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Formação do Estado Brasileiro 

 

Resumo 

 
A Assembleia Constituinte de 1823 

Após a declaração de independência, em 1822, D. Pedro I ainda precisou lidar com a resistência portuguesa, 

com os defensores da colonização e até mesmo com as camadas liberais que também visavam a 

emancipação de províncias. Para combater essas atividades e construir um sentimento de unidade nacional, 

era necessário, para o Imperador, criar um Estado forte e uma Constituição que garantisse os interesses da 

elite. 

Assim, a formação do recente Estado brasileiro atravessou o século XIX com a 

criação de instituições, forças militares e novas leis. No caso constitucional, em 

1823, 90 deputados de 14 províncias foram eleitos para escreverem as novas 

leis. Logo, seriam responsáveis pela elaboração da primeira Constituição 

Brasileira. 

Antes de compreendermos este processo e conhecermos os resultados da 

Constituinte, vale destacar que, apesar da independência, pouco havia mudado 

na estrutura brasileira. Logo, após 1822, a sociedade da antiga colônia ainda 

mantinha a escravidão, o poder político da aristocracia e a concentração de 

grandes latifúndios nas mãos de poucos.  

Tendo em vista essas permanências na política, vale notar que os 90 deputados faziam parte dessa elite e, 

em sua maioria, apoiavam a ideia de uma monarquia constitucional. Entretanto, o resultado dessa Assembleia 

foi a elaboração, em 1823, de um projeto de constituição por Antônio Carlos de Andrada que limitava os 

poderes do Imperador.  

Na chamada “Constituição da Mandioca”, destacava-se a soberania do poder legislativo sobre o executivo e 

sobre as Forças Armadas. Este projeto recebeu esse nome porque, na questão eleitoral, um cidadão para votar 

ou se candidatar deveria comprovar renda segundo um critério de posses de terras, escravizados e provar 

uma quantidade mínima de alqueires de plantação de mandioca. O voto, portanto, seria censitário, eliminando 

a maior parte da população, sobretudo os portugueses comerciantes. 

O projeto, entretanto, desagradou D. Pedro I, que não desejava ver seus poderes reduzidos pelo legislativo. 

Logo, no dia 12 de novembro de 1823, o Imperador dissolveu a força a Assembleia no evento que ficou 

conhecido como a “noite da agonia”. Dentre os muitos deputados presos e exilados neste dia, encontravam-

se inclusive os irmãos José Bonifácio e Antônio Carlos de Andrada. 

 

A Constituição de 1824 

Com a Assembleia dissolvida, D. Pedro I organizou um novo quadro de políticos, o Conselho de Estado, para 

elaborar a nova Constituição. Assim, no dia 25 de março de 1824 a nova Constituição foi finalmente 

outorgada.  

Quanto ao Imperador, agora, não haveria mais a limitação do legislativo, criando, inclusive, um quarto poder, 

conhecido como o poder moderador. De uso exclusivo do Imperador, o poder moderador estaria acima dos 

outros três, sendo um mecanismo que regularia e interviria nas decisões tomadas pelo executivo, legislativo 

ou judiciário. Por mais que a monarquia se mostrasse constitucionalista, o absolutismo ainda influenciava 

muito a formação e o reinado de D. Pedro I.  
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Com o poder moderador, o Imperador poderia nomear ministros e presidentes 

de províncias, dissolver a Assembleia, controlar as forças armadas e, como 

visto, interferir nas decisões dos outros poderes. Além disso, o Imperador 

também garantiu constitucionalmente a imputabilidade penal.  

Essa Constituição também estabeleceu a monarquia hereditária, o voto indireto 

e censitário (exclusivo para homens cidadãos maiores de 25 anos e com renda 

mínima anual comprovada) e mandatos de 4 anos para os deputados eleitos. 

Na questão da cidadania, mais uma vez valorizava-se a figura masculina. Seria 

considerado cidadão, todos os homens livres nascidos no Brasil ou 

naturalizados. Estes cidadãos foram classificados, assim, em três grupos: 

• Cidadãos passivos – Aqueles que não conseguiam alcançar a renda necessária para ter direitos 
políticos; 

• Cidadãos ativos votantes – Aqueles que atingiam a renda mínima para votar; 

• Cidadãos ativos eleitores elegíveis – Aqueles que atingiam a renda mínima para se candidatar nas 
eleições. 

Ainda sobre a questão política e administrativa, a Constituição garantia a composição da Assembleia Geral 

dividida entre a câmara dos deputados e o senado. Enquanto o primeiro possuía membros temporários, 

eleitos indiretamente, o segundo contava com cargos vitalícios indicados pelo Imperador.  

O monarca também indicaria membros vitalícios para outra parte do governo, que seria o chamado Conselho 

de Estado. Seus 10 membros teriam a função de aconselhar o Imperador na tomada das principais decisões 

que envolviam os interesses do Estado brasileiro. 

No campo religioso, o Estado, com a Constituição de 1824, adotaria o Catolicismo como sua religião oficial. 

Através do chamado regime de padroado, a Igreja estaria, assim, subordinada ao controle do Estado. 

Enquanto o Imperador poderia nomear membros eclesiásticos e interferir em decisões da igreja, o clero, por 

outro lado, receberia apoio oficial do Estado, com a construção de igrejas e privilégios. Em 1824, os cultos de 

outras religiões também foram permitidos no Brasil, mas limitado aos espaços domésticos. 

 

O período regencial 

A abdicação de D. Pedro I em 1831 foi motivada por um cenário político 

e econômico conturbado no Brasil. O país, que dava seus primeiros 

passos na formação de um Estado independente, já nascera com uma 

exorbitante dívida internacional e com o conflito interno de diferentes 

grupos políticos. As divergências nos projetos nacionais pós-

independência foram contornadas pelo Imperador, sobretudo através 

de seu autoritarismo.  

Entretanto, com a abdicação de D. Pedro I, os diversos partidos e grupos políticos que idealizavam um Estado 

brasileiro passaram a atuar para concretizar suas ideias. Esta fase, apesar de grande experimentação e muita 

instabilidade foi fundamental para a formação da base do Estado brasileiro, e ficou conhecido como o período 

regencial.  

Assim, o período regencial ficou marcado pelas possibilidades políticas de superar os obstáculos colocados 

pela independência. Logo, alguns grupos assumiram a administração no período e realizaram uma alternância 

no poder entre indivíduos e correntes políticas atuantes da época. Essas mudanças destacaram, assim, as 

seguintes fases: 

1. Regência Trina Provisória (1831) - Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de 

Campos e Francisco de Lima e Silva foram eleitos para escolherem os regentes permanentes; 

2. Regência Trina Permanente (1831-1835) - Francisco Lima e Silva, João Bráulio Muniz e José da 

Costa Carvalho; 

3. Regência Una de Feijó (1835-1837) – Padre Diogo Antônio Feijó; 

4. Regência Una de Araújo Lima (1837-1840) – Araújo Lima. 
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Visto isso, neste período, com a ausência da figura forte de um Imperador e com a influência das tendências 

políticas na formação do Estado, as correntes políticas passaram a se consolidar. Assim, percebemos a 

atuação de três grupos políticos principais: 

• Liberais exaltados: defensores do federalismo, ou seja, de conceder mais autonomia às províncias. 
Podiam ser monarquistas ou republicanos. Um representante influente dos exaltados era Cipriano 
Barata. 

• Liberais moderados: conhecidos como chimangos, eram monarquistas e sustentavam a coroação 
de D. Pedro II, no entanto, defendiam a restrição dos poderes imperiais. Um representante influente 
dos moderados era Padre Diogo Antônio Feijó. 

• Restauradores: chamados de caramurus, defendiam o retorno de D. Pedro I para o trono brasileiro. 
Esse grupo enfraqueceu após a morte de D. Pedro I em 1834. Um representante influente desse 
grupo era José Bonifácio. 

Durante a Regência Trina, ocorreu a aprovação do Código de Processo Criminal (1832) que ampliou os 

poderes dos juízes de paz. Outra importante medida foi a criação da Guarda Nacional em 1831, que 

possibilitou aos cidadãos formar um corpo armado para conter os excessos governamentais e as rebeliões 

que pudessem acontecer. Além disso, houve a aprovação do Ato Adicional em 1834, que pode ser 

considerado uma vitória dos liberais exaltados, uma vez que promoveu uma série de emendas na Constituição 

de 1824 e garantiu maior autonomia para as províncias brasileiras.  

Alguns historiadores afirmam que o Ato Adicional de 1834 iniciou uma breve experiência republicana no Brasil 

monárquico. Este Ato visava conciliar os interesses de liberais e moderados, principalmente na questão da 

centralização do poder. Assim, foi aprovado a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, a 

formalização do Rio de Janeiro como Município Neutro, sendo um território independente da província do Rio 

de Janeiro e a suspensão do poder moderador e do Conselho de Estado.  

Por fim, apesar das vitórias dos grupos liberais durante o período regencial, o regresso conservador marcou 

os últimos anos dessa fase. A regência de Araújo Lima formou o Ministério das Capacidades, que contou 

com a participação de uma elite do sudeste que desejava retomar a centralização política e a estabilidade 

nacional. Para garantir esses interesses e combater o crescente número de revoltas pelo país, no dia 12 de 

maio de 1840 foi aprovada a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Esta lei anulou o poder legislativo das 

Assembleias, retomando a influência do Poder Central do Império sobre as províncias.  

Ainda nesse ano, os conservadores também resgataram o Conselho de Estado e o Colégio do Processo 

Criminal. Todas essas reformas visavam a busca da estabilidade através da autoridade, no entanto, o uso da 

violência não impediu o nascimento de novas revoltas e muitas, como a Farroupilha continuaram a resistir 

mesmo após o fim do período regencial.  

 

O fim do período regencial 

A descentralização do poder formou um cenário ideal para que diversas rebeliões e revoltas separatistas se 

espalhassem no Brasil durante a regência. Eventos como a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada, a Farroupilha 

e a Revolta do Malês colocaram em dúvida a soberania do Estado, a integridade nacional e a hegemonia das 

elites. Assim, na visão do Estado, era necessária a construção de um sentimento nacional que unisse as 

províncias, visto que a Guarda Nacional poderia não oprimir os desejos separatistas. Um dos primeiros passos 

para a construção desse sentimento, portanto, foi a criação, em 1838, do Instituto Histórico Geográfico e 

Brasileiro.  

O chamado IHGB teria o objetivo de reunir intelectuais que pudessem coletar documentos e informações 

sobre o Brasil e, assim, publicar textos sobre a história e a geografia do recente país. Essa empreitada, como 

visto, visava enfim “dar um rosto” ao Estado brasileiro e gerar um sentimento de nação, através da construção 

de um passado único para todos os brasileiros. Desta forma, o IHGB realizou, inclusive, um concurso para 

premiar autores que elaborassem a “melhor forma” de escrever a História do Brasil, sendo Carl Von Martius o 

vencedor. Em 1854, o Historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, seguindo o modelo do IHGB e contando 

com novas fontes, escreveu a “História Geral do Brasil”, construindo, enfim, um passado para essa nação.  
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Nesta perspectiva de construção da nação, a regência de Araújo Lima ainda foi responsável pela ampliação 

do ensino público, com a criação do Colégio Pedro II e pela criação do Arquivo Público do Império. Este, enfim, 

teria a responsabilidade de guardar e organizar toda a documentação pública do Império, que passou a servir, 

desta forma, como um rico espaço para fontes históricas. As tentativas de construir uma identidade através 

de instituições públicas e da construção de um “passado brasileiro” receberam também o apoio da antiga elite 

agrária. Se anteriormente estes grupos defendiam uma descentralização do poder, com maior autonomia das 

províncias, as revoltas regenciais revelaram a necessidade do apoio do Estado para manter seus poderes 

regionais. Assim, muitos destes líderes locais, passaram a apoiar cada vez mais a centralização do poder para 

evitar novos levantes. Essa elite agrária, enfim, conquistou o controle do Estado e garantiu a manutenção de 

seus privilégios e da estrutura social vigente. Este poder, assim, expandiu-se também ao longo do Segundo 

Reinado. 
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Exercícios 

 

1. (ESPM/2014) Num momento da história do império conhecido como "avanço liberal", durante as 

regências, foram adotadas algumas medidas que concediam maior poder à representação local.  
(Sonia Guarita do Amaral. O Brasil como império)  

Aponte entre as alternativas aquela que apresente duas reformas liberais:  

a) Ato Adicional – Reforma do Código de Processo Criminal;  

b) Lei de Terras – Lei Saraiva Cotegipe;  

c) Lei Rio Branco – Código de Processo Criminal;  

d) Tarifa Alves Branco – Lei Interpretativa do Ato Adicional;  

e) Código de Processo Criminal – Ato Adicional. 

 
2. (UEPA/2014) A crise política do I Império Brasileiro, que resultou na abdicação de D. Pedro I, teve como 

cerne a disputa entre a inclinação centralista-absolutista do monarca e a defesa do federalismo pelas 

elites econômicas regionais. A renúncia do imperador em 1831 resultou:  

a) na transferência de poder às elites regionais e aos regentes, ordem política que se mostrou frágil 

e abriu caminho para levantes oposicionistas e populares.  

b) na transformação imediata de Pedro II em monarca do Reino Português na linha de sucessão da 

Casa de Bragança.  

c) no fortalecimento de movimentos separatistas regionais, em desacordo com a manutenção do 

regime monárquico e da escravidão.  

d) no surgimento de grupos políticos republicanos, que seriam embrionários do movimento que 

promoveu a Proclamação da República em 1889.  

e) na emergência de uma identidade nacional brasileira, em oposição a qualquer posição de mando 

de autoridades portuguesas em território nacional. 

 

3. (UFU MG/2012) A fatalidade das revoluções é que sem os exaltados não é possível fazê-las e com eles 

é impossível governar. Cada revolução subentende uma luta posterior e aliança de um dos aliados, 

quase sempre os exaltados, com os vencidos. A irritação dos exaltados [trouxe] a agitação federalista 

extrema, o perigo separatista, que durante a Regência [ameaçou] o país de norte a sul, a anarquização 

das províncias. [...] durante este prazo, que é o da madureza de uma geração, se o governo do país 

tivesse funcionado de modo satisfatório – bastava não produzir abalos insuportáveis –, a 

desnecessidade do elemento dinástico teria ficado amplamente demonstrada.  
NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua vida, suas opiniões, sua época. 2ed. São Paulo: Editora 

Nacional, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1936, p.21.  

Na obra Um Estadista do Império, escrita entre os anos de 1893 e 1894, Joaquim Nabuco faz uma 

análise da história do Brasil Imperial. O trecho acima remete ao período regencial (1831-1840) do país. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede.  

a) Explique como Joaquim Nabuco interpretou o período regencial no Brasil.  

b) O período da Regência é citado por diversos autores, incluindo Nabuco, como o de uma experiência 

republicana federalista. Aponte duas razões pelas quais a Regência no Brasil ganhou essa 

interpretação. 
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4. (UEM PR/2012) Sobre as revoltas ocorridas no período imperial da história do Brasil, assinale o que for 

correto.  

(01)  A Cabanagem foi uma importante revolta que envolveu toda a região amazônica e se estendeu 

aos territórios da Guiana Francesa.  

(02)  A Sabinada foi uma revolta que ocorreu no Estado de Mato Grosso, entre 1850 e 1869, e se 

estendeu por todo o Centro-Oeste do Brasil.  

(04)  A Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha se originou no Rio Grande do Sul e se estendeu 

a territórios que fazem parte do atual Estado de Santa Catarina.  

(08)  Mesmo com o grande número de revoltas que chegaram a ameaçar a unidade do País, foi durante 

o período regencial que se consolidou o Estado Nacional.  

(16) A Balaiada foi uma revolta das elites maranhenses contra o poder imperial. Iniciou-se no 

Maranhão e teve adesão das elites regionais dos atuais estados do Piauí e do Ceará. 

Soma: (     ) 

 

5. (MACKENZIE – 2018) “A cena de uma rua é, a um só tempo, a mesma de todo o quarteirão. Os pés de 

chumbo (portugueses) deixam que a cabralhada (brasileiros) se aproxime o mais possível. E 

inesperadamente, de todas as portas, chovem garrafas inteiras e aos pedaços sobre os invasores. O 

sangue espirra, testas, cabeças, canelas... Gritos, gemidos, uivos, guinchos. É inverossímil. 

E a raça toda, de cacete em punho, vai malhando... E os corpos a cair ensanguentados sobre os cacos 

navalhantes das garrafas. * 
(Correia, V.,1933, p.42) 

O episódio, descrito acima, relata o enfrentamento entre portugueses e brasileiros, em 13/03/1831, no 

Rio de Janeiro, conhecido como Noite das Garrafadas. Essa manifestação assemelhava-se às lutas 

liberais travadas na Europa, após as decisões tomadas pelo Congresso de Viena. A respeito dessa 

insatisfação popular, presente tanto na Europa, após 1815, quanto nos conflitos nacionais, durante o I 

Reinado, é correto afirmar que: 

a) D. Pedro II adota a mesma política praticada por monarcas europeus; quando, ao outorgar uma 

carta constitucional, contrariou os Interesses, tanto da classe oligárquica, fiel ao trono, quanto das 

classes populares, as quais permaneceram sem direito ao voto. 

b) o governo brasileiro também se utilizou de empréstimos junto à Inglaterra, aumentando a dívida 

externa e fortalecendo a economia inglesa, a fim de sanar o déficit orçamentário e suprir os gastos 

militares em campanhas contra os levantes populares. 

c) D. Pedro I, buscando recuperar sua popularidade, iniciou uma série de visitas às províncias 

revoltosas do país, adotando a mesma estratégia diplomática que alguns regentes europeus, nessa 

época, praticaram, sem, contudo, lograrem nenhum sucesso político. 

d) as guerras travadas contra o exército napoleônico, na Europa, e o envolvimento do Brasil, na Guerra 

da Cisplatina, provocaram, em ambos os casos, a enorme insatisfação popular e revolta, diante do 

elevado número de combatentes mortos. 

e) a retomada de políticas absolutistas, como o estabelecimento do Poder Moderador, no Brasil, 

dando plenos poderes a D. Pedro I e, na Europa, a dura repressão contra as ideias liberais, 

deflagradas pela Revolução Francesa, ocasionaram uma enorme insatisfação popular. 
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Gabarito 

 
1. E 

Tanto o Código de Processo Criminal quanto o Ato Adicional, aprovado no ano posterior, foram tentativas 

de garantir maiores liberdades às províncias. No caso do segundo, ainda teve como objetivo conciliar os 

interesses dos grupos de tendências centralizadoras e descentralizadoras. 

 

2. A 

Com a menoridade de D. Pedro II, as elites regionais e os regentes passaram a administrar o país e a 

garantir o monopólio da construção do Estado brasileiro. Variando entre liberais e conservadores, o 

Estado foi se formando meio à revoltas e disputas políticas intensas, fazendo desse período um governo 

de características experimentais. 

 

3.  

a) O candidato deverá identificar no texto de Joaquim Nabuco uma crítica ao período regencial no Brasil, 

caracterizado como uma época de “agitação federalista extrema”, de “anarquização das províncias”, 

trazendo uma ameaça de fragmentação política do Brasil.  

 

b) O candidato deverá argumentar que o período regencial foi chamado de “uma experiência republicana 

federalista”, a partir da ocorrência da ausência de um rei soberano no comando da Nação, ficando o 

governo sob responsabilidade dos regentes, que teria enfraquecido o poder centralizado no país. A 

criação das Guardas Nacionais, que atuavam principalmente nos municípios, paróquias e curatos, 

servindo de instrumento político armado para as elites locais, também deve ser mencionada, assim 

como a criação do Ato Adicional de 1834, visto comumente como o grande marco das medidas 

descentralizadoras do período regencial. Deve, também, mencionar a criação dos Códigos Criminal 

(1830) e de Processo Criminal (1832), que determinavam a escolha de júris populares escolhidos 

localmente, bem como deixavam aos poderes locais a escolha dos membros do judiciário.12 

 

4. 04 + 08 = 12 

A 01 e a 02 estão incorretas, pois a cabanagem ocorreu no Pará e a Sabinada na Bahia. A 16 está 

incorreta, visto que a balaiada foi uma revolta popular e não de elite. 

 

5. E 

Apesar do regime imposto no primeiro reinado não ser declaradamente absolutista, visto que ainda 

existia uma Constituição, o autoritarismo de D. Pedro I incomodou profundamente os grupos liberais, 

como o autoritarismo dos monarcas europeus também incomodaram na Europa ao longo do XIX. 


