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As regências 

 Quando D. Pedro I foi para Portugal em 1831e deixou seu filho D. Pedro de Alcântara, que 

tinha apenas 5 anos, governando o Brasil. Ele só se toraria imperador com 18 anos, enquanto 

isso o Brasil foi governado por regentes. Durante o período de 1831 a 1840, o Brasil teve vários 

regentes: 

 1831 - Regência Trina Provisória = Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira 

de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos; 

 1831 a 1835 - Regência Trina Permanente = Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João 

Bráulio Muniz e José da Costa Carvalho; 

 1835 a 1837 - Regência Una = Padre Diogo Antônio Feijó; 

 1837 a 1840 - Regência Una = Pedro de Araújo Lima. 

Durante o período das regências, devido a insatisfação da população em relação a falta de 

empregos e dificuldades de agricultores e pecuaristas em venderem seus produtos por causa dos 

altos impostos, houveram algumas revoltas em todo o Brasil. Como por exemplo: Cabanagem, 

Balaiada, Sabinada, Guerra dos Farrapos. 

 Cabanagem ocorreu no Pará de 1835 a 1840. A população que vivia em cabanas na beira 

dos rios se revoltou com a exploração dos negros, índios, mestiços e sertanejos. 

 Balaiada ocorreu no Maranhão de 1838 a 1841. Foi comandada por Manuel dos Anjos 

Ferreira que se revoltou contra o presidente da província do Maranhão. 

 Sabinada ocorreu na Bahia de 1837 a 1838. Foi comandada pelo médico Francisco Sabino 

Álvares da Rocha Vieira, tinham como objetivo separar a província da Bahia do Brasil. 

 Guerra dos farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. O povo queria separar 

a província do Rio Grande do Sul  do Brasil.  

Com essa instabilidade no Brasil, com essa grande quantidade de revoltas, os políticos 

decidiram entregar o governo a D. Pedro de Alcântara. 
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Atividades  

1) Quem ficou como governante do Brasil quando D. Pedro I foi para Portugal? 

R.: Quem ficou como governante do Brasil foi o filho de D. Pedro I, D. Pedro de Alcântara. 

2) Qual era a idade de D. Pedro de Alcântara quando ele ficou no Brasil? 

R.: Ele tinha 5 anos. 

3) Com quantos anos o imperador poderia assumir? 

R.: Um imperador poderia assumir com 18 anos. 

4) Qual é a função de um regente? 

R.: Um regente tem a função de governar em nome de quem não pode, momentaneamente.  

5) O que é a Regência Trina? E quantas governaram? 

R.: Regência Trina é quando três pessoas em conjunto assumem a regência. Neste período 

houveram duas. 

6) O que é uma Regência Una? E quantas houveram? 

R.: Regência Una é quando há apenas uma pessoa como regente. Houveram duas. 

7) Quantas e quais foram as revoltas que ocorreram durante as regências? 

R.: As revoltas que ocorreram durante o período de regência foram, a Cabanagem, a Balaiada, a 

Sabinada e a Guerra dos Farrapos. 

8) O que levou o povo a se revoltar? 

R.: O povo se revoltou devido a insatisfação da população em relação a falta de empregos e 

dificuldades de agricultores e pecuaristas em venderem seus produtos por causa dos altos 

impostos. 

9)  O que aconteceu por causa das revoltas? 

R.: Devido as revoltas passou-se o governo para D. Pedro de Alcântara. 

10) Pense bem. Com quantos anos D. Pedro de Alcântara assumiu como Imperador? 

R.: D. Pedro de Alcântara assumiu com 15 anos 

 

 

 


