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REGOacute.CIO-POLccedil.a do 7 de abril. O 7 de abril fora o 

ápice de um movimento orientado mais contra os processos pol

íticos do Imperador do que contra sua pessoa. Ao abdicar, D.

Pedro I deixara um país em crise. Na verdade, a vida da jovem

naatilde.o fora agitada desde os primeiros dias. Como se viu, a

independência política teve de ser respaldada pela foratilde.o

deixou de crescer e de influenciar a direatilde.o dos negócios p

úblicos. Vários fatores contribuíram para o desfecho do 7 de

abril de 1831. Entre eles, o acirramento das paixatilde.o dos estadistas

brasileiros, cada qual, é verdade, buscando a seu modo o bem da p

átria. o sentimento federalista, dominante em diversas Províncias,

em contraposiatilde.o à diretriz unitarista exigida pelo momento. a

indisciplina nos quartéis, conduzindo alguns segmentos do Ex

ército a motins e a manifestaotilde.es partidárias. o temperamento

impetuoso de D. Pedro I, que o levou, entre outras coisas, a dissolver

a Assembléia Constituinte de 1823 e a outorgar no ano seguinte

uma Carta liberal, que Euclides da Cunha chamou de "bizarro

contra-senso da liberdade doada, arrogantemente, por decreto". Esse

temperamento impetuoso do Imperador o pccedil.atilde.o do t

érmino dos trabalhos da primeira legislatura em 1829, limitar-se a

dizer apenas: "Está encerrada a sessatilde.o e o desterro de homens

eminentes, como os Andradas - tudo isso contribuiu para o desfecho



inesperado, a 7 de abril de 1831. A despeito do afastamento de D.

Pedro, muitos desses fatores continuaram atuando na vida política

e administrativa do país.Soluatilde.o imediata: Regência Provis

ória. Houve homens que mantiveram a

cabeccedil.ccedil.ccedil.ccedil.as disparatadas". Agruras da Reg

ência Permanente. Tendo sido reguladas por lei as funotilde.es da

Regência, a Assembléia Geral, a 17 de junho de 1831, elegeu três

membros para integrar a Regência Permanente: dois eram

deputados, José da Costa Carvalho, de Satilde.o, e um militar, o

Brigadeiro Lima e Silva. Nccedil.a foi chamado um homem de

vontade férrea - o Padre Diogo António Feijó, a quem caberia

sofrear o ímpeto da torrente revolucionária. A rebeliordm.

Batalhccedil.adores, mas foi dominado pela Guarda Municipal e

rendeu-se, sendo deslocado dois dias depois para a Bahia. Na noite

de 13 para 14 insurgiu-se a Divisatilde.o recorreu aos oficiais

superiores do Exército e os revoltosos cindiram-se. algumas

unidades, inclusive da Marinha, apresentaram-se para a defesa das

instituiotilde.es. Improvisou-se o Batalhatilde.o Sagrado, com mais

de 400 oficiais de todos os postos e cujo subcomandante era o Major

Luís Alves de Lima e Silva, por excelência um

guardiccedil.atilde.o, extinta Ficaria a liatilde.o e, a 18 de agosto, a

Regência criava a Guarda Nacional, sentinela da Constituiatilde.o

jurada. A nova Foratilde.o de policiar a cidade do Rio de Janeiro. No

mesmo mês amotinou-se na ilha das Cobras uma unidade da

Marinha, por instigaatilde.o de Cipriano Barata, mas as tropas legais

levaram os rebeldes à rendiatilde.o. Na Paraíba houve tumultos.



em Pernambuco uma legiatilde.os conseguiu vencer a soldadesca

insurgida. Dois meses depois agitou-se de novo aquela Província e

uma vez mais contou o governo local com voluntários para junto 

à Guarda Nacional subjugar os soldados e civis rebelados. O Cear

á foi agitado de janeiro a outubro por um antigo partidário de D.

Pedro I, até que o General Pierre Labatut restituísse a ordem.

Ainda em 1832 registrou-se no Rio de Janeiro a Abrilada, sob a

lideranatilde.o Hugo Hoiser, mas as

forccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ccedil.&atilde.o unitária e

estabelecia-se a monarquia federativa. 100Test 下载频道开通，各
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