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A construção da Nação Brasileira 

 

Resumo 

 
Após a declaração de independência, em 1822, o 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”.  

 

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 poder do Imperador, agora, não haveria mais a limitação do poder 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.  

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.  
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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.  

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 e a vacância do trono, 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: 

● 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; 

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

Carvalho; 

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

● Regência Una de Araújo Lima (1837-1840) – Araújo Lima. 

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  

 



História 

 

 

 

3 

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.  

 

O fim do período regencial 

A descentralização do poder e a vacância do trono formaram 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. 

Com a persistência das revoltas regenciais, os liberais se unificaram e decidiram apoiar o Golpe da Maioridade, 

que permitiu a chegada de D. Pedro II ao poder com apenas 14 anos. Este fato deu início ao Segundo Reinado 

(1840-1889). Os primeiros dez anos deste período costumam ser chamados pelos historiadores de “A 

Consolidação do Estado Imperial”, já que foi um período no qual o imperador buscou conciliar a disputa entre 

os grupos políticos no Brasil. 

Nessa conjuntura, a figura do jovem imperador era fundamental para o restabelecimento da estabilidade política 

e contenção das revoltas que ameaçavam a unidade territorial durante a Regência. Para conseguir governar, D. 

Pedro II precisou implementar uma política de conciliação entre os partidos políticos que dividiam a elite 

dominante possibilitando a consolidação do projeto político imperial de centralização do poder nas mãos da 

figura imperial e manutenção do poder nas mãos da elite oligárquica. Conhecido como Parlamentarismo às 

avessas, o sistema era construído de forma inversa aquele que existia na Inglaterra. 

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.  

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. 
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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.  

 

Política Externa 

 

Questão Christie (1862 - 1865) 

Com uma relação cada vez mais desgastada com a Inglaterra, devido à pressão pelo fim da escravidão 

juntamente com a diminuição da dependência brasileira que passava a comercializar com outros países 

industrializados, levou a uma questão diplomática entre os dois países após a não renovação do Tratado de 

1810 – que garantia tarifas mais baixas aos produtos ingleses – e a implantação da Tarifa Alves Branco. 

Após a promulgação do Bill Aberdeen (1845), que autorizava a marinha inglesa a prender qualquer navio 

suspeito de traficar escravos no oceano atlântico indo em direção ao Brasil, uma série de conflitos na costa 

brasileira fez com que o clima amistoso entre Brasil e Inglaterra fosse abalado. O naufrágio do navio inglês 

Prince of Wales e o posterior saqueamento no Rio Grande do Sul, fez com que o diplomata William Dougal 

Christie exija uma reparação monetária do governo brasileiro, entretanto o descontentamento com o 

representante britânico já estava alto uma vez que ele havia encobertado um pouco antes a morte de um 

alfandegário por dois marinheiros ingleses.  

Para piorar a situação, durante a discussão sobre a indenização do navio naufragado, alguns marinheiros 

causaram uma confusão no Rio de Janeiro, sendo detidos por policiais brasileiros. Christie exigiu que os 

ingleses fossem soltos, que os oficiais fossem demitidos e um pedido oficial de desculpas por parte do governo 

brasileiro. Insatisfeito com as exigências do governo britânico, D. Pedro II se recusou a cumprir as exigências e 

rompeu as relações com o Império britânico, que ameaçou fechar a Baía de Guanabara. 

Entretanto, buscando resolver de forma pacífica seus conflitos com a potência industrial e marítima, o 

Imperador brasileiro buscou ajuda para mediar o conflito com o rei da Bélgica, Leopoldo II, que analisou os 

conflitos e deu ganho de causa para o Brasil, que pagou a indenização pelo navio naufragado e recebeu 

posteriormente um pedido de desculpas do governo britânico pelos abusos cometidos pelo seu embaixador. 

 

Guerra do Paraguai (1864 – 1870) 

Em um momento onde o sentimento nacionalista estava cada vez mais sendo explorado pelo Imperador, a 

Guerra do Paraguai foi deflagrada utilizando como justificativa a defesa dos interesses nacionais. Tornando-se 

um dos maiores conflitos da América do Sul, a guerra abalou as estruturas da parte baixa do continente. As 

relações entre o Império brasileiro e a República do Paraguai já se encontravam cada vez pior e chegou ao ponto 

derradeiro com a derrubada de Aguirre e a invasão do Uruguai. 

Em represália a invasão brasileira, o Paraguai vai apreender um navio mercante no Rio Paraná e invadir a 

província do Mato Grosso em 1864. Logo depois, declarou guerra a Argentina, que não permitiu que as tropas 

uruguaias passassem pelo seu território pra chegar ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Dentro desse contexto, 

Brasil, Uruguai e Argentina firmaram um tratado que ficou conhecido como Tríplice Aliança que buscava 

combater os ímpetos militares do Paraguai, mas que também possuía características políticas e econômicas. 

Precisando cada vez mais de voluntários, a guerra mobilizou todo o país e apontou para ineficiência militar do 

império brasileiro. Os Voluntários da Pátria foi criado com intuito de tentar dar conta da proporção que o conflito 

tomou, assim como a promessa de alforria para os escravizados que se voluntariassem para a guerra e o 

pagamento de um valor indenizatório para os senhores de terra que enviassem seus escravizados. 
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Com a morte de Solano Lopes em 1870, o conflito chega ao fim com um saldo de mortes absurdamente elevado, 

economias destruídas e surtos de doenças. No caso paraguaio, o país foi profundamente destruído e perdeu 

boa parte do seu território, fazendo com que o progresso e o desenvolvimento conquistado anteriormente 

fossem completamente suplantados pela perda esmagadora da guerra.  

No caso brasileiro, a vitória cobrou um alto preço ao apontar os antagonismos presentes no império brasileiro, 

que concedia alforria ao escravizado que iria pra guerra, mas mantinha sua família na condição de escravizados. 

Certamente, para os militares essa contradição ficou cada vez mais aparente, uma vez que eles saíram 

vitoriosos da guerra, mas não podiam participar ativamente do jogo político. D. Pedro II vai sair vitorioso da 

guerra, mas vai entrar em uma sinuca de bico política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



História 

 

 

 

6 

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. (Enem 2019) Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo 

republicano; outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da 

Monarquia. Para alguns, somente uma Monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade 

territorial do Brasil; outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à 

semelhança da jovem República norte-americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um Poder 

Executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente; assim como havia os que eram 

favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente 

ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. 

(MATTOS, I. R.; GONÇALVES, M. A. O Império da boa sociedade: a consolidação do  

Estado imperial brasileiro. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado).) 

O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial: 

a) Instalação do regime parlamentar. 

b) Realização de consultas populares. 

c) Indefinição das bases institucionais. 

d) Limitação das instâncias legislativas. 

e) Radicalização das disputas eleitorais. 
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3. (CESGRARIO 2020) O artigo a seguir é uma tentativa do brasilianista Kenneth Maxwell de reinterpretar 

aspectos do movimento de independência do Brasil (1822). 

Raramente, por exemplo, consideramos um movimento de independência como uma “coisa ruim”, como 

uma regressão, um triunfo do “despotismo” sobre a “liberdade”, da “escravidão” sobre a “liberdade”, de um 

regime “imposto” sobre um regime “representativo”, da oligarquia sobre a democracia, da reação sobre o 

liberalismo. Apesar disso, no caso da independência do Brasil, todas essas acusações podem ser 

imputadas ao novo regime, assim como de fato foram feitas na época. 

(MAXWELL, K. Por que o Brasil foi diferente? O contexto da independência. MOTA, C. G. (org.)  

In: Viagem Incompleta. A experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Ed. SENAC, 2000. p. 181.) 

Um aspecto do processo de independência brasileiro que confirma as proposições do autor é a(o) 

a) inexistência de um legislativo permanente 

b) concentração de poderes na figura do imperador 

c) fixação de uma aristocracia de nascimento no Brasil 

d) despotismo da revolução do Porto de 1820 

e) descontentamento popular com a emancipação 

 

 

4. (ENEM 2013) Observe as’ imagens a seguir: 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, procuram transmitir determinadas representações 

políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, 

respectivamente: 

 

a) Habilidade militar – riqueza pessoal. 

b) Liderança popular – estabilidade política. 

c) Instabilidade econômica – herança europeia 

d) Isolamento político – centralização do poder. 

e) Nacionalismo exacerbado – inovação administrativa. 

 

 

 

FERREZ, M. D. Pedro II. SCHWARCZ, L.M. As barbas do 

Imperador. FERREZ, M. D. Pedro II. SCHWARCZ, L.M. 
As barbas do Imperador. 

 

MOREAUX, F.R. Proclamação da Independência.                    
(Disponível em: www.tvbrasil.org.br)                  

http://www.tvbrasil.org.br/
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5. (Enem PPL - 2019) O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) reuniu historiadores, romancistas, 

poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em 

certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador 

imperial. Assim, enquanto na Corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos 

institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. 

(DEL PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010 (adaptado).) 

De acordo com o texto, durante o reinado de D. Pedro II, o referido instituto objetivava 

a) construir uma narrativa de nação. 

b) debater as desigualdades sociais. 

c) combater as injustiças coloniais. 

d) defender a retórica do abolicionismo. 

e) evidenciar uma diversidade étnica. 
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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. C 

Com a menoridade de D. Pedro II e a vacância do trono, 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 indefinidas e experimentais. 

 

3. B 

O que o trecho explicita é que a Proclamação da Independência do Brasil foi feita através de permanências 

e continuidades e não de grandes rupturas. A despeito do interesse da população que pegou em armas para 

defender a liberdade, D. Pedro I manteve um modelo ligado à oligarquia escravista e, através do Poder 

Moderador, manteve o poder concentrado em suas mãos. 

 

4. B 

Na primeira figura, D. Pedro I é retratado como o lider da independência do Brasil enquanto a segunda figura 

retrata D. Pedro II com certa calma, representando a estabilidade pela qual foi marcada a sua fase no império 

brasileiro. 

 

5. A 

O IHGB foi criado em 1838, logo no final do Período Regencial, com 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 em comum para todos os brasileiros. 


