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O período regencial e os movimentos contestatórios 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

O período regencial (1831-1840) foi um momento conturbado da história do Brasil. Depois  

do reinado de dom Pedro I, houve um momento de conflito político entre setores antagônicos que 

representavam diferentes grupos sociais com interesses também distintos. Esses conflitos políticos 

acabaram tendo efeito também sobre a população, que continuava alijada do poder, provocando as 

chamadas revoltas regenciais. Sendo assim, um dos propósitos desta sequência didática é analisar a 

relação existente entre as revoltas regenciais e a situação política do período regencial, buscando as 

motivações para sua eclosão e as formas encontradas a fim de resolvê-las. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar e comparar as diversidades política, social e regional em rebeliões e movimentos 
contestatórios ao poder centralizado, como a Confederação do Equador, a Revolta dos 
Malês, a Cabanagem, a Farroupilha e a Balaiada. 

• Refletir sobre os legados da escravidão nas Américas, consultando e interpretando fontes 
históricas variadas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Brasil: Primeiro Reinado 
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos  
nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

O período regencial e as 
contestações ao poder central 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional 
nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas de 
escravizados, abolicionismo e 
políticas migratórias no Brasil 
Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, 
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Período regencial 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno e lápis 

Aula expositiva: Antecedentes do período regencial (10 minutos) 

Inicie a aula fazendo uma retomada do conteúdo do Primeiro Reinado e um levantamento do 

conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. Pergunte o que eles conhecem do período, se sabem 

o que foi o Poder Moderador e qual foi a função dele naquele momento histórico. 

Outro aspecto importante a ser analisado é o autoritarismo de dom Pedro I durante esse 

período (1822 a 1831). Relembre aos alunos eventos como a Confederação do Equador e a maneira 

como a Constituição de 1824 foi posta em vigor. Peça que expliquem como esses eventos demonstram 

a forte tendência centralizadora do imperador. Questione-os sobre a eficácia em usar a força e a 

ameaça para resolver conflitos e se esses métodos foram eficazes. 

Para terminar a introdução, explique os acontecimentos que provocaram a abdicação de dom 

Pedro I e as determinações existentes na Constituição de 1824, que previam uma ausência real no caso 

de abdicação e impossibilidade do príncipe herdeiro, como está escrito no seguinte trecho: 

Art. 122. Durante a sua menoridade, o Imperio será governado por uma 

Regência, a qual pertencerá na Parente mais chegado do Imperador, segundo a ordem 

da Successão, e que seja maior de vinte e cinco annos. (Constituição de 1824) 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Esclareça aos alunos que a criação de um corpo regencial já era algo previsto em lei e que esta 

preservaria os privilégios políticos dos grupos dominantes. 

Aula expositiva: O período regencial (35 minutos) 

Siga explicando a política do período regencial, dividindo esse momento histórico em três: 

Regência Trina, Regência Una de Feijó e Regência Una de Araújo Lima. 

A respeito da divisão partidária no período regencial, explique que existiam três partidos e  

que cada um deles representava os interesses de um grupo social e um projeto político relacionado 

a esse grupo. 

Escreva os dados do quadro abaixo na lousa e peça aos alunos que copiem. O quadro é um 

esquema que mostra a relação entre os partidos, a classe social que representam e suas principais 

ideologias. 
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 Grupo social representado Objetivos ideológicos 

Partido 
Restaurador 

Comerciantes litorâneos, donos  
de casas de comércio 

Defendiam o retorno de dom Pedro I 
ao Brasil. 

Partido 
Liberal Moderado 

Aristocracia agrária 

Defendiam a manutenção da unidade 
do país (antifederalismo). 
Defendiam a manutenção da ordem 
social e da escravidão. 

Partido 
Liberal Exaltado 

Elite urbana 
Profissionais liberais 

Defendiam a autonomia das 
províncias e o sistema federalista. 
Presença de elementos republicanos. 

 

Trabalhe esse quadro com os alunos. Esclareça os motivos pelos quais cada partido defendia 

determinado posicionamento político. É importante que os estudantes entendam o quadro antes de 

prosseguir com o conteúdo: 

• Partido Restaurador: defendia o retorno de dom Pedro I ao poder porque o grupo social 
que representava, o dos comerciantes, havia sido beneficiado durante seu governo, 
principalmente após a “Noite da Agonia”. 

• Partido Liberal Moderado: defendia a manutenção da ordem social e da escravidão porque 
representava as elites agrárias do Brasil, que viam nisso a garantia de seus privilégios. 

• Partido Liberal Exaltado: influenciado por ideias liberais e republicanas, defendia a implantação 
dessas práticas no Brasil. Também defendia a adoção do federalismo, o que garantiria 
maior autonomia às províncias. 

Depois da apresentação e da discussão do quadro, comece a trabalhar o período conhecido 

como Regência Trina (1831-1835). Explique aos alunos que esse momento político brasileiro foi 

caracterizado pela aliança entre o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado, a qual 

conseguiu promover grandes mudanças no país e até mesmo na Constituição de 1824. 

Uma dessas mudanças foi a criação da Guarda Nacional, uma espécie de milícia militarizada 

comandada por membros da aristocracia agrária para defender a propriedade privada, impedir 

revoltas de escravos e combater agitações populares. Os homens que se tornavam comandantes da 

Guarda Nacional passavam a ser chamados de coronéis e eram fazendeiros que usavam essa posição 

para aumentar o próprio poder localmente. 

Outra mudança importante foi a criação do Ato Adicional em 1834. Explique aos alunos que o 

Ato Adicional era uma reforma constitucional e que, por meio dela, buscava-se maior autonomia 

política para os governos das províncias. Sinal disso foi a criação das Assembleias Provinciais, que eram 

órgãos locais de administração, tirando do governo central parte do poder e da influência que tinha 

sobre as províncias. Explique aos alunos que quem ganhava com isso eram as elites locais, que 

aumentavam o próprio poder na região. O grupo político que defendia o Ato Adicional passou a ser 

conhecido como Progressista. 
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Em seguida, trabalhe com os alunos o período conhecido como Regência Una de Feijó (1835-

1840). Explique que uma das medidas do Ato Adicional foi a implementação da Regência Una como 

tentativa de concentração do poder nas mãos dos Progressistas. Esse período foi marcado pela 

explosão das revoltas regenciais, como a Cabanagem e a Farroupilha, que acabaram desgastando 

politicamente o regente Feijó, forçando a sua renúncia em 1837. 

Por fim, trabalhe com os alunos a Regência Una de Araújo Lima. Comece a análise explicando 

que grupos políticos não viam com bons olhos as transformações pelas quais o país passava, 

principalmente no que se refere à autonomia das províncias, que consideravam uma das causas das 

revoltas que assolavam o país. Por causa disso, foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional em 

1837, que revogava boa parte das medidas criadas em 1834, reduzindo a autonomia das províncias 

e dando às autoridades centrais maior poder repressivo. Em decorrência dessa série de medidas, 

esses grupos passaram a ser conhecidos como Regressistas, pois desejavam o retrocesso das leis 

criadas pelo Ato Adicional. 

Para finalizar a aula, trabalhe com os alunos os motivos que levaram ao Golpe da Maioridade, 

salientando que essa foi uma forma que os Progressistas (defensores da autonomia provincial) 

encontraram para retomar o poder. Ao apoiar a maioridade de dom Pedro II (que seria coroado rei 

com 15 anos de idade), esse grupo político garantiria não apenas a volta do poder para as suas mãos, 

dessa vez ao lado do rei, mas também um governo central, representado pelo próprio dom Pedro II. 

Pergunte aos alunos se isso não é um contrassenso em relação ao que os Progressistas defendiam; 

ouça as respostas e finalize a aula com a seguinte pergunta: Progressistas e Regressistas queriam 

transformações ou apenas a manutenção do poder? Peça aos alunos que reflitam sobre essa questão 

e escrevam um parágrafo sobre ela para a próxima aula. 

 

Aula 2 – Revoltas regenciais 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, com pesquisa na biblioteca ou na sala de informática 
Organização dos alunos: grupos de 4 a 5 alunos 
Recursos e/ou material necessário: caneta hidrocor, cartolina, lápis e caneta 

Atividade: As revoltas regenciais (45 minutos) 

Inicie a aula retomando o conteúdo da aula anterior. Na continuidade, dê atenção especial ao 

surgimento da Guarda Nacional e retome o questionamento da última aula, pedindo aos alunos que 

compartilhem o que escreveram. Anote na lousa os comentários da turma. Espera-se que eles 

comentem que Progressistas e Regressistas disputavam pelo poder político. 

Nesta aula, os alunos produzirão, em cartolina, uma explicação sobre as revoltas regenciais. 

Divida a sala em grupos de quatro a cinco alunos. Deverá haver cinco grupos, no mínimo, de modo que 

cada um trabalhe com uma das revoltas regenciais. Caso haja mais de cinco grupos, escolha uma das 

revoltas para ser trabalhada por dois grupos diferentes. 
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Cada um dos grupos vai pesquisar e produzir em cartolina um resumo sobre a revolta. A 

pesquisa pode ser feita na biblioteca ou no laboratório de informática. Caso julgue conveniente, 

selecione antecipadamente uma série de materiais para consulta dos grupos. É importante que eles 

tenham acesso a fontes variadas para que haja uma construção coletiva do conhecimento, e não 

apenas reprodução de conteúdos. Saliente que essas cartolinas ficarão expostas na sala de aula ou nos 

corredores da escola e que, portanto, é importante valorizar a apresentação dos trabalhos, 

acrescentando imagens que representem as revoltas ou mapas de sua localização. Circule entre os 

grupos constantemente, auxiliando-os na elaboração do trabalho, e fazendo com que os alunos 

destaquem os seguintes aspectos: 

• Revolta dos Malês: revolta de escravos ocorrida na Bahia, comandada por escravos de 
origem malê que seguiam a fé islâmica. Lutavam contra a discriminação, pela liberdade, 
contra a imposição do catolicismo e contra a miséria. 

• Cabanagem: revolta que aconteceu no Pará, composta de pobres, indígenas, negros e 
mestiços que viviam em cabanas próximas dos rios. Em certa medida, contou com o apoio 
das elites agrárias locais, insatisfeitas com a centralização política promovida pelos 
regentes. Foi enfraquecida pela falta de organização interna e pelas traições dentro do 
núcleo de poder cabano. 

• Balaiada: revolta que ocorreu no Maranhão, composta de vaqueiros, agricultores pobres 
e escravos. Teve a participação de grupos liberais conhecidos como Bem-te-vi, nome  
dado ao jornal liberal publicado na província. Foi um movimento descentralizado e 
desorganizado, mas que teve impacto na região. 

• Sabinada: revolta ocorrida na Bahia, comandada por liberais que chegaram a tomar a cidade 
de Salvador. Entretanto, algumas de suas propostas não foram bem vistas pelas elites 
agrárias locais (como a libertação dos escravos) e o movimento acabou tendo curta duração. 

• Farroupilha: revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, comandada pelas elites agrárias 
locais (conhecidos como estancieiros), que criticavam os baixos impostos cobrados sobre 
o charque argentino. Essa revolta durou dez anos e fez com que tanto o Rio Grande do Sul 
como Santa Catarina se tornassem repúblicas independentes. 

 

Aula 3 – Revoltas regenciais 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: grupos de 4 a 5 alunos 
Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, caneta e caderno 

Atividade: Apresentação de atividades (30 minutos) 

Nesta aula, os grupos apresentarão os trabalhos para a turma. Faça com que cada grupo 

exponha o que produziu para a sala e esclareça eventuais dúvidas dos colegas. Ao término das 

apresentações, peça aos estudantes que fixem essas atividades na parede da sala de aula, e deixe os 

demais alunos verem as atividades feitas pelos colegas. 
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Atividade: Elaboração de texto (15 minutos) 

Para finalizar a aula, peça aos alunos que elaborem um texto sobre os trabalhos dos colegas. 

Eles deverão escrever um resumo dos principais pontos trabalhados ao longo da apresentação dos 

grupos, relacionando essas revoltas com o contexto político da época. Nesses textos, deverão aparecer 

as causas das revoltas regenciais, seu desenvolvimento e suas consequências. 

Recolha os textos e utilize-os como forma de avaliar os alunos ao fim da sequência didática. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades propostas nesta 

sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno. Observe a 

participação de cada um, principalmente na pesquisa e na apresentação das revoltas regenciais. 

Inicialmente, espera-se que os alunos sejam capazes de reconhecer a ausência da participação 

popular na política, e que essa situação provocará reações durante o período, com as revoltas 

regenciais. Além disso, espera-se também que os estudantes percebam o domínio político por parte 

das elites, e como são violentas as suas reações quando esse poder é contestado ou ameaçado. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A partir de 1835, ocorreram no país as chamadas revoltas regenciais. Essas revoltas possuem  
forte caráter popular, ainda que em algumas delas haja participação expressiva das elites de 
certas províncias. 

a) Quais foram os principais motivos que levaram ao surgimento das revoltas regenciais? 

b) A Guerra dos Farrapos foi uma das revoltas que contaram com forte participação das elites 

locais. Explique o porquê. 

2. O período regencial (1831-1840) foi conflituoso, tanto do ponto de vista político como social. Em 
termos políticos, o grande motivo de discussão foi a criação do Ato Adicional da Constituição de 
1824. Já em termos sociais, ocorreram as revoltas provinciais. 

a) Quais foram as medidas tomadas pelo Ato Adicional que geraram discussão? 

b) Que causas podem ser mencionadas para a eclosão das revoltas? 
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Gabarito das questões 

1.  
a) Podemos citar a miséria e a situação de desamparo da população brasileira sob a Regência 

bem como os conflitos entre grupos políticos nas províncias. 

b) Porque a Guerra dos Farrapos foi motivada pela ausência de tributações sobre o valor da carne 

seca rio-grandense, o que fez a elite da província se revoltar contra o poder central. 

2.  
a) O Ato Adicional permitiu a criação das Assembleias Provinciais, órgãos locais de poder que 

garantiam maior autonomia administrativa para as províncias e, consequentemente, maior 

poder às elites locais. 

b) Entre as causas das revoltas regenciais, podem ser mencionadas a pobreza na qual vivia a 

maior parte da população, o descaso das elites quanto a isso e a ausência de participação 

política popular. 


