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FAZER EXERCÍCIO DA PÁG. 166



Os primeiros grupos políticos
Com a abdicação de D. Pedro I e a menoridade de seu herdeiro o

Brasil ficava temporariamente destituído de seu Poder Moderador, o

que fez com que os antigos partidos português e brasileiro se

reorganizassem na disputa pela influência sobre a política nacional.



● Caramurus → em sua maioria eram comerciantes e burocratas que

defendiam a Constituição de 1824 e o retorno de D. Pedro I ao

poder. Eram maioria no Senado.

● Chimangos → contrários a reformas profundas. Defendiam o

império, porém com mais autonomia aos legisladores. Em sua

maioria eram grandes proprietários de terras e de escravos e

estavam em maior número na Câmara dos Deputados.

● Jurujubas → homens livres de poucas posses. Defendiam o fim do

Poder Moderador, autonomia das províncias e o regime

republicano.



Regência trina provisória e permanente
● Em 1831 foram escolhidos dois senadores moderados (chimangos) e

um oficial do exército como regentes provisórios que deviam

organizar eleições para uma regência permanente. Para garantir o

apoio da população o gabinete da Regência Trina Provisória
perdoou os inimigos de D Pedro I e expulsou das forças armadas

todos os oficiais estrangeiros.

● O gabinete eleito para a Regência Trina Permanente era composto

por dois deputados moderados (chimangos) e um militar. O período
de 1831-1837 ficou conhecido como Avanço Liberal devido à
descentralização do poder.



A Guarda Nacional

Para auxiliar no controle das províncias, principalmente pela

dificuldade no deslocamento de tropas do exército foi criada em 1831

a Guarda Nacional. Para integrar esse corpo miliciano era preciso:

● Ser homem e cidadão do império
● Ter entre 18 e 60 anos

● Ter renda suficiente para ser considerado eleitor.

Os comandantes da locais da Guarda Nacional eram chamados de

coronéis e em sua maioria eram civis que possuíam grandes extensões
de terra.



Ato adicional de 1834

Regência Una do Padre Feijó
Livro págs. 167-168



Ato adicional de 1834

Com o Avanço Liberal durante a Regência Trina Permanente alguma

mudanças foram realizadas na Constituição de 1824. Esta emenda

constitucional ficou conhecida como Ato Adicional e fazia as

seguintes alterações:

● O Poder Moderador não poderiam mais dissolver a Assembléia;
● Foram criadas Assembleias Provinciais com a intenção de criarem

leis locais em harmonia com a Constituição;
● O número de regentes foi diminuído de três para uma pessoa, que

seria escolhida em eleições a cada 4 anos.

Ver livro pág. 167



Regência Una do Padre Feijó
Padre Diogo Antônio Feijó → moderado progressista e primeiro

escolhido para assumir a Regência Una. São marcas de seu governo:

● Autonomia legislativa das províncias, porém, com pouco apoio dos

parlamentares, que , à época, eram em sua maioria regressistas.

● Foi também durante sua gestão que várias revoltas ocorreram no

Brasil, como a Cabanagem, a Farroupilha, e a revolta dos Malés,
todas no início de 1835.

Não resistindo às pressões regressistas que cobravam que o Brasil

tivesse um poder centralizado e mais forte, o padre Feijó renunciou

em 1837.



Regência de Pedro de Araújo Lima
Golpe da Maioridade

Livro págs. 168-169
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Regência Una de Pedro de Araújo Lima
Eleito como sucessor de padre Feijó, Pedro Araújo Lima era um

caramuru (regressista), portanto, contrário ao Avanço Liberal. Ele

reviu o Ato Adicional de 1834 e o Código de Processo Criminal para

tentar restabelecer a ordem política anterior a eles. Sua regência
cou conhecida como Regresso Conservador.

O regente voltou a concentrar o poder na capital do império e

diminuiu a autonomia das províncias. Aos poucos foi se retomando o

prestígio em torno do exército e do poder judiciário que tinha sido

diminuído com a valorização dos juízes de paz e da Guarda Nacional.



Golpe da Maioridade

Os progressistas articularam a antecipação da maioridade

de D. Pedro II para que ele pudesse assumir o trono. Na época
destes debates ele tinha 14 anos. Em abril de 1840 esses

políticos formaram uma articulação conhecida como Clube da

Maioridade. Acreditava-se que esse seria o caminho para tirar os

regressistas do poder e diminuir as revoltas nas províncias
(carisma real).

Em 23 de julho de 1840 o mandato de Araújo Lima foi

interrompido e o imperador assumiu o poder Executivo com o Golpe

da Maioridade. Na época D. Pedro II possuía menos de 15 anos.



Revisão e correção de exercícios
Atenção!

Próxima aula será para correção dos exercícios do

cap.2 - Período Regencial, dispostos nas páginas
166,169 e 170.


