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RESUMO 
Criada em 1831, logo após a abdicação de Dom Pedro I, a Guarda Nacional foi uma força de 
segurança formada por cidadãos comuns e responsável por manter a ordem pública e auxiliar o 
Exército de Linha quando necessário. Sua existência se deu em meio a um complexo processo de 
mudança sócio política do Brasil, envolta em tensões e conflitos internos e externos. Esse trabalho se 
propõe a analisar a contribuição dessa instituição na consolidação do território nacional, sua 
participação nos conflitos, sua relação com o Exército de Linha, suas características e sua estrutura 
dentro do contexto histórico em que estava inserida 
 
Palavras-chave: Guarda Nacional, Regência, Consolidação do Estado, Exército Imperial, História do 
Brasil, Milícia. 
 
ABSTRACT 
Created in 1831, shortly after the abdication of Dom Pedro I, the National Guard was a security force 
formed by ordinary citizens and responsible for maintaining public order and assisting the Line Army 
when necessary. Its existence took place in the midst of a complex process of socio-political change in 
Brazil, surrounded by tensions and internal and external conflicts. This paper aims to analyze the 
contribution of this institution to the consolidation of the national territory, its participation in the 
conflicts, its relationship with the Line Army, its characteristics and its structure within the historical 
context in which it was inserted. 
 
Keywords:National Guard, Regency, State Consolidation, Imperial Army, History of Brazil, Militia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudar a formação do Estado brasileiro, principalmente em tempos de 

exacerbação política, mostra-se uma tarefa complexa e estimulante ao mesmo 

tempo. Por ter uma história única de colonização, independência e consolidação, a 

história do Brasil consegue explicar e justificar nosso presente enquanto jovem 

nação que busca protagonismo internacional. 

Nesse contexto não se pode ignorar as diversas atribulações e conflitos 

internos e externos nos quais o país esteve envolvido. A formação de suas forças de 

segurança anda paralelamente à própria formação nacional e uma das forças que 

ajudou nessa construção foi a Guarda Nacional. 

Criada no Período Regencial, dentro de um panorama político social 

específico, essa instituição compôs a incrementação do Exército de linha e a 

formação de algumas polícias posteriormente. 

Assim, esse trabalho procura analisar a criação e a atuação da Guarda 

Nacional, dentro do contexto político e social da época, com enfoque na 

consolidação do Estado brasileiro e na sua relação com o Exército de Linha, 

caracterizar a Guarda Nacional enquanto instituição, suas normas e integrantes, 

analisar o contexto sociopolítico em que a Guarda Nacional estava inserida e a 

influência na sua criação e na sua atuação e analisar a relação entre a Guarda 

Nacional e o Exército de Linha enquanto organizações militares do Estado. 

Para isso foi realizada uma revisão da literatura sobre o tema, visando reunir 

o máximo de informações de fontes diversas e uma análise das fontes e das 

informações a fim de se chegar ao objetivo geral proposto, de análise da atuação da 

Guarda Nacional enquanto esteve em funcionamento. 

1.1 PROBLEMA 

Após passar por um processo de independência que não envolveu conflito 

armado com a sua metrópole, como a maioria dos países colonizados no mundo, o 

Brasil apresentou características e complexidades próprias que moldaram nossa 

sociedade. O período imperial que se seguiu à independência esteve envolto em 

turbulência até sua derrocada. 

Dentre as dificuldades enfrentadas nesse período, a consolidação do Estado 

Brasileiro enquanto nação tomou destaque, principalmente após a abdicação de 

Dom Pedro I, durante o período Regencial e durante o segundo reinado.  
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A sombra da “restauração”- intenção de retornar ao julgo de Portugal- e os 

diversos levantes regionais por todo o território brasileiro necessitavam de pronta 

resposta do governo provisório instaurado para administrar o país até que o 

imperador Pedro II atingisse a maioridade. 

Nesse contexto foi criada a Guarda Nacional: milícia armada composta por 

cidadãos escolhidos em processo eletivo dentro das províncias e que tinha como 

objetivo manter a ordem e a tranquilidade pública, além de auxiliar o Exército de 

Linha na defesa das fronteiras. 

Em outra camada de análise, o governo central diluía a responsabilidade da 

segurança entre as províncias, economizando capital em um período de escassez e 

descentralizando o poder do Estado. Além disso, criava uma organização militar 

desvinculada do antigo imperador, diferente do Exército de Linha que possuía 

grande parte dos oficiais cidadãos portugueses. 

Com o tempo a instituição passou por diversos revezes e mudanças na sua 

constituição e atuação sem, contudo, deixar de participar ativamente dos 

acontecimentos históricos do período em que esteve ativada. 

Dessa forma, a atuação da Guarda Nacional foi determinante para a 

consolidação do território brasileiro? Como a situação sociopolítica da época 

influenciou na sua criação e nos seus diversos empregos? Qual relação existiu entre 

a Guarda Nacional e o Exército de Linha no período? 

1.2 OBJETIVOS 

Analisar a criação e a atuação da Guarda Nacional, dentro do contexto 

político e social da época, com enfoque na consolidação do Estado brasileiro e na 

sua relação com o Exército de Linha. 

Caracterizar a Guarda Nacional enquanto instituição, suas normas e 

integrantes; 

Analisar o contexto sociopolítico em que a Guarda Nacional estava inserida 

e o a sua influência na sua criação e na sua atuação; e 

Analisar a relação entre a Guarda Nacional e o Exército de Linha enquanto 

organizações militares do Estado. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A criação de uma força militar que atuava consoante aos objetivos do 
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Exército de Linha demonstra a efervescência do período histórico em que a Guarda 

Nacional está inserida. O temor de que a independência recém adquirida fosse 

suprimida levou o governo regencial a tentar diminuir o próprio poder central e 

enfraquecer um exército leal ao imperador Pedro I e que continha em seus quadros 

uma maioria de oficiais estrangeiros. 

A formação da milícia, passada à responsabilidade das autoridades locais, 

ao mesmo tempo em que expunha as diferenças sociais entre os cidadãos, com a 

escolha de oficiais e praças realizada através de influência econômica, também 

possibilitava ao cidadão de classe baixa uma participação ativa na vida de seu 

município. 

Mais tarde, com as diversas mudanças em seus quadros, sua participação 

nos conflitos internos e sua assimilação pelo Exército e pela Armada, a Guarda 

Nacional se mostrou uma instituição protagonista na consolidação do território 

nacional e na segurança pública, sendo embrião, inclusive, de algumas polícias. 

O presente trabalho pretende analisar a trajetória da instituição, 

demonstrando sua contribuição durante o período regencial e o segundo reinado até 

sua extinção já na república. Além disso, pretende também analisar sua relação com 

o Exército nos conflitos em que participaram juntos e sua contribuição para a 

evolução desta instituição. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa exploratória buscou levantar dados acerca de um tema pouco 

conhecido da História do Brasil através do levantamento bibliográfico envolvendo 

obras literárias e trabalhos científicos. Para isso foram escolhidos autores e 

pesquisadores de amplo conhecimento na área, com ênfase nas fontes primárias. 

Quanto a abordagem do problema, o estudo procurou realizar uma pesquisa 

qualitativa, interpretando e analisando os diversos dados específicos que foi possível 

extrair sobre o tema, a fim de explicitar os objetivos propostos. 

A pesquisa bibliográfica foi, então, a base de levantamento de conhecimento 

para o trabalho, ainda que se utilizasse a pesquisa documental esporadicamente, 

principalmente no que tange a legislação acerca da Guarda Nacional. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O período histórico compreendido entre a Regência e a República foi um dos 

mais conturbados do país. Não só na questão de conflitos quanto na situação 

política brasileira. Nesse cenário, a Guarda Nacional teve o intuito de apaziguar a 

ordem pública e garantir o poder central do governo. 

Para Jeanne Berrance de Castro (CASTRO, 1977), a Guarda Nacional foi 

considerada como um elemento de proteção ao “trono brasileiro”, em oposição ao 

Exército imperial ainda bastante identificado com o antigo imperador e favorável à 

restauração (CASTRO,1977, p. 27). 

A visão de que a Guarda foi criada para a manutenção da ordem pública 

como missão principal também está presente no livro de Fernando Uricoechea, O 

Minotauro Imperial – A Burocratização do Estado Patrimonial Brasileiro no Século 

XIX. Segundo o autor, “[...] devia ela dar uma ajuda poderosa à aniquilação de 

qualquer grupo, instituição ou facção contestatória das novas autoridades imperiais 

[...]” (URICOECHEA, 1978, p. 134). Ele também disserta sobre a falta de condições 

do governo central de manter uma organização militar desse porte, o que seria 

sanado pela descentralização da formação e manutenção da milícia. 

Antonio Edmilson Martins Rodrigues, Francisco Falcon e Margarida de 

Souza Neves (RODRIGUES; FALCON; NEVES, 1981) vão além e analisam o 

aspecto democrático da formação dos quadros da Guarda Nacional com base no 

princípio eletivo. Os autores afirmam que:  

 

Longe de garantir aspectos democratizantes ou niveladores, com base na 

elegibilidade de parte da oficialidade da Guarda, esse pretenso princípio de 

igualdade, viciado em sua origem porque aplicado a uma sociedade 

essencialmente desigual, terá que ser redimensionado, transformando-se na 

prática numa forma de reafirmar o poder local: as listas de classificação 

analisadas demonstram que as eleições reproduzem no interior da guarda a 

hierarquia existente na sociedade, balizada fundamentalmente pela 

propriedade. (RODRIGUES; FALCON; NEVES, 1981, p. 79). 

 

 

Analisando a Guarda Nacional na província de Minas Gerais, Maria 

Auxiliadora Faria (FARIA, 1979) conclui de forma mais incisiva que a milícia era uma 

“força para-militar criada para preservar a ordem político-econômica fundada no 
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latifúndio e no escravismo” (FARIA, 1979, p. 153). Ela demonstra que os postos de 

comando acabavam por ficar com quem detinha o maior poder econômico na sua 

região, muito devido à influência sobre as autoridades que escolhiam quem 

compunha a Guarda. 

Já José Iran Ribeiro (RIBEIRO, 2001) foca seu estudo na situação 

socioeconômica do homem que servia na Guarda Nacional. Para o autor “por mais 

difícil que tenha sido a trajetória desses indivíduos [...] qualificados na Guarda 

Nacional os fazia, de certa forma, privilegiados, se comparado aos que eram 

recrutados no exército.” 

Assim, podemos perceber que todos os autores concordam que a criação da 

Guarda Nacional teve como plano de fundo o objetivo de manter a ordem interna do 

país e, para isso, se utilizou do poder econômico das elites políticas locais das 

províncias. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Os meios utilizados para a pesquisa são, em sua maioria, trabalhos científicos 

acadêmicos e obras literárias específicas sobre o assunto, período histórico ou 

contexto em que a Guarda nacional estava inserida. 

Além disso, utilizou-se documentos históricos, principalmente legislação que 

trata da própria Guarda Nacional. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CONTEXTO SÓCIO POLÍTICO 

Em 1831 o imperador Dom Pedro I abdica de seu trono em favor de seu filho, 

Pedro II, então com cinco anos de idade. Como o mesmo não poderia assumir o 

poder antes dos dezoito anos, houve a necessidade de se instaurar um regime de 

governo transitório até que o futuro imperador pudesse ascenderao trono. Esse 

episódio ficou conhecido na nossa história como Período Regencial, que acabou 

terminando antes do previsto com a declaração de maioridade de Dom Pedro II, aos 

quatorze anos, em 1840. 

A renúncia do imperador Pedro I veio como consequência da grande pressão 

política que o mesmo já vinha sofrendo. Seu caráter autoritário incomodava as elites 

burguesas, a economia não ia bem após impactos da Guerra da cisplatina e havia 



6 

 

fortes embates entre opositores do imperador e seus defensores. Sua saída 

possibilitou o apaziguamento político do Brasil e a união das oposições em prol da 

governança. 

Dividido em uma Regência Trina (1831-1835) e duas Regências Unas - de 

Feijó (1835-1837) e de Araújo Lima (1837-1840), o Período Regencial acabou sendo 

marcado por diversas revoltas provinciais que ameaçavam a integridade territorial do 

país. Em sua maioria explicitavam a disputa entre grupos políticos também 

presentes no Executivo. Medidas foram tomadas, então, para proteger o Estado que 

se apresentava em situação de instabilidade. 

Já em 1831 era criada a Guarda Nacional, formada por cidadãos com direito 

ao voto e com seleção e formação dentro dos municípios, em contraposição ao 

Exército Imperial de 1ª Linha que contava com um quadro de oficiais estrangeiros e 

um corpo de praças formados por pessoas humildes e sem instrução. A Lei Imperial 

de 18 de agosto diz que: 

As Guardas Nacionaes são creadas para defender a Constituição, a 
liberdade, Independencia, e Integridade do Imperio; para manter a 
obediencia e a tranquilidade publica; e auxiliar o Exército de Linha na 
defesa das fronteiras e costas. (Coleção de Leis do Império do Brasil, 1831, 
p.49). 

O Ato Adicional, aprovado em 1834, permite a criação das Assembleias 

Provinciais, aumentando sobremaneira a autonomia das províncias que agora 

cobravam impostos, contratavam funcionários públicos etc, concedendo poderes 

que, até então, não existiam. 

Já na Regência de Araújo Lima, as alas conservadoras do poder se 

fortalecem e, em 1840, através da Lei interpretativa do Ato Adicional, essas 

liberdades das províncias são retiradas e o poder é concentrado mais uma vez no 

governo central. Liberais e conservadores se unem neste momento para mudar a lei 

e permitir que o imperador Dom Pedro II tome posse da coroa aos quatorze anos de 

idade. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO 

Todo esse clima de incerteza que permeia o início do Período Regencial tem 

influência direta na criação da Guarda Nacional. A abdicação de um imperador 

enquanto seu sucessor tem apenas cinco anos e o fato de o Exército Imperial ser 

formado por oficias portugueses traz à tona o medo da “restauração” – retorno do 

Brasil ao julgo de Portugal, como colônia. A fim se fazer frente ao cenário é criada a 
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Guarda Nacional. 

Inicialmente a instituição é formada com uma característica progressista para 

a época: seu corpo seria escolhido, formado e treinado pelas províncias que teriam a 

incumbência de nomear seus oficiais superiores e recrutar cidadãos com direito ao 

voto para integrar os diversos cargos. Os oficiais subalternos eram eleitos dentro da 

tropa e permaneciam por quatro anos na função. Além de possibilitar a participação 

de cidadãos comuns, essa constituição tornava possível a ascensão social desses 

cidadãos.  

Obviamente que, no decorrer de sua existência, esse aspecto “social” foi se 

perdendo. Cada vez mais as elites, sejam federais ou das províncias, determinavam 

quem poderia ou não integrar a Guarda, as normas de eleição interna foram extintas 

e os postos de oficiais funcionavam como títulos nobiliárquicos. 

Concomitante a isso o governo central passou a diminuir cada vez mais o 

efetivo do Exército de Linha. A Guarda, que inicialmente serviria para complementar 

a segurança pública, passa a ser mais poderosa, com maiores efetivos e mais 

treinada que o Exército. 

Tendo em sua constituição, também, a função de auxiliar o Exército Imperial 

quando em situações de conflito, a Guarda passa a integrar as forças responsáveis 

por debelar diversas rebeliões internas – como a Revolta da Armada – e externas – 

como a campanha no Paraguai. 

3.3 ANÁLISE 

Devido ao processo de desestruturação do Exército Imperial paralelo ao 

constante investimento das elites na Guarda Nacional, chegou-se a um momento em 

que os efetivos da milícia superavam em muito os efetivos militares tradicionais. Do 

efetivo de 123 000 soldados enviados para a Guerra do Paraguai, 60 000 seriam 

Guardas Nacionais (DORATIOTO, 2002). 

No entanto, na medida em que o governo central se tornava mais forte e 

conservador, os poderes das províncias foram sendo diminuídos e, com eles, 

também os da Guarda Nacional. Em 1850 ela foi reorganizada, tirada do poder das 

províncias e passada ao poder do Ministro da Justiça. 

Já em 1873 ocorre outra reforma que diminui sua importância em relação ao 

Exército de Linha, que já se encontra fortalecido e lançando as bases para a 



8 

 

Proclamação da República. 

Na república ela é transformada em Exército de 2ª Linha, sendo 

completamente absorvida pelo Exército e pela Armada, até ser desmobilizada em 

1922. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto social que envolve a criação da Guarda Nacional foi, no mínimo, 

complexo. O Brasil era um jovem país, recém independente, ainda monárquico, 

enquanto a República se espalhava pelo mundo. Seu primeiro imperador, 

extremamente ligado a antiga metrópole, sofrendo diversos tipos de pressão, 

acabava de renunciar ao trono e seu sucessor era uma criança de cinco anos. O 

Exército Imperial, formado por uma tropa que aliava um povo ignorante e mal 

treinado como praças e cidadãos estrangeiros como oficiais, não inspirava confiança 

e lealdade. A economia não estava nas melhores condições após a campanha na 

cisplatina. 

Assim, a criação de uma força de segurança de nível nacional mostrava-se 

uma saída natural para prover a paz interna, a segurança do Estado e fomentar a 

criação de empregos. Seus quadros, formados por cidadãos que tinham direito a 

voto, se mostravam melhor preparados que o próprio exército de linha. 

Enquanto instituição, a Guarda Nacional, assim como o país naquele 

momento, passou por diversas modificações até sua extinção. Procurando 

descentralizar o poder, o governo regencial passou a responsabilidade do 

recrutamento, treinamento e manutenção da instituição para as províncias. Dessa 

forma, além de diminuir seus custos, o executivo conseguiu fortalecer as regiões de 

um país continental que já mostrava diversos focos de ebulição social.  

Com o passar do tempo essa descentralização da segurança causou outro 

fenômeno: a distribuição dos cargos foram deixando de seguir os regramentos 

previstos e passaram a seguir o poder econômico local. As elites passaram 

determinar quem faria parte da Guarda, transformando a milícia em mais um 

estamento social de caráter nobiliárquico. Essa característica teve seu ápice com a 

venda de patentes e o surgimento do chamado “coronelismo”. 
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Enquanto esteve ativa a Guarda Nacional foi de extrema importância para a 

manutenção do território nacional, uma vez que sua criação esteve aliada ao 

desmantelamento do Exército Imperial. Os efetivos do exército foram diminuídos, 

oficiais foram reformados e sua atuação restringida. O poder da instituição foi 

diminuído ao mínimo, mas não houve sua extinção. 

Dessa forma, em todos os conflitos em que o Exército de Linha esteve 

envolvido houve grande participação da Guarda Nacional, desde as revoltas internas 

de caráter separatista até os conflitos externos como a Guerra do Paraguai. Apesar 

de o Exército propriamente dito estar enfraquecido a atuação da milícia pode manter 

a capacidade de combate e dissuasão brasileira frente aos desafios que se 

apresentaram na segunda metade do século XIX.  

Na medida em que o país se organizava politicamente, a Guarda Nacional se 

mostrava menos importante. O Exército de Linha, já ultrapassada as desconfianças 

do Período Regencial, se fortalecia cada vez mais enquanto a Guarda Nacional se 

mostrava desnecessária como instituição isolada.  

A pressão pela República crescia cada vez mais, capitaneada por um Exército 

cada vez mais forte e por um cenário político de descontentamento com o Segundo 

Reinado. A Guarda Nacional, a essa altura, se restringia a exercer o poder das elites 

locais nas províncias que já dominavam seus quadros e seus regulamentos. 

Com a Proclamação da República, a milícia que era adversária histórica das 

Forças Armadas regulares, começou a ser desmantelada. Inicialmente passada ao 

poder do Ministério da Justiça e Negócios Interioresela retorna ao poder central do 

Estado. Em seguida passa a ser subordinada ao Ministério da Guerra, onde é 

absorvida pelo Exército de 1ª Linha e pela Armada, integrando seus quadros. 

Em 1922 é desmobilizada oficialmente. No entanto cartas-patentes de oficiais 

são distribuídas pelo Presidente da República até 1924, demonstrando o quanto a 

instituição havia se tornado apenas uma via de distinção social. Um triste legado 

para uma força singular e protagonista da história brasileira.  
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