiciário, Executivo e Moderador, sendo que o imperador era a principal 

autoridade dos dois últimos, que podia, por meio do Poder Moderador, invalidar as decisões do 

Legislativo. A atual Constituição estabelece a existência de três poderes que atuam de forma  

autônoma: Executivo, Legislativo e Judiciário. Sobre a última questão, os alunos poderão responder 

que a Constituição de 1824 foi a primeira do Brasil após sua independência de Portugal, e que a 

Constituição de 1988, por sua vez, foi a primeira elaborada após a redemocratização do país, depois 

de mais de 20 anos de ditadura.  

Caso eles não consigam responder as questões em sala de aula, peça que entreguem o exercício 

respondido na próxima aula. Comente que na aula seguinte será trabalhado o tema das revoltas e levantes 

populares que ocorreram no Primeiro Reinado e ameaçaram a integridade do território brasileiro. 

 

Aula 2 – Reações à independência: a Confederação do Equador e a Guerra  

da Cisplatina 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam todos de frente para a lousa  

e para o professor. 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, lápis, cadernos, cartolinas e canetas coloridas. 

Para iniciar esta aula, reserve os 10 minutos iniciais para receber as respostas para as 

questões que não haviam sido entregues na aula anterior e faça um comentário geral sobre a  

atividade, respondendo e contextualizando com a turma as diferenças entre as constituições  

brasileiras de 1824 e 1988 e abrindo também o espaço para tirar dúvidas e orientá-los quanto aos 

problemas que tiveram na resolução das questões. 

Em seguida, faça uma aula expositiva, para que os alunos entendam que, apesar da 

proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal ter ocorrido no dia 7 de setembro de 

1822, o Primeiro Reinado foi marcado por muitas tensões e insatisfações com as políticas imperiais, 

como as tentativas de restaurar a união de Brasil e Portugal como parte de um mesmo império,  

e pelas revoltas separatistas, que recusavam a autoridade de dom Pedro I e visavam obter a 

independência de certa região em relação ao Império Brasileiro.  

É importante explicar aos alunos que a independência do Brasil não significou um rompimento 

com alguns dos principais pilares da colonização implementada por Portugal, como a escravidão e a 

economia baseada nos latifúndios e na exploração de artigos agrícolas e de riquezas voltadas para a 

exportação à Europa. Além disso, o país tinha como chefe de Estado um rei de origem portuguesa, 

que se mantinha como o primeiro na linha sucessória de Portugal – fato que se concretizou quando 

dom Pedro I  assumiu o trono de Portugal após a morte de dom João VI em 1826 e abdicá-lo, em 

seguida, em favor de sua filha dona Maria da Graça, que tinha à época apenas 7 anos de idade.  
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Enfatize que tal cenário político proporcionou a emergência de conflitos contra o Império e 

movimentos que questionavam as instituições ainda provenientes da colonização, que se mantiveram 

mesmo com a independência do país. Em seguida, comente sobre dois movimentos que surgiram na 

época: a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. 

A Confederação do Equador ocorreu na região do nordeste brasileiro, em 1824, como uma 

reação à Constituição de 1824 e às medidas absolutistas de dom Pedro I. Foi nessa região em que 

aconteceram as principais tensões e revoltas durante o Primeiro Império e o Período Regencial. Além 

da distância da capital do Império, estabelecida no Rio de Janeiro, e das insatisfações com o governo 

central, é importante frisar que havia também o problema das dificuldades econômicas do local, que 

sofria com a concorrência estrangeira em relação à economia açucareira e ao cultivo de algodão.  

A revolta teve início na província de Pernambuco, quando se estabeleceu que os governantes 

provinciais seriam nomeados diretamente pelo imperador. Assim, após o governador pernambucano, 

Manuel de Carvalho de Pais de Andrade, recusar-se a entregar seu posto, originou-se uma rebelião 

denominada de Confederação do Equador. O movimento conseguiu apoio em outras províncias do 

Nordeste, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Alagoas e Sergipe. Além de rechaçar o governo 

imperial, as principais lideranças da Confederação – Pais de Andrade, Cipriano Barata e Frei Caneca –, 

propunham a extinção do tráfico de escravizados e defendiam um governo republicano, o que conferia 

um caráter ainda mais radical ao movimento, que ia na contramão de interesses da elite local.  

A Confederação foi rapidamente derrotada pelas forças do Império, que contou com o apoio 

de batalhões de mercenários ingleses e de milícias armadas organizadas por proprietários rurais  

contrários à revolta. Líderes da Confederação do Equador foram presos e condenados à morte – 

como Frei Caneca, que foi fuzilado. 

Outro conflito de grande proporção que colocou em xeque a integridade territorial estabelecida 

com a independência do Brasil foi a Guerra da Cisplatina, que ocorreu entre 1825 e 1828. A região da 

Cisplatina (equivalente ao atual território do Uruguai) foi incorporada ao Brasil durante o governo de 

dom João VI, em 1821, em função do apoio das elites agrárias locais. Porém, em 1825, esses grupos de 

fazendeiros da região estavam insatisfeitos com a concorrência dos estancieiros do Rio Grande do Sul. 

Tal contexto, somado às insatisfações com a política centralizadora implementada por dom Pedro, 

resultou em um conflito militar que visava à independência da Cisplatina do Brasil. Foram três anos de 

confrontos, que tiveram um elevado custo financeiro em função da realização de empréstimos, o que 

contribuiu para a piora da crise econômica e política do Império, bem como para o crescimento da 

impopularidade de dom Pedro I. Em 1828, a província da Cisplatina obteve definitivamente a sua 

independência do Brasil e deu forma a um novo Estado: a República do Uruguai.  

Explique que o Primeiro Reinado terminou com dom Pedro I abdicando ao trono brasileiro 

em 1831, em decorrência das crises políticas e do desgaste da sua figura, que aumentaram à medida 

que o imperador se envolveu em conflitos contra o seu irmão, dom Miguel, sobre a sucessão do 

trono português. 
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Ao final desta aula, com o propósito de fazer que os alunos conheçam mais sobre as tensões 

que ocorreram no Período Regencial, proponha que se organizem em grupos de quatro a cinco 

integrantes para a produção de um cartaz no qual irão apresentar a história das principais revoltas 

que ocorreram: a Revolta dos Papaméis, a Insurreição Malê, a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem 

e a Revolução Farroupilha.  

Distribua entre os eles os temas e o material: cartolinas e canetas coloridas. Peça aos grupos 

que, nos seus cartazes, apresentem um mapa do Brasil, com a indicação de onde ocorreu a revolta 

que irão pesquisar, bem como imagens ou representações relacionadas a ela. Também deverão 

produzir um texto que reconstitua o histórico do conflito. Para orientar as pesquisas a serem 

produzidas por cada um dos grupos, os alunos deverão cumprir o seguinte roteiro:  

• Qual o período em que ocorreu a revolta? 

• Onde aconteceu a revolta? 

• Quais foram os grupos sociais envolvidos nela? 

• Quais foram as suas principais lideranças? 

• Quais eram as reivindicações do movimento? 

• Qual o histórico da revolta? 

• Quais foram as consequências da revolta? 

Os grupos deverão entregar os resultados das pesquisas na aula seguinte e fazer a apresentação 

dos cartazes aos demais alunos. 

Sobre a Revolta dos Papaméis ou Revolta dos Cabanos: ocorreu entre 1832-1834, liderada 

por proprietários de terra da província de Pernambuco, que, como forma de manifestar o seu 

descontentamento ao governo regencial, reivindicavam o retorno de dom Pedro I ao trono do Brasil. 

É importante que o grupo aponte que os fazendeiros que lideraram a revolta convocaram a população 

rural, que incluía quilombolas e indígenas, além de trabalhadores rurais livres e pobres, para 

comporem o exército dos revoltosos. O nome da revolta faz alusão a um dos principais itens da 

alimentação da população local, o mel silvestre. Devido à morte de dom Pedro I, em 1834, e ao 

temor do aumento da radicalidade da revolta, os grandes fazendeiros optaram por recuar em suas 

reivindicações, cabendo aos papaméis à frente da revolta a manutenção da resistência contra as 

tropas do governo. Em 1834, eles foram derrotados e reprimidos pelas forças imperiais, mas a 

revolta inaugurou um período de insatisfações públicas e movimentos contra o governo, que  

repercutiu em diferentes partes do Brasil durante o Período Regencial. 

Sobre a Insurreição Malê ou Revolta dos Malês: ocorrida em Salvador, Bahia, em janeiro de 

1835, tratava-se de uma revolta contra a escravidão e a imposição do cristianismo. Os seus principais 

líderes foram os muçulmanos Manuel Calafate e Pacífico Licutã. O plano dessa insurreição ou revolta 

era o de tomar a cidade que tinha uma grande concentração de escravizados urbanos. Ocorreram 

confrontos violentos, muitos participantes foram presos e tiveram penas variadas, como o seu envio 

de volta para a África ou castigos públicos. 
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Sobre a Sabinada: foi também um levante que aconteceu em Salvador, Bahia, entre o fim de 

1837 e o início de 1838, com caráter autonomista. Foi nomeada por conta de seu líder, Francisco 

Sabino Álvares da Rocha Vieira. Os participantes do movimento chegaram a proclamar a República 

Bahiense e prometiam libertar os africanos escravizados que lutassem ao seu lado, mas a revolta foi 

duramente reprimida pelas autoridades regenciais. 

Sobre a Balaiada: ocorreu no Maranhão entre os anos de 1838 a 1840. De início, grupos de 

liberais iniciaram uma revolta contra os grandes proprietários. Depois, somaram-se à luta as camadas 

mais pobres e de escravizados. Um de seus principais líderes foi o artesão Manuel Francisco dos  

Anjos Ferreira, que fabricava balaios. Os rebeldes tomaram um importante centro urbano próximo a 

São Luís e o final dos embates ocorreu apenas quando eles se renderam e foram anistiados pelo 

recém- proclamado imperador dom Pedro II. 

Sobre a Cabanagem: eclodiu na então província do Grão-Pará, atual estado do Pará, entre 

1835 e 1840, e começou por conta de uma disputa entre proprietários de terras e comerciantes. 

Nela, os cabanos, nome dado aos que viviam em cabanas, ou seja, negros, indígenas e mestiços, 

revoltaram-se contra a elite, tomaram o poder e se declararam uma província independente e 

autônoma. Dentre seus líderes, estavam Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Houve muitos 

conflitos armados, muitas pessoas foram mortas e o movimento foi rendido por tropas governistas.  

Sobre a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos: essa revolução aconteceu no sul do 

Brasil, entre 1835 e 1845 e se tratava de uma revolta separatista. Esse movimento chegou, inclusive, 

a elaborar uma constituição liberal. Entre seus líderes, estavam Davi Canabarro e o italiano Giuseppe 

Garibaldi, que foi uma figura importante no processo de unificação de seu país. A revolução articulou 

militares, liberais, abolicionistas, que proclamaram a República Rio-Grandense e que foram ganhando 

terreno. A partir de 1842, começou o declínio do movimento que culminou, três anos depois, na 

rendição dos rebeldes e a incorporação dos escravizados libertos no exército. 

 

Aula 3 – As revoltas do Período Regencial 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em forma de semicírculo, para que seja realizada  

a apresentação dos trabalhos. 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, projetor de imagens para a reprodução de mapa das revoltas ocorridas  

no Brasil durante o Período Regencial ou a sua impressão para ser distribuído aos alunos e fita crepe ou durex. 

Material de referência: Mapa Geopolítica das rebeliões de 1831-1848. In: Atlas Histórico do Brasil FGV. Disponível em: 

<https://atlas.fgv.br/marcos/o-imperador-menino-e-os-regentes/mapas/geopolitica-das-rebelioes-de-1831-1848>. 

Acesso em: 28 jun.2018. 

 

 

https://atlas.fgv.br/marcos/o-imperador-menino-e-os-regentes/mapas/geopolitica-das-rebelioes-de-1831-1848
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Chame os grupos para que apresentem os seus trabalhos e pesquisas. É esperado que  

os grupos sigam o roteiro apresentado na aula anterior, respondendo as questões elaboradas, e 

sinalizem em um mapa do Brasil, que pode ser produzido por eles mesmos, a região onde ocorreu 

o conflito pesquisado.  

Realizadas as apresentações dos trabalhos, projete para os alunos o mapa “Geopolítica das 

rebeliões de 1831-1848”, para que todos possam ver a distribuição das revoltas e movimentos sociais 

que se manifestaram devido ao descontentamento com relação às regências que governaram o 

Brasil entre o Primeiro e o Segundo Reinado. É importante sinalizar para eles que havia focos de 

descontentamento em diversas regiões brasileiras, com as principais revoltas do Período Regencial 

ocorrendo nas regiões Norte, Nordeste e Sul.   

Ao final, proponha um debate-síntese com os alunos, para avaliar os conhecimentos adquiridos 

durante a sequência didática. Proponha-lhes também uma questão: o que essas revoltas abordadas 

ao longo desta sequência didática revelam sobre os primeiros anos de Independência do Brasil? Peça 

para que eles respondam e entreguem na aula seguinte. 

Espera-se que os alunos, ao longo do debate, consigam elaborar respostas e argumentos 

que relacionem a ocorrência de tais revoltas com tensões e insatisfações de diferentes grupos da 

sociedade brasileira, uma vez que a afirmação da independência do Brasil não representou 

mudanças profundas na estrutura política e social do país, mantendo-se vigentes os principais 

pilares do período colonial: governo centralizado, escravidão, economia rural baseada em  

latifúndios e produção dirigida à exportação. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um: 

• compreendeu o que é uma Constituição e conseguiu fazer o comparativo entre as  
Constituições brasileiras de 1824 e 1988;  

• compreendeu o contexto de tensões e revoltas que ocorreram em diversas partes do 
território brasileiro após a proclamação da Independência do país, em 1822; 

• desenvolveu uma pesquisa coerente com as orientações previamente estabelecidas, 
trazendo aspectos que ajudam a entender a revolta pesquisada, fazendo a reconstituição 
histórica do conflito, descrevendo os grupos sociais envolvidos e quais foram os seus 
resultados; e 

• acompanhou as apresentações dos colegas e fez as atividades pedidas. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. A Confederação do Equador envolveu províncias de qual região brasileira? 

a) Sul 

b) Centro-Oeste 

c) Nordeste 

d) Norte  

2. Quais foram as principais motivações das rebeliões durante o Período Regencial? De que maneira 
elas se relacionam com a crise vivida durante as regências? 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2. É esperado que os alunos respondam que as principais motivações das rebeliões durante o 
Período Regencial estavam relacionadas à instabilidade política, ao descontentamento com a 
administração do governo e à precariedade das condições de vida da população.  


