
BRASIL:
PERÍODO REGENCIAL 

(1831-1840)
Profº: Fernando Battistini

Profº. Fernando Battistini



REGÊNCIA TRINA PROVISÓRIA

• D. Pedro II é declarado Imperador Constitucional em sua menoridade.

• Nenhum parente de D. Pedro II atendia as exigência para ocupar o cargo de

regente do Brasil durante a menoridade do jovem imperador.

• Assembleia Legislativa em recesso, poucos políticos estavam no Rio de

Janeiro durante a abdicação de D. Pedro I. Por conta disso, é estabelecida

uma REGÊNCIA TRINA PROVISÓRIA, até a recomposição do Parlamento.
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REGÊNCIA TRINA PERMANENTE

• Recomposto o parlamento, é eleita uma REGÊNCIA TRINA PERMANENTE, que deveria governar o

Brasil durante a menoridade de D. Pedro II.

• Acordo estabelece uma ideia de Parlamentarismo no Brasil, já que os regentes tinham poderes limitados

frente ao Legislativo.

• Durante o período três grupos políticos disputavam pela ascendência política:

• RESTAURADORES: queriam trazer D. Pedro I de volta. Buscavam estabelecer um governo com poder

centralizado forte. Com a morte de D. Pedro I, o grupo passa a ser conhecido como conservadores,

mantendo a ideia da centralização política.

• LIBERAIS: queriam acabar com o Poder Moderador e oferecer autonomia as províncias. Um lado mais

radical deste grupo falava até mesmo em República.

• MODERADOS: Buscavam apenas a manutenção da unidade política e da ordem no Brasil.

• Durante o período, a discussão sempre passava pela questão da autonomia das províncias.
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GUARDA NACIONAL

• Papel do exército era muito questionado. Mal equipado e vindo de uma “não-vitória” na guerra da Cisplatina, a força

militar era tratada com ressalvas por uma série de políticos.

• Não ajudava muito a participação de membros de baixas patentes em revoltas, que exigiam desde melhores condições de trabalho

até a autonomia das províncias.

• Havia também a crítica de que os oficiais de alta patente estavam mais interessados em Portugal e em D. Pedro I, já que muitos deles

eram naturalizados brasileiros, por conta das leis criadas após a independência e por conta de uma atuação direta do primeiro

imperador brasileiro.

• Para não ficar completamente dependente do Exército, o ministro da Justiça, Feijó, cria a Guarda Nacional em Agosto

de 1831. A força seria usada como uma espécie de força militar interna, cuidando da ordem a nível local.

• Podiam participar todos os cidadãos brasileiros eleitoralmente ativos. O comando da força (Coronéis) eram escolhidos

pelos presidentes de província, que passavam a ter poderes para ampliar seu controle sobre as suas localidades.

Cargos inferiores poderiam ser comprados por qualquer cidadão.

• Poderes são ampliados ainda mais com a criação de um novo Código de Processo Criminal, que ampliava os poderes

dos juízes locais, que em ligação com os coronéis da guarda nacional, podiam impor seus interesses em todo o país.
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ATO ADICIONAL 1834

• Criado novamente por Feijó, que se torna o principal nome dá política do

período, uma espécie de 1º Ministro.

• Amplia os poderes das Assembleias Legislativas Provinciais: poderiam criar leis

próprias, desde que essas não chocassem com as leis já previstas na

constituição nacional. Províncias ganham a autonomia que tanto desejavam.

• Províncias usam a autonomia: uma série de revoltas surgem no Brasil, com os

motivos mais diversos, desde separatistas até mesmo com escravos lutando por

liberdade religiosa. Brasil se torna um grande campo de batalhas.

• Ato ainda permitia a mudança na regência: em nova eleição, com decisão

apertada, Feijó é eleito regente, desta vez sozinho. Desta forma, é criada a

REGÊNCIA UNA.
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CRISE

• Feijó leva a culpa por todo o caos no Brasil. Em Setembro de 1837, decide renunciar.

• Araújo Lima, político conservador, é nomeado regente, Começa o chamado REGRESSO

CONSERVADOR, que visava reativar um poder centralizado. Revoltas ampliavam o apoio a

causa, afinal, o Brasil corria o risco de ver a sua unidade política deixar de existir.

• Lei Interpretativa do Ato Adicional: praticamente anula o ato Adicional, restabelecendo a

centralização política: chefes de polícia e juízes passam a ser escolhidos a partir do poder

central, e não mais pelos presidentes de província.

• Regresso conservador: valoriza o poder central. Araújo Lima envia para todo o Brasil

quadros com a imagem D. Pedro II, que deveriam ser expostos nos locais públicos. Ideia

era reforçar a unidade nacional.
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GOLPE DA MAIORIDADE

• Surgem grupos falando da maioridade de D. Pedro II. Mesmo os liberais, que

lutavam contra a centralização, formam o Clube da Maioridade, que falava

abertamente em declarar a maioridade do jovem imperador.

• Ideia ganha força em praticamente todos os grupos: mesmo os populares apoiam

a ideia, que passa a ser tratada como uma espécie de salvação nacional.

• “Queremos D. Pedro II, embora não tenha idade, a Nação dispensa a lei, e viva a

maioridade!”

• Próprio imperador apoia a ideia: 23 de Julho de 1840 o Congresso vota pela

Maioridade de D. Pedro II, que assume o poder no Brasil com poderes

plenos, inclusive, com o Poder Moderador.
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