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No final do século XX, duas variáveis históricas ganharam 
enorme destaque entre as preocupações dos estudiosos: 
globalização e questão nacional. À semelhança do que 
ocorreu em outros países, no Brasil este processo também 
se traduziu numa explosão de encontros acadêmicos, 
livros e artigos publicados, além de muitas outras reações 
aos reclamos da perplexidade diante da profundidade de 
mudanças que subvertiam explicações consagradas, seja 
acerca do nosso estar no mundo, seja sobre isso de ser 
brasileiro no contexto da diversidade humana. 

Em meio a esse quadro, um grupo de historia-
dores militando em universidades paulistas, enriquecido 
a seguir com a adesão de colegas de outras regiões do 
país, convencido de que globalização e questão nacional 
são problemas teórico-práticos inseparáveis e de que 
a compreensão sobre o nosso futuro estar no mundo 
envolve saber como nos tornamos o que hoje somos, 
pôs-se de acordo para intervir no debate mediante a 
investigação da tessitura dos nexos que conferem inteli-
gibilidade à relação estado – nação quando da superação 
da ordem política e societária do ancien régime portu-
guês. 

Este processo de interlocução acadêmica, que 
remonta ao início dos anos noventa, quando foi esboçada 
uma estratégia de pesquisa orientada pela percepção 
de que a idéia corrente de, no caso brasileiro, o Estado 
ser o demiurgo da nação, em absoluto não dá conta 
da complexidade do fenômeno que pretende sintetizar, 
viu-se, por iniciativa dos envolvidos, dotado de organi-
cidade e de recursos de pesquisa de qualidade superior 
com o apoio concedido pela FAPESP ao Projeto Temático 
A fundação do Estado e da nação brasileiros (c.1780-
c.1850), e pelo IEB,  onde o Projeto foi instalado.

A rica interlocução proporcionada pelos debates 
e pesquisas realizadas pelos participantes do referido 
Projeto levou-nos a criar um novo foro acadêmico de 
discussão, divulgando esses mesmos debates e pesquisas, 
e sobretudo à incorporação de contribuições e estudos 
realizados sobre o tema, tanto no Brasil quanto no 
exterior. Uma revista eletrônica pareceu-nos a melhor 
maneira de tentar alcançar esse objetivo. Assim nasceu 
Almanack Braziliense, que se dedica a tornar públicos os 
estudos dedicados à história da América portuguesa, a 
partir de meados do século XVIII, e do Império do Brasil.
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Na esperança de servir de espaço de debate e divul-
gação da produção historiográfica pertinente, a revista 
se divide em cinco seções. A primeira delas, batizada 
de “Forum”, apresenta um texto-base escrito por espe-
cialista de notório saber acerca de tema central para a 
compreensão de nossa história, texto esse que serve de 
base para discussões e comentários de outros estudiosos. 
Em seguida, são apresentados “Artigos” sobre problemá-
ticas variadas. A terceira seção, chamada “Informes de 
Pesquisa”, visa dar a conhecer à comunidade acadêmica 
pesquisas em andamento, sejam elas fruto de traba-
lhos de iniciação científica ou novos estudos do corpo 
docente de universidades nacionais e estrangeiras. As 
“Resenhas”, como é natural, buscam divulgar as novas 
publicações, apresentando uma leitura crítica desses 
mesmos trabalhos. Por fim, há a seção denominada 
“Periódicos em revista”. Nessa parte, são apresentados 
pequenos resumos de artigos cujos temas sejam afins às 
preocupações historiográficas e teóricas que nortearam a 
criação do Almanack Braziliense, publicados nos últimos 
números das principais revistas acadêmicas nacionais e 
estrangeiras.

É possível tanto baixar o conteúdo completo de 
cada número em pdf (formato Adobe Acrobat)  - através 
do item neste número do menu principal –, quanto 
cada um dos textos em separado. No caso das seções 
“Resenhas” e “Periódicos em Revista” os textos podem 
ser lidos diretamente no próprio site e também baixados 
separadamente em pdf. No restante das seções apenas os 
resumos e palavras-chave estão disponíveis diretamente 
no site.

A revista, disponibilizada exclusivamente em meio 
eletrônico, é de acesso livre,  e procura incorporar facili-
dades de divulgação e busca proporcionadas pela infor-
mática. Seu objetivo é alcançar estudiosos e interessados 
em geral, a despeito de sua situação geográfica e de polí-
ticas universitárias de assinatura de periódicos. 
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Among scholarly concerns in the late 20th century, two 
particular historical variables have attracted considerable 
attention: globalization and the national question. In 
Brazil, similarly as to what happened in other countries, 
that process led to a huge flow of academic encounters, 
new books and articles.  There were also several other 
reactions to these perplexing and profound changes that 
subverted established views, both in regard to our being 
in the world and the condition of being Brazilian within 
a diverse human context.

In that setting, a group of historians working in 
universities in the state of São Paulo – latter joined by 
colleagues from other regions of the country – became 
convinced that globalization and national question are 
not only issues of a theoretical and practical nature (that 
must be dealt together). It became clear that the unders-
tanding of our future in the world requires knowledge of 
how we became what we are today. Therefore, that group 
of historians agreed to intervene in the public debate by 
investigating the relations between state and nation in 
the overcoming of the political and social order of the 
Portuguese Ancien Régime framework.

The mentioned academic review process dates back 
to the early 90s, based on a research strategy aware of 
the somewhat inadequate widely accepted view of the 
state as responsible for the birth of the nation, in the 
Brazilian case. An organizational apparatus and high-
quality research resource was received by The Foundation 
of Brazilian State and Nation (c.1750-c.1850) Theme 
Project, sponsored by FAPESP and by the Instituto de 
Estudos Brasileiros (Brazilian Studies Institute), this latter 
being the institute where the project is physically settled.

The fertile dialogue provided by the aforementioned 
project’s members has led us to open a new forum of 
academic discussion. The forum provides a chance to 
share the debates and researches being conducted, and 
above all an opportunity to include national and inter-
national contributions to the project’s field of inquiry, 
which covers the history of Portuguese America from the 
second half of the 18th century to the late developments 
of the Brazilian Empire. An eletronic journal seemed the 
best way to reach this objective. Thus, Almanack Brazi-
liense was created.
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The journal is divided in five sections hoping to 
provide a place of debate and publication of the historio-
graphical production in the field. The first section, called 
“Forum”, comprises one basic text written by a distin-
guished scholar about a essential topic to the unders-
tanding of Brazilian and/or Portuguese America history, 
followed by discussions and comments by other scholars. 
The second section of  the journal, contains “Articles” 
covering various historical and historiographical issues. 
“Research Reports” is the third section, that aims to 
provide the academic community with information about 
ongoing researches, including results of undergraduate 
research or new investigations carried out by  Brazi-
lian and foreign professors. The “Book Reviews”, forth 
section is naturally designed to make known and present 
reviews of recently published books. Finally, there’s the 
section named “Journals in Review”, which presents 
small abstracts of articles published in the latest issues 
of national and international academic journals whose 
authors’ main concerns are similar to those of the Alma-
nack Braziliense.

The full content of each issue can be downloaded 
in pdf (Adobe Acrobat file format) from the in this issue 
item in the main menu. In order to download separate 
texts the reader should follow the download link at the 
top of the page. Texts in the “Book Reviews” and “Jour-
nals in Review” sections can both be accessed directly 
through the website and downloaded separately in pdf 
file format. Abstracts and keywords for the sections 
“Forum”, “Articles” and “Research Reports” are available 
in the website. 

The journal is exclusively available in electronic 
format of open and free access and incorporates search 
and divulging facilities permitted by technology. It aims 
to reach scholars and the general public alike, in spite of 
geographic location or academic institutions subscription 
policies.
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Construtores e herdeiros: 
a trama dos interesses na 
construção da unidade política

Builders and Heirs: a Net of Interests 
in the Formation of a Political Unity

Ilmar Rohloff de Mattos
Professor da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro.

Resumo
A compreensão da unidade do Império do Brasil relaciona-se, na conjuntura 
da emancipação política, à ação política levada a efeito por antigos coloni-
zadores e colonos, motivada de modo direto ou não quer pelos eventos rela-
cionados ao “enraizamento de interesses portugueses e sobretudo o processo 
de interiorização da metrópole no Centro-Sul” , quer pelos acontecimentos 
do Velho Reino desde 1820. Operando com expectativas, valores e imagens 
referidos a uma dupla herança - a de um território e a de uma denominação, 
“Império do Brasil” -, aqueles que se apresentavam como Construtores na 
cidade do Rio de Janeiro, ao colocarem em plano destacado a questão do 
Estado, forjavam uma unidade que era não só a condição para a delimitação 
das clivagens, que a eles próprios distinguiam, como o pressuposto para o 
exercício de uma “expansão para dentro”, marco distintivo da formação do 
Império do Brasil.

Abstract
In the period of its political emancipation, the understanding of the Brazilian 
Empire unity relates to the political action taken by both settlers and old 
colonists motivated, directly or not, by the events related to the “the esta-
blishment of Portuguese interests in Brazil and, above all, the reawakening of 
metropolitan interests in the central-southern region” or by those that took 
place in Portugal since 1820. Dealing with expectations, values and images 
referred all to a double heritage – of a territory and also of a name, “Brazilian 
Empire” –, those who presented themselves, in the city of Rio de Janeiro, as 
the “builders” of the nation forged a unity, by bringing out the importance 
of the State, that was not only a condition to deal with the cleavages that 
separated themselves, but also a precondition to enact an “inland expansion”, 
a distinctive feature of the Brazilian Empire formation.

Palavras-chave
Império do Brasil, identidade nacional, territorialidade, Corte imperial, política/ 
administração, centralismo. 

Keywords
Brazilian Empire, national identity, territoriality, Imperial Court, politics/admi-
nistration, centralism.
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“ Já podeis filhos da Pátria
Ver contente a mãe gentil
Já raiou a Liberdade 
No horizonte do Brasil.

Brava Gente Brasileira,
Longe vá temor servil;
Ou ficar a Pátria livre
Ou morrer pelo Brasil

Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil
Houve mão mais poderosa 
Zombou deles o Brasil .” 
 
Evaristo da Veiga
Hino Constitucional Brasiliense [1822]

Os versos vibrantes de um jovem de quase 23 anos eram a expressão das 
experiências emocionantes por ele vividas no Rio de Janeiro, em meados do 
ano de 1822. Mas não apenas por ele. Das páginas redigidas por seu principal 
biógrafo saltam a tropa e o povo cantando nas ruas da cidade, ao som de 
duas músicas diversas, uma de autoria do maestro Marcos Portugal e outra 
de autoria do próprio príncipe D. Pedro, os versos daquele que “sem ser figura 
saliente em nenhum dos sucessos que se desenrolaram, acompanhou-os cheio 
de entusiasmo”1. Mas das páginas de uma biografia não menos vibrante, a 
ponto de levar seus leitores a imaginar que, em cenário diverso e em escala 
menor, reproduzia-se o próprio momento de composição da Marselhesa, 
pouco mais de três décadas antes, surge não apenas o jovem conformado por 
aqueles sucessos, mas também o indivíduo que contribuía para a construção 
da Pátria livre. Por meio de seus hinos, o jovem patriota tornava possível a 
uma multidão de homens transformar suas vivências individuais em experi-
ência comum, forjando uma identidade nova. Afinal, o Hino Constitucional 
Brasiliense não apenas anunciava a constituição de um novo corpo político 
independente; os versos de Evaristo da Veiga possibilitavam à Brava Gente 
Brasileira a compreensão das experiências que alvoroçavam seus corações, 
naquele momento, como o início de um tempo novo - uma Revolução.

Não a todos os 112 mil habitantes da cidade2, por certo. E ainda menos 
aos que, personagens reais ou não, mantiveram-se distantes, espacial e 
emocionalmente, daqueles sucessos. Fora assim com Brás Cubas, ainda um 
peralta aos dezessete anos, e por isso mesmo mandado para a Europa, a fim 
de “tomar juízo”, por decisão de seu pai. E de seu criador, sobretudo. De modo 
certamente não acidental, este já o batizara com o nome de um dos primeiros 
colonizadores da América portuguesa; escolhera mandá-lo para a Europa 
no mesmo ano em que Evaristo da Veiga compunha seus hinos patrióticos; 
e, agora, fazia-o expor de modo significativo a lembrança de seu retorno à 
cidade, já adulto e formado: “Vim. Não nego que, ao avistar a cidade natal, 
tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política; era-o do 
lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, 
o preto do ganho, as cousas e cenas da meninice, buriladas na memória. 
Nada menos que uma renascença”3. A experiência do exílio propiciava uma 
sensação nova no momento do retorno, a qual não era efeito da minha 
pátria política. A ausência do cenário que alvoroçara os corações de jovens e 
adultos, da tropa e do povo, possibilitava a apresentação de um outro cenário 
- nada menos que uma renascença - por Machado de Assis a um leitor 

1
Octavio Tarquinio de Souza. Evaristo da 
Veiga. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1939, 
p.33. 

2
 Eulalia Maria Lahmeyer Lobo. História do Rio 
de Janeiro (do capital comercial ao capi-
tal industrial e financeiro). Rio de Janeiro: 
IBMEC, 1978. De acordo com a autora, dos 
112.695 habitantes da cidade à época da 
emancipação política, 48.9% eram escravos.

3
Machado de Assis. Memórias póstumas de 
Brás Cubas.- Obra completa. Rio de Janeiro: 
Aguilar, 1962, vol. 1, p. 542. 
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distante do tempo daqueles acontecimentos; possibilita-nos hoje perceber 
como a Revolução da Independência tendera a apagar as ainda fluidas fron-
teiras entre as esferas pública e privada, ao inundar como uma grande onda 
representativa da questão do Estado todos os âmbitos da vida comum. 

Do momento em que Brás Cunha vinha e o primeiro imperador partia, 
um outro personagem, esse não ficcional, recordaria que “nasci e me criei no 
tempo da regência; e nesse tempo o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais 
na praça pública do que mesmo no lar doméstico; ou, em outros termos, vivia 
em uma atmosfera tão essencialmente política que o menino, que em casa 
muito depressa aprendia a falar liberdade e pátria, quando ia para a escola, 
apenas sabia soletrar a doutrina cristã, começava logo a ler e aprender a 
constituição política do império”4. Nascido e criado na Vila de Campanha, 
na província de Minas Gerais, aquele que gostava de se identificar como um 
lavrador, Francisco de Paula Ferreira de Rezende, não duvidava que sua expe-
riência não era exclusiva, o mesmo devendo ter ocorrido com inúmeros outros 
meninos em outros pontos do Império. É bastante provável que quase todos 
ao menos imaginassem ser sobretudo na Corte imperial, onde a praça pública 
impunha-se ao lar doméstico; o povo e a tropa continuavam projetando sua 
sombra sobre o preto do ganho e a mulher de mantilha; e as discussões e 
disputas em torno de projetos políticos, que continuavam a expressar inte-
resses inconciliáveis, pareciam não ter fim. 

Tais circunstâncias não escapariam a Capistrano de Abreu, uma década 
após a proclamação da República. A propósito da cidade que se tornara 
Capital Federal, ele afirmaria que “por ter sido uma vez cabeça, continua 
ainda e continuará muito tempo ainda, apesar da ameaça guaiana: se não 
foi aqui que primeiro se concebeu a idéia de uma nação, aqui pelo menos se 
realizou este sonho que bem de perto esteve de esvair-se como sonho”5. No 
momento em que a onda jacobina começava a refluir e o novo pacto polí-
tico oligárquico, referendado pela “política dos Estados”, parecia afastar as 
ameaças de secessão, aquele que deveria ser, para o historiador cearense, o 
papel da cidade - a cabeça de um corpo político e de uma nação -, não fazia 
senão revelar uma espécie de destino ou vocação, continuando a se contrapor 
à cidade de Brás Cubas.

Experiências diversas - expressadas de modos diferentes e em momentos 
variados - trazem, para o primeiro plano, algumas das imagens - fortes e 
duradouras - presentes no Rio de Janeiro no momento da emancipação polí-
tica: a Gente brasileira; a constituição brasiliense; os filhos da pátria; 
a praça pública; a cidade como cabeça do Brasil. Experiências diversas 
que sugerem, ainda desta vez, que talvez seja prudente evitar reduzir a um 
único fator explicativo a trama dos interesses ali presentes na construção da 
unidade política do Império do Brasil, à época da emancipação política, ao 
mesmo tempo em que parecem alertar para o fato de que aquela construção 
somente se completaria em meados do século, sob a direção saquarema. Mas 
experiências que sugerem ainda que o momento que pode ser entendido 
como o do final de uma trajetória, constitui também o momento no qual 
aquela “outra cidade” rememorada por Brás Cubas se revela plenamente, não 
apenas como necessariamente complementar à primeira, mas sobretudo como 
reveladora de uma fisionomia nova.

De modo a destacar algumas dessas experiências, assim como alguns 
dos interesses ali presentes, retorno ao Hino Constitucional Brasiliense e a 
Evaristo da Veiga. 

Ao mesmo tempo em que cantavam a constituição de um corpo político 
independente - ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil - e sublinhavam 
uma individuação - a Brava Gente Brasileira -, e assim proclamavam tanto 
o fim do Reino Unido quanto a fratura irreversível da Gente portuguesa, 
a quem Evaristo louvara poucos anos antes6, os versos de agosto de 1822 
propunham ainda uma relação, agora entendida como irreversível, entre Liber-

4
Francisco de Paula Ferreira de Rezende. 
Minhas recordações. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1944, p. 67. 

5
J. Capistrano de Abreu. Caminhos antigos e 
povoamento do Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Briguiet, 1960, p. 134.

6
Octavio Tarquinio de Souza. Op. cit., p. 24.
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dade e Constituição. Uma relação que marcaria de forma indelével a trajetória 
de Evaristo da Veiga.

Assim, entre a composição dos inúmeros hinos patrióticos e o retorno 
de Brás Cubas ao Rio de Janeiro, Evaristo da Veiga se tornara livreiro de pres-
tígio, com sua loja na rua dos Pescadores nº 49 sendo “o ponto de reunião 
diária dos mais importantes chefes liberais”7; tornara-se, ainda, redator da 
Aurora Fluminense, “a tribuna em que se advogavam os interesses públicos, 
o púlpito de que baixavam lições para o povo”8; e elegera-se deputado geral. 
Novas e variadas experiências, cujo traço dominante comum era representado 
pela permanência de sua fé constitucional. “Queremos a Constituição; não 
queremos a Revolução”, proclamaria o intrépido redator logo após o Sete de 
Abril, reafirmando um projeto político. Em 1831, ele começava a dissociar 
fé constitucional de revolução; acreditava mesmo ser possível sobrepor-se à 
torrente dos fatos, controlando o curso desta última.

A cultura política do constitucionalismo conformava a figura de Evaristo 
da Veiga. A defesa intransigente da Constituição era entendida como a 
condição para a existência da Liberdade e da Independência; ela se convertia 
no principal mecanismo jurídico-político para limitar o poder do Estado, por 
meio da separação entre poder e direito, uma vez que o direito deixava de ser 
entendido como uma manifestação do poder para se converter na forma de 
limitá-lo9. Os versos do Hino Constitucional Brasiliense o revelavam; e não 
por outra razão passariam a ser identificados como o Hino da Independência, 
algum tempo depois. 

Mas os versos de 1822 não propunham apenas isso. Eles propunham, 
também, uma relação de implicação entre um continente - o Brasil, um terri-
tório em cujo horizonte já raiou a Liberdade - e um conteúdo - os filhos 
da Pátria. E, ao fazê-lo, ainda que, talvez, de modo não consciente para seu 
próprio autor, revelavam a filiação daquele que era o construtor ativo de 
um corpo e uma identidade política novos a uma tradição que remontava 
às propostas do reformismo ilustrado português. Uma tradição que, igual-
mente, conformava suas experiências. O construtor era também um herdeiro; 
o herdeiro, sobretudo, de um nome e um território. E essa herança definiria 
também os marcos de uma construção. 

Mas não apenas Evaristo da Veiga se distinguiria como um construtor 
e um herdeiro no quadro da emancipação política no Rio de Janeiro. Se o 
biógrafo pode dizer que Evaristo não era figura saliente em nenhum dos 
sucessos que se desenrolaram, é porque a onda que, então, tudo inundava 
punha em destaque inúmeras outras figuras, como a de José Bonifácio. O 
velho Andrada havia retornado à terra natal em 1819, após uma longa estadia 
de trinta e seis anos na Europa, particularmente em Portugal, onde exer-
cera diferentes cargos e funções, tendo sido secretário da Academia Real de 
Ciências de Lisboa, a partir de 1812. Dirigindo-se ao primeiro imperador do 
Brasil, em setembro de 1823, aos sessenta anos de idade, ele lembrava que 
“V.M. bem sabe que [...] preguei a Independência e liberdade do Brasil, mas 
uma liberdade justa e sensata debaixo das formas tutelares da Monarquia 
Constitucional, único sistema que poderia conservar unida e sólida esta peça 
majestosa e inteiriça de arquitetura social desde o Prata ao Amazonas, qual a 
formara a mão onipotente e sábia da Divindade”.10 Sublinhava com orgulho, 
por meio das páginas oposicionistas d’ O Tamoio, a construção que empre-
endera, condição para a preservação de uma herança que procurava gerir de 
modo consciente. Uma herança que expressava uma tradição, e esta o confor-
mava fortemente.

Construtores porque herdeiros, o jovem Evaristo e o velho Andrada 
assemelhavam-se e diferenciavam-se a um só tempo. Assemelhavam-se e 
diferenciavam-se de muitos outros contemporâneos, cujas trajetórias de vida 
também foram fortemente marcadas pelos sucessos da emancipação política, 
propiciadores de escolhas comuns e posicionamentos diversos, de experiên-

7
Joaquim Manoel de Macedo. Ano bibliográfi-
co brasileiro, 1876. Rio de Janeiro: Tipografia 
imperial, 1880.

8
S. ª Sisson. Galeria dos Brasileiros ilustres. 
Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 1999, p. 262.

9
Carl Schmitt. Teoria de la Constitución. 
Madrid, 1934. 

10
O Tamoio, edição de 2 de setembro de 1823.
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cias compartilhadas e relações conflitantes. Trajetórias que expressavam uma 
deliberação consciente a partir do campo de possibilidades em que se inse-
riam. Trajetórias que reafirmavam a cada instante uma conduta organizada 
com o objetivo de atingir finalidades específicas, mas que não deixavam de 
manifestar limitações e constrangimentos de diferentes tipos. Trajetórias reve-
ladoras tanto de projetos políticos quanto da trama de interesses em que se 
inseriam.11 

Périplo Solar
Tento explicar melhor, começando pela herança: um nome; um território e 
sua “cabeça”; uma nação. E isso porque ela conforma, em larga medida, quase 
todos os projetos, expressando-se em clivagens diversas. 

Desde a Restauração de 1640, modificava-se em ritmo acelerado o valor 
e a importância atribuídos aos domínios e às conquistas da América portu-
guesa no conjunto da Monarquia. Demonstrava-o não apenas a carta patente 
de D. João IV, de 1645, dispondo que os primogênitos dos reis e herdeiros 
presuntivos da Coroa se intitulassem, daí em diante, “Príncipe do Brasil”12, 
mas também aquilo que foi recentemente caracterizado como o movimento 
ou processo de “ocidentalização” da colônia, sob o incentivo das autoridades 
coloniais13. O progressivo deslocamento do eixo das conquistas e dos domí-
nios portugueses para o Atlântico não deixava de ser também, ao menos em 
parte, o deslocamento da aventura marítima para aquela do sertão; movi-
mento esse que tendia, numa outra perspectiva, a reafirmar a lógica do poder 
territorialista, que caracterizava os governantes ibéricos em sua vocação 
para identificar o poder com a extensão e a densidade populacional de seus 
domínios14. Demonstravam-no ainda os diversos esquadrinhamentos do terri-
tório da América portuguesa, no decorrer do século XVIII, enriquecedores do 
“campo da geografia/antropologia colonial”15, acervo de dados necessários 
a decisões de natureza política, como a conclusão de acordos diplomáticos 
definidores dos limites entre as conquistas dos soberanos ibéricos, conforme 
exemplifica o Tratado de Madri de 1750, o qual retratava a contigüidade das 
conquistas portuguesas no Novo Mundo. 

Demonstrava-o ademais, embora já nos quadros do reformismo ilus-
trado e como expressão da crise do sistema colonial de base mercantilista, 
uma Memória redigida por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho em 179716. Nela, 
tendo como objetivo oferecer a S. Majestade conselhos visando à adoção de 
medidas que reformassem a estrutura política, administrativa e econômica 
dos “Domínios Ultramarinos”, Dom Rodrigo enfatizava “este inviolável e 
sacrossanto princípio da Unidade, primeira base da Monarquia, que se deve 
conservar com o maior ciúme, a fim que o Português nascido nas Quatro 
Partes do Mundo se julgue somente Português”, princípio do qual derivava 
outro “de que as relações de cada Domínio Ultramarino devem em recíproca 
vantagem ser mais ativas e animadas com a Metrópole, do que entre si, pois 
que só assim a União e a prosperidade poderão elevar-se no maior auge”. E 
concluía que ambos os princípios deveriam ser aplicados “aos mais essenciais 
dos nossos Domínios Ultramarinos [...] as Províncias da América, que se deno-
minam com o genérico nome de Brasil”. O destaque dado ao Brasil derivava 
de sua posição geográfica estratégica e de suas riquezas naturais, projetando-
se na possibilidade da formação de um só corpo político com Portugal.

Ao pôr em evidência “o genérico nome de Brasil”, a Memória contri-
buía para reforçar a representação de uma unidade espacial e de uma conti-
güidade territorial, a qual se desdobrava na referência à possibilidade de se 
“ocupar o verdadeiro limite natural de nossas Possessões no Sul da América, 
que é a margem setentrional do Rio da Prata”. Unidade e contigüidade que 
logo se traduziriam na denominação Império do Brasil. Empregada, desde 
então, sobretudo por aqueles que no Reino teciam os fios da política refor-
mista, a denominação Império do Brasil dizia respeito à parte - um vasto e 

11
Cf. Gilberto Velho. Projeto e metamorfose. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

12
Francisco Adolfo de Varnhagen. História 
Geral do Brasil. Vol.2. 9ª ed. integral. São 
Paulo: Melhoramentos, 1978, p.25.

13
Pedro Puntoni. A guerra dos bárbaros. 
Povos indígenas e a colonização do sertão. 
Nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: 
Hucitec/USP/Fapesp, 2002.

14
Giovanni Arrighi. O longo século XX. Rio de 
Janeiro: Contraponto; São Paulo: Editora da 
UNESP, 1996.

15
L. Filipe Barreto. Os descobrimentos e a 
ordem do saber. Lisboa: Gradiva, 1987.

16
Memória de D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
(1º Conde de Linhares) sobre os melhora-
mentos dos domínios de S. Majestade na 
América. Coimbra: Editora Limitada, 1947.
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contíguo Domínio Ultramarino - de um todo - a Monarquia portuguesa. 
Uma denominação que encerrava tamanha expressividade que, ainda em 
1821, nas “Lembranças e apontamentos” que redigiu aos Deputados da 
Província de São Paulo às Cortes Portuguesas, José Bonifácio, ao tratar 
dos “Negócios do Reino do Brasil”, dissertaria a respeito da utilidade de se 
levantar “uma cidade central no interior do Brasil para assento da Regência”, 
apontando o favorecimento que daí derivaria para o “comércio interno do 
vasto Império do Brasil”17.

Mas a esta unidade espacial e contigüidade territorial do Império do 
Brasil não correspondiam uma unidade e uma centralização políticas. E esta 
não correspondência contribuía para reafirmar o papel do Reino de Portugal 
como “a Capital e o Centro de suas Vastas Possessões” quer para lhe assegurar 
“os meios de figurar conspícua e brilhantemente entre as Primeiras Potên-
cias da Europa”. A transmigração da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, 
em 1808, não teria o poder de alterar de modo significativo um quadro que 
deitava suas raízes tanto nas práticas políticas da Monarquia portuguesa sob 
os Braganças, quanto na configuração regional que desde cedo distinguira a 
colonização das “Províncias da América”, expressando-se não raro, embora de 
modo não exclusivo, nas denominadas identidades coloniais18. 

Não obstante, a instalação da Corte no Rio de Janeiro deflagraria outros 
processos não menos significativos. De uma parte, ao fazer convergir para a 
cidade as atenções das demais Províncias da América, e mesmo de certas 
regiões da América espanhola, a presença da Corte reforçava a imagem já 
expressa pelo Conde da Cunha, vice-rei no Rio de Janeiro, de que “esta Cidade 
... pela sua situação e porto deve ser a cabeça do Brasil”. E mais do que isso: 
ao tornar o Rio de Janeiro o novo centro político e administrativo da Monar-
quia, estabelecia-se uma dualidade, geradora de uma ambigüidade, somente 
em parte resolvida pela criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 
em 181519. De outra parte, ela propiciava a progressiva diferenciação da área 
da Corte no conjunto das regiões geradas pela colonização, como resultado, 
sobretudo, da expansão dos interesses mercantis, financeiros, burocráticos 
- e nos quais se incluíam os plantadores escravistas -, a qual se beneficiava 
largamente da íntima conexão entre negócios e política que a Corte joanina 
potencializara, configurando o que já foi denominado como a interiorização 
da metrópole20. Revelava-o, dentre inúmeros outros casos, a trajetória da 
família Carneiro Leão. Grandes negociantes no Rio de Janeiro desde o século 
XVIII, haviam progredido significativamente desde a abertura dos portos, 
ampliando suas trocas, negociando com o Real Erário, concedendo créditos. 
Cunhado de Paulo Fernandes Viana, Intendente-Geral de Polícia da Corte, 
Fernando Carneiro Leão colocaria à disposição daquele os recursos neces-
sários à organização da repartição e à realização das obras que então lhe 
competiam, como a abertura de ruas e estradas, a iluminação e calçamento 
de logradouros. O intendente de Polícia da Corte, por sua vez, colaborara na 
construção de uma das estradas que unia o Sul de Minas à Corte, cortando 
suas propriedades - estrada significativamente denominada de Estrada da 
Polícia.21

Todavia, se a instalação da Corte no Rio de Janeiro contribuíra decisiva-
mente para forjar a imagem do Rio de Janeiro como a cabeça da Monarquia, 
para a diferenciação da área da Corte e para a difusão da imagem de Brasil 
- e deste modo alimentava o projeto de um “novo império” -, ela também 
seria responsável pela negação de um dos princípios definidores daquele todo 
representado pela Monarquia - ou seja, o Império português -, e ao fazê-lo 
incidiria de modo irreversível sobre a herança que estamos considerando. 

Dom Rodrigo já sustentara ser necessário “criar um poderoso império no 
Brasil, donde se volte a reconquistar o que se possa ter perdido na Europa”. 
Mas foi com a decisão do Príncipe Regente Dom João de “passar com a 
Rainha Minha Senhora e Mãe, e com toda a Real Família para os Estados da 

17
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políticos. São Paulo: Obelisco, 1964, (grifo 
meu).
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Cf. Luciano Figueiredo. “Os sentidos da colo-
nização na América portuguesa”. In: Ana 
Maria Magaldi, Cláudia Alves, José G. Gondra 
(orgs.). Educação no Brasil: história, cultura 
e política. Bragança Paulista: EDUSF, 2003; e 
para o caso de Pernambuco: Evaldo Cabral de 
Mello. Rubro veio. O imaginário da restau-
ração pernambucana. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986.

19
Cf., entre outros, Oliveira Lima. Dom João 
VI no Brasil. 1808-1821. Rio de Janeiro: 
Tipografia do Jornal do Comércio, 1908.

20
Maria Odila Silva Dias. “A interiorização da 
metrópole (1808-1853)”. In: Carlos Guilherme 
Mota (org.) 1822: dimensões. São Paulo: 
Perspectiva, 1972.  

21
Cf. Ilmar Rohloff de Mattos. O tempo saqua-
rema. A formação do Estado imperial. 4ª ed. 
Rio de Janeiro: Access editora, 1999.
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América, e estabelecer-Me na cidade do Rio de Janeiro”22, que o projeto de 
um “novo império” ganharia novo alento. Ela seria apregoada ao mundo por 
meio do Manifesto de 1º de maio de 1808, que além de declarar guerra à 
França, preparando a invasão da Guiana Francesa, anunciava que “a Corte de 
Portugal levantará a sua voz do seio do novo império que vai criar”23.

Desde Londres, atento àqueles acontecimentos, o redator do Correio 
Braziliense não hesitaria em emitir sua opinião. No mês seguinte, por inter-
médio dos Pensamentos vagos sobre novo Império do Brasil, Hipólito José 
da Costa sustentaria que: “o Príncipe do Brasil, que, por parte de Sua Mulher, 
é o único herdeiro legítimo da Monarquia espanhola, deve apossar-se de tudo 
o que lhe ficar ao capto, antes que o inimigo comum tome medidas conve-
nientes, para se afirmar por tal maneira, no trono de Espanha, que até as 
Colônias lhe não escapem.[...] Não entrarei aqui na discussão dos limites que 
deve ter o Império do Brasil, e até que ponto o Príncipe Regente poderia com 
prudência usar dos direitos que tem ao todo das Colônias de Espanha”24.

 As vozes do letrado e do soberano absolutista, assim como a do 
arauto do liberalismo, não deixavam de destacar o valor do Império do Brasil. 
Mas destacavam, sobretudo, que a Monarquia se definia por uma concepção 
clássica de império. Ela permanecia sendo conformada por uma concepção 
dinástica, propiciadora e legitimadora a um só tempo de uma organização 
hegemônica que transcendia os quadros étnicos ou políticos naturais, não 
necessariamente contínuos no espaço25. E tinha o seu sentido definido por 
uma tendência a um certo tipo de dominação universal, pela pretensão a 
um domínio ilimitado em três dimensões: o espacial, o temporal e o ideoló-
gico26. Conformação e sentido presentes tanto nos argumentos de natureza 
dinástica, expostos por Hipólito José da Costa para defender os direitos dos 
Braganças sobre as colônias espanholas na América, quanto na decisão da 
Corte instalada no Rio de Janeiro de ocupar a Guiana Francesa e a Banda 
Oriental do Uruguai, decisão que não deixava de reafirmar a lógica do poder 
territorialista. 

Todavia, aquelas proposições, conquistas e ocupações não deixavam 
de contrastar com a limitação que um outro império – o Império britânico 
– começara a impor ao projeto de “novo império”: o Tratado de Aliança e 
Amizade de 1810 restringia o tráfico negreiro para os territórios americanos 
de Portugal às colônias portuguesas na África.

Assim, a política externa de Dom João torna possível a compreensão 
de como, na relação Império do Brasil-Monarquia lusa, a parte herdaria as 
restrições que iam se apresentando ao todo em sua pretensão a um domínio 
ilimitado, ao menos em termos espaciais.

Gente Brasileira
Expressão do reformismo de corte ilustrado que sustentava as proposições 
contidas na Memória, o princípio da monarquia centralizada seria acolhido 
pelos revolucionários portugueses de 1820, empenhados em regenerar o 
velho Reino. Balizadas pelos pressupostos liberais, as medidas de cunho 
centralizador emanadas das Cortes provocariam reações diversas no Reino 
do Brasil27. Na cabeça tropical do Reino Unido, elas seriam repudiadas por 
aqueles que receberiam de Silvestre Pinheiro Ferreira a designação “partido 
brasileiro”. Nas demais províncias, em especial naquelas do “Norte”, apresen-
tavam-se os que propugnavam a adesão ao “sistema das Cortes de Lisboa” ao 
lado dos que, em nome da defesa de uma autonomia alimentada tanto pela 
tradição colonial quanto pela teoria neo-romana28 dos estados livres, propu-
nham uma relação diversa com a Corte do Rio de Janeiro, dominada no seu 
entender pelos “branquinhos do Reino”; naquela parte do Reino do Brasil, os 
sucessos de 1821 e 1822 pareciam ecoar os de 1817, expressando-se em iden-
tificações como “patriotas” ou “pernambucanos”29. 

22
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ralismo. São Paulo: Editora da Unesp, 1999. 
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“Decidiu-se enfim a sorte do Brasil; quebrou-se o nexo que unia suas 
províncias a um centro comum; e com a dissolução do Brasil se consuma a 
dissolução da monarquia”30, escrevia Silvestre Pinheiro Ferreira na quarta das 
Cartas sobre a Revolução do Brasil, em 1821, sob o impacto dos aconteci-
mentos do Pará e da Bahia, dos quais resultaram a adesão daquelas províncias 
ao “sistema das Cortes de Lisboa”. A preocupação ali contida revelava, entre 
outras coisas, a abrangência alcançada pelo genérico nome de Brasil, como 
já o demonstrara, aliás, a elevação das Províncias da América à condição de 
Reino do Brasil em 1815, assim como o Rio de Janeiro era representado como 
o centro comum que se contrapunha a Lisboa. A quebra do nexo que unia 
suas províncias a um centro comum era também, e sobretudo, a ruptura de 
uma unidade política, que poderia se traduzir na fragmentação de um terri-
tório. Muito mais do que um simples observador de tudo isto, José Bonifácio 
provavelmente deve ter se recordado, então, de uma memória de sua autoria, 
publicada em 1815, na tentativa de compreender os acontecimentos em curso 
e de neles poder intervir. Nela, recorrendo aos conhecimentos adquiridos 
em sua formação como mineralogista, o Andrada associava a decadência do 
Reino de Portugal à desertificação - isto é, à desagregação do solo, visto ser 
a areia um conjunto de partículas isoladas que perderam o princípio agluti-
nador -, a qual resultava do abandono dos campos e da exploração predatória 
dos bosques, relacionados, por sua vez, ao fato de os portugueses terem se 
tornado fidalgos extravagantes desde a aventura das navegações. No seu 
entender, a solução para ambos os problemas era a mesma, uma vez que os 
fidalgos portugueses agiam no corpo moral de Portugal da mesma forma que 
a areia sobre o corpo mineral: tratava-se de restaurar o princípio aglutinador 
pela ação de uma autoridade única e centralizada31. 

Mas a um nome e a um território agregava-se uma outra dimensão 
daquela herança, não menos significativa. 

Dom Rodrigo de Sousa Coutinho pretendia que o Português nascido 
nas Quatro Partes do Mundo se julgue somente Português, revelando que 
a unidade que perseguia se desdobrava na preocupação com o povoamento 
do território, uma vez que - como já fora afirmado pelo Duque Silva-Tarouca 
havia mais de quatro décadas - “a povoação é, ao meu fraco entender, o 
tudo: não servindo de nada muito mil léguas de deserto”32. As preocupa-
ções dos letrados ilustrados repercutiam no mundo americano, propiciando 
ao professor régio Luís dos Santos Vilhena dizer, na cidade de Salvador, no 
primeiro ano do século XIX, em suas Notícias soteropolitanas e brasílicas, 
que “População é o primeiro assunto dessas reflexões”33. No momento em 
que o império português deixava de ser compreendido como o orbe cristão, 
passando a ser representado como o espaço da “civilização”34, as preocupa-
ções com o povoamento do território conduziam a uma redescoberta e reva-
lorização do nativo, que já haviam se manifestado na proposição do futuro 
Marquês de Pombal de “abolir toda a diferença entre portugueses e tapes, 
privilegiando e distinguindo os primeiros quando casarem com as filhas dos 
segundos; declarando que os filhos de semelhantes matrimônios serão repu-
tados por naturais deste reino e nele hábeis para ofícios e honras”35. 

As proposições no sentido de abolir as exclusões baseadas nos “defeitos 
de sangue” tendiam a ampliar a Nação portuguesa. A pretensão de que 
todos se julgue(m) somente Português não era suficiente para apagar, 
contudo, as diferenças entre portugueses europeus e portugueses ameri-
canos, ainda que entre estes não se incluíssem as “nações africanas”. Uma 
denominação - portugueses americanos - que se somava a muitas outras que 
expressavam as múltiplas identidades construídas ao longo do processo colo-
nizador, nas diferentes regiões coloniais, como “paulistas”, “pernambucanos”, 
“bahienses”, “filhos de Minas” ou ainda “patriotas”36. E também “brasileiros”. 

Trajetória peculiar a de brasileiro. De início, fora apenas o nome de uma 
profissão. Com o tempo passara a designar aqueles portugueses que, tendo 
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devassa. A inconfidência mineira: Brasil e 
Portugal, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977, p. 32. 

33
Luís dos Santos Vilhena. A Bahia no século 
XVIII. Vol. 3. Salvador: Editora Itapuã, 1969, 
p.900.

34
Cf. Pedro Puntoni. Op. cit., p.287.

35
Citado por Kenneth Maxwell. Op. cit., p. 31.

36
Cf. István Jancso e João Paulo G. Pimenta. 
“Peças de um mosaico (ou apontamentos para 
o estudo da emergência da identidade nacio-
nal brasileira)”. In: Carlos Guilherme Mota 
(org.). Viagem incompleta. A experiência 
brasileira (1500-2000). Formação: histórias. 
São Paulo: SENAC, 2000.
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vivido nas terras americanas e ali enriquecido, retornavam à pátria de origem, 
à terra de seus pais. E, ao que parece, foi tal circunstância que levou Hipólito 
José da Costa a denominar Correio Braziliense o periódico que editava em 
Londres, porque destinado aos naturais do Brasil, reservando o nome brasi-
liano para o indígena. De modo até certo ponto irônico, Silvestre Pinheiro 
Ferreira qualificaria como brasileiro o partido constituído por aqueles inte-
resses que haviam prosperado no Rio de Janeiro durante a permanência da 
Corte portuguesa, os quais, surpreendidos pelas medidas de cunho centrali-
zador das Cortes de Lisboa, ameaçadoras em larga medida dos privilégios que 
os distinguiam, passaram a disputar abertamente a posição preponderante 
no Reino Unido - isto é, na Monarquia -, uma disputa que se desdobraria na 
emancipação política37. Nestes termos, o Dia do Fico não apenas simbolizava, 
em si, o momento de uma fundação - a fundação do Império do Brasil -, 
como se o Príncipe D. Pedro reproduzisse, mais de quatro séculos depois, o ato 
de um outro fundador, o mestre de Avis, que desistira de trocar Portugal pela 
Inglaterra, vencido pelo argumento de Rui Pereira38. O Dia do Fico anunciava, 
outrossim, uma mudança de significação, brasileiros sendo, desde então, os 
que transmutados de força social em uma força política, e jogando com o 
próprio futuro, tinham também decidido ficar, não obstante as clivagens que 
os distinguiam, construídas a partir da fonte que deveria legitimar uma sobe-
rania - liberais e absolutistas; “aristocratas” e “democratas”39.

Em sua radical defesa da unidade e da centralização, os liberais de 
1820 sustentavam, por ocasião da discussão do artigo 20 da Constituição 
em elaboração pelas Cortes, que a Nação portuguesa era a união de todos 
os portugueses de ambos os hemisférios. Contra tal definição erguer-se-ia a 
voz de Cipriano Barata, que defendia se dissesse “de todos os portugueses de 
todas as castas de ambos os hemisférios”. Afirmava o representante da Bahia 
não ser isto indiferente, uma vez que no Brasil havia portugueses brancos 
europeus, portugueses brasileiros, mulatos, crioulos do país, da costa da Mina, 
de Angola, cabras, caboclos ou índios naturais do país, mamelucos, mestiços, 
pretos crioulos e negros da Costa da Mina, Angola, etc., para alertar, ao cabo, 
que “a falta de cuidado nestes artigos pode fazer grande mal, porque toda a 
gente de cor no Brasil clamaria que lhes queriam tirar os direitos de cidadão 
e de voto; é por isso que eu digo que a palavra português no Brasil é equí-
voca; concluo, pois, que se deve tirar toda a dúvida nos artigos adicionais, ou 
mesmo aqui; porque todos aqueles habitantes do Reino do Brasil seguem a 
mesma religião, falam a mesma língua, obedecem ao mesmo Rei, abraçam e 
defendem a mesma Constituição livre”.40

Ao exemplificar como a palavra português no Brasil é equívoca, 
trazendo para o primeiro plano a grande massa de colonizados41 produzida 
pela colonização, a fala de Cipriano Barata revelava não só a diversidade de 
elementos constitutivos da parte americana da Nação portuguesa, os quais 
podiam emergir em decorrência da concepção de nação com a qual operava, 
mas sobretudo um conteúdo caracterizado por uma infinidade de contradi-
ções sociais e raciais. 

O momento em que Cipriano Barata discursava nas Cortes portuguesas 
- agosto de 1822 - coincidia com o momento em que Evaristo da Veiga 
diferenciava a Gente Brasileira daquela Portuguesa, nos versos do Hino 
Constitucional Brasiliense. A constituição brasiliense fazia emergir os brasi-
leiros. Propondo-se a conter todos aqueles que aderiam a uma causa, o novo 
conteúdo atribuído a brasileiro apresentava-se mais abrangente do que brasi-
liense, e parecia oferecer-se a todas as castas enumeradas por Barata. 

Ao enunciar de modo explícito o novo significado de um antigo nome 
- “Brasileiro é para mim todo o homem que segue a nossa causa, todo o que 
jurou a nossa independência”42 -, José Bonifácio abria caminho para a cons-
tatação de Auguste de Saint-Hilaire - “Havia um país chamado Brasil; mas 
absolutamente não havia brasileiros”43. 

37
Cf. Ilmar Rohloff de Mattos. “Um ‘País Novo’: 
a formação da identidade brasileira e a visão 
da Argentina”. In: A visão do outro: seminá-
rio Brasil-Argentina. Brasília: FUNAG, 2000.

38
Cf. Ilmar Rohloff de Mattos. “Nem liberal nem 
corcunda: D. Pedro I no imaginário da boa 
sociedade imperial”. In: D. Pedro: Imperador 
do Brasil, Rei de Portugal. Do absolutismo 
ao liberalismo. Porto: Actas do Congresso 
Internacional, 2001. 

39
Cf. Ilmar Rohloff de Mattos. O tempo saqua-
rema. A formação do Estado imperial.

40
Citado por José Honório Rodrigues. 
Independência: revolução e contra-revo-
lução. A evolução política. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1975, p. 115.

41
A respeito dos colonizados, cf. Ilmar Rohloff 
de Mattos. O tempo saquarema. A formação 
do Estado imperial.

42
Cf. Octaciano Nogueira. Obra política de José 
Bonifácio. Brasília: Senado Federal, 1973, p. 
86.

43
Auguste de Saint-Hilaire. Viagem pelas pro-
víncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1975.
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No Teatro da Corte
Os acontecimentos dos anos de 1821 e 1822 transformaram uma parte da 
Monarquia lusa em um corpo político independente - o Império do Brasil. Eles 
já foram caracterizados por um eminente historiador como uma “guerra civil 
portuguesa”; deles, diz um outro, teria resultado, no entender de muitos, “um 
desquite amigável entre os reinos unidos”, sem deixar de ressalvar, porém, 
que não há desquite perfeitamente amigável.44. Se a primeira caracterização 
- que recupera a imagem que muitos dos contemporâneos faziam da eman-
cipação política como uma espécie de arranjo entre os portugueses daquém 
e dalém mar - sublinha uma fratura irreversível, da qual emergiriam os “cida-
dãos brasileiros”, a segunda possibilita que se perceba tal separação como o 
derradeiro acordo referido a uma concepção dinástica de império, prenun-
ciando uma outra já diversa. 

No Rio de Janeiro - nos salões da Corte e nas ruas; nas lojas maçônicas, 
nos teatros e na praça pública; por meio de palavras, gritos e gestos, além das 
centenas de papéis incendiários, manuscritos, impressos e dos onze jornais 
que circulavam em 1821, propiciadores da constituição de uma opinião 
pública45 -, as notícias chegadas de Lisboa, dando conta da atuação das 
Cortes, eram interpretadas como a ameaça de uma “escravização”, conforme 
revelavam os versos de Evaristo ao associar a constituição brasiliense ao 
rompimento dos grilhões de uma escravidão. Porém uma escravidão que se 
diferenciava daquela outra baseada na relação entre o senhor e o escravo, 
definidora, por sua parte, do caráter da sociedade, então remetida para o 
âmbito do Governo da Casa - a “outra cidade” -, ao mesmo tempo em que, 
ainda mais uma vez, punha em destaque o Governo do Estado46, do que 
decorria a transformação do escravo no primeiro dos estrangeiros do novo 
corpo político.

Mas era uma interpretação que, naqueles meses cruciais, aparecia como 
o argumento principal que buscava resguardar a posição de autonomia do 
Reino do Brasil no conjunto do Reino Unido, e assim também preservar sua 
posição ainda privilegiada - em particular a da cidade do Rio de Janeiro. Um 
argumento que transparece, em um primeiro momento, nas discussões a 
respeito da permanência ou do retorno da Família Real para Portugal, contra-
pondo Tomás Antônio de Vila Nova Portugal ao Conde de Palmela, absolu-
tistas a constitucionalistas47; e, em um segundo momento, na decisão do 
Príncipe-Regente de ficar no Brasil, em 9 de janeiro de 1822, reafirmada por 
ocasião tanto da criação do Conselho de Procuradores Gerais das Províncias 
do Brasil, em 16 de fevereiro de 1822, quanto da convocação de uma Assem-
bléia Geral Constituinte e Legislativa composta por deputados das Provín-
cias do Brasil, em 3 de junho de 1822, decisões que contrapunham o grupo 
político de José Bonifácio, orientado por uma concepção política de cunho 
“aristocrático”, ao de Gonçalves Ledo, que se distinguia por uma concepção 
“democrática”, o Apostolado ao Grande Oriente do Lavradio48.   

Um argumento que ainda possibilitava que aflorassem concepções 
variadas de soberania, referidas a projetos diversos. E, muito rapidamente, 
concepções e projetos transbordavam dos salões da Corte para a praça 
pública, das lojas maçônicas para os jornais, não só procurando ampliar o 
espaço e o número de participantes das discussões - “... só me proponho a 
escrever para aquela classe de Cidadãos que não freqüentaram estudos”, 
afirmava o cônego Francisco Vieira Goulart, redator de O Bem da Ordem, 
em 1821 - como também, por vezes, confundindo, de modo extremamente 
preocupante para muitos, as concepções de liberdade e igualdade, conforme 
alertava o responsável pelo O Conciliador do Reino Unido, em março de 1821, 
muito provavelmente tendo em mente os sucessos da Praça do Comércio 
algumas semanas antes: “Bem dirigir a opinião pública a fim de atachar os 
desacertos populares, e as efervescências frenéticas, de alguns compatriotas, 
mais zelosos que discretos, e que antes preferem arder a luzir”.49

44
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Holanda. “A herança colonial: sua desagrega-
ção”. In: - (org.) História Geral da Civilização 
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Melhoramentos, 1962.
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Cf. Marco Morel e Mariana Monteiro de 
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pendência (1820-1822). Rio Janeiro: Revan/
FAPERJ, 2003.  
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Concepções diversas de soberania que não conseguiam deixar de estar 
necessariamente referidas a uma herança. E se a herança conformava, em 
larga medida, o campo de possibilidades no qual se movimentavam os seus 
herdeiros, ela também não deixava de crescer com eles. E dentre os inúmeros 
herdeiros encontrava-se o próprio Príncipe D. Pedro. 

Quando, em outubro de 1821, circularam boatos de que se pretendia 
aclamá-lo imperador, Dom Pedro lançou um manifesto aos fluminenses 
advertindo-os do “delírio” e jurando morrer por “três divinais coisas”: a reli-
gião, o rei e a constituição. Não obstante, expressando os rumos da “guerra 
civil”, sua atitude aos poucos se modificaria; e, nesse movimento, a herança 
também iria se lhe impor: a questão da soberania cruzar-se-ia com a da 
preservação de um vasto território, colocando em primeiro plano a definição 
das relações entre as províncias e o Rio de Janeiro, e desaguando na opção 
por um nome.

Ao “Fico” seguiu-se a organização do Ministério de 16 de janeiro, proje-
tando a figura de José Bonifácio. 

Por ter em consideração o progressivo afastamento das províncias 
setentrionais do governo do Rio de Janeiro, desde o início do ano de 1821, 
o Andrada recomendaria aos Governos Provisórios, por meio da Decisão de 
Governo de 30 de janeiro, que promovessem a união de todos as províncias 
com sujeição à Regência de S. A. Real50. 

Tendo tido conhecimento de que João Soares Lisboa proporia, nas 
páginas do Correio do Rio de Janeiro, a convocação de uma assembléia 
constituinte para o Brasil, o Andrada sugeriu ao Príncipe Regente, de modo 
coerente com suas concepções de cunho “aristocrático”, que criasse um 
Conselho de Procuradores Gerais. D. Pedro aceitou a sugestão, “...porquanto de 
outro modo este rico e vasto Reino do Brasil ficaria sem um centro de união 
e força, exposto aos males da anarquia e da guerra civil, e desejando Eu, para 
utilidade geral do Reino Unido e particular do bom povo do Brasil...”51.  

De modo a reforçar a autoridade do Príncipe e reafirmar o papel de 
cabeça do Rio de Janeiro, outras Decisões do Governo, sempre por inspiração 
de José Bonifácio, ordenavam que o Rocio do Rio de Janeiro passasse a se 
denominar “Praça da Constituição”; que não se desse execução a nenhum 
decreto das cortes portuguesas sem o “Cumpra-se de Sua Alteza Real”; e que 
sendo o Príncipe Regente Defensor Perpétuo do Reino do Brasil também o 
era da Província Cisplatina “no mesmo Reino incorporada”52. Todavia, como 
expressão dos projetos em disputa, assim como da posição singular daquela 
unidade política, um decreto de 20 de julho determinava que todas as pessoas 
residentes naquela província que se tivessem comprometido pelo seu patrio-
tismo e brio nacional fossem “atendidas e consideradas como naturais do 
Brasil, gozando dos mesmos foros e privilégios que a estes forem concedidos 
pela futura Constituição Política deste Reino”53. 

Mas do Príncipe Regente acercavam-se também os “democratas”. Defen-
sores intransigentes da convocação de uma assembléia constituinte para o 
Reino do Brasil, eles teriam sua atuação, igualmente, demarcada por uma 
herança. O decreto de 3 de junho de 1822, convocando uma Assembléia Geral 
Constituinte e Legislativa composta de Deputados das Províncias do Brasil, 
afirmava - nas palavras do Revérbero Constitucional Fluminense, o jornal 
redigido por “dois brasileiros amigos da nação e da pátria”, Joaquim Gonçalves 
Ledo e Januário da Cunha Barbosa - a soberania do Povo, pois “nem queremos 
ser escravos nem o príncipe quer ser despótico”, e era apresentado aos 
“portugueses das quatro partes do mundo” quer como a possibilidade de 
preservação do Reino Unido, quer como a garantia da “desejada e necessária 
reunião de todas as províncias do Brasil”54.

Uma outra folha - O Macaco brasileiro - saudaria o dia 3 de junho como 
“o maior dia para o Brasil[...]o dia natalício da sua regeneração política”. Mas, 
o que se apresentava também como a tentativa de fundar uma memória 
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54
Citado por Lúcia Maria Bastos Pereira das 
Neves. Op. cit., p. 353. 
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seria logo contestado, no Rio de Janeiro e nas províncias. Como foi o caso do 
jornal baiano O Analisador Constitucional que questionava se D. João VI havia 
consentido a convocação daquela assembléia, desafiando que se D. Pedro 
“quer ser rei só do Brasil, declare-o de uma vez, para conhecermos que é o 
primeiro dos reis brasilienses, em cujo nome deve começar a história da nação 
brasílica”55. Para muitos dos estrangeiros aqui presentes, como Mareschal 
- seguidor fiel dos princípios da monarquia absoluta, como o próprio Metter-
nich a quem servia -, a convocação da Assembléia fora obra do “partido 
anárquico”, de João Soares Lisboa, José Clemente Pereira, Januário da cunha 
Barbosa e Joaquim Gonçalves Ledo.

Para os “democratas”, porém, o decreto de convocação era a vitória 
mais significativa das tentativas de trazer o Povo - a representação política 
da boa sociedade, isto é, daqueles que eram livres e proprietários de escravos, 
representavam-se como brancos, e não se confundiam com a plebe - para o 
primeiro plano da cena política. Para eles, o Povo era identificado à vontade 
da maioria, pressupondo uma igualdade que se projetava na proposta de 
eleição direta e repudiava a representação por uma porção qualificada.

Quando, pouco mais de um mês depois, por ocasião da reunião do 
Conselho de Procuradores, Joaquim Gonçalves Ledo se dirigiu ao Prín-
cipe-Regente para reafirmar sua posição e solicitar licença para dirigir-se 
aos seus constituintes, por meio de seu jornal, ele defendeu, novamente, 
a eleição direta para a escolha dos representantes do Povo. Argumentava, 
então: “Senhor. Quando o Povo tem uma vez pronunciado seu juízo, é uma 
necessidade do Governo conformar-se com ele. Ousarei dizer a V. A. R. que 
é uma verdade quase dogmática no Regime Constitucional. “Quem governa 
com o Povo, governa com a força”. O Povo tem já no objeto de que se trata 
expendido os seus sentimentos. - Nomeação Direta -. É do meu dever acon-
selhar a V. A. R. que se não oponha à corrente impetuosa da opinião pública: 
não se irritem ânimos que começam a acalmar-se. Soam ainda os longos e 
veementes discursos acabados de recitar nas Cortes de Portugal a favor das 
eleições diretas. O congresso de Lisboa só aberrou da estrada constitucional 
quando tratou do Monarca, e do Brasil; fujamo-lhes dos erros mas não 
desprezemos o que ele fez de bom e nos é adaptável. O Povo de Portugal 
não é mais instruído que o do Brasil[...] Eu nunca chamarei deliberação bem 
entendida aquela em que se confundirem os direitos dos homens com as suas 
faculdades físicas ou morais. A vontade do maior número deve ser a lei de 
todos. O maior número pede as eleições diretas, a Lei as deve sancionar. Só 
por elas é que se pode dizer que o Povo nomeou os seus representantes; de 
outro modo são os representantes da porção que se intitula seleta. Provera a 
Deus que o Brasil não se ressentisse desse modo de eleições!”56

O decreto de convocação não deixava de enfatizar alguns dos princí-
pios caros aos “democratas”; todavia, ele não se esquivaria de hierarquizar 
as razões de uma convocação, assim como as forças que por ela haviam 
se empenhado, do que resultava um deslocamento da significação que os 
“democratas” atribuíam a Povo, por meio da reafirmação de hierarquias. Ele 
não deixaria de se referir também a uma herança que possibilitava demarcar 
uma autonomia: “Havendo-me representado os Procuradores Gerais de 
algumas Províncias do Brasil já reunidos nesta Corte, e diferentes Câmaras, e 
Povo de outras, o quanto era necessário, e urgente para a mantença da Inte-
gridade da Monarquia Portuguesa, e justo decoro do Brasil, a Convocação de 
uma Assembléia Luso-Brasiliense, que investida daquela porção de Soberania, 
que essencialmente reside no Povo deste grande, e riquíssimo Continente, 
Constitua as bases sobre que se devem erigir a sua Independência, que a 
Natureza marcara, e de que já estava de posse, e a sua União com todas as 
outras partes da Grande Família Portuguesa...”57  

A impossibilidade da manutenção da autonomia e do exercício de uma 
preponderância no Reino Unido - uma “escravização”- conduziu à eman-
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Idem, p. 352 e p. 355, respectivamente
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Citado por José Honório Rodrigues. 
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lução. A evolução política. Rio de Janeiro: 
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57
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cipação política. Naquela oportunidade, os diferentes nomes - Brasil [o 
genérico nome de...]; Reino do Brasil; Império do Brasil - já não podiam 
coexistir; opunham-se, porque não deixavam de exprimir projetos polí-
ticos concorrentes. A opção por Império do Brasil resgatava uma herança; 
expressava o primeiro momento de triunfo de um projeto; revelava como os 
herdeiros eram também construtores; reafirmava o papel da cidade do Rio 
de Janeiro como cabeça; e evidenciava, sobretudo, como uma denominação 
distinguia-se, desde então, por enfeixar uma pluralidade de significações.  

No momento em que um continente parecia começar a encontrar o seu 
novo conteúdo, Vasconcelos Drumond, um correligionário de José Bonifácio, 
comentaria que não conhecia outro exemplo de uma revolução que tivesse 
preservado tantos privilégios. Uma revolução que não tardava em inscrever-se 
na alma e no corpo de cada um dos brasileiros, quer por meio dos versos de 
Evaristo da Veiga - “ou ficar a Pátria livre ou morrer pelo Brasil”-, quer por 
meio da ação política de José Bonifácio - como o revela o decreto que deter-
minava, já no dia 18 de setembro de 1822, que “todo o português europeu, 
ou o brasileiro, que abraçar o atual sistema do Brasil, e estiver pronto a 
defendê-lo usará por distinção a flor verde dentro do ângulo de ouro no 
braço esquerdo, com a legenda Independência ou Morte”, impondo aos que 
não o fizessem a saída do território do Império em determinado período de 
tempo, transformando assim os portugueses no segundo dos estrangeiros do 
novo corpo político58. 

Entre a Aclamação de D. Pedro como Imperador constitucional e 
defensor perpétuo do Brasil, realizada no Campo de Santana no dia 12 
de outubro, e a cerimônia de Coroação, na Capela Imperial, no dia 1º de 
dezembro de 1822, o poder dos Andradas - em particular o de José Bonifácio 
- se expandiu de modo imperial, provocando o afastamento dos “democratas” 
da cena política, não raro por meios violentos. 

A Coroação foi majestosa. O plano do cerimonial não deixava de revelar 
o projeto que ia se impondo, em um momento novo. Adotaram-se partes 
do que tivera lugar na sagração de Napoleão I, combinadas com o que se 
praticava na Áustria, inclusive a cerimônia da Hungria de fender o ar com a 
espada59. 

A cerimônia se desdobraria na representação extraordinária dada no 
teatro da Corte, uma vez que, - como anotaria J. B. Debret - “não podia o 
teatro permanecer estranho a esse movimento”. Afinal, naqueles dias, “via-se 
a energia nacional dividir-se entre os preparativos suntuosos da coroação e as 
atividades militares destinadas a rechaçar do território imperial os exércitos 
portugueses ainda refugiados em alguns pontos do litoral”. Ele fora encarre-
gado de pintar o novo pano de boca, “cujo bosquejo representava a fidelidade 
geral da população brasileira ao governo imperial”, e seria aprovado por José 
Bonifácio60.

A representação na representação - saudada “por aplausos prolongados 
... [que] completaram esse dia de triunfo”- somava-se a um conjunto de deci-
sões, medidas e propostas que, desde então, anunciavam uma expansão de 
cunho imperial e perseguiam uma unidade. Uma expansão e uma unidade 
possíveis de serem concretizadas porque referidas à ação de uma autoridade 
única e centralizada, capaz de restaurar o princípio aglutinador - o mesmo 
que teria impedido a desertificação e a decadência do velho Reino português, 
conforme enunciara Andrada, como um filósofo, em sua Memória de 1815. 
Mas uma representação que também punha em destaque os elementos que 
tornavam possível, àquela autoridade única e centralizada, uma ação regene-
radora: paulistas e mineiros, em plano destacado; índios armados e soldados 
brasileiros; uma família negra; caboclos ...

Decisões como a criação de um escudo de Armas, de modo a também 
“honrar as 19 Províncias compreendidas entre os grandes rios que são os 
seus limites naturais, e que formam a sua integridade”; da Ordem Imperial do 
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Cruzeiro; e de uma Guarda de Honra, composta de três esquadrões: do Rio de 
Janeiro, São Paulo (reunião em Taubaté) e Minas Gerais (reunião em S. João 
del Rei). E ainda a elevação à categoria de cidade de todas as vilas que fossem 
capitais de províncias, ao mesmo tempo em que concedia títulos honoríficos 
às povoações de Vila Rica, São Paulo, Itu, Sabará e Barbacena, por sua “reso-
lução de sustentar, ainda à custa dos maiores sacrifícios, os direitos inauferí-
veis dos povos do Brasil contra os seus declarados inimigos”61. 

Medidas que objetivavam, prontamente, fazer coincidir o novo corpo 
político com os limites do vasto território apropriado como uma herança, o 
que de imediato se desdobrava nas “atividades militares destinadas a rechaçar 
do território imperial os exércitos portugueses ainda refugiados em alguns 
pontos do litoral”, nas palavras de Debret. Discorrendo sobre os aconteci-
mentos no Pará, José Bonifácio dizia, em abril de 1823, que “...não podia o 
Pará separar-se impunemente do todo a que pertence, nem S.M. consenti-lo, 
depois de ter jurado a defesa, e conservação dos direitos de seus fiéis súditos, 
e da integridade do território do Império”62. 

O triunfo das forças imperiais não representava apenas a expulsão 
das tropas fiéis às Cortes portuguesas das províncias conflagradas; a Guerra 
de Independência significava também a primeira tentativa de expansão do 
Império do Brasil, com o objetivo de ligar aquelas províncias a um projeto 
político gestado no Rio de Janeiro, de modo que compartilhassem de uma 
identidade política diversa - brasileiros.

Medidas e decisões que sublinhavam o papel e o valor do conjunto de 
forças que tornaram possível o rompimento com as Cortes portuguesas e, 
agora, sustentavam uma expansão. E, dentre elas, ao lado daqueles interesses 
presentes no Rio de Janeiro, destacavam-se paulistas e mineiros, motivando 
a decisão do governo imperial de autorizar “uma subscrição para um monu-
mento à Independência do Império no sítio denominado Ipiranga”63.   

Medidas e decisões que se somavam às propostas, de José Bonifácio, de 
incorporação dos índios bravos e dos negros escravizados a uma nova nação 
- a nação brasileira -, expostas em memórias64 apresentadas à Assembléia 
Constituinte. Eram também expressão da estrita filiação do velho Andrada, 
cristão e filantropo, à tradição do reformismo português. A civilização 
dos índios bravos e a emancipação dos negros escravos, ainda que gradual, 
constituíam-se em condição para evitar uma “escravização”: “Se o antigo 
despotismo foi insensível a tudo, assim lhe convinha ser por utilidade própria: 
queria que fossemos um povo mesclado e heterogêneo, sem nacionalidade, 
e sem irmandade, para melhor nos escravizar. Graças aos céus, e à nossa 
posição geográfica, já somos um povo livre e independente. Mas como poderá 
haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente habi-
tado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos?”65.  

Tendo como pano de fundo uma tradição, a figura de José Bonifácio 
não deixava de contrastar, sublinhando semelhanças e diferenças, com a de 
Gonçalves Ledo, que em certa ocasião, nas páginas do Revérbero Constitu-
cional Fluminense, dissera ser uma nação “a reunião dos povos, que obedecem 
à mesma lei e ao mesmo sistema de governo. As classes privilegiadas, que 
gozam de foros e exceções de lei, não constituem nação, são pequenas 
frações da grande massa, em que só reside a força, o poder e a soberania”66.

No essencial, a constatação de Saint-Hilaire permanecia viva, revelando 
a outra face de uma herança. A independência política criara a liberdade 
frente à dominação metropolitana; mas não fora capaz de gerar uma unidade, 
do ponto de vista de uma nação moderna, constituída por indivíduos livres 
e iguais perante a lei e partícipes de uma mesma comunidade imaginada67. 
Elementos de fundo racial, social e cultural combinavam-se, de modo original, 
aos atributos de liberdade e propriedade no estabelecimento de fronteiras, 
embora não inteiramente impermeáveis, entre a boa sociedade, o povo mais 
ou menos miúdo e a massa de escravos. A liberdade do corpo político combi-
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nava-se às hierarquizações que presidiam não só as relações entre aqueles 
três segmentos da sociedade, mas também no interior de cada um deles, 
atribuindo lugares e determinando papéis e funções às pessoas e coisas 
(entenda-se, os escravos) que os constituíam. A liberdade política não apenas 
não se desdobrara em unidade; ela repelia a igualdade, deixando-se guiar por 
um sentimento aristocrático que se apresentava como uma espécie de gramá-
tica para todos aqueles que reproduziam, a cada instante, as hierarquias e as 
práticas hierarquizantes que definiam a sociedade. 

Contudo, a questão da unidade insistia em se colocar quase que exclusi-
vamente sob o aspecto da manutenção de um território, como condição para 
conter em sua integridade o novo corpo político em construção. Reunida a 
Assembléia Constituinte, aquela face da herança nortearia grande parte das 
discussões do projeto constitucional. 

“O terreno e a população; o Território e os Cidadãos seus habitantes, são 
as duas idéias simples, que formam a complexa de Reino, Império ou Nação: 
esta jamais se pode conceber sem aquelas”, afirmava Montezuma, na sessão 
de 17 de setembro. Assim se apresentava a questão do território, logo por 
ocasião da discussão do artigo inicial que tratava dos limites do vasto Império 
do Brasil. Às propostas de uma definição explícita dos seus limites, entendida 
como fundamental para a preservação de uma herança, contrapunham-se 
não só os que alegavam a impossibilidade de fazê-lo, em decorrência das 
insuficientes informações disponíveis, assim como os que, como Montezuma, 
sustentavam que “somente se deve designar as partes de que se compõe, 
nomeando as Províncias; feito isto com a declaração que se acha no Art. 3º de 
que a Nação não renuncia ao direito que possa ter a quaisquer outras posses-
sões”68. O que não só parecia repetir a formulação de Hipólito José da Costa, 
no número inicial do Correio Braziliense, como também deixava transparecer 
a lógica imperial que informava seu argumento, ainda que em um quadro 
radicalmente diverso. 

Ela se desdobraria, de modo quase inevitável, nas discussões a respeito 
das relações entre as províncias e a cabeça do novo Império. A solução fede-
rativa proposta para a Cisplatina seria recuperada por aqueles que defendiam 
uma organização federativa também para o novo império, os quais não raro 
argumentavam que ao governo do Império, no momento em que se desenro-
lavam os acontecimentos relacionados à Guerra de Independência, faltavam 
“forças” e “direito” para obrigar as províncias a uma união, caso as mesmas 
optassem pela separação, e que agir ao contrário, seria demonstrar um despo-
tismo semelhante ao das Cortes de Portugal em relação ao Brasil69. 

Diversa não poderia deixar de ser a compreensão de José Bonifácio. Em 
pronunciamento no dia 15 de junho, às vésperas da queda do ministério e de 
sua passagem para a oposição, ele se esforçava por identificar as diferentes 
tendências políticas. Afirmava, então: “brasileiro é para mim todo homem 
que segue a nossa causa”, estabelecendo, assim, uma distinção entre “não 
separatistas” e “separatistas”. Estes - isto é, os brasileiros - dividiam-se em 
corcundas, republicanos, monarquistas constitucionais e federalistas. Se 
os corcundas “querem a separação, mas não a liberdade”, os republicanos não 
entendem “que o Brasil por voto unânime não quisesse ser república”; e os 
monárquico-constitucionais que “fitam suas vistas na felicidade do Estado, 
não querem democracias nem despotismo”, enquanto os defensores da fede-
ração - “bispos sem papa” - queriam “um governo monstruoso; um centro 
de poder nominal, e cada província uma pequena república, para serem nelas 
chefes absolutos, corcundas despóticos”70. Na concepção do Andrada, a 
preservação de uma herança em sua integridade implicava a centralização 
política, e a esta associava-se não apenas a monarquia constitucional - “a 
liberdade bem entendida, e com estabilidade” -, mas sobretudo a idéia imperial. 

A herança impunha-se, assim, a quase todos os componentes da boa 
sociedade: na cabeça do novo corpo político e nas províncias que o compu-

68
Diário da Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil. V. III.(edição 
fac-similar) Brasília: Senado Federal, 1972, p. 
10. Sessão de 15 de setembro de 1823. 

69
Idem, p. 36. Sessão de 17 de setembro de 
1823.

70
Diário da Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil. V. II. (edição 
fac-similar) Brasília: Senado Federal, 1972, p. 
98. Sessão de 15 de junho de 1823.



23 almanack braziliense n°01 maio 2005forum

nham; nos salões da Corte, na Assembléia Constituinte e na imprensa de 
opinião. Uma herança que gerava sentimentos diversos e apropriações dife-
renciadas. 

Ela se constituiria em argumento poderoso de oposição ao governo 
de Dom Pedro I. Ao comentar, em 1824, o projeto de Constituição, que o 
imperador submetia à apreciação e juramento das câmaras municipais, Frei 
Caneca sustentava ser aquela herança condição para dissociar em definitivo o 
Brasil de Portugal. Reforçando os argumentos que acabariam por conduzir à 
Confederação do Equador, dizia que, além do projeto não determinar “positiva 
e exclusivamente o território do império”, deixando assim a possibilidade de 
uma união com Portugal, o imperador havia jurado “a integridade e indivisibi-
lidade do império”, [mas] “não jura a sua independência”71.

Em sua contundência na defesa de um corpo político em construção, os 
argumentos do frei não deixavam de operar também com aquela herança: um 
nome, um território, um projeto de nação.

Uma Expansão Para Dentro
Nada além de uma simples coincidência, a Confederação do Equador situ-
ando-se entre o início do eclipse político do velho Andrada e a parte final do 
período de “recolhimento e de íntima preparação” de Evaristo da Veiga, anun-
ciando sua projeção na vida política72. Mas uma coincidência que permite 
sublinhar também a mudança no modo de se apropriar de uma herança, que 
deixava de atuar como âncora, e assim assegurando uma continuidade, para 
se apresentar, sobretudo, como uma catapulta, projetando algo novo, que se 
expressaria em uma mudança radical do significado atribuído ao Império do 
Brasil - isto é, à própria noção de império.

O antigo nome, que permanecia para designar o novo corpo político, 
tinha o poder de emocionar a muitos, suscitando orgulho e esperança. Não 
deixava de insinuar, porém, uma certa continuidade em relação à ordem 
anterior, até mesmo porque no centro dos acontecimentos daqueles anos, 
tidos como decisivos, encontrava-se muitas vezes o próprio herdeiro do trono 
português. E tal expressava-se em temor, intranqüilidade e insegurança a 
respeito do futuro do novo corpo político; assim como em sentimentos de 
fundo nativista que motivariam, quase três décadas depois, o comentário 
arguto de um panfletário de que “o caráter das primeiras lutas do Brasil 
pode antes ser considerado social do que político; o espírito democrático não 
aparecia em primeira linha, em primeira linha estavam os ciúmes nacionais”.73

Os acontecimentos do Primeiro Reinado revelam tais sentimentos, no 
encaminhamento dado às questões relativas a sua organização interna e à 
condução dos negócios externos. Cuido, resumidamente, de cada uma dessas 
questões tendo em vista a compreensão daquela mudança radical de signifi-
cado. 

A questão da organização interna, em primeiro lugar. A presença do 
constitucionalismo - cuja força era potencializada à medida que a atuação 
política do primeiro imperador parecia revestir-se, aos olhos de seus oposi-
tores, de um sentido inequívoco - possibilitava que fossem solapadas as bases 
tradicionais do poder do soberano, ligadas às práticas do Antigo Regime, o 
que repercutia no próprio fundamento do Império. Revelam-no, entre outras, 
as seguintes medidas: a Resolução de 17 de julho de 1822, que suspendia 
toda e qualquer concessão de sesmarias, afetando a lógica do poder territo-
rialista; a lei de 1º de outubro de 1828 que “dá nova forma de Câmaras Muni-
cipais, marca suas atribuições, e o processo para sua eleição e dos Juízes de 
Paz”, e ao transformar as câmaras em corporações meramente administrativas, 
alterava significativamente a relação entre soberano e povo; e a organização 
do Poder Judiciário, na qual assumiam relevo a criação do Supremo Tribunal 
de Justiça e a promulgação do Código Criminal em 1830, quebrando o mono-
pólio da justiça pelo soberano74.  
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Os negócios externos, agora. Neles, o reconhecimento da independência 
e a questão da Província Cisplatina assumem uma importância singular, 
sendo acompanhados pelo incidente de Chiquitos. No primeiro caso, o papel 
inconteste coube ao Império britânico, e especificamente ao Foreign Office 
sob a liderança de George Canning. A diplomacia britânica expulsaria o novo 
império das terras africanas, por meio do tratado firmado entre Dom Pedro I 
e seu pai, Dom João VI, que reconhecia a independência do Brasil, e do qual 
ela aparecia como fiadora. Punha-se um freio, assim, à crescente presença 
do Reino do Brasil no continente negro desde 1816, e frustrava-se o plano 
de tornar Angola independente, incorporando-a ao Império do Brasil.75 Os 
interesses expansionistas do capitalismo, que atingiriam seu ponto máximo 
sob o imperialismo, conflitavam abertamente com os interesses expostos por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos em discurso no Senado em abril de 1843: “A 
África civiliza a América”.76  

O incidente de Chiquitos, ocorrido no primeiro semestre de 1825, refor-
çaria a percepção, presente entre as novas repúblicas da América hispânica, de 
que o imperador do Brasil estava envolvido em uma conspiração arquitetada 
pela Santa Aliança com propósitos restauradores. O desfecho do episódio não 
alteraria esta percepção, até mesmo porque a situação da Cisplatina perma-
necia indefinida, o que faria com que a política imperial relativa àquelas 
repúblicas se mostrasse cautelosa, desde então, evitando tanto apresentar-se 
com intenções expansionistas quanto um completo isolamento na América, 
sobretudo porque as expectativas a respeito da implantação de outros regimes 
monárquicos diminuíam progressivamente77.

No que diz respeito à questão da Cisplatina, o papel da diplomacia britâ-
nica não seria menos decisivo, intermediando a paz entre o Império do Brasil 
e a República das Províncias Unidas do Rio da Prata, por meio da criação da 
República Oriental do Uruguai. A derrota das forças militares de Dom Pedro 
I em Ituzaingó revelava a incapacidade de um imperador expandir espacial-
mente os seus domínios, atestando uma impossibilidade.78 

Mas não apenas ali. O mesmo ocorria no continente africano, e em 
ambos os casos o papel do Império britânico fora decisivo. E, desde então, o 
novo Império do Brasil adquiria uma marca distintiva: a impossibilidade de 
um domínio ilimitado em termos espaciais.

“Queremos a Constituição!”, enfatizara Evaristo da Veiga. A combinação 
entre os acontecimentos referidos à organização interna e os relacionados aos 
negócios externos criava um campo de possibilidades radicalmente diverso, 
que interferia nos projetos que se apresentavam, ao mesmo tempo em que 
por eles era, ao menos em parte, definido. Condições diversas que se expressa-
riam em uma relação diversa entre um continente - o vasto território - e seu 
conteúdo - o corpo político independente e a nação que ele pretendia repre-
sentar. Ou seja: a associação entre Império do Brasil e Nação brasileira ligava 
a noção de império a uma concepção nacional, no mesmo movimento em que 
dissociava aquela noção de uma concepção dinástica. O texto constitucional 
de 1824 documentaria essa nova associação ao sublinhar em seu artigo 6º a 
estreita relação entre cidadania, nacionalidade e território: 

“Art. 6º. São cidadãos brasileiros I. Os que no Brasil tiverem nascido, quer 
sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este 
não resida por serviço de sua nação”.

A trajetória da construção desta nova associação foi longa e tortuosa, 
estendendo-se para além do momento da emancipação política. Ela pressupôs 
a própria construção do Estado imperial, por ser esta a condição necessária 
à existência da nação79. Nesta oportunidade, talvez valha a pena chamar a 
atenção para três outros pontos.

O primeiro diz respeito ao fato de que esta nova associação tornava o 
Império do Brasil também parte de um todo, mas de um modo radicalmente 
diferente da situação anterior - ou seja, não mais como parte da Monarquia 
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portuguesa. Os homens que forjaram a emancipação política e, sobretudo, 
aqueles que empenharam suas vidas na construção do Estado imperial esfor-
çaram-se tanto por inscrever o Império do Brasil no conjunto formado pelas 
Nações Civilizadas, quanto por não permitir que os cidadãos do novo império 
perdessem de vista a pluralidade das nações e Estados - referida, sem dúvida, 
a uma prévia unidade cultural -, como condição para se obter nela um lugar, 
por meio de um jogo que sublinhava as semelhanças, as diferenças e ainda as 
inversões que cumpriam um papel justificador, como na sentença de Bernardo 
Pereira de Vasconcelos - “a África civiliza a América”.

O segundo deles remete à consideração de que a proposta de associação 
entre Império do Brasil e Nação brasileira - ou, dizendo de outra maneira, 
a representação um Império = um Estado = uma Nação - ocorria em uma 
sociedade de base escravista e que herdara da colonização a convivência 
forçada entres três grupos étnicos. As diferenças e hierarquizações entre a 
boa sociedade - aqueles que eram livres, proprietários de escravos e repre-
sentavam-se como brancos -, a plebe - aqueles que eram livres, não eram 
proprietários de escravos e eram representados nem como brancos nem como 
negros - e os escravos - aqueles que eram propriedades de outrem e não 
eram brancos - eram construídas a partir dos atributos primários de liberdade 
e propriedade (de escravos), e matizadas por critérios raciais e culturais, o que 
colocava em questão o conceito moderno de nação. 

A rejeição da proposta de José Bonifácio, contida na memória sobre a 
escravatura, significava a opção dos dirigentes imperiais pela manutenção 
da escravidão. Significava, antes de tudo, a opção pela convivência da nação 
brasileira, que estava sendo forjada, com outras “nações” no interior do 
mesmo território unificado e contíguo. Não por acaso, no Rio de Janeiro 
imperial utilizava-se com relativa freqüência a expressão “nação” para iden-
tificar os escravos negros e ameríndios80, embora não se deixasse de discri-
minar entre as “nações de cor” - os escravos nascidos no Brasil - e as “nações 
africanas”, até mesmo porque caso estes se tornassem libertos não se torna-
riam cidadãos brasileiros de acordo com o texto constitucional, ao passo que 
aqueles das “nações de cor” uma vez  libertos não podiam ser eleitores de 2º 
grau. Assim, às diferenças e hierarquias presentes na sociedade correspondiam 
as diferenças e hierarquizações entre a nação brasileira e as demais “nações”, 
pondo em evidência a noção de ordem que também identificaria a experiência 
imperial brasileira. 

A clareza do texto constitucional - “são cidadãos brasileiros os que no 
Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos” - auxilia na caracte-
rização de um terceiro ponto. Por seu intermédio, o território retorna, mas de 
um modo radicalmente diverso: ele não só contribuía para definir quais indi-
víduos estavam habilitados a constituir a nação brasileira, fazendo coincidir a 
extensão do direito de cidadania com sua própria extensão, como servia para 
afirmar um dos elementos que singularizavam o Império do Brasil, uma vez 
que este se encontrava impossibilitado de expandir suas fronteiras espaciais. 
O papel e o valor atribuídos ao território seriam demonstrados sobejamente 
pelo saquarema José Antônio Pimenta Bueno, marquês de São Vicente, duas 
décadas depois da morte de Evaristo da Veiga, ao comentar a Constituição 
de 1824: “o território do Império não constitui somente a sua mais valiosa 
propriedade; a integridade, a indivisibilidade dele é de mais a mais não só um 
direito fundamental, mas um dogma político. É um atributo sagrado de seu 
poder e de sua independência; é uma das bases primordiais de sua grandeza 
exterior”.

E ainda mais. Ultrapassados o período da “Ação” - no qual as expe-
riências referidas ao “princípio democrático” não raro buscavam resgatar 
franquias, foros e privilégios de um regime antigo, ainda que sob uma 
roupagem nova - e o período da Reação - no qual a imposição da ordem 
imperial, muitas vezes por meios excessivamente violentos, faria com que 

80
Cf. Mary C. Karasch. A vida dos escravos no 
Rio de Janeiro, 1808-1850. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2000, pp. 35-66.



26 almanack braziliense n°01 maio 2005forum

muitos a associassem a uma restauração de cunho absolutista -, o momento 
da “Transação” se distinguia por um padrão de relacionamento diverso entre 
o Governo da Casa e o Governo do Estado, a Liberdade e a Autoridade, as 
Províncias e o Governo Geral, o que ensejaria o comentário do marquês de 
São Vicente que “o império é um e único, [...] ele não é dividido em províncias 
senão no sentido e fim de distribuir convenientemente os órgãos da adminis-
tração, de modo que em toda a extensão do país haja centros adequados e 
próximos para o serviço e bem ser dos respectivos habitantes”. Nele, as provín-
cias “não são estados distintos, ou federados, sim circunscrições territoriais, 
unidades locais, ou parciais de uma só e mesma unidade geral. São centros de 
vida, de ordem, e de ação administrativa, partes integrantes do império81 “. 

A associação entre Império do Brasil e Nação brasileira atribuía um 
significado novo à noção de Império, sublinhando uma singularidade. Esta 
consistia tanto no lugar reivindicado para o Império pelos dirigentes imperiais 
no conjunto das Nações civilizadas, o qual se desdobrava numa determinada 
concepção de ordem, quanto na impossibilidade de um domínio ilimitado. O 
que acabava por reservar um valor especial ao território unificado e contíguo, 
elemento fundamental na definição de brasileiro que não mais deveria se 
restringir a uma dimensão política. Mas isto não era tudo. 

A associação entre Império do Brasil e Nação brasileira era propiciada 
pela construção do Estado imperial. E esta construção, por sua vez, impunha 
a própria constituição da Nação. À dominação das demais “nações” somava-
se a direção pelo Governo do Estado daqueles brasileiros em constituição, o 
que implicava um padrão diverso de relacionamento entre aquele governo e 
o da Casa, “quebrando” as identidades geradas pela colonização, por meio da 
difusão dos valores, signos e símbolos imperiais, da elaboração de uma língua, 
uma literatura e uma história nacionais, entre outros elementos. Impossibili-
tado de expandir suas fronteiras, o Estado imperial era obrigado a empreender 
uma expansão diferente: uma expansão para dentro. E aí reside o traço 
mais significativo na construção de uma unidade.

Situados naquela “outra cidade”, com sua fisionomia nova, os dirigentes 
imperiais orgulhosos da construção empreendida pareciam admirar as figuras 
de José Bonifácio e Evaristo da Veiga, três décadas após ter raiado a liberdade 
no horizonte do Brasil.

81
José Antônio Pimenta Bueno, marquês de 
São Vicente. Direito público e análise da 
Constituição do Império. Brasília: Senado 
Federal, 1978, p. 21. 
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Resumo 
O artigo comenta o texto “Construtores e Herdeiros”, de Ilmar Mattos, 
compartilhando com a posição do autor sobre a importância estratégica da 
conjuntura 1828-1831 (perda da Província Cisplatina e a expiração da data 
estipulada pelo Tratado com a Inglaterra que determinava o fim do tráfico 
africano de escravos) como momento de viragem na trajetória da construção 
do estado brasileiro. Procura, em seguida, desdobrar as sugestões propostas 
pelo texto, enfatizando a necessidade de compreender os efeitos paradoxais 
da permanência do tráfico ilícito sobre aspectos essenciais da construção dos 
poderes do Estado: o território, os sistemas de medição e contagem e a fisca-
lidade.

Abstract
The article comments on the text “Builders and Heirs” by Ilmar Mattos, 
sharing the author’s position about the strategic importance of thinking the  
1828-1831 conjuncture as a turning point in the path of the Brazilian state 
building process, due to the territorial loss (the Cisplatine Province) and the 
deadline of the Treaty accorded with Britain prohibiting African slave trade. 
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“Se em algumas coisas nenhum mal resulta de se não realizarem os sonhos 
com que nos embalamos sobre a nossa sorte futura, não é o mesmo quando 
sonhamos rendas que não havemos ter, e decretamos despesas sobre esses 
dinheiros imaginários”
Relatório do Presidente de Província de Minas Gerais, 1844

No debate historiográfico os melhores enigmas são os insolúveis, pois a cada 
vez que os formulamos em novos tempos e contextos eles nos permitem 
refinar os instrumentos do ofício, iluminar ângulos imprevistos e desnudar 
armadilhas semânticas. O peculiar amálgama de continuidades e rupturas 
que caracterizou a formação do estado-nação brasileiro, na primeira metade 
do século XIX, é pródigo na sugestão de tais enigmas, dentre os quais está 
o da denominação Império do Brasil, atribuída à nova unidade política que 
emergiu em 1822. A opção monárquica não basta para explicá-lo, tampouco o 
princípio dinástico, ambos abrigados já na condição de Reino que o conjunto 
de territórios da América Portuguesa desfrutava desde 1816. 

A questão é reposta com agudeza, erudição e refinada elegância no 
texto “Construtores e Herdeiros”, de Ilmar Mattos, especialista cuja obra sobre 
o Estado Brasileiro no século XIX tem sido referência indispensável para toda 
uma geração de historiadores1. Transitando agilmente pelas as armadilhas 
do tema, ele nos convida aqui a repensar o significado da idéia de Império 
no processo de formação do estado-nação brasileiro, revisitando o enigma à 
luz da produção historiográfica mais recente e desafiado pelas inquietantes 
mudanças sistêmicas do mundo contemporâneo, as quais têm suscitado 
novos olhares sobre a relação entre Impérios e nações e têm feito com que a 
idéia de Império volte a ganhar prestígio, na mesma proporção em que aquela 
de estado-nação parece perdê-lo.2 Despido de toda tentação teleológica 
(um “destino” da nação brasileira prefigurado na colônia), são as desconti-
nuidades e as polissemias que seduzem o autor no esforço de reconstituir 
alguns pontos nodais dos significados do Império para a geração que viveu 
a emancipação política do Brasil. Ele utiliza como fio condutor a díade cons-
trução/herança (ela mesma um outro enigma seminal da formação histórica 
do Brasil), o que permite ao mesmo tempo acompanhar as sucessivas meta-
morfoses da noção de Império e balizar as múltiplas possibilidades de relação 
entre o legado e trabalho criador: incorporação, abandono, superação. 

A reflexão acompanha, de início, uma das principais vertentes explica-
tivas do enigma do Império: aquela que enfatiza a incorporação, por parte 
de setores influentes das elites políticas que lideraram o processo de emanci-
pação política no Rio de Janeiro, de um projeto que parece ter seduzido uma 
facção poderosa dentre os que acompanharam o príncipe D. João em sua 
migração para a América, o de que as terras americanas poderiam sediar um 
novo e “poderoso império” português3. A denominação Império atribuída à 
nova entidade política que se emancipou em 1822 seria um legado da Ilus-
tração Portuguesa, reciclado pela geração da Independência, um daqueles 
muitos traços de continuidade dentro da ruptura que caracterizaram o 
processo de formação do estado brasileiro no século XIX, tendo ajudado a 
conferir ao novo ente político um centro, o embrião de uma identidade (um 
nome) e um imaginário territorial4. 

Ilmar Mattos não se detém, porém, nessa dimensão da idéia de Império. 
Ele privilegia, como parte integrante dessa idéia, a vocação para a expansão 
territorial, e identifica-a, no caso em tela, no esforço por obter uma “fron-
teira natural” no Rio da Prata, outro traço de continuidade entre os Ilustrados 
Portugueses e os formuladores políticos da primeira década pós-indepen-
dência do Brasil. Além disso, acrescentando outra fronteira a essa pulsão 

1
Ilmar Rohloff de Mattos, O tempo saqua-
rema. A formação do Estado imperial. São 
Paulo: Hucitec, 1987.

2
Na historiografia portuguesa esta discus-
são tem tido como referência importante a 
obra de Valentim Alexandre, Os sentidos do 
Império: questão nacional e questão colo-
nial na crise do Antigo Regime português. 
Porto: Afrontamento, 1993; na historiogra-
fia brasileira ver, em interpretações distintas, 
Maria de Lourdes Viana Lyra, A Utopia do 
Poderoso Império Portugal e Brasil: basti-
dores da política 1798-1822. Rio de Janeiro: 
Sette Letras, 1994; Luiz Felipe de Alencastro, 
“O Fardo dos Bacharéis”, In: Novos Estudos 
CEBRAP. São Paulo, nº 19, 1987. O tema 
tem sido explorado também pelos estudio-
sos do pensamento ilustrado luso brasileiro. 
Ver Ana Rosa Clocet da Silva, Inventando a 
Nação. Intelectuais ilustrados e estadistas 
luso-brasileiros no crepúsculo do Antigo 
Regime Português: 1750-1822. Tese de dou-
torado. Campinas, Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, 2000.

3
“Decreto do Príncipe Regente de Portugal 
pelo qual declara a sua intenção de mudar 
a corte para o Brasil, e erige uma Regência 
para Governar em sua ausência”, in Correio 
Braziliense ou Armazém Literário (edição 
fac-similar). São Paulo: Instituto Uniemp/
Labjor/Imprensa Oficial do Estado, s/d, p. 5. 
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Ver Maria de Lourdes Viana Lyra, op. cit; e 
também Ana Rosa Clocet, op. cit. 
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Civilização Brasileira, 1964, pp. 131-181. 

expansiva, ele relembra que setores influentes de ambos os lados do Atlântico 
Sul imaginaram, no processo de crise do antigo regime português na América, 
a possibilidade de incorporar parte da costa africana ao Império do Brasil, 
como forma de defender a fonte de abastecimento de mão-de-obra escrava 
das crescentes pressões do Império Britânico5. 

Ambos os projetos expansionistas foram abortados, entre 1828 e 
1831 por força da derrota militar e do veto do Império Britânico. Em 27 de 
agosto de 1828, finalizando uma longa contenda militar sem vencedores, o 
Império do Brasil e a Confederação Argentina assinaram, sob os auspícios 
da Inglaterra, o Tratado do Rio de Janeiro, que dispunha a emergência do 
Uruguai como um novo estado soberano na América do Sul. No que se refere 
à questão da escravidão, ela estava estabelecida já na negociação com a 
Inglaterra que consagrava o reconhecimento da Independência do Império 
do Brasil por parte daquele país (1826), pela qual as autoridades brasileiras 
comprometiam-se a extinguir o tráfico de escravos africanos no prazo de três 
anos. Objeto de penosas negociações e esforços de prorrogação, o tráfico foi 
legalmente banido pelo governo brasileiro pela lei de 7 de novembro de 1831. 
A contenção do expansionismo pela força maior do Império Britânico assinala 
uma periodização fundamental para a re-significação do Império Brasileiro no 
imaginário e na prática política dos construtores/herdeiros, pois impedidos de 
estender seu domínio territorial, seja em direção ao Prata, seja em direção à 
costa africana, restou-lhes um único espaço sobre o qual exercer sua pulsão 
expansiva: apossar-se efetivamente do território, incorporá-lo pelo exercício 
da uma hegemonia política. O argumento sedutor, se corretamente traduzido 
aqui, compõe, através de uma sobreposição engenhosa, as idéias de Império 
e de Estado, pois o Império do Brasil, teria conservado, da veleidade imperial 
herdada, a vocação para expandir-se, mas só podia fazê-lo construindo um 
Estado.

Penso estar sendo fiel ao espírito do texto (embora sem pretender dar 
conta de sua grande complexidade) ao entender que seu ponto de partida 
e de chegada é a cidade do Rio de Janeiro, palco privilegiado de um novo 
aprendizado da política, lugar que, na vertigem da crise, foi sucessivamente 
centro do poder metropolitano, capital de um Reino, periferia de uma revo-
lução liberal, núcleo problemático de um projeto de unidade territorial e de 
enraizamento da monarquia no continente americano. A idéia de Império 
aparece aqui como tintura que fortalece esse centro político e o dota de 
virtualidades expansivas, um Império que é embrião de um Estado.

O texto, dotado de lógica interna irretocável e grande densidade inter-
pretativa, não comporta polêmica, antes convida ao desdobramento de alguns 
dos diversos temas nele tecidos, à maneira dos improvisos musicais. 

Assumindo o significado transcendente da periodização proposta, 
tentemos inicialmente explorar algumas dimensões desse complexo movi-
mento de viragem, efetuado entre 1828 e 1831, quando o Império Brasileiro 
foi forçado a desistir da fronteira natural no Rio da Prata e enfrentou o 
vencimento da data estipulada pelo Tratado com a Inglaterra para por fim 
ao tráfico atlântico de escravos. Ambos foram, junto com a complicação 
da questão dinástica em Portugal, importantes vetores externos da crise do 
Primeiro Reinado, desembocando na Revolução de 7 de Abril e na abdicação 
do primeiro imperador, borrasca política que levou consigo não apenas os 
projetos de expansionismo territorial, mas também, provavelmente aqueles 
de uma versão do Império embutida na possibilidade, ainda que remota, da 
reunião das coroas portuguesa e brasileira, em alguma forma de monarquia 
dual. 

Essas balizas encerraram uma quadra política, o Primeiro Reinado, em 
que a idéia de legado operou em sua eficácia máxima, buscando reunir na 
figura do Príncipe D. Pedro as atribuições e direitos da Coroa Portuguesa, 
incluindo-se o direito patrimonial ao território, a legislação e os fundamentos 



30 almanack braziliense n°01 maio 2005forum

6
Cf. Wilma Peres Costa, “Do Domínio à Nação: 
os impasses da fiscalidade no processo de 
Independência”. In: István Jancsó (org.) Brasil: 
formação do Estado e da Nação, São Paulo: 
Hucitec/Fapesp, 2003

da fiscalidade. Mesmo aí, porém, é necessário mencionar que o traço conti-
nuísta operava em crescente tensão com o princípio novo: a ordem constitu-
cional e a implantação de um sistema representativo, o que acabou por ser 
vetor de uma crise de grandes proporções6. Relembro isso para pontuar que, 
se os vetores externos da crise estão bem delineados acima, sua dimensão 
interna era também de grande intensidade, pois se o esforço de implantação 
de um centro político no Rio de Janeiro contava com advogados poderosos 
e com forças centrípetas de monta (dentre as quais avultavam aquelas 
interessadas na manutenção da escravidão), a “pulsão” em direção ao inte-
rior operava sobre matéria compósita, que emergia de um intenso e volátil 
processo de politização de identidades coletivas, fruto do caráter diversificado 
da herança e da dinâmica litigiosa da partilha7. A visão do projeto vitorioso, 
centrado no Rio de Janeiro, monárquico, mantenedor da unidade territorial, 
com a força avassaladora das coisas que aconteceram, não deve apagar a 
multiplicidade de desenhos possíveis e de imaginários territoriais que riva-
lizavam, e permaneceram rivalizando por algumas décadas, com aquele do 
Império unitário8 

Sublinho esse ponto, não apenas por acreditar no caráter negociado e 
compósito (e não herdado) do resultado, mas para enfatizar, acompanhando 
uma importante sugestão do texto de Ilmar Mattos, a dimensão profunda da 
crise que se avolumou entre 1828 e 1831 e a importância de vê-la em seus 
vetores externos e internos. Assim, é verdade que, no plano interno, abriu-se 
com a Regência um período de intensa criatividade política e institucional 
onde a referida pulsão pela “interiorização” do poder ganhou um novo tônus, 
materializado no ordenamento jurídico, na separação das instâncias geral e 
provincial do poder (e na organização das respectivas instâncias fiscais), em 
suma, em um conjunto impressionante de iniciativas de uma elite política 
que se apropriava do poder e procurava criar e aperfeiçoar seus instru-
mentos9. Tais iniciativas operavam no sentido do ordenamento dos poderes 
do Estado ao mesmo tempo em que eclodiam, nas províncias, rebeliões 
sociais e conflitos de tendência centrífuga, alguns longamente represados no 
processo de emancipação política, outros gerados pelas próprias iniciativas 
de construção institucional. Embora a palavra Império seja mais imponente 
que Estado, é relevante lembrar, um Império designa também historicamente 
formações políticas compósitas, constituídas de partes que se ligam ao centro 
de distintas e heterogêneas maneiras, mantido o laço militar, dinástico e 
fiscal. Insisto nisso para apontar que, quando falamos do caráter imperial do 
Estado Brasileiro que emerge do processo de emancipação política, podemos 
também executar a partitura em tom menor, pontuando não a sua grandeza, 
mas o caráter limitado de seus vínculos internos, núcleo que pulsa em direção 
às extremidades de seu imenso território, buscando penosamente impor-se 
sobre um conjunto justaposto de províncias com escassa sinergia interna. 
Vejamos algumas dimensões desse processo.

A fronteira invisível 
Retomemos por um momento, alguns dos desafios que se colocavam à refe-
rida interiorização do poder para os homens que dele se aproximaram com a 
Regência, a partir do vencimento, em 1831, do prazo estipulado pelo tratado 
com a Inglaterra para o banimento do tráfico de escravos. O viajante inglês 
Robert Walsh visitou o Brasil em 1828-1829, vivenciando o clima político que 
se respirava com a iminência do vencimento do Tratado. Ele descreve, por 
exemplo, a oposição ao Tratado por parte de Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
um dos mais importantes protagonistas da crise política que estava em curso: 
“uma das incongruências de Vasconcelos [diz ele] é que ele defende o tráfico 
de escravos, sendo um dos motivos que o levaram a se indispor contra nós [a 
Inglaterra] o tratado feito com a Inglaterra pela total abolição em curso prazo 
desse tráfico, juntamente com a suposta intenção do nosso país de exigir 

7
Ver István Jancsó e João Paulo G. Pimenta, 
“Peças de um mosaico: apontamentos para 
o estudo da unidade nacional brasileira”. 
In: Carlos Guilherme Mota, (org.). Viagem 
incompleta. A experiência brasileira (1500-
2000). Formação: histórias. São Paulo: Ed. 
SENAC, 2000; Cecília Helena de Salles Oliveira, 
A astúcia liberal. Relações de mercado e 
projetos políticos no Rio de Janeiro (1820-
1824). Bragança Paulista: EDUSF/Ícone, 1999. 

8
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Cortes portuguesas, 1821-1822. São Paulo: 
Hucitec/FAPESP, 1999 e Denis Antônio de 
Mendonça Bernardes, Patriotismo consti-
tucional. Pernambuco, 1821/1822. Tese de 
doutorado. São Paulo, Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, 2002. 
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Murilo de Carvalho, Teatro de Sombras: a 
política imperial. Rio de Janeiro: Ed.Vértice/
IUPERJ, 1988. Para uma interpretação dis-
tinta ver Miriam Dolhnikoff, Construindo o 
Brasil: unidade nacional e pacto federativo 
nos projetos das elites (1820 – 1842). Tese 
de doutorado. São Paulo, Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, 2000.
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seu cumprimento. No dia anterior ao da minha visita, ele tinha apresentado 
uma moção ao conselho geral da província encarecendo a necessidade de 
prorrogar a data estabelecida para a cessação do comércio de escravos”.10 
A posição de Vasconcelos, narra Walsh, envolvia não apenas a questão da 
oportunidade da medida, mas do princípio da defesa da escravidão em si 
mesmo, pois invectiva a posição inglesa dizendo, em discurso à Câmara que, 
“eles [os ingleses] protestam contra a injustiça desse comércio, dando como 
exemplo a imoralidade de algumas nações que o aceitam. Não ficou porém, 
demonstrado, que a escravidão chegue a desmoralizar a tal ponto qualquer 
nação. Uma comparação entre o Brasil e os países que não têm escravos irá 
tirar qualquer dúvida a esse respeito”.11 Robert Walsh também nos dá conta 
que Bernardo “sugeriu que o governo brasileiro deveria entrar em acordo com 
a Inglaterra sobre a prorrogação da lei e incitou o conselho geral da província 
a encarecer a absoluta necessidade de ser feito isso, uma vez que, de acordo 
com a quarta seção do octogésimo artigo da Constituição, a lei não teria 
validade, por não ter sido apresentada à assembléia geral após sua redação e 
antes de sua ratificação”. 12

O alvitre não foi realizado, o que fez com que, em 1831, o mesmo 
Bernardo de Vasconcelos, desta feita como Ministro da Fazenda da Regência, 
ainda invectivasse o Tratado pelos males que ele causava à Nação e ao 
próprio prestígio da Revolução de 7 de Abril, pois “a cessação do Comércio da 
África [afirmava ele], e sacrifícios, que fez a Agricultura para fornecer-se de 
braços, agravaram ainda mais o cancro que já nos devorava. Desmoronou-se 
o edifício; e será a Revolução a causadora do mal? Ou a Revolução somente 
pôs a descoberto a gangrena que existia?[...] Algumas pessoas, que pouco 
profundam [sic] as matérias atribuem á Revolução nosso estado atual; gros-
seiro engano, de que se tem aproveitado a intriga para ilaquear os inexpertos, 
e perturbar a paz do Estado. Não foi a Revolução quem produziu a crise: a 
Revolução não fez mais do que por a descoberto os males que existiam de 
antecedente data, e que há muito corroíam a nossa prosperidade”13. 

Segundo a legislação em vigor no Império, os africanos entrados no 
Brasil, a partir de novembro de 1831, passavam a ser tratados como fruto 
de contrabando, devendo ser postos em liberdade e, em princípio, repa-
triados, pois desta data em diante, a legalidade da escravidão passava a estar 
associada ao nascimento em território do Império do Brasil. É sabido que o 
Tratado não foi cumprido e que o tráfico prosseguiu intensamente até 1850. 
De fato, entraram no Brasil cerca de 1.500.000 cativos, cifra que supera o 
total das entradas realizadas nos três primeiros séculos da colonização,14 o 
que era um efeito não apenas do dinamismo econômico dessas décadas, mas 
do fato de que o tráfico de escravos era um negócio longamente radicado na 
América quando a crise do antigo regime atingiu seu momento de precipi-
tação. 

A isso se referia também D. Rodrigo de Souza Coutinho, na célebre 
memória em que discorria sobre as reformas necessárias para fortalecer os 
fundamentos do “sacrossanto princípio da unidade [...]” do Império: “as rela-
ções de cada Domínio Ultramarino devem, em recíproca vantagem ser mais 
ativas com a Metrópole do que entre si”,15 referindo-se provavelmente a este 
crescente setor do tráfico africano que se fazia de forma bi-polar, escapando 
aos controles (e em parte ao próprio fisco) metropolitano.

Já nas instruções enviadas, em 1779, ao Marquês de Valença, como 
governador da Bahia, a Coroa cogitava em conceder “privilégios, graças ou 
isenções” aos comerciantes portugueses para tentar contornar os “gravís-
simos inconvenientes que podiam resultar a este Reino em deixarmos o 
comércio da Costa d’África entregues nas mãos dos americanos [brasileiros]”. 
Essas compensações se faziam necessárias “para que na concorrência com 
os ditos americanos nos referidos portos de África tivessem os portugueses a 
preferência, da mesma sorte que a capital e seus habitantes o devem sempre 

11
Idem, p. 108

12
Ibidem

13
Brasil, Ministério da Fazenda, Ministro 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Relatorio 
do Anno de 1831 apresentado na Sessão de 
1832 (publicado em 1832), p. 5 

14
Ver Luiz Felipe Alencastro. « La traite Négrière 
et l`unité Nationale  brésilienne ». Revue 
Française d`Histoire. d`Outre- Mer.Paris, t. 
LXVI (1979), nº 244-245. Os dados são de Ph. 
Curtin. The Atlantic Slave Trade, a Census. 
Madison, Wis. , 1969, table 77, p. 268. Para 
um tratamento mais aprofundado da relação 
entre o tráfico de escravos e a construção do 
estado nacional brasileiro ver Le commerce 
des vivants: traite d’esclaves et “pax lusita-
na” dans l’Atlantique Sud. Paris, 1986. Tese 
de Doutoramento, Univ. de Paris X, principal-
mente cap. 9.

15
Memória de D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
(1º Conde de Linhares) sobre os melhora-
mentos dos domínios de S. Majestade na 
América, Coimbra, Ed. Limitada, 1947.
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Citado em Pierre Verger, Fluxo e Refluxo do 
tráfico de escravos entre o Golfo de Benin 
e a Baía de Todos os Santos, São Paulo: 
Editora Corrupio, 1997, p. 22

ter em toda a parte sobre as colônias e habitantes delas”. A supremacia dos 
americanos no tráfico, entretanto, era difícil de combater, pois se fundava em 
sólidas bases materiais, como esclarece o mesmo documento: “[...] havendo 
na Bahia e Pernambuco o tabaco, a geribita ou cachaça, o açúcar e alguns 
outros gêneros de menos importância próprios para o comércio com os portos 
d’África, e não os havendo em Portugal, com eles passaram os americanos 
àquela costa, nas suas próprias embarcações, e não lhes foi difícil estabelecer 
ali seu negócio, excluindo inteiramente dele os negociantes do Reino.”16

Se o descumprimento sistemático do Tratado de 1826 e da Legislação 
brasileira de 1831 é fato sabido e incorporado pela historiografia brasileira, 
os efeitos políticos desse fato ainda aguardam reflexão mais detida. Chamo a 
atenção aqui sobre dois aspectos que considero da maior relevância.

O primeiro implica também relembrar coisa sabida: ou seja, que os 
interesses no sentido da manutenção da escravidão (e do tráfico) estiveram 
entre os vetores mais importantes da manutenção da unidade territorial e da 
solução dinástica, fazendo dela mais construção do que herança. Significou 
que, por estarem longamente instalados na América e na África, constituíam 
uma força política capaz de desafiar com eficácia, por várias décadas, o poder 
da mais poderosa nação da época e tornar-se força integrante da construção 
do Estado, entretecendo-se em suas múltiplas dimensões.

O segundo é menos evidente, por isso merecedor de reflexão um pouco 
mais detida. Quando olhamos para o processo de construção do Estado como 
um movimento de sinergia entre pulsões extrativas de recursos humanos 
e materiais, do poder de legislar e da capacidade de punir, devemos olhar 
também para o avesso desse tecido social: os movimentos de resistência dos 
agentes privados, interessados em reter controles em sua esfera, bem como 
as múltiplas formas de resistência opostas pelos setores populares sempre 
temerosos de inovações que possam tornar sua existência mais penosa ou 
menos compreensível. No caso da ordem escravista, a resistência específica 
dessa ordem privada no plano dos senhores mostra-se potenciada por alguma 
coisa que é inerente à escravidão (o interesse pela manutenção de uma esfera 
de arbítrio a salvo de controles externos), mas também pelo fato de que esta 
ordem está atravessada por uma condição de ilegalidade que tende a se 
expandir. Isso nos obriga a tomar em consideração do fato de que, a partir 
de 1831, quando a historiografia aponta uma viragem efetiva no processo de 
criação institucional da soberania e dos poderes do Estado, este processo veio 
a se desenvolver sobre uma fratura, nem sempre perceptível para os historia-
dores, mas certamente definidora do horizonte político das elites envolvidas 
naquela engenharia política, institucional e diplomática: a de que se operava 
por sobre uma zona de sombra de ilegalidade que era necessário manter pelo 
maior prazo possível. 

Essa zona de sombra atuou sobre as diversas dimensões desse processo 
de construção estatal, entretecendo seus efeitos nos distintos aspectos com 
que tinham que lidar os construtores herdeiros em sua obra, pois, se a pressão 
inglesa foi capaz de derrotar as veleidades de incorporação material de partes 
do território africano, ela não conseguiu eliminar essa “fronteira invisível” 
por pelo menos duas décadas, convivendo com o tráfico ilegal a desafiar as 
autoridades nacionais e estrangeiras. Isso não quer dizer que a pressão inglesa 
fosse simplesmente inócua, nem poderia sê-lo, sendo um dos principais esco-
adouros para as mercadorias do Império a fonte principal de financiamento 
de um Estado que surgia com pesados compromissos financeiros e severas 
restrições fiscais. A dimensão mais perversa da reiteração do escravismo e 
do recrudescimento do tráfico negreiro nacionalizado por sobre a revelia dos 
tratados assinados pelas autoridades públicas parece ter sido este convívio 
paradoxal entre, de um lado, a existência de uma ordem jurídica e de um 
sistema representativo e, de outro, uma realidade cotidiana que se desen-
volvia ao arrepio da ordem legal. Além disso, o sucesso da permanência do 
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Para um estudo instigante de algumas des-
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tráfico para além da data fatídica de 1831 exigiu sofisticada artesania política, 
elaboradas articulações entre autoridades públicas, traficantes e senhores e 
cumplicidade de grande parte dos homens livres e libertos, temas que conti-
nuam a merecer estudos mais detidos17.

O ponto que nos parece importante fixar é que o processo que se 
estendeu entre 1831 (quando o tráfico foi extinto de direito) e 1850 (quando 
o foi de fato) implicou a territorialização da escravidão, ou seja que só se 
poderia ser legalmente escravo sendo ladino, isto é, nascido no Império do 
Brasil. Desse modo, se, como bem apontou Ilmar Mattos, a dimensão constitu-
cional do processo de emancipação política foi também criadora de exclusões 
(o português, e, em seguida, o escravo), a ilegalidade da condição daqueles 
escravos entrados a partir de 1831 apontava para um profundo paradoxo 
da nascente nacionalidade: era o próprio nascimento em solo brasileiro que 
conferia a uns a liberdade e a outros a escravidão.

Territorialidade e Escravidão
Um dos aspectos desse fenômeno foi o efeito que a permanência dessa 
“fronteira invisível”, estabelecida pelo tráfico ilegal, exercia sobre a própria 
consolidação da territorialidade na Região Platina, tal como estabelecida 
pelo Tratado de 1828. Aquele documento não apenas deixara em aberto a 
demarcação das fronteiras, mas nada podia fazer para pacificar uma fron-
teira viva e promíscua onde estancieiros brasileiros proprietários de gado e 
escravos mantinham interesses no livre trânsito em ambos os lados. O crônico 
contencioso de fronteiras que se sucedeu ao Tratado, em que se entremeavam 
interesses das facções políticas brasileiras do Rio Grande do Sul com o crônico 
caudilhismo do mundo platino, só fez agravar as tensões envolvendo a posse 
de escravos por parte de brasileiros em território da República vizinha, onde 
uma lei de liberdade do ventre bem como a proibição de escravos prove-
nientes de países estrangeiros para a Província Oriental estava em vigor desde 
1825, sistematicamente burlada pelos traficantes e pelos estancieiros brasi-
leiros. O tema atravessou a longa disputa entre Oribe e Rivera entre 1835 e 
1851, até que em 1851, o Império obteve da praça sitiada de Montevidéu um 
tratado que obrigava o Uruguai não apenas a um traçado de fronteiras favo-
rável ao interesse do Império (incorporando o Território das Missões da Banda 
Oriental), como obrigava os uruguaios à extradição de escravos fugidos. O 
Tratado de 1851 foi objeto de críticas amargas por parte do Partido Blanco 
e utilizado para desestabilizar os governos com inclinações pró-brasileiras. 
Em 1864, quando uma intervenção brasileira no Uruguai foi o estopim para 
o mais sangrento conflito do continente, as reclamações de ambos os lados, 
envolviam, sobretudo, acusações sobre aliciamento de fugas de escravos (por 
parte dos brasileiros) e a “redução ao cativeiro de pessoas de cor nascidas na 
República (do Uruguai) ou trazidas do Império para o seu território”, por parte 
dos uruguaios18. 

Desse modo, entre 1831 e 1850 a territorialização da escravidão no 
Império infletia sobre a fronteira platina, conduzindo o Império a uma linha 
arriscada em sua política externa. Proteger os interesses dos súditos do 
Império, no livre trânsito de gado e escravos, em ambos os lados da fronteira, 
havia redundado em uma virtual imposição da escravidão sobre o território 
vizinho, onde a escravidão de indivíduos nascidos na República era proibida 
desde 1825, bem como o tráfico de escravos vindo de países estrangeiros. O 
tema é um elemento estratégico para se rever a idéia da chamada “Questão 
Platina” como um traço de continuidade entre o Império Português e o 
Império Brasileiro, pois o que se passava na região a partir de 1828 não era 
herança de lutas passadas, mas estava ancorado nos dilemas contraditórios 
do presente: estados que se formavam com regimes distintos, processos de 
trabalho distintos e fronteiras vivas e não delimitadas19.

18
Ver Wilma Peres Costa, A Espada de 
Dâmocles, o Exército, a Guerra do Paraguai 
e a crise do Império, São Paulo/Campinas, 
Hucitec/Editora da Unicamp, 1996, caps. 2 
e 3; sobre a relação entre o Estado Imperial 
e o Prata até 1851 ver Gabriela Nunes 
Ferreira, O Rio da Prata e a consolidação 
do Estado Imperial. Tese de doutorado. São 
Paulo,Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2002. 

19
Sobre a região platina no processo de 
Independência ver João Paulo Garrido 
Pimenta, O Brasil e a América Espanhola 
– 1808-1822. Tese de doutorado. São Paulo, 
Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2003. 
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Ver Maria Verônica Secreto, “E o mundo ficou 
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Resistências à razão de Estado - quantificações
No século XIX, diferentemente do que acontecia no Antigo Regime, a afir-
mação e o exercício do poder fundam-se no conhecimento cada vez mais 
detalhado das diferentes esferas da vida dos governados e na publicidade 
estendida desses dados, o que permite a comparabilidade e a legitimação 
externa das nações, fenômeno que se expressa no enorme desenvolvimento 
da estatística, dos censos, das contabilidades públicas. Um especialista nesse 
trabalho, que fez de alguns intelectuais do século XIX verdadeiros “auditores” 
das nações considerava um “axioma da geografia política” o fato de que o 
conhecimento perfeito de um Estado não dependesse apenas de informações 
sobre seus recursos e meios, mas da possibilidade de comparar essas informa-
ções com as de outros estados que tem relações com ele, no “grande teatro 
do mundo”, pois “é precisamente esta comparação que completa o conheci-
mento de um Estado qualquer. Sem ela, os detalhes estatísticos mais exatos 
(...) não são senão fatos isolados, (...) na ausência de meios para aplicá-los 
convenientemente a fim de determinar com exatidão a posição que ele ocupa 
na série dos grandes corpos políticos e dos Estados com os quais ele se rela-
cionam”.20 O fenômeno liga-se, portanto, às dimensões de soberania interna 
e externa dos estados nacionais, bem como no funcionamento dos sistemas 
representativos, onde o poder, não devia mais se fundar no segredo, mas no 
conhecimento dos dados da realidade e em sua publicidade21. 

Aqui também o véu de ilegalidade que se estendia sobre a escravidão 
a partir de 1831 nos possibilita olhar um pouco para o avesso desse tecido 
social e político sobre o qual o Estado Imperial buscava estender seu domínio: 
uma profunda diversidade de situações locais, uma espessa teia de resistência 
à concentração do poder político na esfera estatal, uma pertinaz oposição aos 
impulsos racionalizadores do ente estatal. Um dos aspectos mais evidentes 
dessa resistência pode ser expresso nos esforços reiteradamente ineficazes 
do poder central (e também dos entes políticos provinciais) em estabelecer 
procedimentos voltados para conhecer, quantificar a realidade econômica de 
seus súditos, procedimentos estes que são instrumentos indispensáveis para 
a operação da referida “expansão para dentro” nas diversas direções em que 
opera o poder estatal: recrutar homens, cobrar impostos, julgar criminosos, 
defender o território, impor o primado da lei22. Em todas essas direções, as 
medições de população (censos, matrículas), a padronização de medidas, 
o estabelecimento de cadastros de terras, são os instrumentos primeiros e 
necessários da capilaridade do poder.

No Império do Brasil, a eficácia das medições foi bastante reduzida, não 
obstante os sucessivos esforços em organizar censos demográficos, matrículas 
de escravos, cadastro de terras23. Caso paradigmático é o dos censos popula-
cionais, nos quais um progressivo aperfeiçoamento pode se notar a partir de 
meados do século XVIII, através das célebres listas nominativas de população, 
que procuravam levantar dados demográficos nas várias partes da América 
Portuguesa. Em 1797, esse instrumento de medida sofreu vários aperfeiçoa-
mentos, no sentido da padronização dos mecanismos de coleta de dados e da 
ampliação das informações de conteúdo social e econômico, permanecendo 
ativo até, aproximadamente 1830. A partir daí, nos informa uma especialista 
no assunto, a prática dos recenseamentos gerais foi quase abandonada24. Pelo 
decreto de 25 de novembro de 1829 criou-se uma Comissão de Estatística, 
com objetivo de organizar um censo, sendo dissolvida após cinco anos, sem 
apresentar resultados. Em 1851 uma nova tentativa foi logo abandonada, 
depois “das tristes cenas de que foram teatro as Províncias da Paraíba, Ceará, 
Alagoas, Sergipe e Pernambuco, pela má interpretação que espíritos menos 
refletidos, secundados pela inexperiência, deram [...].”25 

A partir do Ato Adicional (1834), os Relatórios dos Presidentes de 
Província passam a conter uma seção dedicada às estatísticas demográficas. 
Quando examinamos os Relatórios dos Presidentes de Província podemos 
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23
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1996
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nos dar conta de um grande esforço de quantificação que se estende sobre 
diferentes assuntos: estudantes nas escolas, resultados dos exames nos cursos 
jurídicos, doentes em hospitais, prisioneiros nas cadeias, loucos nos hospícios, 
ou seja, aqueles itens mais passíveis de contagem porque estão confinados e 
porque estão sob o controle do poder público. Eles mal encobrem, entretanto, 
a crônica deficiência em obter informações sobre nascimentos e mortes, sobre 
o número de homens livres e escravos. O reconhecimento da necessidade de 
melhorar os instrumentos de contagem é fato constante nos Relatórios dos 
Presidentes de Província, como o que afirma que “[...] embora o legislador 
tenha as melhores intenções, embora apareçam leis contendo boas disposi-
ções, elas não passarão de brilhantes teorias, cujo resultado na prática será 
incerto, se não forem conformes com todas as circunstâncias, que devem 
ser bem atendidas e consultadas na organização delas; finalmente se não 
forem baseadas no inteiro conhecimento dos povos para quem são feitas. 
Este inteiro conhecimento não se poderá conseguir sem uma Estatística, que 
é o quadro do estado físico, político e moral de uma nação”. A esse intróito, 
seguem-se as habituais explicações sobre a precariedade das condições de 
proceder à contagem pois “tendo exigido dos párocos mapas dos batismos, 
casamentos e óbitos durante o ano passado, com declaração do aumento 
ou diminuição que houve com referência ao ano de 1836, eles não satis-
fazem de forma alguma as minhas vistas, apesar dos esforços de alguns dos 
atuais vigários, que foram frustrados, pela falta dos respectivos assentos, por 
omissão bem repreensível de seus antecessores e daqueles que estiveram inte-
rinamente encarregados das Igrejas. Igualmente, as relações remetidas pelos 
juizes de paz vêm defeituosas, não conformando-se com o modelo que se lhes 
deu; e por isso muitas têm sido reenviadas para que se lhe reorganizem, corri-
gindo seus defeitos”. [Os procedimentos] “encontram a cada passo milhares 
de embaraços, principalmente da parte da classe ignorante: um oculta o 
número e a idade de seus filhos, porque receia que os querem recrutar; outro 
não diz qual é o seu rendimento nem quantos escravos possui, porque teme 
que se lhe imponha algum tributo; este finge ser pobre para não ser Guarda 
Nacional, e aquele para fugir do cargo de jurado; além dessas dificuldades há 
muitas outras que são bem notórias e que escuso referir”. 26

Analisando as causas dessa decadência dos métodos de contagem, Maria 
Luíza Marcílio as atribui principalmente ao desaparecimento das milícias, que 
eram, ao lado do sistema eclesiástico, os principais executores dos processos 
de contagem no Antigo Regime, bem como à corrupção do sistema eleitoral 
do Império, interessado em manter obscura a realidade demográfica, para 
que votassem, como eram comum, mortos e ausentes. O argumento é, sem 
dúvida ponderável, mas insuficiente para dar conta da estranha coincidência 
de datas pela qual a mesma autora periodiza a fase de desorganização das 
estatísticas censitárias nacionais, o período que se estende entre 1831 e 1872. 
No primeiro limite, temos a extinção legal do tráfico, no segundo, temos o 
recenseamento de 1872, relacionado diretamente com a matrícula geral de 
escravos para dar aplicação à lei do Ventre Livre. Entre os dois momentos, 
paira um véu de obscuridade, erguido apenas por esforços de caráter provin-
cial ou local que não conseguem chegar a uma visão de conjunto da popu-
lação do Império e nem produzir dados de caráter seriável. Uma parte do 
enigma se esclarece quando sabemos que a população rebelada contra a lei 
censitária de 1851 chamava esta de “lei do cativeiro”.27

De fato, contra os esforços censitários tendiam a se opor tanto os 
proprietários como vastos setores de homens livres e libertos, temerosos os 
primeiros de que o censo expusesse a ilegalidade de suas posses, adquiridas 
depois de 1831, e os segundos de que as condições inteiramente arbitrárias 
das declarações dos proprietários pudessem anular alforrias, fazer cativos 
vivos substituírem cativos mortos e mesmo reduzir homens livres à condição 
de cativos28.  

26
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Resistências à razão de estado 2: o fisco
A fiscalidade propicia um ângulo de visão privilegiado para refletir sobre o 
peculiar amálgama construção/herança na formação do estado nação brasi-
leiro, conectando-se forma especialmente sensível com a referida dificuldade 
em desenvolver instrumentos de medição e contagem. Nesse particular, a 
herança foi persistente e a construção penosa, travejada pela ambigüidade 
que atravessou todo o Primeiro Reinado entre as estruturas herdadas (pois 
foram prorrogados todos os impostos em vigor no território da América 
Portuguesa, quando da sua emancipação política) e a constituição dos orga-
nismos representativos (Constituinte, Assembléia Legislativa), com atribuições 
de legislar sobre matéria fiscal. A matéria prima herdada era um sistema 
fiscal construído ao longo dos séculos de colonização, que fizera da América 
Portuguesa um Domínio Régio, gerido através de suas peculiares relações, 
de um lado, com a Ordem de Cristo e, de outro, com as classes mercantis. A 
primeira dimensão fazia dos monopólios régios e da cobrança dos dízimos e 
quintos, as principais fontes de renda metropolitana. A segunda se expressava 
na forma de arrecadação, onde predominava a contratação a particulares 
(em geral grandes comerciantes) da cobrança das rendas. A fiscalidade colo-
nial se completava com uma miríade de taxas (sobre o consumo de diversos 
bens importados e produzidos na colônia, sobre o trânsito pelas estradas e a 
travessia dos rios, sobre o comércio de mercadorias e escravos), cobradas no 
plano das capitanias29. A partir da criação do Erário Régio (1761) cada uma 
delas formava uma unidade fiscal separada, dotada de uma Junta de Fazenda 
ligada diretamente ao Erário Régio em Lisboa. No final do século XVIII, o 
combate dos reformadores ilustrados voltava-se principalmente contra o 
sistema de contratos, tido por danoso aos interesses da Coroa e oneroso para 
os contribuintes, tendo sido responsabilizado pelo descontentamento que 
desembocou na Inconfidência Mineira em 1789. Nesse sentido invectivava 
D. Rodrigo afirmando que “a nossa taxação é improdutiva e morosa, não só 
porque recaindo desigualmente sobre as primeiras fontes da riqueza nacional 
impede que a mesma se aumente e prospere [...] mas porque é depois arreca-
dada por contratadores que deixam ficar na sua mão a maior parte da renda 
que cobram e que sai mais pesada ao Povo pelas muitas vexações que lhe 
fazem sofrer sem serem mais exatos nos pagamentos a fazenda real, como 
prova o que desgraçadamente se experimentou em Minas Gerais [...].”30

A vinda da corte não criou mudanças em profundidade nesse sistema, e 
fez pouco no sentido de avançar a substituição do sistema de contratos pelo 
sistema de administração (no qual o agente arrecadador seria um funcionário 
remunerado por uma porcentagem da renda arrecadada). Na verdade, embora 
ineficiente como instrumento fiscal, os contratos, aos quais vinham acedendo 
os nativos na América desde o final do século XVIII eram importante moeda 
de troca na necessária composição de interesses políticos que se avolumaram 
com a presença da corte no Brasil, o que tornava difícil a sua extinção.31 

Entretanto, a vinda da corte justapôs ao sistema anterior um importante 
conjunto de impostos, alterando significativamente o panorama fiscal. Por um 
lado, a Abertura dos Portos em 1808 criava um novo e promissor campo de 
arrecadação, beneficiando o Rio de Janeiro e todas as capitanias marítimas. 
De outro, criava-se um grupo de impostos internos, aplicados à corte e à 
todas as capitanias: 1) a décima urbana: rendimento estabelecido sobre o 
valor dos prédios urbanos, em estado de serem habitados situados a beira mar 
(27 de junho de 1808). A taxa foi estendida aos demais prédios em 8 de junho 
de 1809; 2) o Imposto do Selo do Papel (criado a 24 de abril de 1801 e 
regulamentado pelos alvarás 27 de abril de 1802, 24 de janeiro e 12 de junho 
de 1804, 17 de junho de 1809 e 10 de novembro de 1810); 3) o Imposto de 
Transmissão de Propriedade, conhecido como Sisa, constituído por 10% 
do valor da compra, venda ou arrematação de bens imóveis (Alvará de 3 de 
junho de 1809); 4) a Meia Sisa (5%) sobre a compra e venda de escravos 

30
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Dauril Alden, Royal Govenment in 
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ladinos; 5) a décima de heranças e legados (17 de junho de 1809) pagando, 
10% ou 20% conforme o grau de parentesco; 6) o Imposto de Indústrias 
e Profissões, 12$000 anuais sobre lojas, armazéns ou sobrados, aplicado a 
qualquer tipo de comércio ou artesanato que também fosse loja. Esse era o 
Imposto do Banco (regulado pelas instruções de 24 de novembro de 1813 e 
10 de dezembro de 1814) destinado a financiar o estabelecimento do primeiro 
Banco do Brasil32. Essas medidas ampliaram significativamente a base arre-
cadadora do Erário Régio, agora radicado na América, pois além do montante 
de rendimentos que os impostos eram capazes de aportar, sua importância 
principal radica em que foram introduzidos de maneira uniforme em todas as 
províncias, passando a existir pela primeira vez uma relativa homogeneidade 
fiscal no território americano.

O legado fiscal recebido no processo de emancipação política, reiterado 
com o gesto que prorrogou a validade dos impostos em vigência, buscou 
a linha de menor resistência, mas veio a trazer sérias dificuldades para as 
finanças do Império nascente. Prorrogava-se a maioria dos impostos, mas não 
os mecanismos de sanção ligados à lógica colonial, como o Juízo Privativo da 
Fazenda Ainda em 1841, o Presidente da Província de São Paulo Rafael Tobias 
Aguiar diagnosticava que “a nossa Constituição ordenou que todos contri-
buíssem para as despesas do Estado, em proporção a seus haveres; porém, 
subsistindo os mesmos impostos, agravaram-se as dificuldades de percepção, 
extinguindo-se o juízo privativo da fazenda que era sem dúvida opressivo tal 
qual se achava organizado, mas que, com alguma modificação, poderia ser 
mais útil para a arrecadação das rendas. Todas estas causas juntas, a relaxação 
de algumas autoridades, e a pouca diligência de alguns coletores, que às vezes 
têm mais interesse em não arrecadarem as Rendas do que na percepção da 
porcentagem que lhes tocaria se arrecadassem, convergem para dificultar a 
arrecadação que a ser completa e fiel, produziria somas incalculavelmente 
maiores para os cofres da Província”.33

O Erário Régio e o Conselho da Fazenda foram extintos pela lei de 4 de 
outubro de 1831 e substituídos pelo Tesouro Público Nacional e Tesourarias 
Provinciais. Na Província elas eram compostas de um inspetor, um contador e 
um procurador fiscal, destinando-se à arrecadação, distribuição, contabilidade 
e fiscalização de todas as rendas públicas. Todas as repartições ou estações 
fiscais na Província ficariam dependentes das Tesourarias e estas diretamente 
do Tesouro Nacional. A lei também determinava que os indivíduos que preten-
dessem ser admitidos no serviço da fazenda deviam submeter-se a exame e 
concurso sobre os princípios de gramática de língua nacional, escrituração por 
partidas dobradas e cálculo mercantil, além de possuir boa letra, boa conduta 
moral e idade acima de 21 anos. A Lei de 24 de outubro de 1832 separou as 
rendas provinciais das gerais, definindo quais eram as gerais e ordenando sua 
escrituração e que se recolhessem em cofres distintos os proventos provin-
ciais e gerais. A partir do Ato Adicional (1834) e da legislação fiscal subse-
qüente, desenvolveu-se a principal reforma fiscal do Império, separando pela 
primeira vez as competências fiscais do centro e das províncias. Descrita aqui 
esquematicamente, ela fazia a partilha do legado fiscal joanino, atribuindo 
ao centro as rendas alfandegárias sobre a importação (e parte dos impostos 
sobre a exportação), além de toda a renda do Município Neutro e deixando 
às províncias, além do antigo dízimo agora cobrado no ato da exportação, o 
conjunto de rendas internas então consolidadas no período joanino: selo de 
legados e heranças, sisa dos prédios, meia sisa dos escravos ladinos, imposto 
de transmissão de propriedade, entre outras rubricas de menor importância. 

Os homens da Regência, a começar por Bernardo Pereira de Vasconcelos 
deram impulso decidido à Reforma das Alfândegas e dos seus sistemas arre-
cadadores, estabelecendo também diretrizes estritas para a instalação de cole-
torias e mesas de rendas internas nas Províncias. 34
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Todo o esforço organizador, porém, achava-se na dependência da 
evolução paralela dos sistemas de contagem, registros, censos, matrículas, 
mapas de contribuintes capazes de tornar viável a substituição do sistema de 
contratos pelo sistema de administração, profissionalizando o sistema fiscal. 
Estudar o modo distinto pelo qual esse ritmo se processou no centro e nas 
províncias pode ser muito elucidativo dos percalços encontrados no plano 
provincial ao processo de construção da ordem pública e de interiorização de 
poder. Nosso trabalho de pesquisa nos Relatórios dos Presidentes de Província 
tem apontado que, com exceções notáveis e dignas de estudo (as Províncias 
de São Paulo e do Rio Grande do Sul, entre elas), a maioria absoluta das 
províncias retomou o sistema de arrematação das rendas a particulares, nele 
permanecendo até o final do Império. A transição de um sistema de interface 
privada para outro, no qual o controle público se impusesse sobre os bens dos 
contribuintes, encontrava sérias e quase intransponíveis restrições. O discurso 
do Presidente da Província do Espírito Santo já citado ponderava: “não me 
parece em geral bom o método de arrecadação; sua reforma porém deve ser 
pensada com muita madureza, visto que é matéria muito delicada, e as inova-
ções neste ponto podem ser perigosas. Uma das dificuldades é a de se achar 
agentes com a precisa habilidade: as poucas vantagens, a responsabilidade, o 
comprometimento e o risco em que estão, (porquanto alguns tem sido amea-
çados), são motivos mais que suficientes para que tais empregos não sejam 
muito apetecidos”35, ou na fala do Presidente da Província de Alagoas que 
refletia em 1842 que “[...] para que as arrematações produzam bons resultados 
necessário é que os contratadores encontrem na legislação garantias contra 
o contribuinte moroso, ou doloso. [...] Todas as causas são ventiladas nos 
distritos dos devedores, preparadas pelos respectivos juizes municipais, ordi-
nariamente entrelaçados em amizade com os réus, e de mais também muitas 
vezes sujeitos a pagar idênticos impostos aos que deram motivo à ação.”36

Permitimo-nos aqui retomar brevemente os percalços de uma rubrica 
fiscal - a “meia sisa dos escravos ladinos” - por que ela condensa, de forma 
esclarecedora, alguns dos paradoxos do sistema de construção da fiscalidade 
do poder central37 e também a diversidade de estratégias que se apresen-
tavam nas províncias, diante da ilegalidade crônica que se estabelecia a partir 
da extinção legal do tráfico em 1831.

A meia sisa era o imposto sobre qualquer transação envolvendo escravos 
nascidos no país, estabelecida por D. João em 1809, quando havia já fortes 
pressões sobre o tráfico africano de escravos. Entretanto, quando de sua 
criação, ela era apenas mais um dos muitos impostos que pesavam sobre a 
escravidão, situação que sofreria grande reviravolta com a extinção do tráfico 
legal. Descrevendo este conjunto às vésperas da extinção do tráfico (1828-
1829) o viajante inglês Robert Walsh aquilatava a perda fiscal que o Tratado 
com a Inglaterra traria ao Império: “O governo cobra uma taxa de 10 por 
cento pela venda de um escravo, sendo cobrada a mesma taxa toda vez que 
ele for revendido. Em sua viagem para o interior, o escravo paga cinco mil e 
quinhentos réis ao deixar o Rio, mais cinco e quinhentos ao atravessar o Rio 
Preto, mais trinta vinténs ao atravessar a ponte sobre o Paraíba. Assim, cada 
escravo vendido no mercado de Valongo por 250 mil réis e levado para Minas 
Gerais, onde é revendido, rende ao governo 61.600 réis. Por conseguinte, se, 
dentre os numerosos escravos que desembarcam no Rio anualmente, 30.000 
forem mandados para o interior, a renda total do governo, só no Rio, será 
de 240.000 libras por ano. Admitir, pois a abolição do tráfico de escravos, e 
conseqüentemente uma diminuição tão grande nas parcas rendas do país, 
representa um sacrifício considerável da parte do governo (...)”38

O fato de que o tráfico continuasse impunemente, entre 1831 e 1850, 
não deixava de ser um pesado ônus para os construtores-herdeiros, pois 
além de lançar uma parte crescente do conjunto dos escravos na ilegalidade, 
privava o estado de importante receita fiscal. Por outro lado, ela tornava as 
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poucas rubricas fiscais sobre a escravidão, que eram passíveis de cobrança 
legal, objeto de atenção redobrada por parte das autoridades. Estavam nesse 
caso “meia siza do escravo ladino”, e uma “taxa sobre os escravos”, introduzida 
na Regência (1833) sobre os escravos das cidades e vilas, fazendo delas elos 
estratégicos no jogo de pressões e contrapressões que se estabeleceu entre as 
pulsões da ordem pública e as resistências dos proprietários. Em razão disso, o 
tema veio a ocupar espaço constante nos Relatórios dos Ministros da Fazenda, 
a partir de 1831, começando pelo próprio Bernardo de Vasconcelos: “a meia 
Siza dos escravos é um imposto oneroso, ele afeta a classe menos abundante 
e afeta os capitais, dois vícios consideráveis em todo o gênero de imposições, 
além de ser um veículo de fraudes, e de imoralidades”. O mesmo ele pensava 
dos outros tributos do período joanino como a sisa dos prédios, o imposto 
sobre as lojas e todos os outros que “tem o defeito,[...] de afetar os capitais, 
como o de atacar a propriedade em geral, e em particular. [...] Em geral o 
nosso sistema de impostos é consideravelmente vicioso, constando de uma 
multidão de minuciosas taxas trazidas de Portugal nos malfadados tempos 
coloniais, ou lançadas aqui sem conhecimentos dos princípios da Ciência, 
quando aparecia ou se fingia aparecer necessidade de aumento de renda”. 
No conjunto, todo o sistema tinha um vício de origem, pois “o atual método 
da percepção é insuficiente e inútil, e por conseqüência necessário recorrer a 
um outro mais eficaz e que impeça o desaparecimento dos dinheiros públicos 
nas mãos dos encarregados de sua cobrança, ou as fraudes usadas pelos 
contribuintes para evadir-se do pagamento. [...] os defeitos, [...] vem da sua 
origem: erro é e será sempre querer edificar sobre alicerces que por toda parte 
tombam em ruína.” 39

A Resolução nº 191 do Conselho da Fazenda de 17 de abril de 1833 
expunha com a clareza possível o enredo que se estabelecia entre o esforço 
em torno da arrecadação da meia sisa, a necessidade de se estabelecer uma 
matrícula dos escravos e os cuidados que deviam ter os coletores no trato 
com os contribuintes, em razão da legislação que considerava contrabando os 
escravos entrados após 1831. Nela, Cândido José de Araújo Viana, Presidente 
do Tribunal do Tesouro Público Nacional, em 17 de abril de 1833, respondia 
às dificuldades do Coletor da 19ª Coletoria da Província do Rio de Janeiro 
para exercer suas funções. O Presidente do Tribunal recomenda ao coletor 
que “procure por ora desempenhar o Regulamento do modo possível, combi-
nando os interesses da Fazenda Nacional com a menor opressão e vexame 
dos povos”40, e, em outra resolução de 21 de maio do mesmo ano declara que 
“aos coletores, em razão de seu ofício nenhuma diligência compete para a 
execução da Lei de 7 de novembro de 1831 sobre contrabando de escravos”41. 
Se utilizassem a posição para denunciar o contrabando, faziam-no em caráter 
particular, não na condição de coletores. 

As precauções parecem não ter sido suficientes para acalmar os contri-
buintes, que continuavam a se furtar ao pagamento do imposto, fazendo 
com que, no Relatório da Fazenda de 1834, o Ministro Manoel do Nascimento 
Castro e Silva viesse a sugerir medidas punitivas, como as que se faziam na 
Alfândega, para coibir as fraudes: pagamento de uma multa e o confisco e 
venda do bem para ressarcimento do Tesouro, pedindo à Assembléia Geral 
estas “ou quaisquer outras providências que vos parecerem justas [..] tanto 
para bem fiscalizar a renda, como para não servir esse título de apoio a tran-
sações ilícitas, como a venda de Africanos Livres como escravos ladinos”.42 

A partir de 1834, o imposto da meia sisa sobre o comércio de escravos 
ladinos foi transferido para a receita provincial, como mencionamos acima. 
Porém como ele fazia parte das rendas do Município Neutro, e estas eram 
adscritas ao governo central, esta rubrica fiscal passou a fazer parte tanto da 
jurisdição fiscal do centro como das províncias.

No Relatório da Fazenda de 1836, a questão da meia siza voltava a 
ser tratada, enfatizando-se as dificuldades de arrecadação na corte e nas 
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províncias. Na corte, dizia “a meia Siza dos Escravos vais se tornando intei-
ramente nula, pela imoralidade praticada nas vendas que se fazem até em 
leilões públicos. Se alguém quer pagar o imposto, é pela maior parte o preço 
representado nos papéis de venda respectivos por menos da metade, [...] 
fiscalização poria termo a essa defraudação qual o das impugnações como já 
vos lembrei ou obrigando-se a registrar ou averbar em um prazo dado esses 
títulos de venda em nota dos tabeliões públicos, depois de paga a Meia Siza 
para serem valiosos, com a pena de nulidade da venda, e de ficar ipso facto, 
liberto o escravo vendido sem essas formalidades. Estou convencido da utili-
dade pública que se seguiria desta medida, porque obstaria muito mais as 
vendas clandestinas de escravos e mesmo dos fugidos e furtados, cujo número 
excessivo é assaz notório”.43

Nas províncias, a questão complicava-se ainda mais, em razão das 
revoltas. No Pará, as taxas sobre os escravos e sobre os prédios urbanos 
deixaram de ser arrecadadas, afirmando o Presidente da Província: “depois da 
Restauração, recusam-se os proprietários a pagar, porque, dizem eles que as 
casas estiveram fechadas, ou habitadas pelos rebeldes, e os escravos andavam 
fugidos, fazendo parte da força dos mesmos rebeldes; o governo julgando 
dignas de alguma consideração essas razões mandou que se sobrestivesse na 
sua cobrança, até a vossa (da Assembléia) decisão”.44 

Debelada a revolta, a meia sisa não voltou a fazer parte da Receita 
Provincial no Pará, sendo substituída por taxa sobre vendas de escravos para 
fora da província. 

No Maranhão, dizia o Relatório do Presidente da Província em 1838 
que a arrecadação da meia sisa dependia de uma matrícula e esta “tem sido 
quase inexeqüível, não obstante os esforços empregados pelos coletores, 
os quais, depois de longas e repetidas viagens às habitações dos moradores 
dos seus distritos, nada conseguem porque alguns sonegam parte de sua 
fábrica, outros não estando presentes os seus feitores recusam manifestar os 
escravos”. Na verdade, no Maranhão como em muitos outros lugares, a posse 
dos escravos era mantida na esfera dos contratos entre privados, e “poucas 
são as vendas de escravos celebradas por escritura pública ou feitas por 
arrematação judicial; a maior parte se conclui por escrito privado, de onde 
se segue que fica ao arbítrio dos vendedores pagar ou não a meia sisa, a 
despeito das penas em que incorrem pela defraudação desta”. A solução seria, 
pensa o Presidente, impor obrigação para que as vendas se fizessem por escri-
tura pública, “pelo que, Senhores, eu vos proponho que escravo algum possa 
ser vendido por escrito particular, sem intervenção do respectivo coletor, o 
qual, se julgar que o preço é lesivo à Fazenda, indicará a parte, que o reforme, 
e se ela não convier, nomearão ambos seu árbitro para decidir qual dos preços 
é o razoável, e deste se deduzirá a meia sisa, ficando o aprasimento de ambas 
nomear um terceiro árbitro o qual desempatará a questão no caso de desa-
cordarem os primeiros, não podendo afastar-se do preço por eles indicado.
Os contraventores, além da nulidade da venda, deverão pagar o triplo dos 
direitos à Fazenda e o valor do escravo ao denunciante [...]45”. O Presidente 
tocava aqui em um ponto central: a maior parte da negociação com escravos 
se fazia através de contratos entre particulares, fora do controle do poder 
público. Do mesmo modo, a ausência de dados censitários eficazes e de uma 
matrícula de escravos tendiam a tornar inexeqüíveis as medidas do fisco.

A partir de 1839, o Ministro Alves Branco principiou, com firmeza, e ao 
mesmo tempo com sagacidade e pertinácia, a desenvolver uma estratégia 
capaz de satisfazer o fisco e, simultaneamente, por cobro à flagrante ilega-
lidade do comércio de escravos que se expunha aos olhos das autoridades 
governamentais. A estratégia passava por medidas que impusessem a venda 
de escravos por escritura pública. Dizia ele que “As fraudes que se cometem 
nas transações de compras e vendas do ditos escravos devem ser reprimidas, 
até mesmo para o que nelas se pratica, em prejuízo do credito público, não se 
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considere moralidade”. E propunha: 1. O declarar-se nula toda compra e venda 
de escravos cujo papel não fosse averbado em notas públicas do lugar onde 
for efetuada, depois do pagamento da Sisa correspondente,[...] não sendo 
admitida em juízo nenhuma ação que por qualquer modo verse sobre escravo, 
sem constar ter-se satisfeito aquela condição; e 2. Poderem os Empregados 
da Recebedoria impugnar as vendas feitas por preços simulados e lesivos, em 
prejuízo do imposto, da mesma maneira que se pratica nas Alfândegas”.46

Ambas as medidas tomaram força de lei em 30 de novembro de 1841 
e logo demonstraram seu acerto, através do aumento da arrecadação. Elas 
exigiam, porém, para demonstrarem sua plena eficiência, a matrícula de todos 
os escravos, medida que vinha enfrentando grande resistência dos proprietá-
rios, pois a principal forma de burla mencionada pelo Ministro Joaquim Fran-
cisco Vianna à recente Lei de novembro de 1841, faziam-na no momento de 
declarar a origem, idade, nação e características pessoais dos escravos, preci-
samente aqueles procedimentos que poderiam ser denunciadores do tráfico 
ilícito47.

De todos os modos, a exigência de uma matrícula geral dos escravos, 
pelo menos os das cidades e vilas, parecia incontornável aos administra-
dores da Fazenda. A ordem para o procedimento da matrícula pelo Decreto 
nº 151 de 11 de abril de 1842, dando regulamento para a arrecadação da 
Taxa dos Escravos e da Meia Sisa sobre as transações com escravos ladinos, 
em observância do art 17 da Lei nº 243 de 30 de novembro de 1841. Ele 
dispunha minuciosamente sobre a forma de proceder-se a uma “uma matrí-
cula geral de todos os escravos residentes nas Cidades e Vilas do Império 
[sendo que] no Município da Corte a Matrícula será dividida em duas partes 
distintas, compreendendo uma os escravos residentes dentro dos limites da 
cidade, [...] e outros os escravos residentes nas Freguezias de fora da cidade 
[...]”. O alistamento deveria ser feito pelas Recebedorias e Mesas de Rendas, 
ou pelas Coletorias, em livros próprios, seguindo-se a ordem numérica das 
casas, e designando-se os nomes das ruas e bairros, marcando-se o dia para 
o alistamento com antecedência de 15 dias. A declaração dos escravos de 
sua pertença ficava inteiramente ao arbítrio dos senhores, que deveriam 
“apresentar uma relação assinada por eles dos escravos que lhes pertencerem, 
ou tiverem em sua administração e serviço, ou declaração dos nomes, sexos, 
cor, idade sabida, ou presumida, naturalidade e ofício dos mesmos escravos.” 
Dentre as suas minuciosas disposições, a lei dispunha um parágrafo curioso: 
“Art 6 No ato da primeira matrícula a ninguém se exigirá o título porque 
possui o escravo. Findo porém o tempo dela nenhum escravo, além dos já 
matriculados, o será de novo sem que o dono apresente o título por que o 
possui”. 48

Tornar a matrícula pressuposto obrigatório para o lançamento da taxa 
anual dos escravos das cidades e vilas, e, na corte, para o pagamento da meia 
sisa na venda de escravos ladinos representava um esforço importante no 
sentido de estender o ordenamento estatal por sobre a questão da proprie-
dade escrava, tornando as compras e vendas dependentes de escritura pública 
e sujeitas ao fisco. Ao mesmo tempo, suas disposições, ao deixarem as decla-
rações de sexo, idade, naturalidade, ao arbítrio dos senhores, possibilitavam 
um recadastramento e uma validação das posses ilegais. 

As disposições do Regulamento indicam que se ofereceu nesse caso uma 
espécie de transação entre os agentes privados e a ordem pública, em que a 
matrícula e o acerto das contas com o fisco dava oportunidade à legalização 
das posses ilegais. Evidências para isso aparecem na própria lei e também nas 
Resoluções da Seção da Fazenda do Conselho de Estado de 1842, onde, em 
resposta à consulta realizada a 1º de abril de 1842 sobre o Projeto de Regula-
mento para a Arrecadação da Taxa dos escravos e da e meia siza, se enfatiza 
o conteúdo do mencionado artigo 6º do Regulamento, ou seja, que “não se 
exige no ato da primeira matrícula o título porque se possuem os escravos por 

46
Brasil, Ministério da Fazenda, Ministro 
Manoel Alves Branco, Proposta e 
Relatorio... do Anno de 1839 apresentados 
à Assembléia Geral Legislativa na Sessão 
Ordinaria de 1840 (publicado em 1840) p.43 

47
Brasil, Ministério da Fazenda, Joaquim 
Francisco Vianna, Proposta e Relatorio... do 
Anno de 1842 apresentados na Assembléia 
Geral Legislativa na Segunda Sessão da 5ª 
Legislatura (publicado em 1843), p. 32 .

48
Decreto n. 151 de 11 de abril de 1842 
Dando Regulamento para a arrecadação da 
Taxa e Meia  dos escravos
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Nas províncias, entretanto, podemos observar que o processo de racio-
nalização da cobrança foi absorvido de forma bastante diferenciada. O caso 
de maior sucesso foi o do Rio Grande do Sul, onde a meia sisa foi cobrada 
ininterruptamente durante todo o período imperial, tendo mesmo sido criadas 
outras taxas sobre a escravidão, a partir de 1850, com o objetivo de subsidiar 
a imigração50. Na maioria das províncias, porém, a matrícula gerou grandes 
resistências. Conforme antes observado, em diversas províncias do Norte a 
taxa foi substituída por uma capitação sobre os escravos que eram vendidos 
para fora da província. Este foi o caso do Pará e também da Bahia e do Mara-
nhão e Espírito Santo. Esta última província é um caso limite de ineficiência 
fiscal. Todas as rendas foram arrematadas pelas câmaras municipais e rendem 
muito pouco, vivendo a província dos cofres da receita geral. 

Soluções alternativas foram as criadas nas Províncias de Minas Gerais 
e São Paulo. Em Minas, a partir da determinação da matrícula dos escravos, 
a assembléia provincial decidiu-se simplesmente pela extinção da meia sisa 
como rubrica fiscal, em 1833. A medida sofreu acerbas críticas do Presidente 
da Província no Relatório de 1844, apontando para a crescente necessidade 
de recursos da província, que votava crescentes despesas e melhoramentos 
públicos, apoiada em “dinheiros imaginários”, trecho que aparece na epígrafe 
desse trabalho. O comentário amargo visava à extinção da meia sisa pela 
Assembléia Provincial, sendo que o imposto era “pago em todo o Império e 
pode mesmo tomar-se como um meio de moralidade. Se nenhuma transação 
se fizesse de objetos de valor, sem preceder um registro, não seria tão fácil 
a apropriação de coisas alheias; e muito particularmente sobre escravos é 
indispensável que cada um possa a todo o tempo mostrar a legitimidade com 
que os possui, e nenhum modo é mais seguro e legal do que o pagamento do 
imposto”51.

No caso de Minas Gerais, entretanto, percebe-se que é a ausência 
temporária do imposto que permite a legalização do comércio ilícito. Comen-
tando em 1845 a extinção da meia sisa e sua posterior reposição no orça-
mento provincial, indica o Presidente que “A imposição sobre escravos não 
deixa de reclamar algum auxílio para sua exata arrecadação: sobre ter sido 
funesto que se extinguisse esta verba de receita no orçamento de 1843, o que 
deu causa a que muitos títulos de contratos já verificados, ou que depois se 
verificaram, vão aparecendo com data daquele ano (...).”52 

49
Imperiais Resoluções do Conselho de 
Estado na Seçcão da Fazenda desde o anno 
em que começou a funccionar o mesmo 
conselho até o de 1865, Coligidas por ordem 
do governo por Emilio Xavier Sobreira de 
Mello Vol I (1842-1844)Rio de Janeiro Typ. 
Nacional 1867, p. 5.

não ser da competência dos encarregados da cobrança do imposto averiguar 
a legitimidade do domínio, mas exige-se nas matrículas subseqüentes por 
ser então preciso averiguar se se têm pago os impostos devidos dos escravos 
novamente adquiridos”.49

O alvitre apresentado pela corte, associando a matrícula à cobrança da 
taxa dos escravos e da meia sisa, apresentou sensíveis resultados fiscais, como 
se observa na tabela abaixo, além de apresentar um modelo a ser seguido 
pelas províncias.

Produtos de algumas rendas urbanas do Rio de Janeiro (1841-1850) em mil reis

Rendas 1841 1842 1850
 *abril a novembro *abril a novembro

Dizima da Chancelaria 1.671 16.750 48.540
Meia Siza 15.563 44.068 124.000
Taxa dos escravos 12.853 22.048 178.600
Décima urbana 208.692 269.032 460.000
Décima legados e heranças 47.634 58.988 60.000

Fonte: Relatórios da Fazenda, anos pertinentes.

50
Ver  Jean Roche. L’administration de la pro-
vince du Rio Grande do Sul de 1829 à 1847 
d’après les rapports inédits du président 
du Rio Grande do Sul devant le Conseil 
Générale, puis l’Assemblée Legislative 
Provinciale. Porto Alegre: Universidade do 
Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia, 
1961.As informações vêm também de Marcia 
Eckert Miranda, Tributação e escravidão 
na Província do Rio Grande de São Pedro 
(mimeo).

51
Relatório do Presidente da Província de Minas 
Gerais, 1844

52
Relatório do Presidente da Província de Minas 
Gerais, 1845, pp. 46/47.
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Fato similar parece ter acontecido em São Paulo onde a Lei que deter-
minou a matrícula de escravos em 1849-1850 (Lei Província nº 27 de 23 de 
abril de 1849), determinou também a suspensão da meia sisa. A matrícula não 
chegou a ser realizada, sendo a lei revogada pelo artigo 27 da Lei nº 24 de 2 
de julho de 1850, a qual no artigo 28 restabeleceu o imposto da meia sisa.  Os 
contratos celebrados durante o período em que a meia sisa esteve suspensa (e 
que a matrícula não se realizou) foram objeto de sucessivas anistias fiscais.53 

Nas breves reflexões que aqui apresentamos, à guiza de desdobramento 
do instigante tema proposto por Ilmar Mattos em “Construtores e Herdeiros”, 
procuramos materializar alguns dos desafios enfrentados por construtores/
herdeiros em alguns aspectos essenciais da construção da soberania estatal: 
a definição da territorialidade, o estabelecimento de formas de contagem 
e medição e a fiscalidade. Elegemos aqui aspectos desse problema que se 
encontram particularmente entretecidos com a reiteração da escravidão e 
com a virtual naturalização de uma “ordem ilegal” favorecida pelo tráfico 
ilícito durante as décadas cruciais da construção do Estado. Em alguns 
aspectos, é inegável que a consolidação do centro político beneficiou-se dela, 
pois, de diversas formas a escravidão desenvolveu uma pulsão centrípeta, em 
torno da monarquia e das formas unitárias. Não o fez porém sem esvaziar 
o Estado em aspectos cruciais de sua sinergia com as forças sociais e em 
sua possibilidade de consolidar uma esfera que se pode chamar de pública, 
mantendo e aprofundando a proverbial fratura entre o “país real” e o “país 
legal”. Este não é o único dos paradoxos da construção do Estado no Brasil, 
processo em que a escravidão foi não apenas reiterada, mas reinventada 
com um vigor não antes experimentado nos ritmos modorrentos do Antigo 
Regime. Nesse sentido, a escravidão tal qual vivida no Brasil soberano, não 
pode ser considerada parte da herança, a não ser no sentido de um pecúlio 
que iria ser muitas vezes multiplicado, por obra dos construtores da ordem 
social e política do século XIX. 

53
Ver Lei de n. 30 de 10 de maio de 1854 no 
artigo 39 dispondo que não dependiam da 
revalidação da siza os contratos celebrados 
durante a suspensão pela lei de orçamento 
de 1849 e os escravos que foram matricula-
dos. Pelo art. 4º da lei n. 31 de 25 de abril de 
1855 foi o governo autorizado a reformar o 
regulamento supra. A lei n. 47  de 7 de maio 
de 1857 no artigo 16 autorizou o governo a 
marcar novo prazo aos senhores de escravos 
para pagarem a respectiva matrícula, segundo 
o disposto no artigo 38 da Lei do Orçamento 
de 1854. A de n. 11 de 15 de março de 1858 
reduziu a 2 por cento o imposto da meia 
sisa, e deu outras providências . Vide circular 
do Ministério da Fazenda de 17 de maio de 
1861. Pelo art. 28 da Lei n. 39 de 4 de maio 
de 1858 foi o governo autorizado a substituir 
em o novo Regulamento, a multa do Alvará 
de 3 de junho de 1809 pela de 10 a 30 por 
cento. A Lei n.4 de de 27 de Março de 1861 
criou o imposto de 20 mil reis para ser pago 
pelos senhores de escravos, por cada um que 
não tivesse pago a meia sisa. Regulamentos 
expedidos pelo exmo governo provincial 
para execução das diversas Leis provin-
ciais coligidos e anotados pelo Bacharel 
Jose Candido de Azevedo Marques e man-
dados imprimir pelo Exmo Sr. Doutor João 
Theodoro Xavier, Presidente da Província de 
S. Paulo, na forma da Lei que autorizou a 
reimpressão da Legislação Provincial, São 
Paulo, Tipografia do Correio Paulistano, 1876. 
pp. 131- 132.
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Heranças recriadas: 
especificidades da construção do 
Império do Brasil

Recriated Heritages: Specificities of 
the Brazilian Empire’s Formation

Cecília Helena de Salles Oliveira
Museu Paulista USP

Resumo
O texto problematiza alguns dos argumentos apresentados por Ilmar R. de 
Mattos no artigo Construtores e Herdeiros. Procura realçar a originalidade 
da contribuição do historiador para a compreensão do delineamento do 
Império na primeira metade do século XIX, privilegiando a noção de “expansão 
para dentro” bem como as imbricações, no âmbito do discurso político e da 
memória, entre o passado colonial como herança e o futuro como projeto 
nacional.

Abstract
This paper discusses some of the statements presented by Ilmar R. de Mattos 
in his article “Builders and Heirs”. The author aims to emphasize the originality 
of Mattos’s contributions for a better understanding of the Empire’s speci-
ficities during the first half of the 19th century, mainly his argument of an 
“inland expansion”. It focuses also, through the analyses of political discourses 
and memoirs, on the relations between the Empire’s colonial past, interpreted 
as a heritage, and its future as a national project.
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1
Ilmar Rohloff de Mattos. “Construtores e her-
deiros. A trama de interesses na construção da 
unidade política.” 

“ ...Eia, a glória que os dárdanos espera,
do ítalo tronco os descendentes nossos
que a fama ilustrarão dos seus maiores, 
Hei de explicar–te e aprenderás teu fado...
...tu, Romano
cuida o mundo em reger, terás por artes
A paz e a lei a ditar, e os povos todos
Poupar submissos debelar soberbos...”
Virgílio, Eneida, livro VI

“... Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; 
não a fazem sob as circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que 
se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição 
de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E 
justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, 
em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos em crise revo-
lucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos 
do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as 
roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem...”. 
Marx, 18 Brumário.

Difícil tarefa a do debatedor diante de artigo, com o qual, em linhas gerais, 
concorda, que se mostra tão erudito e ao mesmo tempo provocativo1. As 
reflexões formuladas por Ilmar Mattos ensejam um leque amplo de questões 
sobre a Independência e o delineamento do Império e da nação, na primeira 
metade do século XIX. Além de evidenciarem pressupostos historiográficos 
que alteram, a meu ver, os modos mais conhecidos de abordar o tema e o 
período. 

Desse modo, meus comentários não pretendem abranger o conjunto 
do texto. Atenho-me a alguns pontos que, em minha interpretação, melhor 
assinalam a originalidade da contribuição do historiador, particularmente no 
âmbito dos significados que atribui ao Império e à “expansão para dentro”, 
marco da peculiar formação da nacionalidade brasileira no século XIX. 

1. O passado entre heranças e representações
Já o título do artigo merece especial atenção: “Construtores e herdeiros: 
a trama de interesses na construção da unidade política”. A formulação 
não é casual, nem quanto à ordem em que as expressões foram colocadas, 
tampouco no que diz respeito à partícula de ligação utilizada. Construtores e 
herdeiros, ao menos na primeira metade do século XIX e em termos do debate 
apresentado, não são opções políticas opostas ou excludentes. A despeito 
dos argumentos centrais explicitarem em maior profundidade as heranças 
e suas implicações, protagonistas que tiveram atuação incongruente, como 
Evaristo da Veiga e José Bonifácio, foram ao mesmo tempo construtores e 
herdeiros, sendo precisamente um dos horizontes do autor as mediações entre 
o passado da monarquia portuguesa e o futuro do Império do Brasil. 

Como os homens que experimentaram as paixões e entusiasmos da 
Independência, e que presenciaram o Fico ou os festejos da Aclamação, pode-
riam escapar a seu próprio tempo e agir sem carregar práticas e noções, que 
por anos tinham sido seus referentes culturais? Mas, como elaborar e colocar 
em prática uma nova organização política – separada doravante da monar-
quia portuguesa – sem romper com costumes e tradições que não espelhavam 
os desejos de novidade e transformação imbricados à Independência? De 
que modo compreender o percurso histórico no qual uma parte do todo – a 
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América portuguesa, o “Império do Brasil”2 – se constituiu em entidade polí-
tica autônoma e soberana, preservando-se o antigo nome embora com outro 
sentido?

Indagações como essas, suscitadas pela prazerosa leitura do artigo, 
levaram-me a retomar obras de Virgílio e Marx. Esse último autor, porque 
expôs um dos movimentos pelos quais as sociedades modernas se conformam 
e se projetam para si mesmas: a complexa dinâmica na qual passado e 
futuro imaginados se afirmam e se negam nas práticas e nos discursos dos 
que experimentaram a configuração das nações e dos Estados nacionais na 
primeira metade do século XIX3. E Virgílio porque foi referencial apropriado 
por alguns dos principais protagonistas da obra política que então se deli-
neava no Brasil 4. 

Pelo menos em duas ocasiões nas décadas de 1840 e 1850, a narra-
tiva de Anquises, na cena retratada no Livro VI, a “ Descida aos infernos”, foi 
recuperada. Nela, a personagem preveniu o filho, Enéias, sobre seu destino, 
alertando-o de que suas ações, no futuro, resultariam na fundação de Roma 
e do Império. Dessa parte da obra foi extraída a expressão “poupar submissos 
debelar soberbos” usada, em 1844, para definir a política do gabinete Almeida 
Torres que propunha uma “conciliação”, de caráter compulsório como frisou 
Paulo Pereira de Castro, entre os moderados das diferentes facções partidárias, 
justificando-se que o exclusivismo político era uma das razões pelas quais os 
“interesses nacionais” não conseguiam se sobrepor a questiúnculas locais e de 
grupos, o que inviabilizava a unidade política da nação5.  

Reeditada, em 1853, a mesma frase sustentou o pressuposto conhecido 
como “ponte de ouro” defendido por Nabuco de Araújo e Honório Hermeto 
Carneiro Leão, o Marquês de Paraná, entre outros políticos. A “ponte de 
ouro” foi interpretada, naquele momento e por seus idealizadores, como 
um dos apanágios dos estadistas, pois o que se pretendia era agasalhar os 
que se subordinavam aos desígnios do Estado imperial, castigando-se e 
cooptando-se os “radicais” para que não impedissem a obra de unificação e 
centralização nacional. Como observou Izabel Marson, também essa “conci-
liação” implicou práticas autoritárias e compulsórias. O argumento segundo 
o qual o “progresso” material e moral derivava de interesses comuns a libe-
rais e conservadores, voltados ambos para reformas tidas como necessárias 
à integridade do Estado, apontava, conforme indicou a historiadora, para o 
exercício da dominação política de certas facções proprietárias sobre outras, e 
sobre o conjunto da sociedade, e para a imposição de um projeto de Império, 
em detrimento da memória de outros projetos e possibilidades históricas 6. 

Mas, os trechos selecionados de Virgílio e de Marx não evidenciam 
somente modos específicos e históricos de instrumentalização política do 
passado pelo presente. Conduzem, ao mesmo tempo, a aprofundamentos 
que podem ajudar a explicitar a complexidade implicada nos “construtores e 
herdeiros” de que trata Ilmar Mattos.

Seguindo observações de François Hartog sobre as significações das 
narrativas de viagens na Antigüidade clássica7, é possível considerar a Eneida 
como continuação da Odisséia, mas de maneira invertida. Como propõe o 
autor, a obra de Virgílio, formulada no momento da ascensão de Augusto, 
seria uma viagem sem retorno. Enquanto Ulisses deseja retornar para Ítaca, 
deixando Tróia destruída, Enéias abandona Tróia em chamas para não mais 
voltar. Ou melhor, para fundar uma nova Tróia, realizar quase que uma coloni-
zação forçada a fim de que a cidade não pereça. O mar será o lugar de longo 
exílio até que seja encontrada a orla onde se possa  abrigar e semear um 
novo começo. Segundo Hartog, “fundar a cidade ou a raça romana será sim 
fazer ressurgir o reino de Tróia; a fundação é refundação, é repetição embora, 
ao mesmo tempo, completamente inédita.”8. Antes, no entanto, Enéias terá 
que guerrear, estabelecer fronteiras sempre movediças, registrar memórias e, 
também, recortar alteridades. Originários dos troianos, quem são, contudo, os 

2
Ver, especialmente, pp.7-11 do artigo.

3
Karl Marx. O 18 Brumário e Cartas a 
Kugelmann. Trad. Leandro Konder. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1969, pp. 17-18.

4
Virgílio. Geórgicas/ Eneida. Trad.  A F. de 
Castilho e M. O  Mendes.  São Paulo: Jackson, 
1948, pp. 111-388. O trecho escolhido para 
epígrafe encontra-se nas pp. 242-243. Sobre a 
obra consultar também o site www.paideuma.
hpg.ig.com, organizado por Zélia de Almeida 
Camargo, da FFLCH/USP.

5
Paulo Pereira de Castro. “Política e adminis-
tração de 1840 a 1848”. In: Sérgio Buarque de 
Holanda (org). História Geral da Civilização 
Brasileira. Tomo II, 2º vol., 2a. ed. São Paulo: 
Difel, 1967, pp. 522-ss.

6
Izabel Andrade Marson. O império do pro-
gresso. São Paulo: Brasiliense, 1987, pp. 412-
ss.

7
François Hartog. Memória de Ulisses. Trad. 
J. Brandão. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
2004, pp. 28-32.

8
Idem, pp. 29-30

 http://www.paideuma.hpg.ig.com 
 http://www.paideuma.hpg.ig.com 
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romanos? Como se diferenciam dos gregos e dos bárbaros? Hartog discute, 
então, de que modo a narrativa de viagem é expressão do movimento de 
formulação de alteridades, o que é fundamental do ponto de vista do debate 
em foco. Para descobrir-se romano, mais do que reconhecer uma origem no 
passado, era preciso caracterizar os estrangeiros e os bárbaros e não apenas os 
que se situavam fora dos limites da cidade e do Império, mas os que estavam 
em seu interior. 

Parece-me que, em meados do XIX, a recuperação dos feitos de Enéias 
e sua postura diante de “submissos e soberbos” pode ser considerada suporte 
metafórico tanto de propositura, aparentemente irrecusável, para que os 
contendores da luta política se desarmassem, quanto de violenta definição 
de identidades e alteridades, engendradas no processo de configuração 
do Império e da nação. Estavam em jogo as fronteiras entre ser reconhe-
cido como “cidadão” e “não cidadão”, bem como entre ser brasileiro e ser 
estrangeiro, incluindo-se ,nesse campo, o português. Em termos da “conci-
liação” proposta na década de 1850, encontrava-se em pauta, sobretudo, a 
reafirmação de instrumentos de soberania do Estado imperial, inscritos na 
Carta de 1824, postos em operação naquele momento pelo grupo dirigente 
que os manejava para vencer múltiplas resistências. Assim, havia diferentes 
categorias de “soberbos” a debelar, entre os quais se situavam as facções 
conservadoras dissidentes da política econômica e partidária encaminhada 
pelo gabinete Paraná, e que foram atingidas por autoridades pertencentes ao 
próprio partido9.

Nesse sentido, construtores e herdeiros não estariam apenas encarnados 
nos políticos e empreendedores envolvidos na Independência. Também assim 
se apresentaram à esfera pública os que atuaram nas Regências e posterior-
mente na reorganização política e partidária das décadas de 1840 e 1850. 
Além de não representarem etapas na trajetória deste ou daquele protago-
nista, essas noções poderiam ser interpretadas como manifestação simultânea 
de movimentos de luta política e de elaboração da memória dessas mesmas 
lutas, exteriorizações concretas e imaginárias da formação do Império do 
Brasil.

Atenta-se, desse modo, para a outra dimensão que julgo pertinente 
destacar e que foi amplamente discutida por Claude Lefort. Analisando o 18 
Brumário, o autor procurou mostrar que Marx registrou a multiplicidade de 
antagonismos sociais na França em meados do século XIX, sublinhando a arti-
culação entre inúmeras histórias, ancoradas em diferenciados protagonistas10. 
Mais ainda: ao apontar a impossibilidade de distinguir nas lutas do período 
“a ordem da realidade da ordem da fantasmagoria”, Marx interrogava os 
fundamentos da ação dos atores e dos acontecimentos que provocavam, ora 
cogitando não passarem de “sombras que perderam os corpos”, ora buscando 
reconstituir, no encadeamento dos episódios, os interesses em confronto e 
o não reconhecimento imediato deles por parte de indivíduos e facções de 
classes. Frente à “vertigem” que seus projetos, decisões, palavras e intrigas 
ensejavam, os protagonistas da história procuraram se defender das rupturas 
na continuidade do tempo, evocando os mortos, disfarçando o presente em 
passado, inventando um passado. 

Esse referencial possibilita pensar a construção do Império do Brasil 
como algo inédito, que rompia irremediavelmente com a situação política e 
as tradições anteriores. As linhas de continuidade entre a monarquia portu-
guesa e o Império do Brasil seriam engendradas pelo modo peculiar através 
do qual, em meio a suas lutas e seus interesses, os protagonistas recriaram o 
passado como representação, como escudo e guia, para enfrentar as “experi-
ências emocionantes” da “revolução” que envolviam a brava gente brasileira, 
flagrada por Ilmar Mattos no hino escrito por Evaristo da Veiga, em 182211. 

Se insisto nesse ponto, nesses liames difíceis de precisar entre presente 
e passado, entre história e memória, entre atores, acontecimentos e repre-

9
A esse respeito, consultar especialmente a 
obra de Izabel Marson op. cit..

10
Claude Lefort. As formas da História. Trad. 
M. Chauí e L R. S. Forte. São Paulo: Brasiliense, 
1979, pp. 238-ss.

11
Ilmar R. de Mattos,. op. cit, p. 1.
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sentações, é porque o artigo de Ilmar Mattos trata do peso das heranças na 
configuração do Império – o nome, o território, a concepção dinástica, a 
cidade do Rio de Janeiro associada à “cabeça” do corpo político – não para 
abordá-las como fardo, como geralmente ocorre, mas para propor a enorme 
capacidade inventiva e criadora dos políticos que vivenciaram a separação de 
Portugal, bem como a organização do Estado e da nação. Seus olhos estão 
concentrados no movimento de construção, mas para descrevê-lo desdobra 
o processo no qual as heranças foram reinventadas, quer na dimensão da 
prática política, quer na do discurso e da memória. Por esse caminho, convida 
o leitor a reconsiderar as vertentes interpretativas mais conhecidas sobre o 
tema e o período, distanciando-se delas.

2. Império do Brasil: a construção da nação e a “teia de Penélope”
Ao tecer seus argumentos, Ilmar Mattos, à primeira vista, estaria se colo-
cando em campo historiográfico próximo ao de Sérgio Buarque de Holanda12 
e Maria Odila da Silva Dias13. Mas, se compartilha com esses autores, bem 
como com Caio Prado Júnior14, o questionamento da associação imediata 
entre a separação de Portugal e o delineamento do Império, isso não significa 
concordar com outros pressupostos defendidos por esses historiadores. 

Na obra Tempo Saquarema15, editada pela primeira vez em 1987, o 
autor já havia indicado a impossibilidade de confundir a formação da nacio-
nalidade com eventos circunscritos, a exemplo da proclamação de 1822 e 
da abdicação, em 183116. Na ocasião, evidenciou de que modo, entre 1838 
e 1860, desdobrou-se o movimento simultâneo de construção do Estado 
imperial, da classe senhorial, e dos dirigentes saquaremas - denominação que 
abrangia tanto a alta burocracia radicada na Corte, quanto as demais perso-
nagens da rede política e de interesses, que articulava segmentos proprietá-
rios e autoridades provinciais à cidade “cabeça do Império” 17. 

Entretanto, isso não significa desqualificar o marco 1822. Particular-
mente no artigo em foco, Mattos contraria Buarque de Holanda, para quem 
a proclamação da Independência não teria passado de episódio de uma 
“guerra civil entre portugueses”, e a opção pela monarquia e pela dinastia de 
Bragança seriam sinônimos de “despotismo” ou “retrocesso”18. Realça a perti-
nência de se compreender a dimensão “revolucionária” e apaixonada que os 
protagonistas atribuíram às experiências políticas em curso nas décadas de 
1820 e 1830, diferenciando-as igualmente da forma pela qual, muito tempo 
depois, Machado de Assis formularia a fria atitude de Brás Cubas frente às 
circunstâncias da emergência da nação, quando a personagem, depois de 
longa estadia na Europa, retornou ao Rio de Janeiro.

Por outro lado, a proposta apresentada no artigo, segundo a qual a 
construção do Império implicou um processo de “expansão para dentro”, não 
se coaduna com a concepção de “ interiorização da metrópole”. Maria Odila, 
que cunhou a expressão, procurou por meio dela destacar o fortalecimento 
da presença portuguesa e a implementação de “movimento interno de colo-
nização”, promovidos com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro, em 1808, 
aspectos relevantes e que, desde então, vêm compondo o elenco de problemas 
sobre o qual se debruça a historiografia referente à época. 

Contudo, seguindo a trajetória de Buarque de Holanda, a historiadora 
atribuiu “caráter reacionário, contra-revolucionário e absolutista” aos episó-
dios da Independência, considerando que, frente às repercussões da Revolução 
de 1820 e à visibilidade das contradições sociais e raciais provocadas por ela 
no Brasil, ocorreu uma “reação conservadora das elites” 19. Desvencilhando 
os confrontos entre “portugueses do Reino e portugueses da América”, em 
1822, dos condicionamentos que transformaram a Corte do Rio de Janeiro no 
eixo de formação do Estado e da nação, Dias atrelou a gênese do Império do 
Brasil a projetos forjados, nos fins do século XVIII, por ilustrados portugueses 
e “luso-brasileiros”. Foram estes que compuseram, juntamente com os setores 

12
Ver, especialmente, Sérgio B. de Holanda. “A 
herança colonial – sua desagregação”, In: 
História Geral da Civilização Brasileira.
Tomo II, 1º vol. 3ª ed. São Paulo: Difel, 1970, 
pp. 9-40.

13
Maria Odila da Silva Dias. “A interiorização da 
metrópole, 1808-1852”. In: Carlos Guilherme 
Mota (org). 1822: Dimensões. São Paulo: 
Perspectiva, 1972, pp.160-184.

14
Refiro-me, aqui, à periodização “desenhada” 
por Caio Prado Jr em Evolução Política do 
Brasil e outros estudos. 5ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1966. 

15
Ilmar R. de Mattos. Tempo saquarema. São 
Paulo: Hucitec/ INL, 1987.

16
Cabe ressaltar que algumas das implicações 
de se considerar a data de 7 de setembro de 
1822 como marco divisório da história do 
Brasil foram tratadas por Maria de Lourdes 
Viana Lyra em obra já citada e também em 
artigo publicado na Revista Brasileira de 
História, nº 29, 1995. Sobre o processo de 
conformação da memória de 7 de setembro 
e sobre a impossibilidade de se interpretar 
Independência e separação de Portugal como 
sinônimos, consultar: Cecilia Helena de Salles 
Oliveira. A Astúcia Liberal. São Paulo: Ícone/ 
USF, 1999; e da mesma autora O Espetáculo 
do Ypiranga: mediações entre história e 
memória. Tese de livre-docência. São Paulo, 
Museu Paulista da USP, 2000.

17
Ilmar R. de Mattos. Tempo Saquarema, 
Introdução e pp. 129-ss.

18
Sérgio Buarque de Holanda.Op. cit., pp. 13-15.

19
Maria Odila da Silva Dias. Op.cit., pp. 161-162 
e 175-ss.
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mercantis mais ricos da sociedade colonial, as elites que, de forma unânime e 
“coesa”, teriam gerenciado não só o movimento separatista como a definição 
das bases da monarquia no século XIX20.

É esta vertente interpretativa que ainda prepondera na literatura espe-
cializada e em obras de divulgação, apesar do considerável alargamento das 
pesquisas sobre a temática e o período, especialmente nos últimos vinte 
anos21. O verbete “Império” no Dicionário do Brasil Imperial, por exemplo, 
reproduz e reforça a tese da “ interiorização da metrópole” e do extremo 
conservadorismo que a sustentou, o que contribui, a meu ver, para obscurecer 
as feições matizadas e complexas dos confrontos sociais e dos debates polí-
ticos naquele período. Não apenas foi sublinhada uma relação de imediata 
continuidade entre o “Império luso-brasileiro” e o Império do Brasil, como se 
cogitou a idéia de que a separação de Portugal representou a “preservação” 
literal de instituições e práticas consolidadas com a reorganização da Corte 
no Rio de Janeiro. Segundo o texto, se Pedro I “encarnava” o projeto de um 
império com primazia portuguesa, os regentes e a elite política do centro-sul 
teriam progressivamente conseguido das demais elites regionais a aquiescência 
em torno da Constituição de 1824, dado o temor de todos frente “à desordem 
e ao caos” ensejados pela presença de oprimidos, libertos e escravos22. 

Mesmo a interpretação de Luiz Felipe de Alencastro não se afastou de 
algumas dessas premissas23. A seu ver, D.Pedro e os “funcionários reais” que 
permaneceram no Rio de Janeiro depois do retorno da Corte a Lisboa, em 
1821, teriam agido “em simetria” à atuação das Cortes em Lisboa, unindo 
“numa mesma plataforma a afirmação do poder monárquico e os desejos 
de liberação nacional expressos pelas classes dominantes brasileiras”. Para o 
autor, foi nessa atmosfera de “absolutismo revolucionário” que se decidiu a 
proclamação da Independência do Brasil e a fundação do Império, por inter-
médio de uma justaposição entre elementos novos e antigos. Mas o processo 
político seria sobretudo o desdobramento “de toda uma corrente ideológica 
portuguesa que prolongou os desejos milenaristas da Reconquista e do movi-
mento de expansão marítima lusitana”. Este aspecto, aliado à longevidade e 
ao fato da unidade política fundamentar-se em torno de um Estado centrali-
zador, capaz de garantir acordos comerciais internacionais e a manutenção do 
tráfico atlântico de escravos, marcariam a singularidade da formação política 
adotada no Brasil no século XIX.

Ao reconstituir o período, Ilmar Mattos propõe reflexões que problema-
tizam esses modos de compreensão, mas igualmente se distanciam de versões 
que aliam Independência e revolução “nacionalista”, a exemplo daquilo que 
defendeu José Honório Rodrigues24. Suas considerações, sem diminuir o peso 
das heranças políticas da monarquia portuguesa e, portanto, as implicações 
do chamado reformismo ilustrado e da reorganização da Corte bragantina em 
terras cariocas a partir de 1808, abrem a possibilidade de investigar histori-
camente as re-significações que elas adquiriram, uma vez que interroga, ao 
mesmo tempo, o processo histórico e o registro desse processo, o que está 
exemplarmente expresso na análise do Hino Constitucional Brasiliense com 
o qual inicia o artigo. 

É a emergência de projetos incongruentes acerca do caráter e das 
dimensões da “nação” que adquire importância quando o autor indaga sobre 
a transformação histórica do nome “Império do Brasil”, do território e sua 
configuração e do papel assumido pela cidade do Rio de Janeiro. Mas, obra 
política, bases materiais, assim como a associação entre a urbe carioca e um 
centro soberano de decisões, não são vistos na condição de dados brutos que 
caberia ao historiador explicar. O que está em causa é, por um lado, a “trama 
de interesses”, de circunstâncias e de protagonistas, sempre fluída e cheia de 
alternativas, na qual Império, território, Corte e nação se configuraram histo-
ricamente. E, por outro, as interpretações que os atores deixaram do tempo 
que viviam e construíam. 

20
A tese da “interiorização da metrópole” e a 
interpretação de que o processo de sepa-
ração de Portugal e de Independência teve 
perfil conservador, representando uma con-
tinuação de projeto de organização de 
Império português concebido no século XVIII, 
foram amplamente desenvolvidas por Paula 
Porta Fernandes. Elites dirigentes e proje-
to nacional. Tese de doutorado. São Paulo, 
Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas., 2000. 
Cabe lembrar que as relações entre projeto 
de Império português e Império “brasílico” 
foram discutidas em profundidade por Maria 
de Lourdes Viana Lyra. A Utopia do podero-
so Império. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. 
Entretanto, a historiadora, mesmo reconhe-
cendo imbricações entre essas propostas, abre 
espaço para se pensar que, simultaneamente, 
a elas foram se constituindo outros projetos 
de cunho reformista e revolucionário tanto 
em Portugal quanto na América portugue-
sa, particularmente no início do século XIX. 
Assim, ao invés de lidar com a inexorabilidade 
da feição conservadora do Império do Brasil, 
optou por investigar algumas das razões pelas 
quais esse perfil preponderou.

21
Balanços e análises sobre a historiogra-
fia que trata da Independência e da fun-
dação do Império podem ser encontrados 
no livro A Astúcia Liberal, já mencionado, 
bem como no artigo de István Jancsó e João 
Paulo Garrido Pimenta, “Peças de um mosai-
co”. In: Carlos Guilherme Mota (org.), Viagem 
Incompleta. A experiência brasileira (1500-
2000).Formação: histórias, vol. 1, São Paulo: 
SENAC, 2000. Mais recentemente, Wilma 
Peres Costa realizou estudo circunstanciado 
a respeito das principais linhas de interpreta-
ção construída em torno da Independência, 
estudo que foi apresentado no Seminário 
Internacional “Independência do Brasil: his-
tória e historiografia”, realizado na USP, em 
2003. O artigo, intitulado “A Independência 
do brasil na historiografia brasileira” encon-
tra-se disponível no site www.ieb.usp.br.

22
Ver: “Império” em Ronaldo Vainfas (dir). 
Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2002, pp. 356-358.

23
Luiz Felipe Alencastro. “L’Empire du Brésil”. In: 
Maurice Duverger (dir). Le concept d’empire. 
Paris: Presses Universitaire de France, 1980, 
pp. 301-309.

24
José Honório Rodrigues. Independência: 
revolução e contra-revolução. 5 vols. São 
Paulo: Francisco Alves, 1975. 
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Ilmar Mattos, no livro já citado, chamou a atenção para o comprometi-
mento de parcela significativa da historiografia do Império com a dominação 
exercida pelo “tempo saquarema” sobre a memória e o entendimento do 
passado25. Seguindo-se o argumento, é possível então ampliar as significa-
ções da expressão “poupar submissos debelar soberbos”, usada como palavra 
de ordem em diferentes ocasiões da política imperial, especialmente nos anos 
de 1840 e 1850. Submissos e soberbos não adjetivavam apenas, e de modo 
propositadamente simplificado nos discursos dos protagonistas, partidários e 
adversários de proposições praticadas pelos grupos que ocuparam os espaços 
de poder em momentos históricos específicos. Subordinava-se o passado a 
essas designações e, em nome do “progresso” material e moral, desqualifi-
cavam-se heranças, protagonistas, eventos, projetos e conflitos anteriores, 
toldando-se o campo de forças sociais em que se definiu historicamente o 
Império e sua direção.

Quando Ilmar Mattos sugere a dificuldade de tomar-se o Império como 
resultado direto e linear de um projeto gerado, nos finais do século XVIII, no 
interior da monarquia portuguesa, o que procura é discutir, no âmbito da 
dinâmica social e da memória, como as heranças foram recriadas sob condi-
ções inéditas, recuperando as divergências entre “portugueses da América 
e portugueses da Europa”, e reconstituindo o contexto mais amplo no qual 
se inscreviam os impasses experimentados por diferenciados setores sociais 
radicados em Portugal, no Reino do Brasil e na África, todos eles entrelaçados 
por interesses imediatos e perspectivas futuras. As linhas de continuidade 
aparecem, assim, mediatizadas pelo passado, que se reveste de sentidos 
múltiplos dependendo dos interlocutores e dos lugares sociais que ocupam, e 
pelo futuro no qual se projeta um Império que, apesar da tangibilidade e das 
feições que adquiriu ao longo do século XIX, parece existir como possibilidade 
histórica sempre reposta e nunca finalizada, dadas as contradições internas à 
sociedade26.

Como lembrou o autor, no complexo movimento de definição do 
Império essas contradições estiveram imbricadas a acontecimentos e decisões 
que superaram o campo de ação de políticos e empreendedores no Brasil, em 
razão da simultaneidade na qual também na Europa e no restante da América, 
guardadas as especificidades históricas, estavam em curso processos de confi-
guração de nações e Estados nacionais. Assim, no início do século XIX foram 
enfrentamentos em relação às Cortes em Lisboa e conflitos no Rio de Prata 
que monopolizaram debates e encaminharam alguns dos limites diante dos 
quais se deteve aquela definição27. 

Mas, além disso, o Império do Brasil enfrentou outro império em 
formação – o britânico. Há inúmeros estudos a respeito desses confrontos, 
bem como sobre a rede de negócios que articulava interesses radicados no 
Brasil e na África desde o período colonial28. Essas análises vêm modificando 
o entendimento tanto das relações dos domínios portugueses entre si, quanto 
dos nexos entre interesses portugueses (da América e do Reino), africanos, 
britânicos e norte-americanos em torno do tráfico de escravos. Ademais, 
vêm sendo discutidos os procedimentos britânicos para reduzir e abafar, na 
primeira metade do século XIX, a presença mercantil de portugueses ameri-
canos, num primeiro momento, e depois, de brasileiros, no continente afri-
cano29. 

Para Ilmar Mattos não é casual a coincidência entre o arrefecimento 
da atuação de negociantes e traficantes brasileiros na África e a associação 
entre Império do Brasil e nação brasileira nos discursos de dirigentes na Corte 
do Rio de Janeiro, particularmente nas décadas de 1840 e 1850. A asso-
ciação entre Império e nação significou não só uma alternância de sentido 
– a mudança da concepção dinástica de Império para a concepção nacional 
- como o fortalecimento de uma direção política: frente à impossibilidade 
de um domínio ilimitado em termos espaciais, o Estado empreendeu uma 

25
Ilmar R. de Mattos, Tempo Saquarema, pp. 
286-287.

26
Quando me refiro às contradições internas à 
sociedade colonial e, a partir delas, à impossi-
bilidade de compreender a nação e o Império 
como entidades acabadas, seja do ponto de 
vista histórico, seja do ponto de vista políti-
co, referencio-me em observações de Claude 
Lefort sobre as chamadas sociedades “histó-
ricas”. Na interpretação do filósofo “o próprio 
de uma sociedade histórica é que ela contém 
o princípio do acontecimento e tem o poder 
de convertê-lo em momento de uma experi-
ência, de modo que ele figura um elemento 
do debate que se processa entre os homens. 
Nela a transformação não é essencialmen-
te a passagem de um estado para outro, mas 
o encadeamento desse debate que anteci-
pa sobre o futuro referindo-o ao passado..”. 
Para Lefort, o movimento de apropriação e 
tematização do passado é simultâneo à pro-
dução de sentido, à abertura ao novo e à 
antecipação do futuro. Ver Claude Lefort. As 
formas da história. São Paulo: Brasiliense, 
1979, pp.47-48. Na obra Tempo Saquarema, 
Ilmar Mattos também fez referência a essas 
questões, articulando o “tempo saquarema” 
às maneiras específicas de pensar a origem 
da nação brasileira, a própria instituição da 
sociedade e suas possibilidades de transfor-
mação. Esse modo de pensar, produzido histó-
rica e politicamente seria, ainda, a matriz de 
muitas interpretações historiográficas sobre o 
Império. Op. cit., pp. 284-285.

27
Ver a esse respeito, entre outros, a obra já 
citada de Maria de Lourdes Viana Lyra, bem 
como os livros de Márcia Berbel. A nação 
como artefato. São Paulo: Hucitec/FAPESP, 
1999; Valentim Alexandre. Os sentidos do 
Império. Porto: Afrontamento, 1993; e de 
João Paulo Garrido Pimenta. Estado e nação 
no fim dos Impérios ibéricos no Prata, 
1808-1828. São Paulo: Hucitec, 2002. 

28
Conferir, entre outros: Paula Beiguelman. 
Formação política do Brasil. 2 vols. São 
Paulo: Pioneira, 1967; Alan Manchester. 
Preeminência inglesa no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1973; Luiz Felipe Alencastro. O 
trato dos viventes. São Paulo, Companhia 
das Letras, 2000; João Fragoso. Homens de 
grossa aventura. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 1992; Manolo Florentino Em cos-
tas negras. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997; João Fragoso, Maria de Fátima 
Gouvêa e Maria Fernanda Bicalho (orgs). O 
Antigo regime nos trópicos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001.  

29
Ver, entre outros, os ensaios de Alberto da 
Costa e Silva reunidos no livro Um rio cha-
mado Atlântico. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira/ UFRJ, 2003. 
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“expansão para dentro”, voltada para a configuração da nação e da cidadania, 
bem como para a definição das diferenciações e hierarquizações que subli-
nharam a existência de outras “nações” no interior da nação brasileira. 

Em que medida, porém, a interpretação centrada na “expansão para 
dentro” se diferencia da noção de “interiorização da metrópole”? Ambas não 
teriam como pressuposto o predomínio quase hegemônico de projeto político 
conservador desde o movimento de Independência? Acredito que a argu-
mentação exposta por Mattos desmente uma provável sinonímia entre essas 
expressões. Penso, também, que, entre outros aspectos e questões, a origina-
lidade da contribuição de Mattos reside em buscar referências mais amplas 
para compreender o Império do Brasil, do ponto de vista da teoria política 
e da especificidade histórica do processo então em curso. São precisamente 
esses referenciais que demarcam a distância entre uma interpretação e outra.

Em termos da teoria política, de forma geral, a expressão império 
aparece vinculada a algumas condições singulares que, supostamente, pode-
riam servir de parâmetro para a compreensão de episódios históricos diversos 
em termos temporais e espaciais, como observou Maurice Duverger. Assim, 
um Império seria um sistema político criado sobre vasta extensão territorial, 
reunindo um conjunto heterogêneo de etnias e culturas, constituído por meio 
de conquista militar, a qual se aliam outras formas menos perceptíveis de 
mando e imposição. Suas bases de sustentação estariam em uma estrutura 
centralizadora de poder, suficientemente extensa e eficaz para controlar os 
fluxos econômicos, transferir as riquezas geradas das diferentes localidades 
para um centro político que emblematicamente representasse o todo, e impor 
princípios políticos e culturais sem desfazer, entretanto, o “mosaico” de povos 
e situações diversificadas que agrega30. Inspirado em grande medida na expe-
riência romana e nas formas pelas quais foi interpretada e divulgada, parti-
cularmente no século XIX, esse conjunto de características, quase um modelo, 
dificilmente poderia ter aplicação, a não ser sob o risco de anacronismo. Mas, 
nele há um elemento-chave que foi recuperado por Ilmar Mattos: a relação 
entre Império e conquista. 

Considero ser esta relação um ponto de clivagem entre a interpretação 
formulada pelo autor e as demais análises citadas. No caso em questão, a 
conquista implica reconhecer que o processo de configuração do Império do 
Brasil foi engendrado no interior de uma sociedade matizada que abrigava, 
em função disso, diferentes projetos políticos. A hegemonia alcançada pelo 
projeto conservador de Estado, em meados do século XIX, foi construída por 
meio de guerras e conflitos de diferentes naturezas, que envolveram desde a 
luta armada e manifestações de rebeldia de escravos, libertos e homens livres 
pobres, até a luta por espaços de representação parlamentar e diretiva. Entre-
tanto, essa hegemonia não significou o desaparecimento de outros projetos 
políticos, nem nas décadas de 1840 e 1850, tampouco posteriormente. Por 
outro lado, seria muito simplificado imaginar que a imposição das propostas 
conservadoras coincidiu com ocupação e colonização no território até porque 
os confrontos que marcaram a construção da nação e do Estado nacional – o 
Império como refere Mattos – não se limitaram aos segmentos proprietários 
e aos setores mais ricos da sociedade. Submeter soberbos, para retomar as 
metáforas de Virgílio recriadas pelos políticos brasileiros que articularam a 
“conciliação”, não diz respeito apenas ao processo civilizatório, em seu signi-
ficado cultural mais amplo. Pois, o que estava em jogo no Brasil, na primeira 
metade do século XIX, e de maneira semelhante ao que acontecia em outros 
lugares, eram a supressão da legislação colonial e a substituição das regula-
mentações do chamado Antigo Regime por outros instrumentos que vieram 
a consolidar o “laissez faire” bem como liberar o mercado e os processos de 
acumulação de procedimentos considerados tradicionais. Ou seja, quando se 
fala em interiorizar a metrópole sugere-se a expansão de princípios e práticas 
herdados e já acabados, obliterando-se o movimento histórico de transfor-

30
Sobre a noção de império e as diferentes ten-
tativas de conceituação em termos da teoria 
política, consultar: Michel Chartier. “Impérios”. 
In: Enciclopédia Einaudi. Vol 14. Lisboa: Casa 
da Moeda/ Imprensa Nacional, 1989, pp. 318-
329; Maurice Duverger. “Le concept d’empire”. 
In: __________(org). Le concept d’empire. 
Paris: Presses Universitaire de France, 1980, 
pp. 5-23; Paolo Colliva. “Imperio”. In: N. 
Bobbio, N. Matteucci. e G. Pasquino (dir). 
Dicionário de Política. Vol 1.Trad. Varriale et 
alli. 12ª ed. Brasília: UnB, 1999, pp. 621-626.
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mação desses princípios, as rupturas, as descontinuidades e os desvios dessa 
expansão, e, especialmente, esquecendo-se que ao longo do percurso os 
atores também se alteraram e modificaram, em razão das próprias experiên-
cias, de suas lutas, reivindicações, procedimentos e idéias.

O Império que José Bonifácio havia imaginado era muito diferente 
daquele pelo qual Evaristo da Veiga lutou. E a obra política que a “conciliação” 
procurava reafirmar, ainda que fincada na Constituição de 1824, estava 
muito distante do debate no qual o documento foi produzido. Mesmo em 
termos dos espaços para o exercício da cidadania, é forçoso reconhecer, como 
observou Izabel Marson em obra citada31, como a concepção de “cidadão” se 
modificou em meados do século XIX, seja em razão do debate em torno das 
formas de acumulação e investimentos de capitais, seja em função do fato de 
que as propostas de modernização das atividades econômicas estavam imbri-
cadas à transformações nas relações de trabalho escravistas e aos modos de 
apropriação da mão-de-obra dos contingentes de lavradores, posseiros, índios 
e, depois, setores de homens livres e libertos.

Nesse sentido, a relação Império/conquista pode abrigar os conflitos 
políticos e econômicos que opuseram e/ou aproximaram diferenciados 
segmentos sociais proprietários, em momentos históricos particulares, na 
primeira metade do século XIX. Ao mesmo tempo, incorpora o denso e mati-
zado elenco de confrontos protagonizados pelos múltiplos setores da socie-
dade que haviam se constituído no Brasil e reivindicavam não só liberdade 
de atuação como a possibilidade da cidadania. Agasalha, ainda, a percepção 
central, a meu ver, de inacabamento. Não na direção de que o nexo entre 
Império e nação tenha se constituído pela metade ou que, em função da 
escravidão, a nação não teria se configurado. Em outra ocasião, já tive a 
oportunidade de observar que, do ponto de vista da prática e do pensa-
mento liberais, a figura do escravo desdobra, até as últimas conseqüências, as 
concepções de propriedade individual e de mercado soberano, bem como as 
relações de dominação e desigualdade entre cidadãos e excluídos da socie-
dade. O que conduz à compreensão de que os fundamentos da cidadania e 
a tangibilidade da nação brasileira estavam indissoluvelmente articulados à 
escravidão32. 

O inacabamento refere-se ao que Ilmar Mattos denominou “permanente 
recomeçar e eterno desfazer”, simbolicamente expresso pela “teia de Pené-
lope”33. Trata-se da teia de relações que conservava e dava concretude à obra 
do Império, mas que se encontrava, ao mesmo tempo, permeada pelas contra-
dições, pelos confrontos entre grupos e projetos, e pelas múltiplas possibili-
dades históricas de transformação. 

31
Isabel Marson. Op.cit., cap. 4.

32
Cecília Helena de Salles Oliveira. “Tramas 
políticas, redes de negócio”. In: István Jancsó 
(org). Brasil: formação do Estado e da 
nação. São Paulo: FAPESP/Hucitec/ UNIJUÌ, 
2003, p. 400.

33
Ilmar R. Mattos. Tempo Saquarema., p. 284.
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Resumo
A Guerra dos Farrapos foi a mais longa rebelião do período regencial, e 
durante quase dez anos os rebeldes do Rio Grande do Sul buscaram legitimar 
seu movimento contra o Império do Brasil. Neste sentido, as idéias liberais, 
republicanas e federalistas que haviam se difundido a partir da Revolução de 
Maio no Rio da Prata, ganharam corpo entre algumas lideranças da Repú-
blica Rio-Grandense. Cientes de que a imprensa poderia se constituir num 
veículo eficiente de propaganda, foram sucessivamente editados os periódicos 
oficiais do governo insurreto. Além dos textos, havia também a influência dos 
símbolos que se difundiram nos países platinos, especialmente a cor vermelha. 
Incorporada na bandeira dos republicanos rio-grandenses, compondo com o 
verde-amarelo herdado do pendão imperial, o símbolo tricolor foi tornado 
obrigatório. Para a plebe que compunha as tropas, era mais fácil o uso de 
lenços vermelhos ao pescoço, uso que atravessaria o século XIX.  

Abstract
The Farrapos War was the longest rebellion of the regency period, and for 
almost ten years the rebels of Rio Grande do Sul sought to legitimate their 
movement against the Brazilian Empire. In this sense, the liberal, republican 
and federalist ideas, which have spread out from the May Revolution in the 
Prata River, gained support between some of the leaders of the Rio-Gran-
dense Republic. Aware that the press could be used as an efficient mean of 
propaganda, the insurrect government successively edited its official periodi-
cals. Besides these texts, there was also the influence of the symbols diffused 
in the countries of the Prata, specially the color red. Incorporated into the 
flag of the Rio-Grandense Republic, along with the green and yellow colors 
from the imperial banner, the tricolor symbol was made compulsory, following 
the model created by Rosas in the Argentine Confederation. The use of red 
neckerchiefs by the mob-filled troops was easier and this habit went straight 
into the nineteenth century.

Palavras-chave
Rio Grande do Sul, guerra, Império do Brasil, identidade regional, imprensa, 
representações políticas.
Keywords
Rio Grande do Sul, war, Brazilian Empire, regional identity, press, political represen-
tations.
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Introdução
A palavra “federalismo” apresentou muitos significados no conturbado 
processo de construção dos Estados nacionais na América Latina. De maneira 
geral, representou a justificativa político-ideológica preferencial para aquelas 
elites periféricas que resistiam contra a formação de Estados centralizados, 
controlados pelos grupos exportadores. A República Rio-Grandense não fugiu 
a esta retórica, e há diversas manifestações das principais lideranças farroupi-
lhas defendendo princípios federalistas que garantissem a autonomia provin-
cial. Por outro lado, a imprensa era vista como uma importante estratégia de 
difusão das idéias dos rebeldes, e com esta finalidade foram publicados suces-
sivamente os jornais “O Povo”, “O Americano” e “Estrela do Sul”. Nestes jornais 
– dirigidos por Domingos José de Almeida, um dos raros “letrados” entre os 
líderes farroupilhas – apareciam muitos artigos que filiavam a República 
Rio-Grandense a um destino político maior do subcontinente, herdeiro das 
consignas do Movimento de Maio. Desta forma, a república e o federalismo, 
consignas importantes para os vizinhos do Prata, tornavam-se também um 
desiderato dos rebeldes do Rio Grande, e se apresentavam como um avanço 
em relação à monarquia centralizada do Império brasileiro.

República e Federalismo: Influências da Revolução de Maio de 1810
São ainda muito discutíveis as repercussões do Movimento de Maio no Rio 
Grande de São Pedro. Havia por parte dos líderes da Primeira Junta espe-
ranças de que a revolução porteña ultrapassasse os limites do Vice-Reinado 
do Rio da Prata, e eventualmente comprometesse os grupos dominantes da 
estremadura brasileira, como manifestou claramente Mariano Moreno em seu 
“Plan Revolucionario de Operaciones”1. Parece mais provável, no entanto, que 
os efeitos de Maio tenham sido indiretos. Na esteira das dificuldades apre-
sentadas no processo de organização política das regiões platinas, acéfalas da 
autoridade real de Espanha, apareciam os projetos expansionistas, carlotistas 
e bragantinos, que resultaram na primeira intervenção na Banda Oriental em 
1811, permitindo aos rio-grandenses vislumbrar uma desejada ampliação da 
fronteira.

Esta primeira invasão foi um momento de projeção para o futuro chefe 
farroupilha Bento Gonçalves. Bento havia imigrado pouco tempo antes para a 
povoação oriental de Cerro Largo, onde se tornou proprietário, casou-se com 
uma uruguaia e atingiu o posto de alcalde. Exercia ainda tais funções quando 
iniciou movimento de Artigas, ao qual teria aderido o jovem emigrado; mais 
tarde, talvez em razão do sucesso das armas luso-brasileiras, abandonaria os 
artiguistas, iniciando sua trajetória como chefe de milícias rio-grandenses. 
Esta era a versão do diplomata do Império, Rodrigo de Souza Pontes, um 
adversário acérrimo dos farroupilhas2, incorporada pelo primeiro historiador 
da Guerra dos Farrapos, Alfredo Varela., sem muitas reservas3 

De qualquer maneira, independentemente de uma influência direta 
dos republicanos mais radicais ligados ao Movimento de Maio, a presença de 
Bento Gonçalves e de outros tantos chefes da fronteira em território oriental 
permitiu-lhes o convívio com as propostas federalistas que circulavam ampla-
mente pelo Prata. Eram, no entanto, vagas estas noções de federalismo. 
Mesmo que houvesse uma inspiração no modelo de Estado nacional que se 
implantara na América do Norte, faltava no caso platino o caráter orgânico 
que a reunião das várias unidades configurara na formação dos Estados 
Unidos. 

As províncias do antigo Vice-Reinado resultaram dos anseios por auto-
nomia dos respectivos grupos dominantes levados ao extremo. À recusa de 
submissão a um poder centralizado, que tentavam organizar os próceres da 
Revolução de Maio em Buenos Aires, somar-se-iam as insubordinações a 
tentativas de mando nas diferentes Intendencias, fracionando-as naquelas 

1

Mariano Moreno. Plan Revolucionario de 
Operaciones. Buenos Aires: Plus Ultra, 1975, 
p.73.

2

Publicações do Arquivo Nacional XXXI. 
Memória Histórica de Rodrigo de Souza 
Pontes. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas do 
Arquivo Nacional, 1935, pp.177-236.

3

Alfredo Varela. Revoluções Cisplatinas. A 
República Riograndense. Porto: Livraria 
Chardron, 1915 (2 vols.), p.994.
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unidades políticas que representavam o alcance máximo de poder dos 
proprietários rurais, como afirma Ana Frega:

“En resumen, en diversas zonas del Virreinato la revolución desató loca-
lismos y antiguas disputas coloniales. El artiguismo, al plantear como ‘dogma 
de la revolución’ el respecto a la soberanía de los pueblos, recogió un clamor 
surgido de las diversas áreas rurales, no tanto contra las autoridades espa-
ñolas en general, sino especialmente contra aquellas instituciones y grupos 
sociales que pretendian centralizar el poder provincial.”4

Desta forma, e alcançadas as pretendidas autonomias, eram pratica-
mente impossíveis articulações que comprometessem estes objetivos políticos. 
Abrir mão de prerrogativas locais – como pedágios ao trânsito de mercadorias 
e outros impostos às produções concorrentes – seria o mesmo que ceifar as 
fontes que garantiam a sobrevivência mínima das províncias recém-formadas, 
o que limita muito a concepção dita “federalista” no âmbito do Rio da Prata. 
O nível mais elevado que atingiram os acordos políticos inter-provinciais foi o 
das Ligas, que eram formadas quando algumas unidades temiam intervenções 
centralizadoras por parte de outras, quase sempre aqui presentes os interesses 
de Buenos Aires. Como observou Chiaramonte,

“(...) gran parte de lo que tradicionalmente solemos considerar como 
tendencias federales consistía, en realidad, en políticas de uniónconfederal, 
cuando no de simple ligas o alianzas. Políticas con las cuales las llamadas 
provincias actuaban en calidad de Estados independientes y soberanos. Y es, 
insistamos, el pertinaz equívoco que entraña el llamar federales a los caudi-
llos (...)”5

Os senhores da fronteira do Rio Grande, historicamente afirmados 
enquanto poder local pelas extremas dificuldades das autoridades centrais em 
submetê-los aos seus projetos, tiveram a oportunidade não apenas de acom-
panhar as lutas provinciais, como também, no caso de uma delas, constituir-
se como Estado nacional reconhecido. E aquela noção de união confederal 
passaria a compor o leque de reivindicações dos chefes rio-grandenses. Neste 
sentido, é interessante o significado que os republicanos mais tarde propala-
riam, associando a autoridade central do Império a um momento de regressão 
– verdadeira traição à independência americana – e ao domínio português, 
sendo a Corte do Rio de Janeiro uma nova versão de Lisboa. 

A Imprensa Republicana
A República Rio-Grandense, mesmo nos limites de uma “economia de guerra”, 
desde o início deu prioridade à compra de artigos tipográficos, superesti-
mando a propaganda da sua causa pela imprensa. O ministro Domingos José 
de Almeida, referindo-se ao tema, escrevia que “esta arma nos faz muita 
falta”6. São escassos, no entanto, os trabalhos sobre os órgãos de imprensa 
dos farroupilhas, apesar de existirem reedições de todos os jornais oficiais da 
República Rio-Grandense7. Mais recentemente, dois textos trataram o tema: 
“Imprensa Farroupilha”, de Francisco Riopardense de Macedo8, um livro de 
caráter genérico sobre os periódicos republicanos, e o artigo “Luiz Rossetti: o 
Editor sem Rosto”, de Carlos Reverbel9, sobre o papel singular desempenhado 
por este italiano carbonário que veio somar-se aos rebeldes, junto com seu 
conterrâneo Giuseppe Garibaldi. 

O mais importante jornal da República foi “O Povo”, que contou com 
160 edições – duas por semana – de 1º de setembro de 1838 a 22 de maio de 
1840, em Piratini, e depois em Caçapava. Em Alegrete, foram publicados os 
36 números de “O Americano”, seguidos dos três exemplares do “Estrella do 
Sul”, cobrindo o período de 24 de setembro de 1842 a 15 de março de 1843. 
Estes periódicos eram oficiais, o que não impedia uma variedade enorme de 
assuntos – humorismo, poesia, ditados e máximas populares –, que incluíam 
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as notícias sobre a sedição, propaladas pela imprensa legalista da província e 
de fora dela10. As matérias doutrinárias quase nunca eram assinadas. No caso 
de “O Povo”, a maioria delas era de cunho de Rossetti.

Já nos jornais editados em Alegrete – ausente a pena do italiano –, 
as matérias de cunho político, que tratavam de representação parlamentar, 
direitos individuais e públicos, matérias constitucionais e organização do 
Estado, normalmente reproduziam artigos de pensadores universalmente 
famosos (Benjamin Constant, Ramón Salas e outros), trazendo a público idéias 
de Maquiavel, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Hobbes, Hume, Jefferson etc. 
Domingos José de Almeida insistia ainda no caráter “americano” do projeto 
republicano rio-grandense, utilizando-se de outros autores na falta da verve 
do carbonário Luigi Rossetti.

Federalismo: “O Povo” e a Revolução Americana
Uma preocupação freqüente nas matérias políticas de “O Povo” era apresentar 
o Império do Brasil como traidor do ideário da independência. Num artigo em 
que se historia as iniqüidades de Pedro I, aparece por primeira vez a referência 
à forma federativa de organização política:

“Sim! hum principe sem educaçaó que principiou a figurar na Scena 
Politica taó burlescamente pelo gracejo á Turca com os Elleitores reunnidos 
na Praça do Commercio, que dissolveo a Constituinte, e decretou Commis-
sóes Militares para o julgamento dos Comprommetidos na Confederaçao do 
Equador, que escaparaó a baioneta, e ás balas do vencedor, que comprom-
meteo a dignidade da Naçaó, e a empenhou com ruinozos emprestimos para 
sustentar guerras caprioxozas, que de propozito as fomentou, afim de locu-
pletar-se, e por naó lhe soar bem aos ouvidos a palavra Federaçaó, pela qual 
permanecia a Cisplatina na communhaó Brasileira (...)”11 

A Guerra da Cisplatina teria sido evitada se tivesse havido respeito aos 
anseios federalistas dos orientais. Para Rossetti, os destinos da República Rio-
Grandense estavam, pois, antes unidos àqueles mais amplos da América, que 
recém se libertava do jugo colonial, que a um Império que persistia nos vícios 
do Antigo Regime. Numa carta ao compatriota Giovanni Battista Cuneo, que 
vivia em Montevideo, dava conta de 

“(...) um comunicado no qual venho arrazoando sobre a América em 
geral e sobre o erro criminoso cometido pelos brasileiros que seguem a 
fórmula imperial, como sobre a necessidade em que estão todas as províncias 
a coligarem-se para fazê-la desaparecer e colocar-se, assim, em harmonia 
com a República de 1810. Não renunciarei mais a um princípio sobre o 
qual tenho pensado longamente. É necessário, isso sim, segundo eu, que a 
América separe a sua política da política européia. É necessário que os povos 
americanos se unam e daqui, então, poderia emergir a aliança geral dos 
povos.”12 

Com efeito, em 16 de janeiro de 1839, o redator escrevia sobre a neces-
sidade de “compadecer-nos das miserias dos outros Povos. Seus males saó os 
nossos males. Devemos unir-nos a elles para cortal-os. Washington e Franklin 
proclamando a Independencia Americana commetteraó-nos esta obrigaçaó”. 
Ainda no mesmo texto, Rossetti defende como inseparáveis as trajetórias do 
Brasil e dos demais países sul-americanos da trajetória que resultou na cons-
trução dos Estados Unidos: 

“Na história da Humanidade naó há interrupçaó, tudo nella se une 
como os élos de huma cadeia; e se a America Hespanhola em 1810, e o Brasil 
em 1823 proclamavaó sua independencia, saó devedores de tanta audacia á 
revoluçaó Norte-Americana de quarenta annos adiante.

(...) do sangue que regava as margens do Ipiranga não devia surgir hum 
Imperio. E Pedro de Bragança não devia enganar os patriotas Brasileiros (...) 
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Idem, p.50.
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o grande facto da Independencia não se podia atalhar, mas entorpecemos 
a marcha da revolução; envenenamos a existencia das republicas de 1810, 
erguendo no meio dellas hum Imperio.”13

Este artigo teve continuidade no número seguinte do jornal, e nele 
Rossetti reitera a acusação de que o Império do Brasil rompeu os compro-
missos americanos, sendo a corte do Rio de Janeiro o lugar onde “espalhavaó 
se ideas subversivas, contrarias ao genio da America”. Continua o redator 
com veemência, repetindo mesmo a última frase:  

“(...) ahi preconizava se abertamente e com hum descaramento pouco 
commum á Monarquia e ao Absolutismo. D’ ahi partiaó hum atraz do 
outro os emissarios da Santa Aliança. Desgraçados! nós mesmos fizemos 
de maneira que naó tomasse incremento na terra de Santa Cruz! O grande 
facto da Independencia naó se podia atalhar, mas entorpecemos a marcha 
da revoluçaó; envenenámos a existencia das republicas de 1810, erguendo no 
meio dellas hum Imperio.”14

Esta associação da República Rio-Grandense com os vizinhos platinos 
em prol da bandeira levantada em Maio, implicava, no entanto, compartilhar 
também das turbulências que viviam estas repúblicas, assoladas por guerras 
e disputas internas. Na edição de “O Povo” de 8 de dezembro de 1838, numa 
matéria intitulada “Aristocracia na America”, o redator afirmava que, apesar 
do estado de “anarquia” que pairava sobre o continente, a revolução de inde-
pendência não perdera sua legitimidade, mesmo que conspurcada por polí-
ticos não merecedores de sua herança: 

“Confessamos que a obra de Maio he para nós outros o unico aconte-
cimento Americano que athe hoje satisfaz nossos dezejos: a individualidade 
de todo um mundo promovida, e conquistada por seus filhos hé huma obra 
gigantesca na história da humanidade. (...)

Assim a America influida com suas victorias, alucinada com seus 
nomes, inocentemente desviada do verdadeiro caminho, que depois da luta 
deveria adoptar, enfeitou-se com o uniforme da guerra, mostrou sua robusta 
destra armada fortemente, e naó se lembrou que a espada naó era o arado, 
a gloria militar a sociabilidade proclamada, e que derrubados os Vice Reis, 
ficavaó os caudilhos, os ambiciosos, os gauchos, homens todos que tinhaó 
pelejado por prazer, e em que o sentimento de liberdade, e independencia naó 
era o movel soberano e escluzivo.”15

Assim, a República representava o espírito americano ainda vivo em 
território brasileiro: “O Anjo tutellar da America continúa proteger-nos, e naó 
mui distante veremos todo o sólo de Cabral expurgado de tyranos”, procla-
mava a frase inicial do 4° Boletim de Caçapava16. O Rio Grande era portador 
dos ideais de liberdade, que buscava ampliar às demais províncias, que apare-
ciam irmanadas numa luta contra o centralismo do Império:

“(...) Com respeito particularmente á Questaó Rio-Grandense, deveráo 
notar táo bem que acháo esgotados os recursos do Imperio, e as Provincias 
da Uniáo profundamente magoadas com os repetidos golpes que o Governo 
do Centro tem dado as liberdades da Naçáo Brasileira (...)”17   

A idéia mais explícita de uma organização federativa não ultrapas-
sava esta noção, de resto não distante daquela que tinha guarida nos países 
platinos: um governo central adverso às verdadeiras e legítimas unidades 
políticas, as províncias. Província em armas contra o centro, o Rio Grande se 
revestia do papel de representante das demais unidades subjugadas. 

A legitimação deste papel era buscada também no exterior, justamente 
numa época em que a República buscava o apoio do “campeão” federalista, o 
governador de Buenos Aires e representante da Confederação Argentina nos 

13

Museu e Archivo do Rio Grande do Sul, op. 
cit., vol. 1, p. 91 (O Povo n.º 23).

15

Idem, p.115 (O Povo n.º  29). 

14

Idem, p.165 (O Povo n.° 41). 

16

Idem, p.277  (O Povo n.°65). 

17

Idem, p.316 (O Povo n.° 74).
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negócios externos, Juan Manuel de Rosas. Assim, em 7 de agosto de 1839, “O 
Povo” reproduzia nota da “Gazeta Mercantil” de Buenos Aires publicada em 
19 de junho do mesmo ano:

“(...) O Rio Grande he, e sera de hoje em diante, huma Naçaó inde-
pendente e soberana, como o Estado Oriental o he, como o sáo a Republica 
Argentina, Chile, Bolivia, e todas as sociedades da America Meridional. A 
mesma causa, as mesmas armas, os mesmos inimigos se encontraó nesta 
luta parcial, que como hum écho do grande movimento de 1810 ha vindo 
repetir se em nossos dias.

O espirito revolucionario e emancipador rodava a muito sobre os 
circulos de dominio do imperio; as vicisitudes civis da Republica Argentina, 
os primeiros trabalhos organicos das sociedades Americanas contribuiraó tal 
vez a quê o imperio do Brasil, naó tivesse que empregar desde logo com suas 
Provincias, as mesmas armas que a Espanha empregara com suas Colonias. 
Porem veio a emancipaçaó do Estado Oriental, quebrou-se neste ponto a 
cadeia do imperio, e esta infracçaó deve produzir mil outras mais, cuja inicia-
tiva há sido dada já pelos Rio-Grandenses. (...)

O Rio Grande náo há feito mais que annunciar primeiro o sentimento 
que he commum a todas as Provincias do Brazil; nem podia ser de outro 
modo, porque nenhuma dellas tinha por aliado natural hum Estado indepen-
dente (...)”18   

Os farroupilhas retomavam o projeto de Maio, eram o exemplo para as 
outras províncias, decerto também insatisfeitas, e a garantia vinha do pode-
roso governador de Palermo. O entusiasmo dos republicanos aumentaria 
muito com a tomada de Laguna e a proclamação da República Juliana, permi-
tindo-se Domingos José de Almeida elogiar Davi Canabarro como “distincta 
vergontia dos Washingtons no Sul”. No mesmo exemplar de “O Povo”, foi de 
Antônio de Souza Netto uma proclamação em que reitera a comunhão de 
interesses da República – agora ampliada com a conquista de Santa Catarina 
– com aqueles dos vizinhos do Prata:

“(...) sim todo o Continente de S. Catharina já forma parte integrante 
da republica Rio Grandense: aquelle Povo briozo reassumindo seus direitos 
soberanos se á ligado pelo estreito laço Federal aos Rio-Grandenses, e mui 
prompto o Pendaó da Liberdade brilhará gloriozo nas amêas da Cidade do 
Desterro. (...) As Republicas visinhas votaó nobres simpathias a Indepen-
dencia do Continente pela identidade de seus principios. Que resta, pois, 
ao Brasil? Como salvar-se? Hum so meio se antolha: o reconhecimento da 
Independencia Rio Grandense; ou melhor, a Federaçaó das Provincias, unica 
maneira de manter hum centro de razaó no malfadado imperio de S. Cruz: 
prescendir destes principios, he promover completa ruina a esta bella porçaó 
da America. (...)”19  

Na edição de “O Povo” de 30 de novembro de 1839, o próprio Domingos 
José de Almeida fazia um artigo sobre “A Crônica Dramática da Revolução de 
Maio”, em que uma vez mais salientava a filiação da República Rio-Grandense 
aos sucessos de 1810: 

“Ainda que se queira desconhecer, a insurreição do Rio Grande naó 
he mais que o desenvolvimento mais recente do movimento de Maio, hum 
resultado necessario do movimento de 1810, hum passo mais da revoluçaó 
Americana, a ultima conquista do principio regenerador do novo mundo, 
a consequencia mais moderna dos trabalhos começados por Moreno, 
e ultimados por Bolivar. Tem seus principios em Ituzaingó, Ayacucho, e 
Maipú. Seria mister iliminar os 30 annos de revoluçaó que haó precedido, 
para consideral-a hum resultado sem cauza, e reputar sua extinçaó huma 
operaçaó possivel!

18

Idem, p.377 (O Povo n.° 90).

19

Idem, p.395 (O Povo n.º 94).
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He de necessidade conceder-lhe esta filiaçáo. Ultimo anel de huma 
cadeia de accontecimentos todavia inacabada que principia em Philadelfia 
em 1776, continua em Buenos Ayres em 1810, sobe ao Equador nos annos 
immediatos, reapparece hoje em hum dos confins do Brasil, para concluir 
amanha no Rio de Janeiro, a revoluçáo que há começado no Rio Grande he o 
corolario inevitavel da revoluçáo de hum mundo”20.  

No ano seguinte, se persistia a identidade com os ideais americanos de 
Maio, mudavam substancialmente os aliados: Rosas e Oribe perdiam o lugar 
preferencial nas relações externas dos farroupilhas para Rivera – que ocupava 
a presidência do Estado Oriental no lugar do último – e para os dissidentes 
do poderoso governador de Buenos Aires nas províncias do litoral argentino. 
Tratando sobre a “Questão Argentina”, manifestava-se assim o articulista de 
“O Povo” de 8 de janeiro de 1840:

“Para nós outros he hum feito: os Republicanos Rio-Grandenses neces-
sitaó actualmente dos Republicanos Argentinos, e delles teraó maior necessi-
dade para o fucturo. 

A natureza que collocó as Republicas sobre a mesma linha, e a grande 
revoluçaó de Maio que fraternizou seos sentimentos impoem estas neces-
sidades. A Republica Argentina está destinada a por sua posiçaó soccial a 
marchar á frente da Revoluçaó Americana. (...)

(...) N’este sentido, os revolucionarios deveraó (segundo nosso juizo te-lo 
já feito) dirigir-se ao Governo de Corrientes, e a General Lavalle, que podem 
conciderar-se actualmente como os verdadeiros Representantes da opiniaó 
Argentina. (...)”21

Numa das últimas edições do periódico, o redator escrevia sobre “A 
Agonia do Império”, associando seu início ao fim da Guerra da Cisplatina. 
Uma vez mais, evocava-se a identidade com uma afirmação do federalismo 
platino em contrapartida aos anseios centralizadores da corte brasileira. O 
corolário da derrota no Passo do Rosário – diga-se de passagem, episódio de 
triste memória para os rio-grandenses – seria a rebelião de todas as províncias 
contra o Império: 

“O Imperio se retirou entaó para dentro dos seos limites, abandonando 
toda a ideia de conquista; porem a jornada de Ituzaingo naó foi somente 
huma barreira levantada para conter as invasóes do Imperio, se naó taó 
bem huma profunda, e insoluvel, ferida aberta em seo coraçaó, e huma liçaó 
eloquente para os outro povos, que podia ser vencido.

Em 20 de fevereiro começou a extensa cadeia de revezes que ha de 
acompanhar bem prompto o Imperio ao tumulo.

D’esta epoca mui poucos annos passaraó, e as revoluçóes rebentaraó 
por todas as partes. O Pará, Ceará, Rio-Grande, Bahia, Maranhaó, e Santa 
Catharina como outros tantos volcoens arrojaraó fogo, e fizeraó bambaleiar 
o Throno Bragantino. (...) O Rio-Grande a quem coube a gloria de iniciar 
a revoluçaó Brasileira, e de continuar a derrota do inimigo das liberdades 
comuns, começada em Ituzaingo, o Rio-Grande dará a maó a seos compa-
nheiros de armas, a quem hum incidente de guerra colocou por agora fora 
de combate, e que prompto voltaraó a occupar seo posto na luta começada. 
(...)”22 

Neste artigo temos os limites da noção de federalismo que  redator 
de “O Povo” divulgou: era desejável porque estava de acordo com a Revo-
lução Americana de Maio de 1810, por essa razão era apoiada pelos vizinhos 
platinos e, em breve, seria o resultado inevitável das lutas que as demais 
províncias moviam contra a corte de São Cristóvão. Nada de mais substantivo 
aparecia sobre a natureza específica deste federalismo, nem de que forma ele 
poderia ser pensado como um princípio organizador das nações.

20

Idem, p.521 (O Povo n.º 123).

21

Idem, p.563-4 (O Povo n.°133).

22

Idem, p.657-8 (O Povo n.°156). 
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Federalismo: “O Americano” e as Idéias Liberais
Depois de um hiato de mais de dois anos, em setembro de 1842 reaparecia 
a imprensa republicana em Alegrete com “O Americano”, um jornal também 
preocupado com a divulgação de princípios políticos liberais. Já no clima da 
Assembléia Constituinte, que definiria os destinos da República Rio-Gran-
dense, Domingos José de Almeida, o mais erudito dos representantes da 
“maioria”, procurava disseminar as idéias que julgava pertinentes à organi-
zação do Estado.

Assim, foi divulgada uma série de artigos longos, publicados por partes: 
“A Soberania do Povo”23 e “Do Poder Representativo”24, de Benjamin Cons-
tant, e “Do Modo de Formar-se a Representação Nacional”25, textos de Ramon 
Salas e Benjamin Constant. Neles, as discussões estão mais centradas nas 
formas de escolha dos representantes, na preservação dos direitos individuais 
e no risco de despotismo inerente aos regimes monárquicos. No último de 
Benjamin Constant, publicado em 16 de novembro de 1842, há um comen-
tário do autor sobre as vantagens de uma representação de tipo federativo:

“As assembleias, por mui seccionarias que possa ser sua composiçaó, 
teem huma grande inclinaçaó a contrair hum espirito de corporaçaó, que ás 
separa dos interesses da naçaó. Posta na capital, longe da porçaó de povo 
que as nomeou, os representantes perdem de vistas os costumes, as neces-
sidades e o modo de viver do departamento que representaó; e chegaó com 
o tempo a esquecer-se destas causas: que será se esses orgaós das necessi-
dades publicas náo têm huma responsabilidade local de opiniaó, se sáem da 
esfera dos sufragios dos seus concidadáos (...)

Hum povo de cem mil homens poderá investir a hum senado do direito 
de nomear seus Deputados. Também poderiáo faze-los as Republicas fede-
rativas; e sua administraçáo interior ao menos naó correria riscos, porém 
em todo governo que propende á unidade, o privar as fracçóes do Estado 
de interpretes nomeados por ellas, he crear corporaçóes para que deliberem 
vagamente e seus objectos detterminados e para que sendo indifferentes aos 
interesses particulares, naó possaó dedicar-se, nem prover com acerto o inte-
resse geral (...)”26

A analogia entre o exemplo dado pelo autor e a situação da província 
em relação à distante corte de São Cristóvão é bem clara: uma representação 
parlamentar afastada das reivindicações locais, facilmente, seria dominada 
pelos interesses “corporativos” das elites do centro do país, fato que seria 
atenuado numa organização política de tipo federativo. Na edição de 23 de 
novembro de 1842, Domingos José de Almeida publicou “Algumas Noções 
sobre a Constituição do Estado de Massachussets”, salientando que, apesar de 
“redigida em 1780”, mostrava-se bastante atualizada em relação aos anseios 
de maior representação, que desejavam os rio-grandenses:

“A Camara de Representantes, composta de hum Deputado por cada 
cidade ou povoaçaó de mais de cem habitantes.

A Camara do Senado, composta de 31 membros, he eleita pelos habi-
tantes livres maiores de 21 annos, pagando impostos e possuindo huma certa 
propriedade. O Estado está dividido em districtos, que devem nomear mais ou 
menos Senadores, segundo a proporção de contribuiçáo geral que elles pagaó 
(...)”27

Os exemplos teóricos e práticos afirmavam as vantagens de uma orga-
nização federal, mas não havia aprofundamentos na discussão da natureza 
do federalismo, não se ampliando a noção de mera autonomia provincial. A 
bandeira do federalismo, por mais vaga que fosse sua idéia, era propagada 
como um anseio de todos os “povos livres”, subjugados pela máquina militar 
do Império do Brasil.  

23

Museu e Archivo..., op. cit., vol. 2, O 
Americano n.º 3, n.º 4, n.º 5 e n.º 6, p.201-216. 

24

Idem, p.217-228 (O Americano n.º 7, n.º 8 e 
n.º 9). 

25

Idem, p.237-256 (O Americano n.º 12, n.º 13, 
n.º 14, n.º 15 e n.º 16).

26

Idem., p.253 (O Americano n.º 16). 

27

Idem, p.261 (O Americano n.º 18).
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A exemplo de “O Povo”, o jornal alegretense repercutia as dificuldades 
que o Império passava para controlar as demais rebeliões provinciais, fazendo 
destas revoltas a ressurreição dos ideais americanos que haviam sido conspur-
cados pelo centralismo da corte do Rio de Janeiro. Um exemplo é a matéria 
publicada em 15 de setembro de 1842:

“No momento em que os satellites da escravidaó fazem alarde de suas 
forças fisicas, saó batidas pelos valentes Mineiros, destroçadas ou vencidas 
para confissáo de seu imperio, e solemne desmentido de suas partes offi-
ciaes; quando estes satéllites tem o arrojo de affirmar que o governo do Sr. 
D. Pedro 2º. se acha fortificado pelo apoio da opiniaó publica, os valorosos 
Paulistas se erguem contra esse governo bárbaro e oppressor, e disputaó 
victoriosamente o nenhum direito que tem para governa-los: os Mineiros 
sustentaó os mesmos principios, e estes dois grandes povos que encerrào os 
homens mais sabios, os cidadaós mais virtuosos do Brasil, e onde a massa da 
populaçaó he mais civilisada e illustrada que a de todas as mais provincias, 
apresentaó a ellas liçóes do verdadeiro patriotismo, lutando com vantagem, 
como seus irmáos Rio Grandenses, contra a causa do feroz despotismo entro-
nizado na capital do Rio de Janeiro (...)”28    

A observação sobre a “ilustração” de mineiros e paulistas – talvez um 
auto-elogio do redator – era uma resposta a eventuais insinuações de que 
os rio-grandenses tivessem sofrido uma contaminação dos “bárbaros” de fala 
espanhola. “O Americano” propalava a causa da República Rio-Grandense 
como comum àquelas das demais províncias, e fazia da generalização das 
rebeliões uma fatalidade que conduziria à queda do Império. 

Ao mesmo tempo em que duvidava das notícias oficiais da corte, valori-
zava as informações, por mais vagas que fossem, que contradissessem aquelas 
versões; exemplo disso, era “huma carta escrita do Rio de Janeiro a hum 
amigo nosso”, publicada em 9 de novembro de 1842:

“O brado do patriotismo foi seguido e ouvido na Provincia de Minas, e 
a Cidade de Barbacena foi a primeira que teve a honra de imitar o civismo 
dos Paulistas. Em breve os Mineiros com que á porfia corréraó para de huma 
vez esmagar para sempre os ferros da escravidaó, e a lava revolucionaria vae 
penetrando por todas as povoaçóes daquella extensa Provincia.”29

Com o fracasso dessas revoltas, “O Americano” passou a publicar 
protestos que chegavam das demais províncias, como aqueles do padre 
Antônio Diogo Feijó, derrotado em São Paulo, e que fora um acérrimo adver-
sário dos farroupilhas quando ocupara a Regência.30 

Sem maiores possibilidades de apoio em outras unidades brasileiras, 
mais uma vez, o Prata aparecia como o guardião último da autonomia rio-
grandense, especialmente no momento em que o Barão de Caxias apertava 
o cerco contra os rebeldes. As muitas relações estabelecidas entre os farrou-
pilhas e Rivera prenunciavam ações mais vigorosas do Império e da Confe-
deração para resolverem definitivamente os problemas no Rio Grande e no 
Estado Oriental. Esta preocupação aparece novamente em “huma carta escrita 
do Rio de Janeiro, em 2 de novembro, a hum amigo nosso”, publicada em 10 
de dezembro de 1842:

“Chega a loucura ao ponto de dizerem que dentro de hum anno o 
Estado Oriental hade ser Provincia Brasileira! Fortes loucos, com tudo Deos 
permitta que naó abraó os olhos, e que antes declarem essa guerra, que será 
o melhor meio dos Rio-Grandenses levarem avantes os seus intentos, por que 
estou certo que os Orientaes, e todas as Republicas da Confederaçaó Argen-
tina esqueceraó suas desavenças, e unidos daraó huma liçaó aos loucos, que 
ainda intentam subjugar homens livres.”31

28

Idem, p.219 (O Americano n.º 7). 

29

Idem, p.248 (O Americano n.º 14).

30

Idem, p.252 e p.256 (O Americano n.º 15 e 
n.º 16). 

31

Idem, p.271 (O Americano n.º 20).
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Apesar de já andarem avançadas as tratativas entre o governo brasileiro 
e Rosas, e ser iminente a invasão da Banda Oriental pelas tropas de Oribe, 
persistia a crença de que os anseios federalistas argentinos suplantariam 
eventuais rivalidades, compondo com rio-grandenses e orientais uma barreira 
contra o poder do Império.

Federalismo: “Estrella do Sul”, a Derradeira Voz da República
O sucedâneo de “O Americano” foi o “Estrella do Sul”, do qual foram editados 
apenas três números, nos dias 4, 8 e 15 de março de 1843. Já havia sérias 
dissidências entre os farroupilhas, e o grupo da “maioria”, ao qual se filiava 
o diretor Domingos José de Almeida, perdia espaço para a “minoria”, muito 
interessada numa pacificação com o Império e desiludida em relação ao apoio 
dos vizinhos do Prata. 

Ainda assim, o jornal mantinha o propósito dos anteriores, associando 
a rebelião rio-grandense aos ideais libertários americanos, ao mesmo tempo 
em que apresentava o Império como uma salvaguarda do absolutismo dos 
tempos coloniais, que circunstancialmente obtinha vitórias contra as legítimas 
resistências das províncias. A República Rio-Grandense, derrotadas as demais 
revoltas, era a última resistência contra o “jugo intolerável”, como escreveu o 
redator: 

“(...) Infelizmente porém a revoluçaó de 7 de Abril naó produziu para 
o paiz as vantagens, que se esperavaó: a desmascarada ambiçaó de mando 
encuberta com a mascara do patriotismo, e da hypocrisia consegiuo desvir-
tuar seus principios, e suffocou violentamente o espirito publico, mas naó o 
destruio (...) assim foi que as diversas Provincias do Imperio vendo illudidas 
suas esperanças, empunharaó as armas para sacudir hum jugo intoleravel; 
e as commoçoens populars succederaó humas ás outras; no Pará, Bahia, 
Maranhaó, S. Catharina, S. Paulo, e Minas, o sangue Brasileiro tem corrido a 
jorros, mas sem fructo, porque vencidos os chefes das sublevaçoens, pagaraó 
o tributo da sua inexperiencia. Nós porem mais afortunados temos podido 
sustentar a nossa obra (...) Sim a liberdade desapareceu da terra de Santa 
Cruz; perseguida pela prepotencia do Gabinete de S. Christovaó veio profuga, 
e desvalida implorar hum azilo em nosso paiz; á nos cumpre reivindicar 
seus foros, salvando do cativeiro á nossos irmaós oppressos, e subjugados 
pela mais feroz tirania. Construir hum formoso templo á justiça levantar os 
alicerces de huma republica federal, e bem constituida sobre as ruinas do 
throno imperial, hé o nosso dever (...)”32

A república federalista aparecia na imprensa oficial da República Rio-
Grandense como um desejo de todas as províncias brasileiras, e era uma 
condição para a reintegração dos rebeldes. Na última edição do “Estrella do 
Sul”, o próprio Bento Gonçalves lançou uma “Proclamação” na qual reiterava 
estas idéias: 

“A causa que defendemos, naó hé so nossa, ella hé igualmente a Causa 
de todo o Brasil: se ainda arrastais ferros ignominiosos, foi por uma cadea 
de sucessos fortuitos, e circunstancias inesperadas, que concederaó a vossos 
oppressores hum triunfo efemero (...) Huma republica federal baseada em 
solidos principios de justiça, e reciproca conveniencia uniria hoje todas as 
Provincias irmáas, tornando mais forte e respeitavel a Naçaó Brasileira (...)”

“Huma republica federal baseada em solidos principios de justiça, e 
reciproca conveniencia uniria hoje todas as Provincias irmãs, tornando mais 
forte e respeitavel a Nação Brasileira, e se a traição não violentasse o espirito 
publico, estabelecendo pelo artificio, e pela força os mesquinhos, e desas-
trosos principios da monarchia forte, este systema precario e funesto, que 
tanto sangue, e tantas lagrimas tem custado ao Brasil (...)”33   

32

Idem, p.341-342 (Estrella do Sul n.° 2).  

33

Idem, p. 345 (Estrella do Sul n.º 3).
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Era possível uma reunião às demais províncias brasileiras desde que se 
mantivessem as autonomias regionais, ou seja, nos limites de uma “liga” ou 
“confederação”, sem a presença centralizadora da monarquia; era possível um 
Brasil como conjunto de unidades independentes, sem o domínio da corte do 
Rio de Janeiro. 

Lenços colorados
Não há informações sobre as tiragens dos jornais republicanos, mas pode-se 
presumir que eram dirigidos a um público muito restrito; mesmo entre os 
membros da elite rio-grandense, não eram muitos os apreciadores das letras. 
O ideário liberal, republicano e federalista, defendido pelos impressos, não era, 
portanto, divulgado entre os soldados, recrutados entre os peões livres e os 
escravos. Assim, também consoante com os usos platinos, popularizou-se a 
identificação com a causa farroupilha pelo uso da cor vermelha, e o uso do 
lenço colorado foi a insígnia das tropas rebeldes. 

A utilização do vermelho aparece nas guerras de independência do 
Rio da Prata como uma influência da Revolução Francesa. Preteritamente 
associado à nobreza, como atesta o verso “l’étandart sanglant est éllevé” 
da Marselhesa, o vermelho foi incorporado como símbolo da liberdade nos 
barretes frígios dos revolucionários, e mais tarde no pendão nacional. No 
Prata, Sarmiento atribuiu a Artigas a adoção desta simbologia: “Artigas 
agrega ao pavilhão argentino uma faixa diagonal colorada”34. Além de 
Artigas, o comandante das forças que em Salta resistiam ao avanço dos espa-
nhóis, Martín de Güemes, também fez do seu poncho colorado o principal 
símbolo da luta pela independência. Dois chefes muito populares, Artigas e 
Güemes eram muito ciosos das autonomias regionais, e o colorado da liber-
dade tornou-se representação do federalismo. 

Ao tempo da Guerra dos Farrapos, eram federales todos os governadores 
provinciais da Confederação Argentina, entre eles, o poderoso Juan Manuel 
de Rosas, governador de Buenos Aires e representante da Confederação para 
assuntos externos. Em guerra permanente com os unitarios35, proscritos e 
exilados, tornou obrigatório o uso da cor vermelha para o partido federal, 
em oposição ao azul, adotado como cor pelos unitarios. O uso de uma faixa 
colorada no chapéu com os dizeres “¡Viva la Federación! ¡Mueran los salvajes 
unitários!” era o recomendado, mas a plebe que compunha as milícias rosistas 
usavam lenços ou camisas vermelhas. Escreveu Sarmiento:

“As cores argentinas são o azul e o branco: o céu transparente de um 
dia sereno e a luz nítida do disco do sol; a paz e a justiça para todos. (...) 
Sabeis o que é a cor colorada? (...) Não é o colorado o símbolo que expressa a 
violência, sangue e barbárie?”36  

O autor associa a cor vermelha às hordas bárbaras da Ásia e da África, 
identificando com essas os caudilhos federales do Prata. “(...) os exércitos de 
Rosas vestem-se de colorado; seu retrato se estampa em uma faixa colo-
rada.”37 Vinte anos depois de Artigas e Güemes, por influência presumível de 
Facundo Quiroga, o colorado se tornara o principal símbolo da Confederação 
Argentina: “Por último, [Rosas] consagra esta cor oficialmente e a impõe 
como uma medida do Estado.”38 A partir do libelo de Sarmiento, os intelec-
tuais liberais argentinos passaram a ligar o colorado à barbárie, à violência e 
aos hábitos sanguinários dos caudilhos federales.  

No Estado Oriental, o Comandante General de la Campaña Fructuoso 
Rivera iniciara em 1836 sua guerra contra o presidente uruguaio Manuel 
Oribe, que era aliado de Rosas. O início da campanha de Rivera marcou o 
aparecimento dos partidos tradicionais da Banda Oriental. Inspirado em Rosas 
- chamado de Restaurador de las Leyes - mas não querendo mostrar-se tão 
submisso a este, Oribe criara o Partido Nacional e tornara obrigatório o uso 
de divisas brancas com os dizeres “Defensores de las Leyes” ou “Amigos del 

34

Domingo Faustino Sarmiento. Facundo. 
Civilização e Barbárie no Pampa Argentino. 
Porto Alegre: Editora da Universidade, 1996.

35

Os federales defendiam uma organização 
política que preservasse as autonomias pro-
vinciais, e os unitarios propunham uma forte 
centralização política, com um governo nacio-
nal em Buenos Aires sobreposto aos caudilhos 
provinciais.

36

Sarmiento, op. cit., pp. 142-144.

37

Idem, p. 143.

38

Idem, p. 145.
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Orden”. Em contrapartida, os seguidores de Rivera adotaram o azul celeste, 
cor dos seus aliados unitarios. Mas como o anil, a tintura azul em uso, desco-
loria muito rapidamente, tornando-se quase branco em pouco tempo, foi 
substituído pelo colorado, que daria nome ao partido39. Assim, os blancos 
orientais eram aliados dos federales argentinos que usavam a cor colorada, e 
os colorados uruguaios eram associados aos unitarios que usavam o celeste! 

Os farrapos já tinham entronizado uma faixa colorada na bandeira da 
República Rio-Grandense, separando os campos verde e amarelo da bandeira 
imperial, relacionada com uma filiação pretendida pelos rebeldes aos revolu-
cionários de Maio de 1810, portadora portanto de um significado libertário e 
federalista; também não estaria fora de cogitação uma influência dos carbo-
nários italianos, presentes no movimento farroupilha. 

Além da bandeira, a República criara, por decreto de 12 de novembro 
de 1836, uma insígnia tricolor para ser usada nos chapéus ou nas roupas40, 
seguindo uma lógica semelhante àquela que fora usada por Rosas e Oribe. 
Em 1839, devido à facilidade com que os adversários poderiam imiscuir-se no 
território controlado pelos republicanos “mesclando-se (enquanto não são 
percebidos pelas nossas forças) com os habitantes do país que com dificul-
dade os podem extremar dos nossos guerreiros pela semelhança dos hábitos 
que trajam”, criando dificuldades para que “a nossa polícia discernir de um 
golpe de vista o emissário explorador ou bombeiro inimigo de qualquer outro 
particular”, viram-se as autoridades farroupilhas imbuídas da tarefa de “dar 
a todos os republicanos rio-grandenses uma divisa que os distinga daqueles 
facinorosos e outros seus companheiros de armas, e não havendo uma que 
melhor satisfaça o fim proposto (...) que o seu próprio laço nacional”41. Assim, 
no dia 20 de fevereiro, Bento Gonçalves e José da Silva Brandão firmavam 
mais um decreto:

“Art. 1º Todos os cidadãos e súditos da República, com exclusão dos 
escravos, serão obrigados a trazer em seus chapéus o laço da nação (consa-
grado pelo decreto de 12 de novembro de 1836) no prefixo prazo de 15 dias 
contados daquele da publicação deste decreto.”42

 
Os outros doze artigos tratavam das punições àqueles que não 

portassem esses signos da República Rio-Grandense. De toda sorte - muito, 
talvez, pela dificuldade em confeccionar os referidos laços - predominou o 
uso da cor vermelha representando a República Rio-Grandense, e o lenço 
colorado teria sido uma divisa mais popular no exército republicano:

“De uso pessoal, o símbolo farrapo mais próximo de todos era o lenço 
no pescoço. Complemento da roupa em qualquer ocasião, o lenço passou 
a ser demonstração da identidade política. Antônio Augusto Fagundes, no 
texto O Lenço Farroupilha, diz que os rebeldes usavam um lenço vermelho de 
seda aberto, com duas pontas soltas às costas e atado de modo peculiar à 
frente, quase como uma cruz sobre o peito. Feito uma vez, o nó não era mais 
desmanchado.

Há referências, nem todas confirmadas, sobre a existência de variações 
de cor e enfeites nos modelos de lenços, às vezes com listras azuis e brancas. 
Mas a marca clássica dos farrapos, símbolo da luta contra o Império brasi-
leiro, era o lenço vermelho, com pontas nas costas e o nó no peito. O mesmo 
lenço vermelho tornou-se símbolo dos rebeldes de 1893 e de 1923. É uma 
constante no imaginário político gaúcho.”43 

A pacificação com o Império não interrompeu o uso desses símbolos 
identitários regionais; vale notar que na Guerra do Paraguai o regimento 
comandado pelo general Souza Netto conduzia a bandeira da República Rio-
Grandense. 

39
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Raul Artagaveytia, 1945, p. 87.

40
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Ibidem.
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Conclusão
Tempos depois, em 28 de julho de 1844, Bento Gonçalves – já afastado 
da presidência da República Rio-Grandense – escrevia para David Cana-
barro sobre a missão de que fora encarregado junto a Caxias, quando havia 
proposto “àquele general na forma de minhas instruções a federação ao 
Brasil, agregando a ela os Estados de Montevidéu, Corrientes e Entre Rios”44. 
Se Rosas agora representava um perigo, porque, apesar da retórica federalista, 
intervinha pesadamente nas demais províncias confederadas, Bento recolo-
cava a idéia de uma confederação noutro sentido, desde que não pairasse a 
presença de um poder fortemente centralizado.

Feita a paz com o Império, os “senhores guerreiros” seriam reincorpo-
rados às forças armadas brasileiras que interviriam no Prata contra Oribe 
e Rosas. As idéias de autonomia provincial e a identidade regional, no 
entanto, estavam muito longe de serem subjugadas, e os homens da fron-
teira seguiram, durante todo o século XIX, atuando de acordo com os seus 
interesses, confundidos com aqueles da província. Precariamente definido, 
o federalismo manter-se-ia como um dos mais caros ideais do movimento 
de independência, sinônimo das liberdades arrancadas ao Antigo Regime, 
herança da Revolução Norte-Americana e de Maio de 1810, da forma como 
foi apresentado pelos jornais republicanos. Também atravessaram o século os 
lenços colorados dos cavalarianos farrapos, retornando ao cenário nas guerras 
civis de 1893 e de 1923, associados ainda aos caudilhos da fronteira, herdeiros 
e descendentes daqueles que haviam se insubordinado em 1835.

44

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
Coletânea de Bento Gonçalves. Porto Alegre: 
Secretaria de Estado da Cultura, 1935, CV-
8572, p.247.
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‘Pernambucanos, sois portugueses!’ 
Natureza e modelos políticos 
das revoluções de 1817 e 1824

‘Pernambucanos, thou are Portu-
guese!’ Nature and Political Models 
of the 1817 and 1824 Revolutions

Luiz Geraldo Silva
Professor da Universidade Federal do 
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Resumo
O presente artigo sugere interpretações das revoluções de 1817 e 1824 em 
Pernambuco, bem como examina a possibilidade de aproximar modelos polí-
ticos da América espanhola dos modelos institucionais então adotados pelas 
“Províncias do Norte” da América portuguesa. Sugere, por fim, que diferentes 
noções de “pátria” orientaram aquelas experiências e possibilitaram a inclusão, 
ou não, de europeus de nascimento nos nascentes corpos políticos ameri-
canos.

Abstract 
This article focuses on the interpretations of the 1817 and 1824 Revolutions 
in Pernambuco, Brazil. It also analyzes how political and institutional models 
from Spanish America were adopted in the Portuguese America’s provinces. At 
last, it suggests that different notions of the word “patria” (homeland) were 
common among those historical experiences. 
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América portuguesa/ Brasil, América espanhola, Pernambuco, revolução, iden-
tidade regional.
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I 
A natureza da ruptura com a monarquia, ensaiada em 1817 nas “Províncias 
do Norte” da América portuguesa, tem recebido interpretações que enfatizam, 
sobretudo, razões de ordem econômica ou fiscal. Do ponto de vista fiscal, 
têm-se sublinhado, por exemplo, como uma grande quantidade de novos 
impostos passou a afetar a economia pernambucana após 1808, drenando 
recursos principalmente para a manutenção da Corte instalada no Rio de 
Janeiro1. Entre 1808 e 1813, surgiram, por exemplo, impostos sobre compras, 
vendas e arrematações de bens de raiz (10% do valor de transação), sobre a 
propriedade de imóveis urbanos (10% do valor do imóvel), sobre a compra de 
cativos vindos da África (5% do valor do escravo), ou sobre cada arroba de 
algodão exportado (600 réis por arroba). A lista dos novos impostos surgidos 
no processo de “metropolização” do Rio de Janeiro é enorme2. Assim, tão 
logo assumiu, mesmo que precariamente, o controle da situação, o governo 
revolucionário de 1817 procurou não apenas reduzir impostos, mas também 
determinou que os direitos da Coroa cobrados diretamente na alfândega de 
Pernambuco seriam revertidos para o erário da própria província3. Já em 9 de 
março de 1817, isto é, três dias após a tomada do poder, o Governo Provisório 
de Pernambuco considerava o quanto era “odiosa” e “contrária aos princípios 
de economia pública” a carga tributária que pesava sobre os pernambucanos, 
a qual tornava “desigual a sorte dos habitantes do país, e membros do mesmo 
Estado”. 4

Embora constitua aspecto importante, a opressão fiscal não explica 
parte essencial do conflito, qual seja, as razões pelas quais se estabeleceu uma 
ruptura com o princípio monárquico de governo. Afinal, precisava-se de justi-
ficativa poderosa para aglutinar amplos setores sociais contra princípio tão 
arraigado no mundo social. 

Nesse mesmo sentido, argumenta-se, com freqüência, que razões econô-
micas concorreram em grande medida para a ruptura com o Reino Unido em 
1817. A principal delas diz respeito ao peso e à importância que a produção 
algodoeira foi adquirindo entre fins do século XVIII e inícios do século 
seguinte. Em 1796, o algodão equivalia a 37% do conjunto dos produtos 
exportados pela capitania de Pernambuco; em 1806 essa participação cresceu 
para 48%, até atingir os 83% em 1816. Isso refletia fatores conjunturais, 
como as guerras anglo-americanas e as guerras napoleônicas, que impul-
sionaram dramaticamente a demanda pelo algodão ao longo daqueles anos. 
Fosse como fosse, o peso econômico do setor algodoeiro revelava que, então, 
novos produtores entravam em cena e adquiriam um equivalente peso 
político, o qual tendia a contrabalançar a tradicional supremacia do setor 
açucareiro5. Por sua vez, no mesmo período, o açúcar declinava de modo 
significativo, como produto chave da pauta de exportações. Sua participação 
no total dos produtos pernambucanos destinados ao mercado externo caíra 
de 54%, em 1796, para 45%, em 1806, e finalmente para ínfimos 15%, em 
18166. Contudo, isso não significava que o setor açucareiro passava por uma 
crise. Aliás, nem a América portuguesa, em geral, nem Pernambuco apre-
sentavam, então, um quadro de crise e estagnação econômica — aspecto 
comumente apontado como pano de fundo dos movimentos revolucionários. 
A época era de prosperidade7, e isso pode ser ilustrado com o balanço de 
pagamentos da província, sempre superavitário entre o final do século XVIII e 
início do seguinte. Ademais, graças ao algodão, Pernambuco liderou a lista de 
províncias que mais assistiram ao ingresso de rendas em decorrência de suas 
exportações nos anos de 1805, 1814, 1815 e 1818. Assim, a economia local, 
em íntima conexão com demandas do mundo atlântico, revelava então uma 
clara tendência ao crescimento e à diversificação. 8 

Acresça-se que, se o açúcar continuava sendo exportado para a Europa 
no grande comércio dominado por lusitanos, — permanecendo, desse modo, 
inserido nas linhas mercantis estabelecidas pelo antigo sistema colonial —, o 
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algodão acabava por tomar outro destino. Sua importação se processava prin-
cipalmente através do mercado inglês, alimentando a dinâmica da revolução 
industrial. Em decorrência, a geografia do açúcar e do algodão havia gerado 
diferenças notáveis entre grupos sociais e, conseqüentemente, distintas 
posições políticas. Por um lado, a Zona da Mata Sul continuava baseada na 
tradicional produção açucareira e nos seus vínculos com o grande comércio 
português, ao passo que a Zona da Mata Norte passou a constituir reduto de 
produtores de algodão e de senhores de engenho a eles associados. No Recife, 
os comerciantes de grosso trato de origem brasileira pendiam para uma 
aliança com os últimos, enquanto o grande comércio detido por portugueses 
tendia naturalmente a se alinhar com os primeiros9. 

Todavia, dificilmente pode-se aplicar esse esquema dual, como fez 
Mello, para entender as motivações do confronto estabelecido em 1817. Para 
aquele autor, é em parte o “contraponto do açúcar e do algodão” a base de 
explicação do “feitio instável e radical” dos movimentos políticos ocorridos na 
província, “pois foi ali, mais acentuadamente que em nenhuma outra região 
brasileira, que se aprofundou o conflito entre a nova e a velha estrutura 
comercial”10. Indo além, Mello sugere que havia uma diferença intra-regional 
nítida naqueles conflitos: “Quem se der ao trabalho de fazer a geografia dos 
movimentos insurrecionais de Pernambuco na primeira metade do século XIX, 
a começar pela Revolução de 1817, constatará que, no interior, a sua área 
natural de apoio é a mata norte; e que a reação baseia-se invariavelmente na 
mata sul”11. 

Ora, esse raciocínio pode até ser válido para 1824, mas não o é para o 
movimento político anterior. Conforme se depreende da documentação da 
época, produtores de açúcar de ambas as regiões, bem como plantadores 
de algodão da Mata Norte, além de comerciantes de grosso trato do Recife, 
estavam lado a lado na luta contra o Reino Unido em 1817. Em janeiro de 
1818, o desembargador João Osório de Castro e Souza Falcão notara a esse 
respeito “que dos grandes filhos do país não houve um só nas duas comarcas 
do Recife e Olinda que não fosse rebelde, com mais ou menos entusiasmo”. 
Talvez, apenas o grande comércio lusitano tenha estado, desde o início, contra 
a revolução. O mesmo desembargador escrevera, em março de 1818, que se o 
governo da província era sabedor de supostos planos revolucionários antes da 
eclosão do movimento, tais informações haviam sido obtidas “à instância de 
alguns negociantes europeus no primeiro de março (que logo foi sabida dos 
conspiradores)”. 12 Tanto o morgado do Cabo, Francisco Paes Barreto, como os 
irmãos Cavalcanti — Francisco de Paula, Antônio Francisco e José Francisco — 
todos radicados na Mata Sul e senhores de engenho e proprietários de amplos 
domínios territoriais, estavam entre os “mártires pernambucanos vítimas da 
liberdade” de 181713. 

Na verdade, os irmãos Cavalcanti já apareciam como principais impli-
cados na conspiração de 1801, a dos Suassunas, organizada, como se sabe, 
no engenho de sua propriedade cujo nome dera origem ao da conspiração. 
Esta remetia à idéia de formação de um governo autônomo em Pernam-
buco, supostamente amparado em auxílio francês, em caso de invasão de 
Portugal pelas tropas napoleônicas14. Na verdade, fora apenas no período 
do constitucionalismo luso-brasileiro, entre 1821 e 1823, que o grupo de 
grandes proprietários radicados na Mata Sul criou as bases do adesismo 
pernambucano ao projeto do Rio de Janeiro, divorciando-se daí por diante das 
concepções do autonomismo provincial. Assim, não é possível entender 1817 
como fruto de um contraponto entre os grupos radicados no Sul açucareiro 
e os no Norte algodoeiro. Com efeito, este confronto só viria à tona na vaga 
do constitucionalismo. Foram os resultados da avaliação política de 1817 e, 
sobretudo, a possibilidade de gerir o governo da província — propiciada pelo 
constitucionalismo e depois pela Independência — que constituíram os funda-
mentos daquele divórcio. Resta, pois, explicar a natureza da ruptura com 
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o princípio monárquico de poder em 1817, a qual foi bem sintetizada num 
decreto do Governo Provisório da Paraíba, datado de 18 de março daquele 
ano. Neste, os próceres locais decretavam “que não torne mais a aparecer em 
toda a nossa província as insígnias, armas e decorações do rei de Portugal, 
para banir absolutamente das nossas idéias o império do despotismo e tirania 
até os seus últimos vestígios”. 15 

II
Num contraponto às explicações de natureza fiscal e econômica, mas sem 
desdenhá-las, sugere-se aqui que o ponto de partida para o entendimento 
dessa ruptura radical com o poder monárquico e seus símbolos repousa 
naquilo que Evaldo Cabral de Mello chama de “sistema de representações 
mentais sobre o período holandês”16. Trata-se, sinteticamente, de um sistema 
de representações que contém vários topoi, bem como uma periodização 
tripartida que se estende pelos séculos XVII, XVIII e XIX. Este envolve misti-
ficações históricas, derrapagens de significados e alterações de ênfase, mas 
seus tópicos centrais tenderam a se cristalizar ao longo do tempo. Assim, 
conforme essa representação mental, os custos da guerra contra os holan-
deses teriam recaído principalmente sobre os “filhos da terra”, e não sobre a 
metrópole portuguesa, uma vez que esta se achava em meio ao caos provo-
cado pela guerra de restauração contra o domínio de Castela (1640-1668). 
Em decorrência, se os pernambucanos haviam restituído por sua vontade, e à 
“custa de nosso sangue, vidas e fazendas”, o domínio dos territórios ao Norte 
da América portuguesa à casa de Bragança, eles deveriam ser considerados 
“vassalos políticos” da Coroa, e não “naturais”. Finalmente, tal representação 
mental remete à complexa elaboração de um “panteão restaurador” no qual 
figuravam os “heróis” da guerra do açúcar — o reinol João Fernandes Vieira, o 
mazombo Vidal de Negreiros, o índio Felipe Camarão e o negro Henrique Dias. 
Tal panteão possibilitou, sobretudo em 1817, direcionar certo ímpeto revolu-
cionário, de diferentes estratos da sociedade, à mesma causa.

A periodização desse sistema, proposta por Mello17, aponta para uma 
primeira fase — a do “nativismo nobiliárquico” — cuja duração segue da 
década final da guerra de restauração contra o domínio flamengo(1650) 
até a repressão aos nobres envolvidos na Guerra dos Mascates (1715). A 
segunda fase, chamada de “nativismo de transação”, é aquela na qual nobres 
e mascates se unem em torno dos mesmos topoi da restauração — aspecto 
visível ao longo de todo século XVIII. Finalmente, a terceira fase — a que mais 
interessa nesta análise — é representada pelo “nativismo radical” posterior à 
conspiração dos Suassunas (1801), e nitidamente presente nos movimentos 
políticos de 1817 e, secundariamente, de 1824. Claro está que não se devem 
confundir estes com outros “nativismos” que enxergam na restauração 
pernambucana a base de formação da nação brasileira; trata-se, antes, é este 
um nativismo local, próprio da capitania e, no máximo, de alcance regional, 
emanado da memória forjada nas guerras contra os holandeses18.

O manejo desse sistema de representação mental, por parte tanto de 
revolucionários como de defensores da monarquia, é aspecto amplamente 
manifesto em 1817. Nessa direção, lê-se ao pé de todos os documentos 
impressos produzidos pelo governo insurrecional de 1817: “Na oficina tipográ-
fica da República de Pernambuco, 2ª vez restaurada”. Claro está que a primeira 
restauração fora àquela empreendida no século XVII contra o domínio 
holandês, ao passo que a segunda era a vivida em inícios do século XIX, a qual 
dava fim ao domínio da monarquia portuguesa sobre o mesmo território. Ao 
mesmo tempo, documentos manuscritos produzidos pelo próprio governo 
eram datados da “segunda era da liberdade pernambucana”. Por sua vez, o 
jovem poeta mulato José da Natividade Saldanha19 evocou o panteão restau-
rador, ao compor versos, com o objetivo de emular os “Jovens Brasileiros” a se 
alistarem nos exércitos revolucionários da República de Pernambuco:

15
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Filhos da Pátria, Jovens Brasileiros,
Que as bandeiras seguis do Márcio Nume,
Lembrem-vos Guararapes, e esse cume,
Onde brilharam Dias e Negreiros.

Lembrem-vos esses golpes tão certeiros,
Que às mais cultas Nações deram ciúme;
Seu exemplo segui, segue seu lume,
Filhos da Pátria, Jovens Brasileiros. 

Era claro, ao mesmo tempo, que a evocação ao panteão restaurador em 
1817 servia, sobretudo, para estimular a adesão da larga camada social cons-
tituída pelos negros livres da província à causa revolucionária. A esse respeito, 
são sintomáticos os versos compostos pelo ouvidor geral da Comarca do 
Sertão, José da Cruz Ferreira, nessa ocasião20:

Nós pretos, pardos e brancos
Cidadãos somos unidos,
E à pátria oferecemos
Mulheres, filhos queridos.

Nós, bravos pernambucanos
Exemplos demos primeiros;
Ás armas, corramos todos,
Valorosos brasileiros.

Note-se, ademais, que o manejo do sistema de representações mentais 
concernente à restauração não era especificamente pernambucano, uma vez 
que sua prática disseminava-se pelo conjunto das “Províncias do Norte”. Ora, 
isto tinha raízes no próprio processo de restauração, uma vez que o chamado 
“Brasil holandês” compreendera não apenas Pernambuco, mas também 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Não por acaso, o Governo Provisório 
da Paraíba utilizava o mesmo topos do panteão restaurador no sentido de 
requisitar homens armados para a defesa da Pátria: “Alistai-vos e deixai os 
vossos nomes nas páginas das histórias futuras com o distintivo do vosso 
esforço, vejam as nações do universo que os netos dos Vieiras, dos Negreiros, 
dos Henrique Dias e dos Camarões imitaram um dia os heróis da Grécia e de 
Roma”21. A adesão das “Províncias do Norte” à causa pernambucana, reto-
mada depois em 1824, não repousava apenas no fato de o Recife constituir 
o único porto de escoamento e o principal entreposto comercial para seus 
produtos. Ela também se assentava na filiação histórica, na experiência da 
restauração. Afinal, não apenas em Pernambuco, mas também na Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ceará havia “netos dos Vieiras, dos Negreiros, dos Henrique 
Dias e dos Camarões”. 

Assim se entende que o mito da restauração constituiu o mais impor-
tante instrumento ideológico de justificação do fim do domínio da Coroa 
lusitana no Norte da América portuguesa, em 1817. Com efeito, a mais bem 
elaborada peça escrita sob este objetivo saiu da pena do Deão da Sé de 
Olinda, o Dr. Bernardo Luís Ferreira Portugal, a quem coubera o governo do 
amplo bispado de Pernambuco durante a breve República. Este escrevera, 
em uma das tantas pastorais destinadas aos “patriotas pernambucanos”, 
que a revolução não era coisa contrária ao Evangelho, uma vez que a posse 
e o direito da Casa de Bragança eram fundados em contrato bilateral. 
Conforme este, estavam os povos desobrigados de lealdade jurada, por 
ter sido a dinastia quem faltou às suas obrigações22. A justiça da rebelião, 
assim, baseava-se em ter a Coroa desrespeitado os supostos compromissos 
assumidos por D. João IV e por Dom Afonso VI, como compensação à resti-

20
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tuição, após 1654, da região Norte da América à suserania portuguesa. Cabia, 
portanto, aos reis “não nos incomodar com tributos e não mandar para a 
administração pública e força armada gente exótica”, isto é, “portugueses” 
que não fossem de Pernambuco. O governador do bispado revolucionário 
acusava ainda que desde a restauração portuguesa do domínio castelhano 
“foi sucessivamente atacada a dignidade e direitos primitivos dos portu-
gueses e brasileiros; e todas as leis fundamentais e promessas foram taladas”. 
Finalmente, Ferreira Portugal retomava um dos topos fundamentais da repre-
sentação mental sobre a restauração: a idéia segundo a qual a vassalagem 
dos pernambucanos era política, e não natural. Desse modo, esta poderia ser 
rompida quando bem se entendesse, ou quando um dos pactuantes faltasse 
com a palavra jurada. “Tendo pois os encarregados dos direitos do povo 
faltado ao contrato a que se ligaram com juramento solene”, aduz o Deão, 
os reis de Portugal “não só se tornaram perjuros, porém pelos seus mesmos 
atos nos reintegraram em nossos primitivos direitos, dos quais haviam desa-
piedadamente abusado”23. Assim sendo, aspectos administrativos, econômicos 
e tributários concorreram, então, para justificar a ruptura. Mas tais aspectos 
subordinavam-se ao sistema de representações mentais forjado pela restau-
ração contra o domínio holandês, o qual ocupava posição central na visão dos 
revolucionários. 

Tais formulações foram duramente rebatidas em agosto de 1818, na 
vaga da repressão desencadeada pelo Estado português, então sediado no 
Rio de Janeiro. Coube a Manuel Vieira de Lemos Sampaio, o novo bispo de 
Pernambuco, lembrar aos pernambucanos que não “são os povos os que 
elegem os reis” mas que “é Deus que elege os representantes do nosso 
primeiro pai; diz o Espírito Santo, por mim reinam os reis. O nosso amabilís-
simo rei, e Senhor, em que Deus depositou o poder soberano acompanhado 
de muitos dons naturais e sobrenaturais, é todo o objeto do nosso discurso”. 
Ainda conforme o bispo realista, “os mistérios da Soberania do Nosso Rei e 
Senhor Dom João Sexto não é menos respeitável que os mistérios profundos 
que venera a nossa Religião Cristã”, uma vez que era este “nosso Pai Soberano 
segundo a ordem da natureza, por descender de tantos soberanos, quantos 
são os monarcas portugueses, que por lei natural tantos séculos dominaram a 
porção portuguesa”. Assim, pois, o que lhes era “devido por natureza também 
o é por uma legítima prescrição”. Não cabia evocar a idéia de pacto político ou 
lembrar a audaciosa proposição conforme segundo a qual seriam os pernam-
bucanos “vassalos políticos” da Coroa. Afinal, criara “Deus a Adão para Sobe-
rano de todos os viventes, e este Soberano poder dá aqueles que representam 
a pessoa do nosso primeiro pai”. Nessa ótica, o pacto político era descabido 
porque “não foram os filhos de Adão que lhe deram o poder de governar, sim 
quando nasceram o viram revestido do Divino Poder de governar, a eles só foi 
dado o poder de obedecer”. 24

Do ponto de vista do governo civil, coube ao desembargador João Osório 
de Castro e Souza Falcão, em carta de 17 de março de 1818, insistir na mesma 
argumentação. Destaque-se que, para este, a “mola” da revolução, ocorrida na 
província, decorrera da tarefa intelectual baseada “em aumentar invertendo 
os fatos da história da restauração passada sobre os holandeses deduzindo 
daí direitos de propriedade, doação a Sua Majestade com exclusão de quais-
quer impostos”. Em suma, conforme o desembargador Falcão, estas “foram as 
persuasões que serviram de mola para dar movimento ao detestável projeto e 
de que se serviram com especialidade no dito dia seis [de março de 1817]”. Daí 
decorreram, enfim, as nefandas “idéias de igualdade”.25

Os topoi da restauração foram ainda retomados no tempo do constitu-
cionalismo luso-brasileiro, e no mesmo sentido de 1817. Em carta de 18 de 
março de 1822, o presidente da primeira Junta de Governo constitucional de 
Pernambuco, Gervásio Pires Ferreira, oficiava ao príncipe regente informando 
de sua crença nas “bases da Constituição”, a despeito das arbitrariedades do 
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Congresso lisbonense, porque aquelas asseguravam à província “a liberdade” 
a que esta “se julga com direito, como herdeira do patriotismo dos Vieiras, 
Vidais e Dias”26. 

Contudo, nas lutas políticas posteriores, notadamente em 1824, o senti-
mento nativista tomara peso e direção diferentes. Em primeiro lugar, não 
mais se fazia necessário dessacralizar o poder ancestral dos reis, porque o 
constitucionalismo já havia criado as bases para a disseminação de novo tipo 
de pacto entre governantes e governados. Retomar a velha tese, assentada 
no mito da restauração, portanto, era algo fora de moda. Em segundo lugar, 
o que se colocava, depois de dezembro de 1822, era a discussão em torno da 
instauração de um Estado de tipo novo, isto é, constitucional, bem como de 
uma nova nação — a brasileira. Desse modo, na antecâmara do movimento 
que resultaria na Confederação do Equador, o mito da restauração constituía 
apenas uma evocação genérica, um discurso vago, que visava aglutinar em 
torno dos autonomistas setores descontentes com o projeto do Rio de Janeiro. 
Não deve ser lido de outra forma o texto inicial, publicado por Frei Caneca, 
no primeiro número do Typhis Pernambucano, datado de 25 de dezembro de 
1823. Neste, o carmelita escreve que estando a “nau da pátria (...) comba-
tida por ventos embravecidos” que ameaçavam “naufrágio e morte”, cabia a 
“todo cidadão” ser “marinheiro”. O estorvo ao autonomismo — então posto 
a olhos vistos com o fechamento da Assembléia Constituinte — assumia a 
forma de um “medonho nevoeiro que se levanta do sul, e que vai desfechar 
em desastrosa tempestade”. “Firme neste princípio”, escreve Caneca, “te falo, 
oh Pernambuco, pátria da liberdade, asilo da honra e alcáçer da virtude! Em 
ti floresceram os Vieiras, os Negreiros, os Camarões e os Dias, que fizeram 
tremer a Holanda, e deram espanto ao mundo universo”27.

Ora, o princípio de identidade dos pernambucanos centrado no mito da 
restauração ainda permanecia no horizonte, mas não passava de alusão gené-
rica. Não mais constituía, como em 1817, justificativa de ruptura com o poder 
estabelecido. Este, agora nascente em sua forma imperial, ao contrário, ainda 
era motivo de debates, algo provisório e em construção. Daí os argumentos 
para redefini-lo, reorientá-lo em favor dos grupos provinciais herdeiros do 
autonomismo. Como bem resumiu Cipriano Barata em 18 de junho de 1823, 
no jornal Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, “nós não temos 
feito este Império para meia dúzia de famílias do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais desfrutarem (...) nós somos livres, as províncias são livres, o 
nosso contrato é provisório e não está concluído”28.

III
Tanto o movimento político de 1817 quanto o de 1824 acabaram, como se 
sabe, por assumir formas republicanas. Constituíram, pois, antecipações aos 
projetos insurgentes da Bahia (1837-1838) e do Rio Grande do Sul (1835-
1845). Se os historiadores têm revelado grandes dificuldades para caracterizar 
o republicanismo vigente nestes movimentos do período regencial29, maior 
ainda tem sido a estupefação e a falta de consenso diante daquele emergente 
em Pernambuco e nas províncias limítrofes, nos anos densos que vão de 1817 
a 1824. A esse respeito, João Paulo G. Pimenta escreveu que a República de 
1817, embora fosse norteada “por um projeto politicamente vago e pouco 
articulado”, possuía um “caráter de frontal contestação ao governo monár-
quico”, o qual era “dado pela recorrência a uma idéia (igualmente vaga) de 
‘república’, a qual se pretendia erguer na condição de um modelo político 
alternativo ao vigente”30. Quais seriam, então, os modelos políticos dos movi-
mentos de 1817 e 1824, considerando que ambos, como já se disse, tomaram 
uma configuração republicana? 

A esse respeito, a historiografia tem insistido em sublinhar as fontes 
norte-americanas e francesas dos movimentos políticos em questão, susten-
tando que os modelos perseguidos pelo partido autonomista pernambucano 
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não poderiam ter sido outros. Em mais de um escrito, Evaldo Cabral de 
Mello tem argumentado que o republicanismo alimentado pelos autono-
mistas tinha semelhanças profundas com as doutrinas dos founding fathers 
norte-americanos. Estes, segundo Mello, “haviam pensado não em termos da 
independência dos Estados Unidos mas de uma Constituição federal escrita 
para o Império Britânico”31. Noutro texto, observa que havia distintas visões 
constitucionais em jogo na América do Norte, mas também na América espa-
nhola32. Ora, havia diferenças de graus de autonomia dos corpos políticos 
locais entre os Articles of Confederation, de 15 de novembro de 1777, e o 
texto prevalecente da Constituição de 1787. Aquele tinha aspecto confedera-
tivo, ao passo que o segundo formatava uma federação com poderes centrais 
e sem interesse de associação com outros corpos políticos. Para Mello, “Frei 
Caneca pensava antes em termos do sistema norte-americano dos Articles of 
Confederation do que na Constituição federal de 1787, nos quais os Estados 
haviam preservado feixe menos amplo de poderes”33. Fosse como fosse, para 
Mello, pairava no horizonte ideológico dos partidários da autonomia provin-
cial em Pernambuco, principalmente, a experiência norte-americana.

Por sua vez, Leite notou que o “ideário político” dos revolucionários 
de 1817 incluía uma “idéia de liberdade”, cuja fundamentação repousava na 
“luta contra o sistema colonial”34. Sua inspiração estava diretamente relacio-
nada às formas políticas, mormente republicanas, presentes à experiência de 
“outras nações da América, em especial, os Estados Unidos”. Nessa direção, 
um aspecto anedótico acena para o fato, incluído na defesa do conselheiro 
do governo revolucionário José Pereira Caldas, de que este fora cognominado 
o “Franklin” do Brasil. Ao mesmo tempo, o tratamento de‘vós’ e o apelativo 
“patriota”, presente àquele “ideário”, seriam reflexos, ainda conforme Leite 
(1988), da “influência francesa” atribuída ao movimento. Na mesma linha, 
segue a argumentação de Bernardes35. Para este, no Pernambuco de 1817 e 
de 1824 “dois acontecimentos externos constituíram importante referência 
e fonte de inspiração: a independência das treze colônias da América inglesa 
(1776) e a Revolução Francesa (1789)”. 

Reiterando a idéia segundo a qual as fontes de inspiração particu-
larmente de 1817, mas também de 1824, se situavam principalmente nos 
eventos localizados nas sociedades do Hemisfério Norte, a historiografia 
pouco atentou para os vínculos efetivos, traduzidos em formas institucionais, 
que as sociedades hispânicas haviam fornecido para a experiência revolucio-
nária pernambucana. Em primeiro lugar, esses vínculos decorrem da própria 
proximidade temporal das duas experiências: como se sabe, as guerras contra 
a metrópole no Vice-Reinado do Prata haviam começado em inícios da 
década de 1810, indo até julho de 1816, quando se estabeleceu a indepen-
dência das Provincias Unidas en Sud America. Estas, articuladas por laços 
federativos, constituíam diferentes unidades estatais portadoras de distintos 
projetos nacionais, os quais tenderiam a se confrontar com os ideais centra-
lizadores de Buenos Aires notadamente após 1819, quando uma constituição 
comum fora então elaborada36. Assim, havia em 1817 um modelo de luta 
política antimonárquica bem mais próximo e efetivo que os freqüentemente 
evocados pela historiografia. 

Em segundo lugar, ao invés de se insistir no vínculo do ideário da Repú-
blica de Pernambuco com o “exemplo” da América do Norte, ou retomar 
aspectos anedóticos, como o referente ao “Franklin do Brasil”, mais decisivo 
é explicar a natureza das formas institucionais adotadas a partir de 1817 
— notadamente, a Junta de Governo —, bem como seu republicanismo 
— geralmente descrito como “confuso” ou “genérico”. Aliás, tais confusão e 
generalidade talvez decorram do aspecto federativo, já antes presente na 
experiência das Províncias Unidas do Sul da América o qual fora muito mal 
compreendido pelos contemporâneos. 
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Com efeito, em maio de 1821, o último governador e capitão general 
de Pernambuco, Luiz do Rego Barreto, enviou carta a Dom João VI afir-
mando que ali o constitucionalismo estava sendo interpretado por “alguns 
demagogos” como “uma voz de independência, não propriamente de uma 
separação absoluta, mas o seu fito era, a meu parecer, um Governo Federal, 
deixando cada Capitania governar-se por si, e por o que eles chamavam 
Patrícios; este partido ia ganhando prosélitos (...) Coroavam-se estes fins 
com as aparentes pretensões de uma Junta Provisional, eleita pelo povo, mas 
corriam pelas mãos dos prosélitos do novo sistema listas dos que haviam de 
ser nomeados”.37 A carta de Barreto expressa, pois, a estranha articulação 
institucional e histórica então empreendida na vaga do constitucionalismo 
luso-brasileiro: “Governo Federal”, “Junta Provisional” e “Patrícios” formavam 
um todo coerente, pelo menos aos olhos dos partidários do autonomismo 
pernambucano. Era este conjunto de instituições, aliado à noção de patriciado 
local, que permitia “cada Capitania governar-se por si” — tal como ocorria, 
naquele mesmo momento, entre as províncias-Estados da região platina. Por 
sua vez, em julho de 1823, ao conhecer o projeto autonomista local, o cônsul 
da França em Pernambuco, Lainé, escrevera que não sabia dar nome “a esta 
espécie de governo”, que acenava para a possibilidade de que “o Império se 
tornaria a união de estados bem distintos”. Argumentava ainda o cônsul, um 
ano antes da Confederação do Equador, que era sabedor da formação de “um 
vasto complô” que buscava “do sul ao norte, Bahia, Pernambuco, Paraíba, etc., 
proclamarem-se repúblicas unidas”, isto é, federadas38. 

Esse tipo de aparente confusão estava na base dos projetos políticos 
então vigentes na bacia do Rio da Prata, como destacou Chiaramonte39. Ali, 
“província” acabava por tornar-se sinônimo de “Estado”: “depois da chamada 
‘anarquia do ano 20’”, argumenta o historiador argentino, “as províncias 
foram assumindo explicitamente sua independência soberana, ao mesmo 
tempo em que persistiam em tentativas de união”. Inscreve-se neste processo 
os tantos “pactos interprovinciais”, cuja série fora iniciada “pelo Tratado de 
Pilar de fevereiro de 1820”. Assim, pois, o que seriam os pactos senão “formas 
de relação entre entidades soberanas”? Ademais, a própria promulgação de 
“textos constitucionais, a partir do Regulamento Provisório Santafesino de 
1819” traduzia igualmente “a necessidade de regulamentar o exercício das 
atribuições soberanas dessas províncias-Estados”40. 

Ora, a instituição das Juntas Provisórias de Governo, nasceu em ambiente 
espanhol na década de 1800, mas foi no universo da América do Sul que ela 
ganhou relevo surpreendente. A partir de 1810, tais formas institucionais 
estavam presentes em Caracas, Buenos Aires, Santa Fé de Bogotá, Santiago 
do Chile e Quito. Contudo, tratou-se de aspecto especificamente americano 
a união dessa instituição com o federalismo — o qual articulava a criação de 
vastos corpos políticos e forte autonomia provincial. O surgimento de tais 
fenômenos políticos, como sugere Pimenta, era “de domínio público nos prin-
cipais centros da América portuguesa, sendo acompanhado com vivo interesse 
pelos homens de Estado e todos os demais interessados em política” 41.

Com efeito, Frei Caneca lia e citava no Typhis Pernambucano tanto o 
Argos de Buenos Aires como o Aurora de Montevidéu. Antes disso, conhe-
cera provavelmente tanto o Censor como a Gazeta de Buenos Ayres, ambos 
publicados na capital portenha, antes de 1820. As citações do Typhis, que 
aparecera apenas em dezembro de 1823, ocorriam num tempo em que esses 
periódicos platinos não eram lidos como fontes de inspiração externa, mas 
como reforço da luta política local. Na edição de 27 de maio de 1824 — às 
vésperas da Confederação do Equador —, Caneca citava o Argos de 31 de 
janeiro informando que neste se escrevera que os pernambucanos eram, 
então, “o povo mais enérgico e livre de toda a América Portuguesa”, os verda-
deiros “defensores da liberdade brasileira”42. Aquelas não foram as únicas 
referências aos jornais portenhos contidas no Typhis. 
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Antes disso, porém, outros jornais platinos davam conta dos aconteci-
mentos de Pernambuco e lamentavam a derrota da revolução de 1817, por 
exemplo. O Censor, de 1° de maio de 1817, informa que a revolução pernam-
bucana resultara de uma “comoção popular”, a qual depusera o governador 
e dera bases para o surgimento de “um governo de cinco pessoas ao qual 
prestou sua obediência toda a guarnição. Têm-se tomado as medidas mas 
ativas para sufocar a revolução que toma o caráter de uma verdadeira inde-
pendência do rei e da metrópole”43. Por sua vez, a Gazeta de Buenos Ayres 
lamentou, em sua edição de 2 de agosto de 1817, o fim do movimento das 
“Províncias do Norte” da América portuguesa, mas evidenciou, ao mesmo 
tempo, o errado cálculo político de seus mentores44. 

Ao mesmo tempo, o exemplo vivo, móvel, em plena fermentação das 
Províncias Unidas da América do Sul — o qual permanece no horizonte até 
pelo menos 1825 — acena igualmente para a formatação federalista buscada 
junto às outras “Províncias do Norte” tanto em 1817 como, principalmente, 
em 1824. Embora a expressão Confederação do Equador — principalmente 
em decorrência dos vários manifestos assinados por Manuel de Carvalho Paes 
de Andrade a 2 de julho — tenha se tornado usual para descrever o corpo 
político então surgido no Norte da América portuguesa, observa-se em ata da 
reunião do Conselho do Governo de Pernambuco de 5 de agosto a inclusão 
de outra expressão que o designava. Naquela sessão, oficiou-se “aos Presi-
dentes do Maranhão e Pará para se unirem a Confederação das Províncias 
do Norte”.45 Ora, esta expressão parece constituir um claro contraponto, mas 
no sentido da complementaridade, às “Províncias Unidas do Sul da América”. 
Como bem notou Barbosa Lima Sobrinho, “a idéia de Federação teve mais 
força do que a República”, no que se refere à Confederação do Equador. Esta, 
para o historiador pernambucano, “talvez tenha sido mais do que uma contin-
gência, para quem rompia com o regime imperial”46.

Ademais, a memória nativista e revolucionária pernambucana, cunhada 
poucos anos depois dos acontecimentos de 1817 e 1824, reitera essa interpre-
tação de forma contundente. Um revolucionário presente em ambos os movi-
mentos — o mais tarde Comendador Antônio Joaquim de Melo — escreveu em 
duas biografias, destinadas a resgatar do esquecimento a memória daqueles 
anos, que os projetos políticos emergentes na Bacia do Rio da Prata constitu-
íram a base das ações e dos pensamentos dos revolucionários de Pernambuco 
em 1817. Mais ainda, notara Melo que a idéia de federação, configurada 
à maneira do Prata, teve impacto profundo na visão dos revolucionários 
daqueles anos. Na biografia dedicada a Gervásio Pires Ferreira, observa que os 
“povos limítrofes do Brasil haviam-se já erguido e lutavam para sacudir o jugo 
colonial e constituir-se em Nações livres; o exemplo era fascinante e conta-
gioso; e já com temerária franqueza essas idéias e necessidades enunciavam-
se em Pernambuco; nem faltava a inteligência, quando não alguma coisa de 
liga, a respeito, em outras províncias do Norte”47. Escusado dizer que “alguma 
coisa de liga” refere-se, evidentemente, a concepções de tipo federativo. 

Por sua vez, em obra dedicada a vida de José da Natividade Saldanha, 
o mesmo biógrafo retomava esta tese, ao também se referir ao movimento 
político de 1817: “Já os povos contérminos ao Sul e ao Poente do Brasil”, 
diz o comendador, “derramavam em batalhas seu robusto sangue para sacu-
direm o jugo colonial e constituírem-se em Nações independentes e livres. O 
não acompanhá-los esta outra parte da América, o Brasil, em tão generosa 
e sublime empresa, seria uma prova indeclinável de seu atraso intelectual 
e moral, de seu contentamento ou vil frieza nos ferros da absoluta tirania 
embrutecedora. Livrou-a, porém, deste opróbrio a província de Pernam-
buco”48. Ao se sublinhar os vínculos entre os projetos políticos das “Províncias 
do Norte” e do antigo Vice-reinado do Prata, não se quer, entretanto, desde-
nhar as fontes de inspiração constituídas pela revolução da América do Norte 
e pela Revolução Francesa. Mas há que se conferir o devido destaque aos 
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acontecimentos do Prata, os quais forneceram aos revolucionários de Pernam-
buco, graças à sua proximidade temporal, espacial e cultural, certas formas 
institucionais — como a Junta de Governo Provisório — e uma noção, apenas 
aparentemente confusa, de federalismo. 

IV
Finalmente, é preciso esclarecer que uma diferença central separava o ponto 
de vista dos autonomistas pernambucanos daquele defendido na América 
espanhola. Refere-se aqui ao fato de que se, no Prata, o conflito aberto e 
violento entre peninsulares e criollos manifestava-se de forma veemente, em 
Pernambuco a busca de aproximação entre “portugueses do Brasil” e “portu-
gueses de Portugal” sempre foi uma constante. Ainda em 1817, a famosa 
Proclamação do Novo Governo de Pernambuco, elaborada em inícios de 
março, expressa claramente que a “pátria é a nossa mãe comum, vós sois seus 
filhos, sois descendentes dos valorosos lusos, sois portugueses, sois ameri-
canos, sois brasileiros, sois pernambucanos”49. A revolução dirigia-se, pois, 
contra o rei, contra a monarquia, não contra os “portugueses de Portugal”. 
“Poderíamos ler nesta proclamação a intenção da permanência da unidade 
nacional luso-brasileira?” — indagou-se pertinentemente Maria de Lourdes 
Viana Lyra50. Ou estariam os pernambucanos, como também notou esta histo-
riadora, “apenas buscando assegurar o apoio, à causa da pátria, dos portu-
gueses ali residentes?”51. 

Essa concepção paradoxal, mais tarde consagrada na dissertação de 
Frei Caneca sobre a “pátria do cidadão”, está presente na carta enviada ao 
governo republicano dos Estados Unidos da América, datada de 12 de março 
de 1817. Nesta, o governo revolucionário de Pernambuco manifestava que 
seguia o “exemplo” de “patriotismo” dado pelos norte-americanos “ao mundo 
inteiro na vossa brilhante revolução que procuramos imitar”. Ademais, se 
falava ali dos “nossos caracteres e semelhança de causa”, e, claro, da falta de 
meios, a qual levava o Governo Provisório a requisitar “auxílios a que nos dá 
direito a vossa generosidade”. No entanto, na mesma carta os pernambucanos 
contrapunham-se claramente aos norte-americanos e à sua luta anticolonial, 
ao argumentarem que a revolução das Províncias do Norte da América portu-
guesa fora realizada por “patriotas brasileiros e europeus”. Mais ainda, susten-
tavam que esta havia sido “firmada na mais perfeita união com os nossos 
irmãos europeus, que conosco habitam”. Nada mais estranho, pois, às lutas 
antieuropéias tanto dos norte-americanos como dos hispano-americanos do 
Sul. 52

Ao tempo do constitucionalismo luso-brasileiro — de notória apro-
ximação com a monarquia portuguesa —, Gervásio Pires Ferreira escreveu 
edital, datado de 18 de setembro de 1821, dirigido aos comerciantes portu-
gueses que insistiam em deixar a praça do Recife. Por meio daquele docu-
mento procurou fazê-los ver que aquela “retirada” apenas externava o pouco 
“respeito e afeição às Ordens do Soberano Congresso da Nação Portuguesa, de 
quem sois igualmente filhos”. Garantia, ademais, que seu governo provisório e 
constitucional “nunca distinguiu os Portugueses pelo local de seu nascimento, 
e que os mesmos membros que o compõem, são oriundos de um e outro 
hemisfério”. Retomando os termos da Proclamação de 1817, o presidente 
da Junta de Governo reavivava o passado para “desassombrar” os reinois: “A 
experiência de comportamento de vossos irmãos brasileiros no espantoso dia 
6 de março e seguintes, apesar da intriga de alguns desgraçados, d’aquém e 
d’além mar, (...) vos deve ter convencido que os Portugueses-Brasileiros não 
vêem nos Portugueses-Europeus senão irmãos e amigos. A identidade de reli-
gião, de língua, de costumes, as mais estreitas relações de sangue, as mesmas 
leis e governo, e sobretudo mútuos interesses, esta mola real do coração 
humano, tudo afiança uma tão grata verdade”53. 
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Porém, a peça mais prolífica e mais brilhante de exortação da união 
entre “europeus” e “indígenas”, ou brasileiros, foi a famosa Dissertação sobre 
o que se deve entender por pátria do cidadão e deveres deste para com a 
mesma pátria, saída da pena de Frei Caneca54. Evaldo Cabral de Mello afirma 
que esta peça, escrita “nos primeiros dias do ano de 1822”, nas palavras do 
próprio Frei Caneca55, fora elaborada para “dar formulação teórica a um dos 
principais objetivos de Gervásio Pires Ferreira, como seja conciliar o comércio 
português da província com a nova ordem das coisas”56. Utilizando noções 
oriundas de Cícero Ático e de outros autores antigos, bem como de tratadistas 
da era das Luzes, a exemplo de Pufendorff — cujos escritos sobre Direito das 
Gentes influenciaram sobremaneira o carmelita descalço —, Caneca lamenta 
o fato de os “ingleses naturais dos Estados Unidos na América” terem se 
tornado “rivais dos ingleses europeus”. Esta “rivalidade”, ainda conforme 
aquela dissertação, “cresceu tanto de ponto, pelos gravames da metrópole” 
que os primeiros “chegaram finalmente a sacudir o jugo (...) reivindicando 
sua liberdade natural” e proclamando “sua independência. Quem ignora que 
esta mesma rivalidade tem desmembrado a América Espanhola da sua metró-
pole européia?” Lembrando fatos da própria história local, como a Guerra 
de 1710-1712, lamenta igualmente que este “mau humor se tem estendido, 
porventura, mais em Pernambuco” que em qualquer outra parte da América 
portuguesa. Sua argumentação seguia na mão oposta dos conceitos de pátria 
e nação então vigentes, e sugeria uma tentativa de construir visão alternativa 
em torno dos mesmos. Assim, pois, para Caneca, “a pátria do cidadão não 
é só o lugar em que ele nasceu, como também aquele em que ele faz sua 
morada e fixou o estabelecimento”. Por outras palavras, “a pátria não é tanto 
o lugar em que nascemos, quanto aquele em que fazemos uma parte, e somos 
membros da sociedade”57.  

Havia, conforme os “argumentos da razão”, isto é, conforme uma 
interpretação baseada nas Luzes, a “pátria de lugar”, a “pátria de escolha” e, 
finalmente, a “pátria de direito”: cabia o reconhecimento da necessidade ou 
da indispensabilidade da “pátria de direito” àqueles que não podem “ter a de 
lugar”. Como sintetizou Caneca, “os portugueses europeus estabelecidos em 
Pernambuco, só pelo fato de nele virem habitar e estabelecer-se, são legítimos 
compatriotas desta província, e ela sua pátria de direito; e como tais devem 
ser reconhecidos pelos indígenas de Pernambuco, e amando-se fraternal-
mente, mostrarem que são cidadãos do mesmo foro e direito, uma só família 
de irmãos legais, sem jamais se distinguirem pela fútil, prejudicial e insubsis-
tente diversidade de solo natal, detestando e alongando de si a mal entendida 
paixão de nação ou paisanismo”58. Assim sendo, percebe-se que, ao longo dos 
anos cruciais da luta política contra o Reino Unido e pela autonomia provin-
cial, isto é, de 1817 a 1822, o antilusitanismo não se manifestara em nenhum 
momento entre as elites locais. Bem ao contrário, a busca de uma união de 
vistas entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal constituiu uma 
meta constante e firmemente perseguida. 

Algo radicalmente diverso era proposto no contexto platino. Em Buenos 
Aires, ou mesmo na Federação artiguista, como mostrou Chiaramonte, pátria 
não era lugar de nascimento nem, muito menos, uma sociedade aberta que 
permitia a união de vistas entre americanos e europeus59. Antes, seu terri-
tório era toda a América e, mais importante, seus membros eram pessoas 
aqui nascidas. Europeus, quaisquer que fossem suas procedências, não pode-
riam ser membros da mesma “pátria”. Para eles, não havia “pátria de direito”: 
uma oposição radical contrapunham, portanto, o Velho e o Novo Mundo. Ao 
mesmo tempo, a maior preocupação existente no território do antigo Vice-
reino do Rio da Prata dizia respeito às diferenças provinciais, as quais estor-
vavam, então, os princípios da unidade na diversidade confederativa60.

Havia, pois, uma diferença profunda entre os conceitos de pátria de Frei 
Caneca e aquele elaborado no calor das lutas antimetropolitanas no contexto 
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do Rio da Prata. Eles atendiam a realidades diversas e apontavam para o 
fato de estas serem muito mais vastas e poderosas que os aspectos comuns, 
mormente institucionais, presentes aos seus projetos políticos. É verdade, 
porém, que, como se demonstrou, um sentimento antilusitano apareceria no 
Brasil nas décadas de 1830 e, principalmente, de 184061. Este surgiu como 
decorrência da frustração, observada apenas entre liberais, causada pelo peso 
e influência dos portugueses de nascimento na condução da vida política do 
Império. Tratava-se, então, contraditoriamente, da retomada de um princípio 
político da luta anticolonial num contexto pós-colonial, mas ainda marcado 
pela herança do “viver em colônias”. Todavia, o que interessa a essa análise 
é a ênfase posta nos anos que vão de 1817 a 1824 — não na exclusão dos 
portugueses da “pátria” ou da vida política da “nação”, mas na sua inclusão e 
conversão em “patriotas” ou “nacionais” da América. 

Portanto, se havia paralelos institucionais na luta anticolonial de 
pernambucanos, norte-americanos e hispano-americanos, havia, ao mesmo 
tempo, diferenças ideológicas essenciais: umas nascentes nas raízes históricas 
das “Províncias do Norte”, outras na identidade européia, ou portuguesa, da 
elite local. “Não era simples para as elites luso-americanas”, aduzem Jancsó e 
Pimenta, “despirem-se de algo tão profundamente arraigado como a identi-
dade portuguesa, expressão sintética de sua diferença e superioridade diante 
dos muitos para quem essa condição estava fora do alcance”62. Ilustrados 
radicais ou reformistas, aderentes ao projeto imperial ou federalistas, “portu-
gueses do Brasil” ou “portugueses da Europa”: todos se sentiam membros de 
uma mesma camada social. E esta, finalmente, deveria ser mantida à maior 
distância possível da parte majoritária da sociedade — ou seja, dos negros 
livres e escravos.
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Resumo
O artigo enfoca o processo de construção do Estado nacional brasileiro sob 
o arranjo institucional criado com o Ato Adicional de 1834, que definiu as 
competências do governo central e dos governos provinciais. Marcado pela 
tensão entre esses poderes e por conflitos de interesses entre as elites regio-
nais, tal processo teve na Câmara dos Deputados um importante espaço de 
negociação. Ao reconstituir os debates parlamentares em torno da regula-
mentação da aposentadoria e da legislação tributária, entre outros, a autora 
analisa o papel do Poder Legislativo na conciliação dos interesses regionais e 
nacionais.

Abstract
This article focuses on the Brazilian National-State building considering the 
institutional arrangement created by the  “Ato Adicional” (Additional Act) 
which determined the central and provincial government competencies. 
Immersed on tensions among those two instances of power and on conflicts 
of interests that divided the regional elites, that process found in the Impe-
rial Parliament one important arena of negotiation. By reconstructing the 
Parliament’s debates on topics such as retirement and tax legislation, among 
others, the author analyses the role of the Legislative Power to level the 
national and regional interests.
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O papel estratégico da Câmara dos Deputados na definição das políticas 
nacionais tem raízes históricas, cuja compreensão fornece elementos impor-
tantes para analisar as relações entre Legislativo e Executivo no Brasil. Desde 
o século XIX, o Parlamento funcionou como espaço decisivo de negociação 
e confronto entre setores distintos da elite brasileira. A partir da Indepen-
dência, afirma Luiz Felipe de Alencastro, “tanto a Assembléia Nacional como 
as câmaras municipais, e em seguida as assembléias provinciais, configuram-
se como os lugares privilegiados de conciliação entre as diferentes oligarquias 
regionais. No decorrer de quase dois séculos de história nacional, passando 
por todas as ditaduras e pelos diversos regimes constitucionais, pelas guerras 
e pelas insurreições, o país não conheceu mais do que uma quinzena de anos 
de interrupção das atividades parlamentares. Poucos Estados contemporâneos 
e muitos poucos Estados do Terceiro Mundo possuem uma experiência parla-
mentar comparável à do Brasil”1.

A construção do Estado nacional na América lusitana teve como um de 
seus principais eixos a disputa entre o projeto de unidade sob a direção do Rio 
de Janeiro, acalentado pelos grupos articulados ao aparato político lá insta-
lado em 1808, e a resistência de elites provinciais ciosas de sua autonomia. 
Séculos de colonização haviam engendrado unidades político-administrativas 
que mantinham fracos vínculos entre si e demandavam autonomia para 
gerir seus interesses, sem a interferência de governos a elas externos, fosse 
o de Lisboa, fosse o do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, os desafios postos 
à manutenção da ordem escravista, a transferência da Corte para a colônia 
e os acontecimentos a ela subseqüentes introduziam no panorama político 
a alternativa de unidade da América portuguesa em um único Estado. Dessa 
forma, a tensão entre unidade e autonomia das províncias acabou por marcar 
a história do país no século XIX2. A unidade sob a direção de um Estado com 
capacidade de defender os interesses escravistas só era aceitável para as 
elites provinciais, se no seu interior se garantissem autonomia para gerir suas 
províncias e participação na condução da política nacional. 

Esse modelo foi concretizado a partir das reformas liberais da década de 
1830, em especial o Ato Adicional de 1834, que estabeleceu a divisão cons-
titucional das respectivas competências do governo central e dos governos 
provinciais. A efetiva participação das elites provinciais na organização 
do Estado nacional foi condição para a unidade, de modo a impedir que 
tendências centrífugas retalhassem a antiga Colônia em diversos países. Isso 
implicava a construção de um aparelho institucional, no qual essas elites 
contassem com autonomia para administrar suas províncias e, ao mesmo 
tempo, participassem do governo central, o que se daria por meio de suas 
representações na Câmara dos Deputados, onde não só defenderiam seus 
interesses específicos como influenciariam a política geral. 

Assim, os debates parlamentares freqüentemente versavam sobre ques-
tões relevantes para a definição dos rumos do país, como as da escravidão e 
da propriedade da terra, e para a organização do Estado, como a legislação 
eleitoral, a elaboração do orçamento, a regulamentação dos efetivos militares 
etc. Cotidianamente, porém, pontos mais específicos mobilizavam as diversas 
bancadas e evidenciavam o exercício da conciliação, a exemplo dos casos da 
regulamentação da aposentadoria e da legislação tributária, em que nos dete-
remos mais adiante. A estabilidade do arranjo institucional derivava da sua 
capacidade de absorver os diversos conflitos em pauta.

A divisão territorial em províncias correspondeu à existência de governos 
que deliberavam unilateralmente sobre matérias de importância, com poderes 
que não poderiam ser revogados pelo Rio de Janeiro. A autonomia provincial 
incidia sobre a tributação, os empregos provinciais e municipais, as obras 
públicas e a força policial, de modo que os governos dispunham de capaci-
dade financeira para decidir a respeito dos investimentos em áreas vitais para 
a expansão econômica, o exercício da força coercitiva e o controle de parte da 

1
Luiz Felipe de Alencastro. “O fardo dos bacha-
réis”. Novos Estudos, no 19, 1987, p. 69.

2
Cf. Sérgio B. de Holanda. “A herança colonial: 
sua desagregação”. In: - (org.). História geral 
da civilização brasileira. 6a ed.Tomo II. Vol.1 
São Paulo: Difel, 1985,, pp. 9-39; Maria Odila 
da S Dias. “A interiorização da metrópole”. In: 
Mota, Carlos Guilherme (org.). 1822 dimen-
sões. 2a ed. São Paulo: Perspectiva, 1986; José 
Murilo de Carvalho. A construção da ordem. 
Brasília: UnB, 1981; Ilmar de Mattos. O tempo 
Saquarema. São Paulo: Hucitec, 1997.
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máquina pública. Unidade e autonomia apareciam assim como dois elementos 
de um mesmo projeto nacional, conforme explicitou o ministro Limpo de 
Abreu ao entregar à Regência a versão final do Ato Adicional:

“Os objetos provinciais acham-se cautelosamente descritos e extre-
mados para se evitarem destarte os conflitos e as lutas intermináveis que 
tão fatais podem ser aos interesses dos povos, comprometendo a sua paz 
e segurança; a unidade e a energia de ação, sem as quais o corpo social 
enlanguesce e definha, são conservadas no governo geral para poder preen-
cher com vantagens do Estado as variadas e difíceis obrigações a seu cargo; 
o princípio federal, amplamente desenvolvido, recebe apenas na sua apli-
cação aquelas modificações que são filhas do estudo e da experiência das 
nações mais cultas [...]. Releva, pois, que V. M. Imperial se digne de mandar 
promulgar esta lei de reforma, penhor da união das províncias, objeto dos 
votos e esperanças da nação a que preside, para que a sua execução faça 
sentir quanto antes todos os melhoramentos, e a par deles a prosperidade 
geral que promete e assegura”3.

“Penhor da união das províncias”, a autonomia e a participação dos 
grupos provinciais, nas decisões gerais, eram consideradas imprescindíveis 
para a viabilização da unidade nacional. A revisão conservadora efetivada em 
1840, por meio de uma interpretação do Ato Adicional, não alterou os funda-
mentos desse arranjo: promoveu a centralização do aparato judiciário, mas 
não incidiu sobre a divisão das competências tributária, legislativa e coerci-
tiva. Assim é que em 1867 o ministro José Joaquim Fernandes Torres, impor-
tante líder conservador, exaltava as franquias provinciais como responsáveis 
pelo progresso e pela harmonia do país:

“A instituição das assembléias provinciais, para substituírem os conse-
lhos gerais, era altamente reclamada pelas mais urgentes necessidades 
das províncias. Não sendo possível que pelo poder central fossem pronta e 
devidamente apreciadas e atendidas tais necessidades, sofriam as mesmas 
províncias gravemente em seus interesses, e achavam-se peadas nas vias do 
progresso. Aquelas assembléias, investidas de todas as atribuições precisas 
para regular e satisfazer os interesses peculiares de cada uma das nossas 
grandes circunscrições administrativas dentro da esfera que se lhes traçou, 
foram o complemento do sistema de nossas instituições e ao mesmo tempo 
um forte elemento da união e prosperidade do Império. É inegável o desen-
volvimento que, depois de sua criação, têm tido nas províncias a instrução 
primária e secundária, as obras públicas, as vias interiores de comunicação, 
as prisões, as casas de trabalho e correção e muitos outros ramos do serviço 
público de sua competência, intimamente ligados ao progresso social. Se 
alguns desvios cometem essas assembléias no exercício de suas funções, são 
de sobejo compensados pelos importantes benefícios que se lhes devem”4.

Nesse processo, consolidou-se uma elite política provincial que se 
distinguia dos fazendeiros: enquanto estes permaneceram cuidando de seus 
negócios privados, aquela passou a se responsabilizar pela preservação do 
próprio Estado, mantendo profundos laços na organização socioeconômica 
da província, mas também comprometendo-se com a unidade e o Estado 
nacionais. Em algumas províncias, a autonomia gerou disputas armadas entre 
frações da elite, mas terminada a fase de consolidação do sistema, essas 
disputas passaram a se desenrolar no interior do arranjo institucional. Ao 
mesmo tempo em que os governos provinciais serviam à expansão dos inte-
resses e conflitos, eles os canalizavam para o interior da máquina administra-
tiva estatal, da qual faziam parte as próprias assembléias provinciais. Desse 
modo, o jogo político provincial passou a vincular-se a outro mais amplo.

Para exercer a autonomia em itens como tributação, coerção e legis-
lação, os grupos dominantes nas províncias precisavam se organizar no inte-
rior do Estado e assumir determinados padrões de comportamento político. 
Fosse para atender a demandas específicas da região, fosse para satisfazer 

3
“Apresentação do Ato Adicional à Regência 
pela Câmara dos Deputados para sua promul-
gação, 9 de agosto de 1834”.

4
“Relatório que o ministro do Império José 
Joaquim Fernandes Torres apresentou à 
Câmara dos Deputados em 1867”.
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Esse procedimento permaneceu inaltera-
do para a eleição de deputados provinciais 
mesmo quando se adotou o voto distrital para 
eleição dos deputados gerais, em 1855. Em 
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poder local. Pela nova lei, os eleitores votavam 
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província. Desta feita, a alteração foi estendi-
da à escolha dos deputados provinciais.

6
Cf. relatórios das câmaras municipais à 
Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo 
(1841-51) e anais da Assembléia Provincial de 
São Paulo (1848-49).

anseios generalizados, como o de controlar o poder provincial, esses grupos 
acabaram se envolvendo de fato na construção do Estado nacional e compro-
metendo-se com sua preservação. Sua prioridade era a expansão da economia 
de suas províncias, mas não como agentes diretos da elite econômica. A 
bancada gaúcha na Câmara, por exemplo, que diversas vezes se mobilizara 
para obter a diminuição de impostos gerais que prejudicavam a produção do 
charque, principal atividade do Rio Grande do Sul, não aceitou como solução 
a diminuição de impostos provinciais que também gravavam o produto. A 
bancada pernambucana, por sua vez, empenhou-se na defesa de impostos 
provinciais protecionistas que beneficiavam a indústria local de sabão, sem 
que esta necessariamente estivesse entre as principais demandas dos senhores 
de engenho de Pernambuco.

A diferenciação entre elite política e fazendeiros era reforçada pela 
própria legislação eleitoral. Os deputados provinciais eram eleitos pelo mesmo 
procedimento adotado para a escolha dos deputados da Assembléia Geral: 
cada eleitor deveria votar em tantos nomes quantos deputados houvesse 
na Assembléia Provincial. A razão para esse procedimento estava na preo-
cupação com a formação de uma elite que transpusesse os limites locais. A 
obrigatoriedade de que cada eleitor escolhesse 36 nomes — ou 28, ou ainda 
20, conforme o número de deputados que compunham a assembléia de sua 
província — impedia a eleição de fazendeiros com influência restrita a uma 
pequena localidade5. Somente aqueles com capacidade de obter votos nos 
mais diversos pontos da província, transcendendo o âmbito local, conse-
guiam se eleger. Foi o que ocorreu, por exemplo, nas eleições realizadas 
em dezembro de 1847 na cidade de Paranaguá, situada numa região então 
pertencente a São Paulo, e que a partir de 1853 se tornaria a província do 
Paraná: o candidato mais votado foi Antônio Francisco de Azevedo, da própria 
cidade, que não conseguiu se eleger porque não obteve votos em outras loca-
lidades, enquanto candidatos menos votados em Paranaguá, que não residiam 
nem tinham negócios na cidade, foram eleitos justamente porque somaram 
votos em diversas partes da província6. Forjava-se assim uma verdadeira 
representação provincial, no sentido assinalado de que apenas se tornavam 
deputados aqueles que exercessem influência política além dos limites dos 
seus municípios.

O próprio exercício do governo da província completaria a formação 
dessa elite, já que os deputados não podiam governar tendo em vista apenas 
os interesses da sua localidade, sob pena de tornar inviável a administração 
provincial. Por isso, freqüentemente viriam a enfrentar demandas dos grandes 
proprietários e a adotar medidas que descontentariam alguns fazendeiros, 
mas que garantiriam o desenvolvimento da economia da província e, assim, a 
viabilidade do próprio governo.

Para que o novo arranjo institucional fosse fiador da unidade, era 
preciso que as elites provinciais reconhecessem nas suas bancadas um efetivo 
meio de defesa de seus interesses no interior do Estado, o que se evidencia 
no fato de que o número de deputados de cada província se tornou a medida 
do seu grau de influência na política nacional. A Constituição de 1824 deter-
minara que uma lei regulamentar estabeleceria o critério para o número 
de deputados a que teria direito cada província, respeitada a proporciona-
lidade populacional. Essa lei, promulgada no mesmo ano, estabeleceu não 
um critério, mas números fixos: Minas Gerais daria vinte deputados; Bahia e 
Pernambuco, treze cada uma; Rio de Janeiro, doze; São Paulo, nove; Ceará, 
oito etc. Essa opção comprometia a proporcionalidade, uma vez que não se 
previa alteração do tamanho das bancadas, conforme a variação populacional 
das províncias no decorrer do tempo7.

As distorções, desse modo geradas, estiveram entre as causas da insa-
tisfação da elite de São Paulo nas últimas décadas do Império. O número 
de deputados da província não acompanhou seu crescimento econômico e 

7
Posteriormente algumas províncias tiveram 
suas bancadas ampliadas, mas essa decisão 
não beneficiou a todas e tampouco atendeu 
ao critério da proporcionalidade plena.
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populacional. Como se sabe, o descompasso entre representação política e 
importância econômica foi decisivo para a adesão dessa elite ao movimento 
republicano. As queixas paulistas evidenciavam a importância que as elites 
provinciais conferiam à sua representação na Câmara, razão para quererem 
ampliá-la. Se estavam descontentes nos anos finais do regime monárquico, 
nas décadas anteriores os paulistas reconheciam na sua bancada um instru-
mento de efetiva participação no jogo político nacional. Em representação 
enviada ao governo central em 1841, os deputados da Assembléia Legislativa 
de São Paulo, ao protestarem contra os rigores do recrutamento forçado para 
o exército nacional sofridos pela população da província, propunham que 
o número de recrutas fosse proporcional ao número de deputados de cada 
província na Assembléia Geral, sob o seguinte argumento:

“Sendo um princípio inegável de justiça que os ônus devem ser propor-
cionais às vantagens que se colhem do contrato social, e essas vantagens 
relativas à parte que cada uma das províncias toma na decisão dos negócios 
gerais, o que fica evidente pelo número de deputados que nomeia, parece que 
semelhante regra deve ser adotada como a mais justa”8.

A questão voltou à baila em 1850, quando foi discutido na Câmara dos 
Deputados o projeto que regulamentava o recrutamento para o Exército. 
Na ocasião, o deputado Paula Batista advertiu o ministro da Guerra sobre o 
perigo de não se respeitar a equivalência entre custo e benefício, que poderia 
estimular vocações separatistas:

“... a violação da igualdade neste caso [...] motiva desgostos e provoca 
ressentimentos [...]. Assim como a liberdade não consiste na excitação das 
paixões populares e nas licenciosidades que conduzem o país por entre os 
desfiladeiros de medonhos precipícios, assim também a ordem não consiste e 
nem pode consistir nessas parcialidades que contrastam a justiça, revoltam o 
bom senso, dão lugar a relutâncias e promovem desordens nos interesses de 
cada uma das províncias, que devem estar em harmonia com os interesses 
de toda a comunhão brasileira. Entre os princípios de justiça e de ordem 
também avulta este: assim como todas as províncias participam dos gáudios 
e benefícios da comunhão, todas devem contribuir igualmente com sacrifícios 
proporcionais às suas forças para a sustentação dessa mesma comunhão”9.

O deputado expressava uma posição que não era só sua: da mesma 
forma que os limites da liberdade na sociedade de profunda exclusão social 
do Brasil do século XIX eram impostos pela necessidade de manter sob 
controle as “paixões populares”, a imposição da ordem dependia da capa-
cidade do Estado de obter legitimidade perante as elites provinciais, que a 
condicionavam ao atendimento de suas demandas.

A divisão de competência entre centro e província gerava inevitáveis 
conflitos e divergências de interpretações da legislação. Essas disputas podiam 
desembocar em tentativas de resolução fora da ordem legal, mas casos assim 
— dos quais o da Farroupilha é o exemplo mais significativo — foram exce-
ções: em geral, as elites provinciais negociavam seus interesses por meio dos 
mecanismos institucionais. Em temas sensíveis, interesses provinciais e nacio-
nais eram brandidos em intermináveis duelos sem que a estabilidade institu-
cional fosse abalada. Tais contendas se concentravam no esforço do governo 
em obter, na Câmara dos Deputados, a revogação de leis provinciais que, 
alegava, extrapolavam a competência provincial e invadiam a esfera de ação 
reservada ao governo geral. Cabia ao Legislativo a decisão sobre a inconstitu-
cionalidade das leis provinciais, o que tornava mais difícil ao governo central 
vencer os interesses provinciais. O Executivo encaminhava à apreciação do 
Conselho de Estado as questões sobre a constitucionalidade de determinadas 
leis provinciais. Diante de um parecer favorável do Conselho, o Ministério dos 
Negócios do Império orientava os presidentes das províncias a não sancionar 
projetos que versassem sobre aquele tema e, ao mesmo tempo, enviava o 
parecer à Câmara dos Deputados para deliberação. O poder de intervenção 

8
Anais da Assembléia Legislativa Provincial de 
São Paulo, 1840-41.

9
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
11/02/1850.
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“Relatório da repartição dos Negócios do 
Império apresentado à Assembléia Geral 
Legislativa pelo ministro José Carlos Pereira de 
Almeida Torres em 1844”.

do Conselho de Estado e do Executivo era limitado, já que o veto presiden-
cial podia ser derrubado por dois terços dos deputados provinciais. Cabia ao 
Parlamento a palavra final, e lá era preciso vencer a resistência de bancadas 
comprometidas com a defesa da autonomia dos governos de suas províncias.

A questão das aposentadorias
Um caso que exemplifica bem esse tipo de conflito é o da discussão em torno 
da concessão de aposentadorias, que ocupou várias sessões legislativas. O 
problema não aparecia como uma questão de direito trabalhista, mas como 
necessidade de um aparato institucional que estava sendo construído e preci-
sava atrair indivíduos dispostos a se empregar no serviço público, de modo 
a se constituir uma burocracia estatal. Entre os itens transferidos pelo Ato 
Adicional para a esfera de competência das províncias estavam os empregos 
provinciais e municipais, e num contexto em que as eleições eram perma-
nentemente fraudadas e manipuladas os empregos eram moeda política de 
grande valor. Assim, os governos provinciais passaram a exercer com afinco a 
nova prerrogativa de criar cargos, nomear empregados, demiti-los, determinar 
seus salários e conceder aposentadorias. Essa última atribuição, contudo, era 
contestada pelo governo central, pois a aposentadoria era considerada uma 
mercê pecuniária, uma espécie de favor ou recompensa cuja concessão era 
privativa do governo central. Em 1844 o ministro dos Negócios do Império 
levantava o problema em seu relatório à Assembléia Geral:

“Algumas assembléias provinciais têm concedido pensões e aposenta-
dorias a empregados públicos provinciais. Submetidas ao exame do Conselho 
de Estado as respectivas leis, julga ele que naquele procedimento excedem 
as mencionadas assembléias a órbita de suas atribuições, invadindo a dos 
poderes supremos do Estado. Quanto às pensões já o corpo legislativo tem 
manifestado a sua opinião, revogando algumas leis provinciais; outro tanto 
porém não acontece acerca das aposentadorias”10.

O governo empenhava-se em obter na Câmara uma decisão que consa-
grasse o parecer do Conselho de Estado. No entanto, os deputados também 
sofriam a pressão das assembléias de suas províncias, até porque muitos deles 
haviam sido deputados provinciais e nessa condição legislado sobre aposen-
tadoria. Em 1846, por exemplo, o deputado Carvalho e Silva justificava sua 
posição na Câmara afirmando que “pareceria muito censurável se, tendo sido 
autor de um projeto de aposentadorias quando deputado provincial do Ceará, 
não desse a essa casa uma satisfação do meu pensamento a respeito”11. 

Em defesa de sua prerrogativa, as assembléias provinciais alegavam que 
as aposentadorias eram pagas pelos cofres da província e que deixar a decisão 
para o Executivo seria permitir que este tivesse ingerência sobre o orçamento 
provincial, o que não estava de acordo com o Ato Adicional nem com sua 
interpretação de 1840. Além disso, os governos provinciais tinham meios para 
impor obstáculos que tornariam a decisão letra morta, conforme salientava o 
deputado paraibano Toscano de Brito em 1846:

“Eu, membro da assembléia provincial, no momento em que visse a 
Assembléia Geral legislando a respeito de aposentadoria de empregados 
provinciais, certamente não daria dinheiro para isso, porque às assembléias 
provinciais compete distribuir o dinheiro da província”12.

Segundo a legislação em vigor, uma lei que regulasse a concessão de 
aposentadorias em todo o território nacional só seria possível se estas fossem 
inteiramente custeadas pelo governo central, evitando-se assim que uma lei 
geral determinasse gastos provinciais. No entanto, ao governo central inte-
ressava apenas o poder de legislar sobre o assunto, não o ônus de arcar com 
suas despesas. 

A autonomia provincial estava em jogo não apenas pela recusa da inter-
ferência do governo central nos gastos da província, mas também porque a 
concessão de aposentadoria era considerada necessária para garantir a leal-

11
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
12/05/1846.

12
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
07/05/1846.
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dade e continuidade de um corpo burocrático em constituição. Nesse sentido, 
o deputado Ferreira França, da Paraíba, alertava que:

“contestar esse direito às assembléias provinciais é colocá-las numa 
posição em que com dificuldade poderão achar pessoas hábeis que possam 
desempenhar certos empregos provinciais. Como será possível que elas 
possam legislar sobre instrução primária sem oferecer àqueles que se encar-
regam dessa difícil tarefa uma vantagem no caso de dificuldade, de inca-
pacidade não causada por ele? Vê-se pois que nesse caso as assembléias 
provinciais, que estão encarregadas da principal lei da educação primária 
da província, têm autoridade de declarar que aqueles que vão ocupar tais 
lugares terão uma recompensa dos sacrifícios que fazem e que fazem muitas 
vezes por um pequeno ordenado e a vantagem de uma aposentadoria”13.

A preocupação com a instrução pública, que pertencia à esfera de 
decisão e despesa dos governos provinciais, provavelmente não era prioritária 
para aqueles que se empenhavam em manter as aposentadorias no âmbito 
provincial: como a concessão era decidida caso a caso, a lealdade do funcio-
nário público ficava garantida pela sua dependência aos deputados provinciais 
que decidiriam sobre sua futura aposentadoria, reforçando assim o cliente-
lismo político no âmbito provincial. Por outro lado, não se deve desprezar 
o argumento de que a aposentadoria integrava o esforço de arregimentar 
trabalhadores para o serviço público, especialmente “pessoas hábeis” para o 
exercício dos cargos. No caso da construção de estradas, que constituíam uma 
das prioridades nos gastos provinciais, pois delas dependia o escoamento da 
produção para o porto, eram constantes nas assembléias de diversas provín-
cias as queixas sobre a dificuldade de contratar engenheiros e outros traba-
lhadores especializados.

Do ponto de vista prático, cabia ainda a questão sempre levantada de 
que as franquias provinciais eram uma condição para a eficiência do Estado, 
na medida em que o tornavam presente em todas as localidades. O Estado 
ainda não possuía uma máquina burocrática capaz de alcançar todo o terri-
tório nacional de modo a centralizar decisões como as da aposentadoria, o 
que tornava imprescindível sua descentralização, conforme salientou em 1846 
o deputado José Antonio Marinho, de Minas Gerais:

“Entendo que seria muito perigoso, muito suscetível de abusos, devolver 
ao poder geral tal atribuição, porque algumas províncias estão muito 
remotas da Corte. As pessoas interessadas nessas pensões, sendo geralmente 
pobres e desvalidas, não podem fazer valer na Corte os seus direitos para que 
o governo geral se compadeça de sua sorte, de maneira que aquelas que se 
achassem mais perto ou tivessem bons procuradores é que seriam atendidas 
e as mais necessitadas talvez seriam esquecidas”14.

Ao final de prolongados debates, os laços provinciais dos deputados 
gerais acabaram prevalecendo, de sorte que foi aprovado o projeto que reco-
nhecia o direito das assembléias provinciais de legislar sobre a aposentadoria 
dos empregados públicos, sendo assim derrubado o parecer do Conselho de 
Estado.

Uma vez mantidas no âmbito provincial as decisões sobre as aposen-
tadorias, estas, como as demais regras para o serviço público, variavam de 
província para província. Em geral não se condicionava a uma idade espe-
cífica o momento em que o indivíduo faria jus a receber o benefício, mais 
freqüentemente concedido em razão da incapacidade efetiva de continuar 
cumprindo suas funções, fosse por velhice ou por impedimentos físicos. Mas 
também pesavam os anos de serviço prestados. A lei que regulamentava a 
aposentadoria em Alagoas, por exemplo, determinava que se o empregado, 
ao se aposentar, já tivesse vinte ou mais anos de serviço receberia o orde-
nado integral, enquanto os que contassem com menos tempo receberiam 
um montante proporcional aos anos trabalhados. Já no Rio Grande do Sul o 
direito era concedido ao empregado que, por idade ou enfermidade, estivesse 

13
Idem.

14
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
13/05/1846.
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impossibilitado de continuar no cargo e que já tivesse vinte anos de serviço 
efetivo, deduzido o tempo das licenças tiradas. O valor da aposentadoria seria 
a metade do ordenado do servidor, não compreendidas as gratificações.

Os governos provinciais direcionavam parte dos rendimentos tributários 
para as despesas com os aposentados. Souza Martins, deputado em 1846, 
lamentava que aqui não houvesse, como na Inglaterra e na França, a regra de 
descontar do ordenado de cada empregado uma pequena porcentagem para 
formar um fundo destinado a pagar as aposentadorias:

“Entre nós tem-se seguido de tempo imemorial uma doutrina contrária. 
Julga-se que o governo é obrigado a pagar essas aposentadorias e, o que é 
mais para lastimar, sem regra, sem proporção com os anos de serviço nem 
com a qualidade do mesmo serviço, de modo que a tal respeito domina um 
completo arbítrio”15.

Uma possível explicação para tal residiria na presença da escravidão. 
Enquanto na Inglaterra e na França se enfrentavam as profundas transforma-
ções trazidas pelo capitalismo industrial e a conseqüente necessidade de esta-
belecer em novas bases as relações trabalhistas, no Brasil esse problema era 
restrito ao Estado, que não podia contar com o trabalho escravo: era preciso 
criar um corpo de trabalhadores livres que, no processo de constituição do 
espaço público, atuasse de acordo com concepções modernas de relações de 
trabalho. Concepções modernas que não significavam a ausência de práticas 
tradicionais na concessão de benefícios, prevalecendo na maior parte das 
vezes a lógica do clientelismo. Segundo Souza Martins, a falta de uma legis-
lação uniforme permitia os abusos e atos de corrupção que freqüentemente 
marcavam as concessões de aposentadorias pelas assembléias provinciais. 
Mas no seu entender essa não era uma razão para se lhes negar o direito de 
concedê-las:

“Só o tempo e a experiência do governo representativo é que podem 
ser corretivos de tais desvarios. Por conseqüência as assembléias provinciais 
podem abusar, mas por isso não lhes devemos coatar a faculdade, o direito 
que têm de aposentar”16.

Na medida em que constituía tanto um mecanismo de atração de 
funcionários necessários ao Estado, quanto um importante instrumento de 
clientelismo político, o direito de concessão de aposentadorias foi acirrada-
mente disputado pelos governos provinciais e central. Essa disputa foi travada 
no âmbito da Câmara dos Deputados e resolvida em favor das elites provin-
ciais nela representadas. Em conseqüência, como já assinalado, as regras sobre 
aposentadoria, assim como todas as outras referentes a empregos provinciais 
e municipais, variariam de província para província, ao sabor das determina-
ções do grupo dirigente local.

“Guerra Fiscal”
Os conflitos, no entanto, não opunham apenas províncias e centro. A herança 
colonial de regiões profundamente distintas entre si condicionava a unidade 
da América lusitana à capacidade do novo Estado de criar mecanismos de 
decisão sobre políticas gerais tendo em vista interesses provinciais confli-
tantes. Era o caso das verdadeiras guerras fiscais que tinham lugar na Câmara. 
Em 1850, por exemplo, houve acirrado debate em torno do requerimento 
apresentado pelo deputado baiano João Maurício Wanderley, o barão de 
Cotegipe, acerca da revogação de duas leis aprovadas pela Assembléia de 
Pernambuco que taxavam charutos, cigarros, tabaco, “bebidas espirituosas” e 
sabão vindos de outras províncias, de modo a proteger a produção local. 

A bancada pernambucana mobilizou-se na defesa das leis protecionistas, 
enquanto as bancadas da Bahia e do Rio de Janeiro empenharam-se na sua 
revogação. Os argumentos de ambas as partes eram tanto legais quanto 
de ordem prática. Aqueles que queriam a revogação alegavam que as leis 
feriam o Ato Adicional ao taxar os produtos vindos de outras províncias, o 

15
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
07/05/1846.

16
Idem.



88 almanack braziliense n°01 maio 2005artigos

17
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
23/05/1850.

18
Idem.

que significaria, diziam, tributar a importação, direito exclusivo do governo 
central. Do ponto de vista prático, argumentavam que, ao adotar uma lei 
de caráter protecionista, Pernambuco prejudicava a produção das demais 
províncias. Por sua vez, os pernambucanos alegavam que para efeito de 
proibição de impostos provinciais a importação se referia apenas a produtos 
vindos do estrangeiro. De ordem prática, era o argumento sobre os efeitos 
negativos que a revogação da lei teria sobre o orçamento da província. Além 
disso, recusavam o que apontavam como uma injustiça, na medida em que 
em outras províncias estavam em vigor leis semelhantes sem que houvesse 
iniciativa da Câmara de revogá-las, inclusive leis que prejudicavam a aguar-
dente e o açúcar pernambucanos. É exemplar nesse sentido o diálogo travado 
em plenário entre o deputado por Pernambuco Joaquim Vilella e o barão de 
Cotegipe.

“Essa questão não é de conveniência — alegava Vilella —, é uma 
questão toda de princípios, uma questão constitucional que não pode ser 
decidida pelos inconvenientes e prejuízos que a lei provincial de Pernambuco 
possa causar a esta ou aquela província. Assim, respeitando as boas inten-
ções do nobre deputado autor do projeto, não posso supor que ele ofere-
cesse esse projeto à consideração da Câmara unicamente porque entendesse 
que os interesses da província da Bahia eram ofendidos pela lei provincial 
de Pernambuco, sobre que versa o mesmo projeto; não por certo, porque a 
questão é de princípios e não de interesse”17.

Cotegipe respondeu-lhe reafirmando seu compromisso com os interesses 
baianos: “Eu sinto os efeitos da lei em minha província”18. Vilella procurou 
desqualificar o projeto justamente por ser expressão dos interesses provinciais, 
apesar de estar ele também empenhado na defesa de sua província:

“Pois, senhores, só havemos de revogar a lei de Pernambuco porque 
o nobre deputado pela Bahia, sentindo os efeitos dela em sua província, 
lembrou-se de propor na Câmara a revogação dela? E hão de ficar em vigor 
todas as outras idênticas que existem nas demais províncias, até que um ou 
outro deputado, por sentir os efeitos desta ou daquela na sua província, se 
lembre de propor a revogação daquela que de perto lhe tocar?”19

Uma vez que as decisões sobre a inconstitucionalidade das leis provin-
ciais cabiam ao Legislativo e não ao Judiciário, não se gerava jurisprudência, 
de modo que a revogação de uma lei de determinada província não incidia 
sobre lei semelhante de outra província. Isso exacerbava a autonomia provin-
cial a ponto de em determinadas províncias permanecerem em vigência leis 
que haviam sido revogadas em outras. Cada elite provincial dependia assim da 
capacidade de sua bancada de fazer valer seus interesses na Câmara, o que foi 
explicitado por Cotegipe na discussão sobre a lei pernambucana:

“Dir-me-á o honrado deputado: por que não procurou igualmente de 
outros senhores deputados das diversas províncias análogos exemplares [de 
leis]? Respondo: porque o mal que a minha província sofre da imposição 
da lei de orçamento da província de Pernambuco data de muito tempo. [...] 
Pronto estou para revogar todas essas leis, mas encarregue-se o nobre depu-
tado, como eu me encarreguei de apresentar a revogação desta, de propor a 
revogação das leis das outras províncias que ofendem os interesses da sua”20.

Em 1845 a bancada mineira estivera em situação semelhante, quando 
foi discutida a revogação de uma lei que taxava em quatro mil réis cada 
animal que entrasse em Minas Gerais transportando gêneros de províncias 
que não fossem limítrofes. Posicionaram-se contra a lei mineira os depu-
tados do Mato Grosso e de Goiás, uma vez que suas províncias consumiam 
grande quantidade de produtos vindos do Rio de Janeiro, que necessaria-
mente passavam por Minas e, em razão do imposto ali cobrado, chegavam ao 
mercado final com considerável aumento de preço. Na discussão que então se 
travou, o deputado goiano dom Manoel explicitou a dificuldade de se estabe-
lecer um equilíbrio entre a defesa de interesses provinciais e interesses nacio-

19
Idem.

20
Idem.
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nais ao ponderar que a posição dos mineiros era “desculpável, porque cada 
um advoga a causa e os interesses de sua província”, sustentando porém que, 
ao se tratar “de um artigo da Constituição e de remediar os males que estão 
sofrendo Goiás, Cuiabá e São Paulo, outro deve ser o nosso proceder”21. 

Os deputados mineiros não tiveram sucesso, pois a lei de Minas acabou 
sendo revogada. Melhor sorte tiveram os pernambucanos, cujas leis prote-
cionistas permaneceram em vigor. O pêndulo entre interesses provinciais e 
nacionais e entre demandas de ordem prática e prescrições legais oscilava 
de acordo com a capacidade de cada bancada de formar alianças, no inte-
rior da Câmara, a fim de obter maioria nas votações. Era o que acontecia na 
discussão do orçamento do Império. José Murilo de Carvalho observou que o 
Legislativo tinha grande poder de pressão sobre o Executivo por ser respon-
sável pela aprovação do seu orçamento anual:

“O governo não podia funcionar legalmente sem que tal lei [do orça-
mento] fosse aprovada. Em caso de impossibilidade de aprovação, havendo 
dissolução, por exemplo, da Câmara, votava-se a prorrogação do orçamento 
do ano anterior para o seguinte. O ritual de discussão do orçamento era 
seguido com rigor e constituía arma poderosa na mão do Legislativo, que 
podia negar ao Executivo os meios de governar”22. 

Portanto, nem mesmo o recurso à dissolução da Câmara abrandava a 
dependência do governo central na determinação dos recursos necessários ao 
exercício da governabilidade. 

Nas discussões anuais sobre o orçamento era comum os deputados 
pressionarem para que nele fosse prevista ajuda financeira às suas respec-
tivas províncias, alegando que os impostos provinciais não eram suficientes 
para cobrir todos os gastos necessários. Seu argumento era que a divisão 
tributária entre o governo geral e os provinciais favorecia aquele ao deixar 
para as províncias tributos de pouco rendimento. Mas se a divisão era desi-
gual, isso não significava que as províncias não tinham meios para obter 
um rendimento significativo. Como procurei demonstrar em outro texto, os 
tributos arrecadados pelas províncias eram um instrumento efetivo nas mãos 
de suas elites para investir na expansão de suas economias23. Os constantes 
reclamos de insuficiência dos rendimentos provinciais tinham função retórica, 
com o objetivo de obter alocações de verbas para a província. Mas também 
expressavam o fato de que a divisão da competência tributária tinha o efeito 
de aprofundar as diferenças regionais pelo lado das despesas: na medida 
em que fazia depender dos recursos locais os investimentos no crescimento 
econômico, beneficiava as economias mais dinâmicas e penalizava as que 
encontravam dificuldades para a acumulação de riqueza. Existiram, é verdade, 
exceções. Em São Paulo, por exemplo, a autonomia tributária foi vital para 
que o governo da província criasse as condições de infra-estrutura que permi-
tiram a expansão da cafeicultura, transformando a secundária província na 
região mais rica do país. No geral, porém, a ausência de uma política nacional 
que procurasse compensar com investimentos do governo central as desigual-
dades regionais resultou no aprofundamento destas. 

Além do interesse mais genérico em diminuir as despesas e aumentar 
as receitas provinciais, havia os interesses específicos que mobilizavam deter-
minadas bancadas na discussão do orçamento geral. Era o caso, por exemplo, 
dos deputados do Rio Grande do Sul, que constantemente procuravam alterar 
o orçamento de modo a eliminar impostos que consideravam prejudiciais à 
produção do charque. Assim, na discussão do orçamento, em 1846, o depu-
tado Vieira Cunha requisitava que fosse livre de direitos o charque exportado 
para o estrangeiro:

“Todos nós sabemos que depois dos últimos acontecimentos em Monte-
vidéu e Buenos Aires o comércio de Havana, que para ali se dirigia, está 
hoje encaminhado para a minha província, e como receio que, melhorando 
o estado daquelas repúblicas, passe esse comércio outra vez para [elas], 

21
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
09/04/1845.

22
José Murilo de Carvalho. Teatro das sombras: 
a política imperial. São Paulo: Vértice, 1988, 
p. 23.

23
Miriam Dolhnikoff. “Elites regionais e a cons-
trução do Estado nacional”. In: Jancsó, István 
(org.). Brasil: formação do Estado e da nação. 
São Paulo: Hucitec, 2003, pp. 431-68.
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lembro-me de mandar esta emenda com o fim de promover a sua conser-
vação na província do Rio Grande. Quando o comércio de Havana estava 
encaminhado para o Rio Grande o governo estabeleceu o direito de 6% sobre 
o charque que dali se exportava, donde resultou que os navios que se diri-
giam ao Rio Grande deixaram de lá ir e foram para Montevidéu, vindo assim 
a sofrer grande prejuízo a província”24.

A especificidade da economia gaúcha, tanto no tocante à natureza 
de sua atividade (a produção de charque para o mercado interno) quanto à 
concorrência que sofria da produção uruguaia e argentina, tornava alguns 
impostos gerais prejudiciais para o Rio Grande do Sul, entre os quais aquele 
que incidia sobre o sal importado para a produção do charque. Em 1850 o 
deputado rio-grandense Cruz Secco assim defendia a emenda ao orçamento 
que ele apresentava no sentido de diminuir essa taxação:

“Creio, sr. presidente, que ninguém poderá contestar a justiça desta 
emenda, porque sendo unicamente o sal estrangeiro que pode servir para a 
salga de carnes e couros necessariamente deve ser considerado nas char-
queadas como matéria-prima, e tendo sido diversas leis promulgadas em 
benefício de outras fábricas, abolindo o imposto que deveriam pagar as 
matérias-primas que nelas se empregassem, igual disposição deveria ter 
sido promulgada a respeito do sal estrangeiro importado na província do Rio 
Grande do Sul para as fábricas ali existentes. Assim porém não tem aconte-
cido, apesar de diversas representações que têm sido dirigidas em diferentes 
épocas à Assembléia Geral pela Assembléia Provincial, pedindo que se extin-
guisse esse imposto”25.

O deputado apresentava as dificuldades enfrentadas pela produção 
gaúcha diante da concorrência com o charque uruguaio no mercado brasi-
leiro, que só poderia ser vencida com a isenção fiscal para o sal importado, 
de modo a baratear o produto nacional. Fernandes Chaves, também do Rio 
Grande do Sul, fundamentava as pretensões gaúchas com o argumento de 
que no Uruguai a importação do sal estava isenta da cobrança de direitos 
alfandegários, o que tornava o preço desse concorrente mais baixo do que 
o do produto fabricado no Rio Grande do Sul. A reivindicação protecionista 
voltava-se também para os tributos cobrados sobre o charque uruguaio que 
entrava no país, cujo aumento beneficiaria o produto rio-grandense:

“Eu também tencionava apresentar outra emenda elevando pelo menos 
a 35% o imposto que pagam as carnes secas estrangeiras que são impor-
tadas no Império [...]. Precisam as charqueadas do Rio Grande algum favor a 
fim de poderem as carnes secas nela fabricadas entrar em concorrência com 
as que se importam no império dos Estados vizinhos, onde [...] o gado custa 
muito menos. Não é seguramente um imposto de 25% somente que poderá 
fazer desaparecer a impossibilidade de concorrência”26.

Derrotada a Farroupilha, a elite gaúcha, assim como as das demais 
províncias, encontrava na Câmara um espaço decisivo para negociar seus 
interesses específicos. O sucesso de cada uma dependeu da capacidade de sua 
bancada de conquistar o apoio da maioria, o que talvez explique o fato de o 
deputado Cruz Secco ter desistido de apresentar a emenda para o aumento 
do imposto sobre o charque uruguaio. Por se tratar de um produto destinado 
à alimentação dos escravos, interessava às elites das regiões com grande 
número de cativos manter o charque barato e, portanto, não onerar com 
impostos aquele vindo do Uruguai. Essa estratégia fica explicitada na fala do 
deputado Fernandes Chaves:

“É preciso fazer alguma coisa para animar a indústria do fabrico das 
carnes do Rio Grande do Sul. Ora, parece-me que para aumentar-se os 
direitos sobre as carnes estrangeiras talvez isso fosse em prejuízo das provín-
cias do Norte, as quais sem dúvida quererão ter essa matéria por preço mais 
cômodo. Julgo, pois, que se podia conseguir o mesmo fim isentando-se de 
direitos a matéria-prima [...] necessária para essa manufatura, que é o sal27.

24
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
22/06/1846.

25
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
28/02/1850.

26
Idem.

27
Idem.
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28
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
01/03/1850.

A disposição dos deputados rio-grandenses para a negociação não foi 
porém suficiente, pois enfrentaram a reação dos representantes de províncias 
produtoras de sal, que entendiam ser o imposto importante para proteger sua 
produção, bem como daqueles cujas províncias não eram prejudicadas pelo 
tributo, e por isso tendiam a assumir a defesa dos rendimentos provenientes 
desse imposto para os cofres gerais. Tal foi a posição expressa pelo deputado 
Francisco Vianna, do Rio de Janeiro, ao afirmar seu voto contra a isenção de 
imposto para o sal importado, pois isso significaria

“desfalcar-se a renda abolindo-se a que produz o sal importado do 
estrangeiro, que não é pequena, [e] se há entre nós indústria que deva ser 
protegida é a do sal, de que, segundo me informam, abundam o Maranhão, o 
Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro em Cabo Frio”28.

Como notou Guilherme Deveza, um dos fatores da ineficiência das 
tentativas de implementar taxas alfandegárias de caráter protecionista rela-
cionava-se ao fato de que o grosso da arrecadação do governo central se 
concentrava no comércio externo, o que gerava uma tensão entre os inte-
resses fiscais, os interesses da agricultura de exportação e as demandas prote-
cionistas. Estas últimas implicavam justamente a isenção de matérias-primas 
destinadas à manufatura nacional e a conseqüente queda da arrecadação 
fiscal sobre a importação, que só podia ser compensada onerando-se a expor-
tação, o que contrariava as elites que extraíam sua riqueza dessa atividade29. 

A especificidade da economia gaúcha tornava a elite rio-grandense 
minoritária na reivindicação da isenção sobre o sal, em detrimento de suas 
tentativas de incluí-la no orçamento. Assim é que, conforme os argumentos 
dos deputados contrários à sua reivindicação, se as charqueadas do Rio 
Grande do Sul se ressentiam da concorrência uruguaia, o problema deveria 
ser resolvido no âmbito provincial, sem onerar as outras províncias. Ia nesse 
sentido o posicionamento do deputado pernambucano Henriques de Rezende:

“Quando a Assembléia Provincial, depois de esgotar os meios ao seu 
alcance para proteger essas fábricas da província, conhecesse que eles 
eram insuficientes, reclamaria então algum favor da Assembléia Geral. Se a 
Assembléia Provincial quer proteger as fábricas do Rio Grande do Sul, deve 
começar suprimindo o imposto de oitenta réis sobre arroba de carne, pois 
quer aumentar a imposição em benefício de seu cofre e que sofra a renda 
geral”30?

O mesmo argumento foi lançado pelo ministro da Marinha, que se 
encontrava em plenário, ao afirmar que a solução “para que os charques 
pudessem concorrer no mercado com o estrangeiro seria a abolição do 
imposto provincial que pesa sobre a carne, imposto que importa em uma 
soma muito maior”31. A resposta do deputado Cruz Secco evidenciava o 
dilema entre interesses provinciais e gerais, ao defender o tributo provincial 
como condição para garantir entradas suficientes para que a província fizesse 
frente às suas despesas:

Eu perguntarei ao nobre ministro donde tiraria a Assembléia Provin-
cial renda para satisfazer as suas despesas? Devia subsistir a província sem 
renda alguma provincial? Como cumprir as disposições do Ato Adicional que 
mandam que as assembléias provinciais decretem a força de polícia etc.32?

As imposições sobre a produção eram uma importante fonte de arre-
cadação para as províncias, da mesma forma que as taxações sobre a impor-
tação para o governo central. Ambas pesavam sobre a produção do charque, e 
tratava-se de decidir que cofre perderia recursos para se proteger a indústria 
gaúcha. Os governos provinciais procuravam proteger seus rendimentos e 
ao mesmo tempo sua produção, objeto preferencial da tributação provincial, 
pressionando pela diminuição dos impostos gerais que sobre ela incidiam, sem 
abrir mão dos impostos provinciais que a oneravam. Não atuavam pois, como 
meros representantes da elite econômica provincial, mas como represen-

29
Guilherme Deveza. “Política tributária no perí-
odo imperial”. In: Holanda, Sérgio B. de (org.). 
História geral da civilização brasileira. 4a 
ed.Tomo II. Vol. 4. São Paulo: Difel, 1985.

31
Idem.

30
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 
14/05/1850.

32
Idem.
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tantes do governo provincial, a quem interessava não apenas a expansão da 
economia, mas também a preservação da sua capacidade arrecadadora.

* * *

O perfil do Estado desenhado a partir do Ato Adicional determinou a regio-
nalização do jogo político, num arranjo que impunha a constante negociação 
entre governos provinciais e governo central e entre as próprias elites das 
diversas províncias. Beneficiados pela aquisição de capacidades tributária, 
legislativa e coercitiva, os grupos provinciais acabaram se envolvendo na 
construção do Estado nacional. A tônica de sua participação foi a conciliação 
com o governo do Rio de Janeiro, que teria lugar privilegiado nas assembléias 
provinciais e na Câmara dos Deputados. Conciliação no sentido de aceitar 
uma ordem institucional no interior da qual o conflito de interesses das 
províncias entre si e com o centro era reconhecido, e que previa mecanismos 
para resolvê-los sem colocar em risco a continuidade dessa ordem. Uma vez 
que o espaço de negociação entre os diversos interesses era a Câmara, apenas 
aqueles que conseguiam firmar alianças para obter maioria podiam impor 
suas demandas. Essas alianças eram em geral conjunturais e determinavam 
diferentes vencedores e perdedores a cada passo. As elites provinciais tiveram, 
desse modo, papel fundamental na construção do Estado e na configuração 
de sua dinâmica, influindo decisivamente na sua condução. Institucional-
mente, portanto, as decisões políticas sempre tiveram de se adequar, de 
alguma forma, às demandas e capacidade de pressão dessas elites. Esse era 
o preço a pagar pela unidade da América lusitana sob a hegemonia de um 
único Estado.
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Resumo
A presente pesquisa discute a expansão da lavoura mercantil em São Paulo 
entre 1782 e 1822, com base na análise da legislação, de memórias de 
contemporâneos e da documentação e de relatórios, elaborados pelos gover-
nadores da Capitania. Para memorialistas e capitães generais, o aumento da 
produção comercializável dependia da implantação de novas práticas agrí-
colas que levassem os homens livres, especialmente os índios, a se ocuparem 
em rotinas de trabalho consideradas produtivas, diminuindo ao máximo o 
tempo “ocioso” dessa população. Daí, os principais temas do discurso memo-
rialista e governamental serem a “decadência” de São Paulo e a necessidade 
de “restabelecer” sua povoação e agricultura, por meio da incorporação e do 
controle da mão-de-obra disponível.

Abstract
This research discusses the expansion of commercial agriculture in São Paulo 
between 1782 and 1822, based on the analysis of legislation, the memories 
written by contemporary people and both documents and reports elaborated 
by the governors of the ‘captaincy’. In memoirs and governmental documents, 
the increase of production bound to commercialization depended on the 
implementation of new agricultural practices that made free men, specially 
native people, occupy themselves in labor routines considered productive, 
decreasing as much as possible the ‘inactive’ time of this population. There-
fore, the most important topics of the memoirs and governmental discourses 
are the ‘decay’ of São Paulo and the urgency of ‘restoring’ its settlement and 
agriculture, through the incorporation and control of the available labour 
force.

Palavras-chave
São Paulo, vocabulário político, viajantes, agricultura, comércio, legislação. 
Keywords
São Paulo, political vocabulary, travelers, agriculture, trade, legislation. 
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As questões apresentadas neste informe fazem parte de uma pesquisa de 
mestrado em andamento que discute os conflitos gerados pela expansão da 
lavoura mercantil paulista entre fins do século XVIII e início do XIX, especial-
mente, entre os anos de 1782 e 1822. Inicialmente, a análise se baseava na 
legislação sesmarial promulgada no período, prevendo a análise das possíveis 
implicações destas leis sobre as formas de acesso à terra e à produção em São 
Paulo. Entretanto, notamos que, embora os assuntos relativos à propriedade 
ou posse de terras na Capitania de São Paulo fossem objeto de preocupação 
de seus governadores desde o Morgado de Mateus1, outras fontes, fundamen-
tais para o estudo das mediações entre decisões político-jurídicas e condições 
sócio-econômicas da região, tais como memórias e relatórios elaborados por 
administradores da Capitania, indicavam que as formas de acesso a terra, bem 
como as leis a elas ligadas, não eram vistas como um problema quando se 
falava em aumento da produção agrícola.

Tendo em vista as questões levantadas pelos conjuntos documentais 
estudados, concentramos a análise nos discursos de contemporâneos acerca 
da Capitania de São Paulo. Redefinimos os objetivos da pesquisa buscando 
problematizar concepções, leis e práticas relativas ao mundo do trabalho em 
São Paulo no período, analisando como o processo de mercantilização da 
terra e da produção na América Portuguesa incidiu sobre a postura de grupos 
de poder locais interessados na ampliação dos contingentes de mão-de-obra, 
especialmente a indígena, ou na implementação de práticas comerciais, livres 
de amarras herdadas de instituições coloniais.

Os principais conjuntos documentais analisados foram a Collecçcão das 
Leis do Brasil (1808/1822), a Collecção das Decisões do Governo do Brasil 
(1808/1822), os Documentos Interessantes para a História e Costumes de São 
Paulo (nos quais constam os relatórios dos capitães generais e a documen-
tação governamental paulista do período), a legislação extravagante portu-
guesa constante da Coleção Alberto Penteado de Leis, Decretos e Alvarás da 
Biblioteca do Museu Paulista/USP e um conjunto de memórias escritas por 
funcionários luso-brasileiros envolvidos na governança local. Estas memórias 
são a Dissertação sobre a Capitania de São Paulo, sua decadência e modo de 
restabelecê-la (1782), de Marcelino Pereira Cleto; as Reflexões sobre o estado 
em que se acha a agricultura na Capitania de São Paulo (1788) e a Memória 
sobre as Aldeias de Índios da Província de S. Paulo, segundo as observações 
feitas no ano de 1798, ambas de José Arouche de Toledo Rendon; os Jornais 
das viagens pela Capitania de São Paulo de Martim Francisco Ribeiro de 
Andrade, estipendiado como inspector das minas e matas, e naturalista da 
mesma capitania, em 1803 e 1804 e o Diário de uma viagem mineralógica 
pela Província de São Paulo no ano de 1805, também de Martim Francisco; 
a Memória sobre o melhoramento da Província de São Paulo (1810) e a 
Memória sobre a Agricultura no Brasil (1814), ambas de Antonio Rodrigues 
Veloso de Oliveira.

Para dar conta da análise destes grupos documentais, consideramos a 
especificidade de cada tipo de fonte reconhecendo que registros e testemu-
nhos foram produzidos historicamente e expressavam as formas de pensar e 
os interesses dos homens que os formularam, pois “não há pensamento (...) 
que não tenha na sua própria substância a atmosfera de uma época (...). E nas 
quais ela imprime a marca de um estilo que ninguém ainda viu – que não se 
tornará a ver.”2 A partir desta perspectiva pudemos inquirir e problematizar 
nossas fontes, analisando-as sem a ingenuidade de tomá-las como relato 
idôneo, pois “uma palavra, em suma, domina e ilumina os nossos estudos: 
‘compreender’. (...) Compreender, todavia, nada tem de passivo.”3

Assim, partimos da constatação de que tanto os memorialistas supraci-
tados quanto os capitães generais, em seus relatórios e ofícios, afirmavam a 
grande fertilidade das terras paulistas e a excepcional capacidade produtiva 
da região. Entretanto, na visão destes homens, tais recursos naturais estariam 

1

Em 1766, o Morgado de Mateus escreveu ao 
Conde de Oeiras alegando indeferir um reque-
rimento de sesmaria, aprovado pela Câmara, 
para a formação de uma fazenda de gado 
em Sorocaba, por estarem as terras já ocu-
padas por moradores que, embora não pos-
suíssem os títulos legítimos, estavam estabe-
lecidos com cultura no terreno em questão. 
Documentos Interessantes para a História e 
Costumes de São Paulo, v. 73, pp. 185-186. 
São Paulo: Gráfica João Bentivegna, 1952. 
Anos depois, a mesma postura foi adota-
da por Antonio Manoel de Melo Castro e 
Mendonça, quando este favoreceu os foreiros 
em litígio com o Convento do Carmo de Itu, 
Documentos Interessantes, v. 87, p.188, São 
Paulo: Departamento do Arquivo do Estado, 
1963; v. 29, p. 202 e v. 30, pp.221-222, ambos 
editados em São Paulo pela Typographia do 
Diário Official, 1899.

2

Lucien Febvre. O problema da descrença no 
século XVI, pp. 15-16. Lisboa: Editorial Início, 
1970.

3

Marc Bloch. Introdução à História, pp.125-
126. Lisboa: Publicações Europa-América, 
1965.
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sendo desperdiçados devido à falta de atenção dada pelos governantes a São 
Paulo e à “preguiça” de sua população, tida como “vadia” e “indolente”.

Na política de fomento metropolitana, implantada em São Paulo desde, 
pelo menos, o governo do Morgado de Mateus (1765-1775), a povoação da 
América Portuguesa estava intimamente ligada ao aumento de sua produção 
comercializável. Os memorialistas apontaram a necessidade de reformar a 
agricultura paulista mediante o aumento e a melhoria das técnicas produ-
tivas, mas também por meio da incorporação de mais mão-de-obra a uma 
nova rotina de trabalho voltada à produção para o mercado. A temática 
da “decadência” é a tônica desses discursos, nos quais a “indolência” e a 
“preguiça” da população não escrava, o atraso das técnicas produtivas 
herdadas dos indígenas e a necessidade de povoar os sertões se tornam ques-
tões centrais. Temas que também figuram na documentação oficial estudada. 
Mas, nesse caso, ao lado do diagnóstico da “pobreza” da capitania e de seu 
povo, são propostos os “remédios” necessários e os avanços alcançados na 
solução de cada problema. Vale lembrar que, muitas vezes, tais “avanços” 
dependem exclusivamente da visão do capitão general que os relata, cioso de 
sua imagem junto à Coroa4.

Tanto os memorialistas quanto os governadores enviados à Capitania de 
São Paulo eram homens letrados, arregimentados pelo Estado Português a fim 
de expandir seus meios de controle e intervenção em suas possessões colo-
niais. Estiveram engajados na administração colonial em meio ao movimento 
de formação de burocratas e oficiais ilustrados, fomentado desde o consulado 
pombalino e reformulado e fortalecido durante os governos posteriores.5

Quando Marcelino Pereira Cleto escreveu sua Dissertação sobre a 
capitania de São Paulo em 1782, ocupava o cargo de Juiz da Alfândega de 
Santos6. Funcionário de carreira, provavelmente português, Cleto também foi 
ouvidor e corregedor da comarca do Rio de Janeiro, escrivão da devassa da 
Inconfidência Mineira e membro da Relação da Bahia. Esse autor afirma que 
São Paulo havia entrado em decadência desde o desmembramento das regiões 
de Goiás e do Cuiabá conquistadas pelos “paulistas”, passando pela perda 
de sua autonomia administrativa (1748-1765) e pelo governo do primeiro 
capitão general, o Morgado de Mateus (1765-1775). Estes acontecimentos 
teriam concorrido para o desvio do comércio e do negócio das Minas Gerais, 
que passavam por São Paulo e pelo porto de Santos, em função da abertura 
dos novos caminhos.

Cleto critica a política metropolitana que determinou a concentração 
de poderes nas mãos do novo capitão general, apontando outras medidas 
que favoreceriam o aumento da produção e do comércio da região: espe-
cialmente o estabelecimento do comércio direto entre Santos e Lisboa, sem 
a “intromissão” de mercadores cariocas; o apoio aos mercadores por meio da 
melhoria dos caminhos e da instituição de imposições mais justas; bem como 
um controle mais efetivo do comércio dos gêneros de produção da América, 
exportados pelos demais portos da capitania, a fim de coibir que comerciantes 
paulistas, baianos e pernambucanos negociassem livremente, obrigando-os 
a pagar os devidos direitos à Real Fazenda. Os “remédios” para o restabele-
cimento da Capitania de São Paulo dar-se-ião “... em se pondo, primeiro que 
tudo o Governo, Junta da Fazenda, Ouvidoria e a Tropa na Vila de Santos, em 
se fazendo vir a ela anualmente dois ou três navios da Europa, em se facili-
tando o caminho de Santos para a Cidade de São Paulo e recomendando aos 
Generais e Ministros que castiguem exemplarmente os Vadios (...) tudo o mais 
naturalmente se há de ir seguindo e encaminhando (...).”7 

José Arouche de Toledo Rendon escreveu durante o segundo semestre de 
1788, provavelmente em virtude da nomeação do novo governador Bernardo 
José de Lorena, assinalando outras causas para o estado de “decadência” 
de São Paulo. Além de funcionário do governo, Rendon era um importante 
produtor paulista. Formado em Leis por Coimbra, em 1779, exerceu a advo-

4

Ver a este respeito os relatórios dos Capitães 
Generais Bernardo José de Lorena (1788-
1797) e de Antonio Manuel de Mello Castro e 
Mendonça (1797-1802), constantes da cole-
ção dos Documentos interessantes, v.45, São 
Paulo: Duprat, 1924 e v.44, São Paulo: Typ. 
Cardozo Filho, 1913; respectivamente.

5

Ver a obra de Francisco Falcon, em especial 
cap. VI. A época pombalina. Política econô-
mica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 
1993, e o artigo de Maria Odila da Silva Dias. 
“Aspectos da Ilustração no Brasil.” Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
278: 105-170, jan./mar. 1968. 

6

Segundo indicações do Secretário de Governo 
de São Paulo, Manuel da Cunha de Azeredo 
Coutinho Sousa Chichorro, o cargo de Juiz 
da Alfândega de Santos esteve anexo ao de 
Juiz de Fora da mesma vila até 1802. Ver a 
“Memória em que se mostra o estado eco-
nômico e político da Capitania Geral de 
São Paulo”. Revista Trimestral do Instituto 
Histórico, Geográphico e Ethnographico do 
Brasi., Tomo XXXVI, 1ª parte, Rio de Janeiro: B. 
L. Garnier, 1873, pp. 197-267.

7

Marcelino Pereira Cleto, “Dissertação a respei-
to da Capitania de São Paulo, sua decadência 
e modo de restabelecê-la. Em 25 de outubro 
de 1782.” In: Roteiro e notícias de São Paulo 
Colonial (1751-1804). São Paulo: Governo do 
Estado, 1977, pp. 41-42.
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cacia em São Paulo e foi juiz de medições de sesmarias entre 1782 e 1783.8 
Posteriormente, ocupou diversos cargos em órgãos administrativos e judi-
ciais9, enquanto seguia como negociante e produtor, tendo chegado ao posto 
de Tenente General das Milícias.

Em suas Reflexões sobre o estado em que se acha a agricultura na 
Capitania de São Paulo, Rendon ressalta a necessidade de fazer o litoral e o 
sertão produzirem mais a partir da reorganização da mão-de-obra local e de 
medidas governamentais que racionalizassem a estrutura produtiva paulista. 
O autor situa a decadência de São Paulo exatamente em 1755, quando da 
decretação da liberdade indígena pelo governo metropolitano, pois: “... de 
todos os mais vadios eram os índios. Na verdade antes que o Senhor Rei D. 
José, de saudosa memória, os declarasse livres, não eram supérfluos ao Estado; 
os paulistas, que os conquistaram, os faziam trabalhar; porém desde a época 
da soltura da sua natural liberdade, que no ano de 1755, lei de 6 de junho, 
tornaram ao costume de não plantarem para a sua sustentação.”10

Desde o início da ocupação do território que depois viria a formar a 
Capitania de São Paulo, o braço indígena foi usado como principal força de 
trabalho.11 Medidas relacionadas à liberdade do indígena convertido foram 
tomadas desde o século XVI12, entretanto, maiores obstáculos à sua efetiva 
escravização só vieram à luz no século XVIII, quando o Marquês de Pombal 
passou a encarar o indío como o principal meio para colonizar e defender o 
“Estado do Brasil”13. Em 6 de junho de 1755 uma lei declarou a liberdade das 
“pessoas e do comércio dos índios”14. Pouco depois, em 1758, foi promul-
gado o “Diretório dos Índios”, que mandou instituir um diretor para cada 
povoação indígena, encarregado de estimular sua produção e comércio.15 A 
partir da promulgação destas leis, todo o governo secular dos índios ficou a 
cargo exclusivamente de autoridades nomeadas pelo governo metropolitano. 
É provável que Rendon, membro de uma tradicional família paulista, visse na 
legislação que “libertou” os indígenas e instituiu os diretores um entrave ao 
bom andamento das lavouras e dos negócios de produtores paulistas, pois, 
para ele, uma das maneiras de fazer a capitania voltar a crescer seria recriar 
meios que fizessem a gente indígena voltar ao “trabalho”.

Assim, ressaltando sempre a “vadiagem” da população, o autor traçou 
em suas Reflexões... um quadro bastante sombrio de São Paulo na época, 
marcado pela pobreza gerada pela falta de povoação e pela falta de apego da 
população livre ao trabalho. Dessa forma, a principal tarefa das autoridades 
metropolitanas seria educar a população para o trabalho, visto que São Paulo 
seria muito rica se a população livre que trabalhava a terra somente nos três 
ou quatro meses em que retirava da lavoura os gêneros necessários a sua 
subsistência, passasse a se dedicar integralmente à lavoura.

Para Rendon, a maior dificuldade estaria em fazer com que a “gente 
livre não aldeada” trabalhasse; pois esta “gente”- provavelmente forros, 
brancos pobres e mestiços - só se dedicaria ao trabalho no campo se fosse 
coagida a escolher entre a agricultura e o serviço nos “regimentos das 
cidades”. Daí a necessidade de fazer com que os diretores das aldeias obri-
gassem os índios a cultivarem suas terras, pois “... assim seriam úteis ao Estado 
e a si mesmos e evitariam-se muitos latrocínios.”16

Anos depois, Martim Francisco Ribeiro de Andrada também determinou 
os problemas que estariam causando o “atraso” da Capitania de São Paulo. Os 
Jornais... e o Diário de uma viagem mineralógica pela Província de São Paulo 
foram escritos enquanto o autor ocupava os cargos de Diretor das Minas e 
Matas da Capitania de São Paulo e Inspetor da Fábrica de Ferro de São João 
do Ipanema (em Sorocaba), nos quais permaneceu por vinte anos. Tal como os 
outros bacharéis, seus contemporâneos formados em grandes universidades 
européias, especialmente Coimbra, Martim Francisco procurou aplicar conhe-
cimentos eruditos e científicos na análise do meio americano. Dessa forma, 
seus estudos não se limitam a descrever os aspectos naturais das regiões visi-

8

Os juizes das medições averiguavam se as 
terras pedidas em sesmarias eram realmente 
devolutas e procediam à correta demarca-
ção das mesmas; quando ocupou este cargo 
Rendon provavelmente lidou com os proble-
mas relativos à ocupação das terras paulistas 
por posseiros e rendeiros ou pequenos produ-
tores não engajados nos projetos de lavoura 
comercial que se queria implantar.

9

Rendon também arrematou o contrato das 
passagens dos Cubatões Gerais de Santos e 
Mogi das Cruzes (1796-1798), foi diretor geral 
dos índios (1798), fiscal da Casa de Fundição 
do Ouro de São Paulo (1799), Juiz de Órfãos 
(1806-1808), Procurador da Fazenda junto à 
Fábrica de Ferro de Ipanema (1811), Presidente 
do Conselho de Guerra da Província (1821), 
deputado à Assembléia Constituinte dissolvida 
em 1823, membro do Conselho Provincial de 
São Paulo e Diretor do Curso Jurídico de São 
Paulo (1828-1833). Ver a este respeito a intro-
dução às suas Obras, escrita por Paulo Pereira 
dos Reis.

10

José Arouche de Toledo Rendon, “Reflexões 
sobre o estado em que se acha a agricultura 
na Capitania de S. Paulo”. In: Rendon, Obras, 
São Paulo: Governo do Estado, 1978, p.3.

11

Ver Pasquale Petrone. Aldeamentos paulis-
tas. São Paulo: Edusp, 1995, especialmente o 
capítulo 2 e John Monteiro. Negros da Terra. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1994, capí-
tulos 1 e 2.

12

Idem, ibidem.

13

Kenneth Maxwell. A devassa da devassa. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p.31.

14

Coleção Alberto Penteado de Leis, Decretos e 
Alvarás.  Acervo de Obras Raras da Biblioteca 
do Museu Paulista/USP, OR. 801, fl. 122 e fl. 
342.

15

Idem, fl. 366 a fl. 387.

16

José Arouche de Toledo Rendon, op. cit., p.3.
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17

Martim Francisco Ribeiro de Andrade. “Jornais 
das viagens pela Capitania de São Paulo”.  
In: Roteiro e notícias de São Paulo Colonial 
(1751-1804). São Paulo: Governo do Estado, 
1977, p.146.

tadas. Entre descrições geológicas e estudos mineralógicos do terreno, analisa 
as potencialidades agrícolas do solo e da população que o habita, inclusive 
quanto à aplicação destas gentes ao trabalho. Ao mesmo tempo, propõe 
meios para o melhor aproveitamento econômico da região, discutindo ques-
tões que envolviam a povoação e a civilização do indígena.

Os relatos de Martim Francisco se referem a três viagens: uma entre São 
Paulo e Itu; outra entre Sorocaba e Curitiba e a terceira pelo litoral paulista, 
entre Santos e Cananéia. Já em Barueri, Martim Francisco se impressionara 
com o bom estado da fazenda do vigário da Aldeia, onde apenas seis escravos 
cuidavam das plantações de fumo, milho, feijão, bananeiras e mandioca, 
além da criação de seiscentas cabeças de gado. A partir da observação dessa 
fazenda, o autor analisa as possibilidades de produção da terra paulista, afir-
mando: “Se toda esta capitania situada debaixo do melhor céu do mundo, 
e tão cheia de riquezas naturais, fosse habitada por homens industriosos, 
amigos do trabalho, em breve chegaria ao máximo da prosperidade; o povo 
seria feliz e abastado...”17 Repete-se, dessa forma, o mesmo discurso sobre a “ 
decadência” e a falta de amor da população ao trabalho, comum aos memo-
rialistas paulistas desde vinte anos antes de Martim Francisco ter escrito tais 
relatos.

Segundo o autor, as terras do termo de Paranaíba permaneceriam 
incultas, exceção feita a duas fazendas de algodão e outros gêneros. Entre-
tanto, ainda sobre essa mesma vila, o mineralogista descreve a paisagem 
praticamente desmentindo o que dissera antes sobre a produção agrária 
paulista, pois confessa “... que o apinhoamento de fazendas, e abundância 
de terras cultivadas diminuíram em parte o desprazer, que me causou esta 
marca sem réplica da indolência paulista.”18 Se anteriormente o autor afir-
mara que, nessa mesma região, havia grandes porções de terras incultas e, 
depois, deleitou-se com a visão do “apinhoamento” de fazendas, o quê, para 
ele, significaria cultivar e trabalhar? Estaria se referindo a unidades produtivas 
tais como a do vigário de Barueri, organizadas segundo as novas diretrizes da 
produção para o mercado, diferentemente da lavoura de subsistência comum 
em São Paulo no período?

Esta possibilidade de análise ganha forças se considerarmos a imagem 
que o mineralogista constrói de Itu: uma das maiores vilas da capitania, prós-
pera, bonita, dotada de boas igrejas e dedicada à cultura de café e à de cana 
de açúcar, voltada à exportação com o Reino. Em contraposição, a vizinha 
Sorocaba, é apresentada como o oposto da vila de Itu: desordenada, feia, 
mantendo como único comércio o das tropas vindas do Sul, populosa, mas 
repleta de habitantes “doentes” e “insensatos”; vale ressaltar que a produção 
desta vila consistia em milho, feijão, algodão e um pouco de café e açúcar.19 
Assim, Itu aparece em várias partes do relato como uma espécie de modelo 
a ser seguido: habitada por população laboriosa, produz alta receita para a 
Coroa e dedica-se à cultura de um gênero exportável. Por outro lado, também 
foi a região onde mais ocorreram litígios e “acordos” relacionados à posse e 
à propriedade de terras no período, conforme pudemos depreender da docu-
mentação governamental consultada.20

Martim Francisco fez ainda uma longa digressão acerca da necessidade 
de chamar os nativos à convivência com o branco, defendendo o estabeleci-
mento de novas povoações nos lugares habitados pelas nações indígenas.21 
Para isso, seria preciso aumentar o número de habitantes em São Paulo 
permitindo-se a ocupação da terra por estrangeiros22; promovendo-se casa-
mentos, formando sociedades agronômicas e adiantando-se a agricultura: “... 
considerando a vida de lavrador, não a sobrecarregando de impostos, arran-
cando-a da escravidão de outras classes”23, numa provável referência ao endi-
vidamento dos lavradores junto aos negociantes. Tal como Marcelino Pereira 
Cleto e José Arouche Rendon, Martim Francisco liga povoação e agricultura, 
mas não um tipo de agricultura qualquer, e sim aquela melhor direcionada e 
regulada de acordo com as necessidades do comércio dos gêneros paulistas.

18

Idem, p.148. Grifos nossos.

19

Idem, p. 166.

20

Ver a este respeito Documentos Interessantes, 
especialmente os volumes citados na nota 1 e 
o vol. 95, pp. 348-349, São Paulo: Editora da 
UNESP/Edições do Arquivo do Estado, 1990, 
no qual constam documentos relativos a 
venda e “rateio” de sesmarias a posseiros que 
já ocupavam os terrenos doados.

21

Martim Francisco Ribeiro de Andrade, op. cit., 
p.167.

22

Medida que será implantada por decreto do 
Príncipe D. João em novembro de 1808.

23

Martim Francisco Ribeiro de Andrade, op. cit., 
p.167.
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Nos relatos apresentados, Martim Francisco cumpriu seu papel de 
funcionário de um Estado absolutista atuante num domínio ultramarino, 
analisando a realidade que o cerca e propondo as reformas necessárias para 
integrar a Capitania na qual nasceu ao projeto de Império Português, até 
então defendido pelos ilustrados portugueses dos dois lados do Atlântico. A 
política de reformas iniciada no consulado pombalino - fundamentada na 
reorganização administrativa, na modernização da produção no Reino e nos 
Domínios e na reorganização das instituições científicas e de estudo, adaptada 
nos anos finais do século XVIII -, incidiu sobre as propostas que os memoria-
listas portugueses apresentaram, especialmente os ligados à Real Academia 
das Ciências de Lisboa, alicerçando o ideal de “união e reciprocidade” entre 
as diversas partes do Império Português.24 A idéia de colônia inteiramente 
subordinada à metrópole daria lugar à concepção de unidade imperial, daí 
a atuação de ilustrados portugueses nascidos na América no esforço de 
conhecer e explorar os recursos do império colonial português25. 

Entretanto, após 1808, a reorganização do Estado Português em terras 
americanas tornou difícil a articulação de propostas em termos de interde-
pendência das diversas partes do Império com um centro europeu agregador, 
representado pelo Reino de Portugal.

Foi em meio à implantação do Estado Português no Brasil que as duas 
memórias de Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira foram compostas. O autor, 
nascido em São Paulo, filho do homem mais rico da cidade na época26, fez 
seus estudos em Coimbra, onde se formou em leis em 1777. Exerceu vários 
cargos de magistratura nas Ilhas da Madeira e no Reino, retornou ao Brasil 
depois da invasão francesa, sendo nomeado chanceler quando da criação da 
Relação do Maranhão em 1811. Foi neste intervalo que escreveu a Memória 
sobre o melhoramento da Província de São Paulo, endereçada a D. João em 
1810, mas publicada somente em 1822. Depois disso, ocupou diversos cargos 
administrativos e de justiça na América Portuguesa, tendo escrito a Memória 
sobre a Agricultura no Brasil, em 1814.

Para Veloso de Oliveira, o aumento populacional e produtivo só poderia 
ocorrer se o governo atuasse na instrução dos lavradores e na introdução de 
técnicas mais modernas de cultivo e beneficiamento dos gêneros. Além disso, 
seria necessário mostrar ao povo paulista, que tinha “horror ao trabalho”, os 
benefícios e o “lucro fácil”, que adviriam da produção para comércio, incen-
tivando-o com empréstimos para que, enfim, pudesse se formar enquanto 
“povo social”, “enérgico, rico, vigoroso, sábio e respeitável”.27 Ainda em Veloso 
de Oliveira encontramos a visão de um povo indolente e pobre, mas aqui, não 
são apenas as poucas virtudes desse povo que causam a inação da produção, 
e sim a ausência de estímulos e a pouca instrução dedicadas aos lavradores.

Para este autor, as principais razões que estariam retardando a agricul-
tura em São Paulo eram: a incúria dos governadores encarregados da admi-
nistração da capitania, inclusive quando esteve subordinada ao Rio de Janeiro; 
o antigo regime de frotas que teria prejudicado o livre comércio; a perda do 
comércio com a região das Minas Gerais e de Goiás; a constante perda de 
povoação da capitania, causada pelo envio de tropas paulistas às guerras no 
Sul; e as decisões dos capitães generais que limitaram o comércio aos nego-
ciantes estabelecidos em Santos.28

Para Veloso também estava em pauta o modo como a política de 
fomento da Coroa vinha sendo aplicada depois da transferência da Corte, 
principalmente no que se refere à necessidade de modernizar os sistemas 
tributários e liberalizar as vias de comércio interno e externo. Por isso, o 
autor defendia a constituição de leis comerciais, baseadas na liberdade e na 
segurança, e a abolição dos inúmeros direitos de passagem, que oneravam os 
gêneros comercializados, em troca da instituição de um direito único de saída.

No capítulo mais longo de sua Memória Veloso de Oliveira fez várias 
propostas para aumentar a povoação de São Paulo. O maior problema para o 

24

Maria de Lourdes Viana Lyra. A utopia do 
poderoso império. Rio de Janeiro: Sette Letras, 
c. 1994, p.44.

25

Idem, p.45 e seguintes.

26

Segundo o recenseamento de 1767, o pai de 
Veloso de Oliveira, comerciante, morador da 
Cidade de São Paulo, acumulava um mon-
tante de 28:000$000. Ver a este respeito os 
Documentos interessantes, v. 62, São Paulo: 
Edição do Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo, 1937.

27

Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira. 
Memória sobre o melhoramento da Província 
de São Paulo. São Paulo: Governo do Estado, 
1978, p.30.

28

Idem, p. 56. O fim do regime de frotas entre 
a América Portuguesa e o Reino deu-se em 
1765, mesmo ano em que a administração da 
Capitania foi restabelecida. Dois anos antes, 
o Conde de Bobadela, administrador do Rio 
de Janeiro na época em que São Paulo lhe foi 
subordinada como comarca e que era acusa-
do de prejudicar e abandonar São Paulo, havia 
falecido. Em 1789, o então Capitão General 
Bernardo José de Lorena determinou que 
os gêneros a serem exportados pela capita-
nia saíssem, necessariamente, pelo porto de 
Santos, sete anos depois, Antonio Manoel de 
Melo Castro e Mendonça suspendeu tal deci-
são, que foi retomada por José da Franca e 
Horta até ser definitivamente abolida pela 
Coroa em 1807.
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aumento da população, e conseqüentemente da produção, era o modo como 
os pobres faziam a terra produzir: pouco e sem método, sem geração de 
riquezas para o Estado. Além de novas povoações formadas pela imigração, 
seria necessário tornar os índios mais “úteis”, tirando-os dos “bosques onde 
vivem desgraçadamente” através da indústria e do trabalho.29

Na mesma época em que tais propostas foram formuladas, novas levas 
de “índios bravos” passaram a ser incorporadas numa espécie de “política de 
civilização”, igualmente defendida por Veloso de Oliveira, conforme pudemos 
constatar. Em 1809, vários ofícios foram expedidos pelo governo paulista 
permitindo a organização de “entradas” contra os “bugres” acusados de atacar 
as vilas de Itapetininga, Paranapanema, Itapeva, Porto Feliz e Vila Nova do 
Príncipe.30 Os índios, assim aprisionados, poderiam permanecer em cati-
veiro por quinze anos, nos termos da Carta Régia de 1º de abril de 1809 que 
aprovou o “Plano para o Povoamento e Civilização dos índios dos Campos 
de Guarapuava”, voltado ao mesmo tempo para a “civilização” indígena e 
para a povoação daqueles sertões, através da introdução de colonos brancos 
pobres.31 Desta lei e de outras promulgadas no mesmo período podemos 
concluir que, também, para a Coroa a “civilização” dos indígenas era funda-
mental - ponto em que os memorialistas e o governo concordavam plena-
mente.32

Na sua obra de 1814, a Memória sobre a agricultura no Brasil, Veloso de 
Oliveira retoma teses já defendidas na memória de 1810, trabalhando-as mais 
detalhadamente, em especial, a questão da povoação e da forma de ocupação 
das terras pelos lavradores. Interessante notar como, neste outro escrito, o 
autor passa a criticar a inexistência, no Brasil, de um corpo de leis próprias 
e sólidas, capazes de “instruir os povos”, formando seus costumes e sendo 
mantidas por eles. Estas leis deveriam criar e sustentar os três principais 
agentes da fortuna pública: a agricultura, o comércio e a manufatura.33 As 
duas memórias de Veloso de Oliveira convergem, contudo, em suas propostas 
centrais: a necessidade de povoar o Estado do Brasil, de mudar as diretrizes 
da ocupação da terra efetivamente em prática (e não a legislação a respeito) 
e de racionalizar a produção e o comércio de gêneros agrícolas e manufa-
turados, principalmente, no que se refere à cobrança de impostos. Um dos 
traços de sua obra é a preocupação em instalar no Estado do Brasil normas 
e instituições, capazes de atender à nova situação que a instalação da Coroa 
na América Portuguesa vinha gerando. O autor propõe alterações funda-
mentais nas formas de trabalho existentes, desse modo, se era preciso criar 
um “colonato” disciplinado, seguindo novas diretrizes de produção, também 
era necessário mostrar as falhas do processo administrativo colonial que, até 
aquele momento, dificultara a implantação de novas políticas de povoamento 
e de produção para mercado. Indicando, assim, medidas necessárias ao enrai-
zamento do Império Português na América.

Embora carreguem as especificidades de seu tempo e dos autores que 
as produziram, as fontes ora apresentadas apontaram as principais questões 
a serem trabalhadas na pesquisa. Entre a confecção do primeiro e do último 
texto das memórias citadas decorreram 32 anos, entretanto, cada autor expôs 
suas análises e propostas para a melhoria da produção e do comércio como se 
nada tivesse ocorrido de significativo na Capitania de São Paulo, economica-
mente falando, durante todo esse período.

Os dois memorialistas do setecentos escreveram num momento em 
que já se faziam sentir os resultados da política metropolitana de incentivo 
à produção na América Portuguesa desde a ascensão de Pombal e, em São 
Paulo, desde o governo do Morgado de Mateus. Ambos enfatizam a neces-
sidade de criação de mecanismos para o aumento da população dedicada à 
agricultura voltada ao comércio, principalmente dos gêneros mais facilmente 
exportáveis, via porto de Santos, para Lisboa. Segundo o que se depreende 
dessas duas memórias, eram necessárias não só modificações no sistema de 
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Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira, op. cit., 
pp. 75-76.
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Ver Documentos interessantes, v.58. São 
Paulo: Edição do Instituto Histórico e 
Geográfico de S. Paulo, 1937, p.69-70, p.83-
84, p.101-102, p.286-288.
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Collecção das Leis do Brasil, 1809. Rio de 
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Idem, 1808, Carta Régia de 13 de maio e 
Carta Régia de 24 de agosto, sobre a “guer-
ra ofensiva” contra os Botocudos habitantes 
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campos de Curitiba e Guarapuava.

33
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Os mapas econômicos e políticos da Capitania 
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coleção do Documentos Interessantes para 
a história e costumes de São Paulo e nas 
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Crescimento demográfico e evolução agrá-
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Livro Terceiro de Spix e Martius. Viagem 
pelo do Brasil, 1817-1820. 2ª ed., São Paulo: 
Melhoramentos, 1968 e o relato de Saint-
Hilaire a respeito dos benefícios da cultura 
da cana para as vilas de Itu, Campinas e São 
Carlos, citado em diversos trechos de sua pri-
meira Viagem à Província de São Paulo. Belo 
Horizonte: Itatiaia/São Paulo: Edusp, 1976.

contratação das passagens e impostos ou melhorias dos caminhos, como 
também alterações essenciais no modo como a política metropolitana de 
incentivo à produção vinha sendo aplicada na Capitania de São Paulo.

Para Pereira Cleto, e provavelmente para grupos santistas a ele ligados, 
o maior problema estaria na “pouca atenção” dispensada à marinha paulista, 
inclusive no que diz respeito ao retorno de órgãos tão importantes quanto 
a Provedoria da Fazenda e a Ouvidoria, ao planalto. Já para Rendon, havia 
uma situação de pujança, anterior à restauração de São Paulo como capitania 
autônoma, que foi suprimida quando se retirou das mãos dos produtores 
paulistas a possibilidade de manejar a mão-de-obra indígena disponível, o 
que poderia ter significado o empobrecimento de segmentos proprietários, 
faltos de recursos para adquirir escravos africanos, ou mesmo, ter impedido 
o fortalecimento desses setores no momento em que a memória foi escrita, 
visto os dados que apontam para a expansão econômica na região no período. 
Por outro lado, para favorecer o ingresso de mão-de-obra “livre não aldeada” 
na lavoura comercial se fazia necessário depreciar o trabalho de base familiar 
- executado em pequenas possessões de terra voltadas à produção de subsis-
tência -, em termos de “vil pobreza”, “vadiagem” e “indolência”.

Em seus Jornais..., Martim Francisco expôs não só observações relativas 
ao melhor aproveitamento do solo e das matas paulistas, mas também planos 
de desenvolvimento que implicariam a reorganização da produção e das rela-
ções de trabalho da população “vadia”, de modo a que se atendesse à política 
da “reciprocidade” colonial, na qual metrópole e ultramar formariam um todo 
unido por meio de interesses mútuos representados pelas trocas comerciais.

No início do século XIX, o Governador e Capitão General Antonio 
Manoel de Melo Castro e Mendonça apresentou relatórios favoráveis sobre a 
produção de gêneros em São Paulo, já que sua população vinha apresentando 
altas taxas de crescimento, desde meados do século anterior, e a capitania 
estava plenamente integrada ao comércio interno de gêneros de subsis-
tência.34 Também viajantes que atravessaram São Paulo poucos anos depois 
notaram a abundância de roças de milho, mandioca, fumo e feijão, além da 
criação de gado e da lavoura da cana, tanto no Vale do Paraíba, quanto na 
região de Itu.35 Se havia produção suficiente para a “exportação” de gêneros 
para outras regiões da América Portuguesa, por que a persistência, até em um 
estudo sobre mineralogia, do discurso da pobreza e da indolência dos povos 
paulistas? Seria a inadaptação dessa população aos novos projetos ilustrados, 
de aumento da produção voltada à exportação e de maior controle sobre os 
livres pobres, que vinham sendo implantados desde fins do período pomba-
lino?

Veloso de Oliveira ressaltou, em sua obra, a necessidade de se elaborar 
uma política governamental condizente com o novo estatuto do “Estado do 
Brasil”, na condição de sede da Monarquia Portuguesa. Daí, suas propostas de 
incentivo a um novo tipo de povoação e de ocupação de terras por mão-de-
obra indígena ou por imigrantes, que estariam totalmente dependentes do 
Estado ou dos proprietários que os instalassem, instruíssem e “ajudassem” a 
produzir. Assim, perpassa, por todo o texto, o caráter mercantil da utilização 
dessa mão-de-obra, bem como a necessidade de se transformar a terra em 
mercadoria. A análise em separado das duas Memórias desse autor leva a crer 
que suas expectativas frente às reformas institucionais, por ele preconizadas, 
para a América Portuguesa não foram implementadas, pois em seu escrito 
de 1814, por mais de uma vez, lamenta as “extorsões e violências” praticadas 
pelos contratadores das passagens e impostos, a “arbitrariedade” dos governa-
dores e o “sistema colonial”, que ainda determinariam os rumos da política.

A partir das questões apontadas neste informe, foram definidos três 
principais problemas a serem desenvolvidos na dissertação. O primeiro diz 
respeito ao próprio termo “decadência”, entendido não como uma situação 
de fato, mas como um elemento do discurso de homens ligados a governança 
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local, usado para justificar interesses dos grupos que se viram prejudicados 
pela concentração de poder nas mãos do capitão general, pelas imposições 
que oneravam o comércio ou pela dificuldade em controlar a mão-de-obra 
indígena. Em segundo lugar, fez-se necessário analisar as razões pelas quais 
a “civilização” indígena através do trabalho em lavouras comerciais era tão 
importante, tanto no discurso memorialista quanto no governamental, visto 
a constância com que este tema é tratado nas fontes estudadas. Por fim, 
se os discursos acerca de São Paulo apontavam que a capitania precisava 
se “recuperar” ampliando sua atuação nas linhas de comércio atlântico, a 
despeito de sua participação nas redes de comércio interno, é preciso proble-
matizar a forma como diferentes grupos encaravam a inserção paulista no 
Império Português e como a transferência da Corte em 1808 modificaria suas 
propostas.
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Resumo
Em sincronia com a tendência historiográfica que, nos últimos anos, vem 
revisitando o problema nacional, esta pesquisa focaliza as conexões entre 
Estado, Nação e identidades em Minas Gerais, de 1792 a 1831. Especifica-
mente, busca desvendar o comportamento das identidades políticas que 
neste processo de transição coexistiram, balizando as ações e projetos alter-
nativos de futuro de suas elites e ditando as possibilidades de negociação 
e conflito entre os diversos setores envolvidos na construção da unidade 
nacional. 

Abstract
Following the recent historiographic tendency, that revisits the national 
problem, this research focuses on the links between State, Nation and Iden-
tity, in Minas Gerais, from 1792 to 1831. Specifically, it searches to unmask 
the political identities behavior that coexisted in this transition process, 
leading the elites actions and alternatives projects of future and prescribing 
the possibilities of negotiation and conflict between the various groups 
engaged in the national union construction.
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Minas Gerais, Império do Brasil, nação, identidades, história política.
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Introdução
Em sincronia com a tendência historiográfica que, nos últimos anos, vem 
revisitando o problema nacional a partir de renovadas abordagens teóricas 
e metodológicas, aplicadas a um leque diversificado de recortes temáticos 
comportados pela ampla cronologia que marcou a crise da colonização 
portuguesa na América e o processo de construção do Estado e da Nação 
brasileiros, a pesquisa de pós-doutorado, cujos resultados provisórios ora 
apresentamos, focaliza as interfaces entre os fenômenos em causa, no 
espaço político da Capitania e depois Província mineira, entre 1792 e 1831. 
Especificamente, busca-se desvendar o comportamento das identidades 
políticas que neste processo de transição coexistiram, as quais, expres-
sando trajetórias coletivas reconhecidas como particulares, a partir de uma 
inserção regional das elites, balizaram suas ações e propostas alternativas 
de futuro, ditando as possibilidades de negociação e conflito entre os 
diversos setores envolvidos na construção da unidade nacional. 

Neste sentido, recupera-se tanto a fecundidade comportada pelo 
conceito de “crise”1, pertinente ao contexto analisado, quanto a comple-
xidade envolvida na emergência de uma identidade nacional inscrita, nas 
linhas propostas por Chiaramonte, na múltipla e simultânea convivência 
de diversos níveis de pertencimento político, expressivos das “identidades 
políticas coletivas” também diversas2. Em outros termos, investigando-se 
a complexidade da variável identitária, aprofunda-se a compreensão da 
dimensão política da crise do Antigo Regime na América, a qual, eviden-
ciando-se na generalizada percepção dos homens que viviam em colônia 
acerca do esgotamento da eficácia de formas vigentes de ordenamento 
político da sociedade e dos seus padrões de reiteração, instaurava a 
urgência de reordenamento dos referenciais, dos quais derivavam projetos 
futuros alternativos3. 

Conformava-se, assim, aquele “mosaico” de formas e significados que 
persistiu mesmo após 1822 - uma vez que a ruptura com Portugal não 
implicou a completa “erosão das convicções que balizavam a adesão dos 
homens da América à nação portuguesa”4 e sua substituição pelo senti-
mento de pertencimento político ao novo Estado nacional –, orientando 
projetos dessemelhantes de organização do novo corpo político imaginado. 
Por isso, vale frisar, embora os resultados ora apresentados fundamentem-
se em fontes prioritariamente relativas ao período de 1792-1822, justi-
fica-se e reforça-se o dimensionamento da pesquisa para todo o Primeiro 
Reinado.

Até o presente momento, procedeu-se ao levantamento e consulta 
da documentação reunida nos arquivos mineiros (Arquivo Público Mineiro, 
Cedeplar) e cariocas (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Arquivo 
Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), o que, conjunta-
mente ao diálogo com a historiografia pertinente, tem direcionado novos 
argumentos e hipóteses investigativas, bem como permitido alguns resul-
tados conclusivos, a seguir apresentados. 

O “fio” e a “teia”: hipóteses investigativas e desdobramentos da 
pesquisa 
Uma primeira convicção que o estudo das interfaces entre Estado, Nação e 
identidades em Minas Gerais tem sedimentado é a da pertinência analítica 
de pensá-las à luz das polaridades “ruptura-continuidade”, “unidade-diver-
sidade”, “centro-periferia”, as quais, em seus diversos níveis e dimensões 
e de forma mais ou menos pronunciadas, ditaram a dinâmica do processo 
analisado. 

1
Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise 
do Antigo Sistema colonial: 1777-1808. 4ª 
ed., São Paulo: Hucitec, 1986.

2
José Carlos Chiaramonte. “Formas de iden-
tidad politica en el Rio de la Plata luego de 
1810”. In: Boletin del Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
3ª série, nº 1, Buenos Aires, 1989, p. 73. 

3
István Jancsó e João Paulo Garrido Pimenta. 
“Peças de um mosaico (apontamentos para o 
estudo da emergência da identidade nacional 
brasileira)”. In: Carlos Guilherme Mota (org.). 
Viagem Incompleta. Formação: histórias. Vol 1, 
São Paulo: Senac, 2000.

4
István Jancsó (org.). Brasil: Formação do Estado 
e da Nação. São Paulo: Hucitec, 2003, p. 16.
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Sob tal enfoque, foi possível contemplar os termos da coesão das 
elites mineiras em diferentes momentos da cronologia recortada, precaria-
mente construída sob um pano de fundo que acenava com disparidades 
não só entre as realidades materiais de suas diversas “micro-regiões”, mas 
entre as tendências, interesses e projetos nelas referenciados, que confli-
taram tanto no interior dos poderes locais e provinciais, como nas articula-
ções destes entre si e com o poder central, sediado no Rio de Janeiro desde 
1808. 

Aqui, porém, se por um lado sobressaiu a comum condição de 
proprietários e donos de escravos como baliza dos interesses das elites 
estudadas, por outro, esta nem sempre se constituiu num referencial 
identitário unificador, pois não só as relações com a propriedade eram 
diversas, como os vínculos com o cativeiro eram, em muitos casos, íntimos 
o bastante para permitir que estes indivíduos compartilhassem de um 
universo de valores e representações5 que, não raras vezes, ameaçavam 
romper com os projetos políticos fundados em critérios de hierarquização 
social, racial e étnicos.

Neste sentido, mais que vínculos identitários estabelecidos por uma 
positividade – por aquilo que se sabia ser, ou que se pretendia vir a ser – a 
pesquisa documental acenou com os vários sentidos de “alteridade” das 
elites mineiras, os quais, com variantes regionais e cronológicas, orien-
taram as tendências e propostas políticas em jogo. Basicamente, referimo-
nos à negação daqueles extremos que, ameaçando a propriedade e as 
hierarquias constituídas, desejava-se neutralizar, daí a genérica recusa ao 
“despotismo”, à “revolução racial” e “social” e ao “antilusitanismo”.

Nestes termos, acreditamos, é o consenso obtido em torno destes 
pólos de antagonismo básicos, em diferentes momentos, que estabelece 
as possibilidades de conciliação e forjamento da unidade, tanto na sua 
horizontalidade – intra-elites provinciais – quanto na sua relação vertical 
com o poder central, o que nos instiga a desenvolver alguns argumentos 
e sugerir hipóteses investigativas, na direção de um melhor dimensiona-
mento das diversas ordens de problemas que pesaram no delineamento 
destas alteridades básicas das elites mineiras, entre 1792 e 1831.

I - 1792-1808: a tessitura das identidades no contexto da “acomo-
dação”
A primeira conjuntura abarcada pela pesquisa – delimitada pelos anos de 
1792 e 1808 entre os quais, segundo Maxwell, processou-se a “acomo-
dação” das elites mineiras às políticas reformistas emanadas da metrópole6 
– revela que as tensões entre “autonomias” locais versus “despotismo”7 
redefiniram-se não só em função da “frustração” do movimento sedicioso 
e da ameaça de uma revolução social, potencializada pela revolta dos 
alfaiates baianos de 17988. 

Seguramente, estes elementos pesaram na definição das soluções 
de compromisso entre “centro(s)” e “periferia(s)”. Entretanto, o que desde 
antes afetava estas “soluções” era a aguçada percepção das elites mineiras 
das transformações materiais que, afetando o universo simbólico corres-
pondente a uma sociedade que se pretendia estamental, configurava-se 
em riscos à preservação de autonomias longamente constituídas, compro-
metendo os próprios referenciais de estratificação social9. Daí, a nosso ver, 
ao invés de uma pretensa “acomodação” a projetos cujo referencial político 
era o Império, o contexto recortado continuava esgarçando o caráter de 
negociação, envolvido nas relações entre poderes metropolitano e colo-

5
Conforme veremos, era inquietante a situação 
dos pardos proprietários, cuja origem escrava 
era rememorada quer pelo estigma da cor, quer 
pelo pertencimento a esferas de sociabilidade 
fundadas nos padrões hierárquicos da socie-
dade mineira colonial, como eram os casos das 
Irmandades, permitindo que estes indivíduos 
oscilassem entre uma e outra formas de identi-
ficação. 

6
K. Maxwell A Devassa da Devassa: a 
Inconfidência Mineira, Brasil-Portugal, 1750-
1808. ,2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

7
Laura de Mello e Souza. Os Desclassificados 
do Ouro. A pobreza mineira no século XVIII. 
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982, p. 99; A. J. 
R. Russel-Wood, “O Governo Local na América 
Portuguesa: um estudo de divergência cultu-
ral”, Revista de História, ano XXVIII, vol. LV, 
São Paulo, 1977, pp. 25-79; K. Maxwell op. 
cit. Sobre a fase inicial da colonização minei-
ra, marcada pelos “motins do sertão”, ver: 
Carla M. J. Anastasia. Vassalos Rebeldes: vio-
lência coletiva nas Minas na primeira metade 
do século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 
Mais recentemente, a questão é discutida por 
Luciano Raposo de Almeida Figueiredo. Revoltas, 
fiscalidade e identidade colonial na América 
portuguesa – Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais, 1640-1761. Tese de doutorado. São 
Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 1996. .

8
K. Maxwell, op. cit., p. 254. 

9
Roberta Giannubilo Stumpf. Filhos das Minas, 
americanos e portugueses: identidades coleti-
vas na Capitania das Minas Gerais (1763-1792). 
Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Filosofia ,Letras e 
Ciências Humanas, 2001, pp. 147-166.
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nial, permeado pela convivência de referenciais identitários diversos e pela 
latente possibilidade do conflito. 

Neste sentido, não só a percepção do potencial destabilizador do 
sistema estivera longe de ser uma exclusividade dos reformistas metropo-
litanos – orientando o mais articulado plano de reformas para a Capitania 
de Minas Gerais, registrado na Memória para o Melhoramento dos Domí-
nios da América, de D. Rodrigo de Sousa Coutinho -, como os elementos 
que pesavam na balança política das elites mineiras e as visões sobre os 
mesmos destoaram, freqüentemente, daqueles por eles emitidos, o que 
significa, no mínimo, reavaliar a idéia de “acomodação” à luz de realidades, 
interesses e representações visivelmente díspares.

No caso das elites mineiras, aproximar-se desta realidade implica 
contemplar uma sociedade em pleno reordenamento sócio-econômico 
e geográfico, iniciado a partir de meados do XVIII com o esgotamento 
da produção aurífera e a chamada “inflexão agrícola”10. Embora esta 
organização econômica crescentemente diversificada e dinâmica tome 
fôlego após 1808, é já no período que antecede a vinda da Corte para o 
Brasil que se pode contemplar seus efeitos duradouros. Dentre outros, o 
aprofundamento dos contrates entre as “micro-regiões” da Capitania; a 
nova articulação econômica interna e regional e os setores sociais a ela 
correspondentes; o processo de “reclassificação” de contingente significa-
tivo da população, absorvida pelas novas atividades, convivendo com um 
plantel escravo numeroso e em constante expansão; e a predominância 
de uma estrutura de posse de cativos muito menos concentrada que nas 
áreas agro-exportadoras, alargando a base social de sustentação do escra-
vismo.11

Esta nova realidade impôs às elites mineiras a revisão de seus crité-
rios de organização da vida em suas múltiplas dimensões. E na medida 
em que acentuava a instabilidade de formas e significados – própria às 
situações de crise12 -, viabilizava uma mobilidade social questionadora de 
padrões consagrados de estratificação, implodia qualquer possibilidade 
de uma monolítica percepção do binômio “decadência-prosperidade”13 
e, acreditamos, reordenava o próprio equilíbrio entre as diversas esferas 
poder, em torno das quais passava a gravitar a vida política da Capitania. 
Tudo isso, fazendo da construção das identidades um processo complexo e 
dinâmico. 

Fundamentados na documentação camarária, nas Correspondências 
dos Governadores da Capitania com a Corte e diversas autoridades, bem 
como na produção Memorialista do período, convencemo-nos, assim, da 
necessidade de desdobrar a pesquisa a partir de dois vetores básicos. Por 
um lado, reequacionando a eficácia da dosagem entre “perdão glorioso” 
e “exemplar castigo”, registrada na sentença final aos réus envolvidos na 
Inconfidência, levada a público a 18 de Abril de 179214, a fim de promover 
a convergência das elites mineiras com as políticas reformistas, conside-
rando os sentidos de alteridade básicos que continuaram permeando as 
atitudes e projetos políticos em curso. Por outro, recortando a análise com 
base nas distintas realidades que conviviam no interior das Minas Gerais, 
entre 1792-1831, cujas especificidades materiais seguramente influíram 
nos interesses políticos em jogo, bem como nas particulares articulações 
com os poderes central e provincial. Dado que a pesquisa, segundo este 
recorte espacial, encontra-se em andamento, procuraremos fixar algumas 
implicações e conclusões já adiantadas no concernente ao primeiro vetor 
apontado.

* * *

10
Francisco Iglésias. Política Econômica do 
Governo Provincial Mineiro (1835-1889). Rio 
de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1958, 
pp. 61-62.

11
Douglas Cole Libby. “Novas considerações sobre 
a protoindustrialização mineira nos sécu-
los XVIII e XIX”.  Revista do Departamento de 
História. Belo Horizonte: UFMG, nº 9, 1989, pp. 
149-160; Transformação e trabalho em uma 
economia escravista – Minas Gerais no sécu-
lo XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988.Ver ainda: 
Francisco Vidal Luna. Minas Gerais: Escravos 
e Senhores. Análise da estrutura populacional 
e econômica de alguns centros mineratórios 
(1718-1804). São Paulo: IPE/USP, 1981; Clotilde 
Andrade Paiva. População e Economia nas Minas 
Gerais do Século XIX. Tese de doutorado. São 
Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 1996, pp. 
123-127.

12
Fernando A. Novais. “Condições de privacida-
de na colônia”. In: idem (dir.), História da vida 
privada no Brasil, São Paulo, Companhia das 
Letras, 1997, vol. 1.

13
Maria Yedda Leite Linhares. “O Brasil no 
Século XVIII e a Idade do Ouro: a Propósito da 
Problemática da Decadência”. In: Seminário 
sobre a Cultura Mineira no Período Colonial. 
Belo Horizonte: Conselho Estadual de Cultura 
de Minas Gerais, 1979, p. 166.

14
Eliana R. de Freitas Dutra. “Inconfidência Mineira. 
Memória e Contra-Memória”. In: Vária História, 
nº 12, 1993, p. 67.
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15
“Carta Régia de 15 de Outubro de 1990”, in: 
RIHGB, T. 37, parte 1, vol. 48, p. 17.

16
“Memória do êxito que teve a Conjuração de 
Minas e dos fatos relativos a ela acontecidos 
nesta cidade do Rio de Janeiro, desde o dia 17 
ate 26 de Abril de 1792”, anônima, in: RIHGB, T. 
44, parte 1, p. 141.

17
Fala do Dr. Diogo Pereira de Vasconcelos, em 
sessão solene da Câmara de Vila Rica, em rego-
zijo pelo fracasso da Inconfidência”, 22/05/1792. 
APM, FUNDO/COLEÇÃO – Inconfidentes. O docu-
mento está publicado na RAPM, ano I, julho/set 
1896, pp. 401-415.

18
Não devemos esquecer que o próprio Diogo de 
Vasconcelos não escapou às suspeitas de cum-
plicidade na Inconfidência, tendo sido objeto de 
devassa em 1789.

19
Idem, (grifo meu)
20
Joaquim Felício dos Santos. Memórias do Distrito 
Diamantino. 4ª. ed., Belo Horizonte: Itatiaia, 
1976, p. 270.

21
J. Murilo de Carvalho. Desenvolvimiento de la 
Ciudadanía en Brasil. México: Fondo de Cultura 
Económica,1995, p. 58.

22
K.Maxwell, op. cit., p. 240.

23
Berenice Cavalcante. “Os ´letrados’ da sociedade 
colonial: as Academias e a cultura do Iluminismo 
no final do Século XVIII”. In: Acervo, Revista do 
Arquivo Nacional, vol. 8, n. 1-2, jan/dez de 1995, 
pp. 53-67; Lorelai B. Kury e Oswaldo Munteal 
Filho, “Cultura Científica e sociabilidade inte-
lectual no Brasil setecentista: um estudo acer-
ca da Sociedade Literária do Rio de Janeiro”. In: 
Acervo,Revista do Arquivo Nacional, pp. 105-139.

24
Em estudo recente, Cláudia Damasceno analisa 
o modo como a participação destas elites locais 
na “construção da coisa pública” eram, dentre 
outras, razões apresentadas por seus administra-
dores na disputa por títulos honoríficos, e fun-
ções administrativas, no processo de elevação 
dos arraiais a Vilas e destas a Cidades. (Cláudia 
Damasceno Fonseca. “Funções, hierarquias e pri-
vilégios urbanos. A concessão de títulos de Vila 
e Cidade na Capitania de Minas Gerais” Vária 
História, nº 29, 2003, pp. 39-51).

25
José Vieira Couto, “Memória sobre a Capitania de 
Minas Gerais, seu território, clima, e produções 
metálicas; sobre a necessidade de se restabelecer 
e animar a mineração decadente do Brasil; sobre 
o comércio e exportação dos metais, e interesses 
régios”, de 1799, Revista Trimestral de História 
e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro: Typ. De 
João Ignácio da Silva, Tomo XI, 2ª. ed., 1871, pp. 
300-320.

26
José Eloi Ottoni, “Memória sobre o estado atual 
da capitania de Minas Gerais”, de 1798, Anais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, XXX, 
1908, pp. 303-318.

A nosso ver, se de fato a “clemência” da Rainha15 fora habilidosa-
mente transformada em peça central do fortalecimento do poder monár-
quico16, aplacando os ânimos sediciosos, as autoridades metropolitanas 
e coloniais não puderam ignorar a latência de problemas que, indispondo 
setores da elite mineira e do governo luso desde 1789, passariam a ser 
reavaliados à luz dos próprios significados e alcances das políticas refor-
mistas. 

Assim, já na fala do então vereador Dr. Diogo Pereira de Vasconcelos, 
pronunciada em sessão solene da Câmara de Vila Rica, em 22/05/179217, 
em regozijo pelo suplício de Tiradentes, os perversos “frutos da sedição” 
- refletindo o temor geral instaurado pela “Festa do Despotismo”18 – eram 
denunciados não somente em nome da devida obediência ao trono luso 
e das “leis fundamentais e as da sucessão”, mas dos “motivos de inte-
resse”, das “recompensas que devem esperar os vassalos beneméritos”19. 
Esta comum condição – que englobava tanto o ser “Brasileiro”(expressão 
que povoa seu discurso), quanto o ser um “povo português” (expressão 
que aparece sob a ressalva “assim vos devo chamar”) – embora expres-
sasse um sentimento de pertencimento político mais geral, próprio ao 
Antigo Regime, politizava-se mediante a conotação de igualdade que 
imprimia aos habitantes dos dois hemisférios, já que não existiria qualquer 
“diferença entre uns e outros; todos têm o mesmo Rei, a mesma Pátria 
comum”, sendo, portanto, merecedores de iguais benefícios. 

Se considerarmos tal raciocínio à luz das disputas em torno da 
ocupação dos empregos públicos e, particularmente, do que Felício dos 
Santos identificaria posteriormente como a “prepotência dos funcioná-
rios” reais, extremada em Vila Rica20, podemos vislumbrar aí um incipiente 
antilusitanismo - progressivamente traduzido num “ódio difuso aos portu-
gueses”21 – cujo potencial de politização estava fincado nesta invertida 
forma de negação da dependência colonial, expressa não pela tentativa de 
ruptura com Portugal, mas pela afirmação das condições da unidade. 

No contexto da propagação das reformas e princípios ideológicos 
formulados por D. Rodrigo de Sousa Coutinho – e a despeito da grande 
distância entre a “mudança sócio-econômica e a elaboração da política” 
reformista22 -, as elites mineiras, chamadas a participarem ativamente da 
reorientação da política imperial, deram transparência a estas demandas 
locais, cuja contemplação fundava, em último caso, as condições da 
obediência e unidade. Neste sentido, encaminhando evidências e suge-
rindo recomendações aos reformistas do Reino, os membros das Câmaras 
municipais, conjuntamente às instruções de “brasileiros eruditos” acerca da 
melhor forma de aproveitamento do potencial natural da Capitania, deram 
um mais específico contorno ao genérico princípio da reciprocidade de 
interesses entre as partes, fundando os termos sobre os quais se proces-
saria a negação da condição colonial, a partir de 1808, bem como os refe-
renciais que dariam tangibilidade às novas identidades coletivas das elites.

Até onde pudemos averiguar, esta negociação pautava-se por dois 
objetivos básicos, para os quais convergiam as reivindicações das elites em 
causa. Por um lado, o desenvolvimento das potencialidades locais – já à luz 
da nova realidade sócio-econômica da Capitania – sob as quais passavam 
a vislumbrar a própria especificidade de suas condições sociais, definida 
pela maior proximidade com o que entendiam ser a Capitania “eleita” pelo 
soberano23 e, portanto, justificadoras de maiores autonomias e competên-
cias políticas24. Daí o reenfoque do diagnóstico decadentista - imputado 
à “ignorância dos mineiros”25 e às dificuldades e altos custos impostos 
ao seu trabalho26, bem como à “falta de indústria, ociosidade, vícios da 
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plebe, luxo sem meios, e bazófia mesmo da maior parte dos particulares” 

27 – ancorando as políticas reformistas nos novos ideais de prosperidade, 
trabalho, civilização28 e justificando soluções que deveriam passar pelos 
“meios mais suaves”, combinando “sempre o interesse da causa pública 
com a conservação dos particulares”.29 

Por outra via, as políticas reformistas eram filtradas e direcionadas a 
partir da avaliação das elites mineiras acerca do contexto social e racial da 
Capitania. Neste ponto, além do elevado percentual escravo – estimado em 
46,4% da população total, para o ano de 180530 - Minas contava com um 
contingente de pardos e forros em permanente expansão e integração às 
diversas profissões e atividades, ocupando predominantemente os “setores 
menos privilegiados”, como o “artesanato, serviços em geral e jorna-
leiros”, mas também na condição de proprietários de escravos, ligados ao 
comércio, ou em cargos civis e militares.31

Se numa sociedade marcada pela “vontade da distinção” e trespas-
sada pelo reconhecimento da “escravidão como um valor”32 este fato era 
por si só inquietante, impingindo fluidez aos referenciais de estratificação, 
na conjuntura política da crise ele ganharia complexidade, pautando 
as relações das elites mineiras com o poder central. Primeiramente, por 
agravar a já difícil compreensão do “lugar de cada um em um universo 
cujos critérios de ordenação eram díspares e flexíveis”33. Neste particular, 
cabe considerar que a perspectiva dos benefícios e autonomias conta-
giava, também, a população livre pobre da Capitania, influindo nos seus 
ânimos.34

Em segundo lugar, por em tal contexto generalizar-se o temor de 
uma sublevação dos escravos, a exemplo da ocorrida nas “Antilhas”35, 
em 1792, e da experiência baiana, de 1798, a qual nos parece ter surtido 
efeitos muito mais concretos no cotidiano de Minas Gerais, mobilizando 
suas elites políticas no sentido de aplacarem os diversos ensaios de insur-
reição que, naquele momento, pipocaram justamente no seio da população 
livre pobre. Capitaneados principalmente por elementos pardos da popu-
lação – que embora integrados econômica e socialmente, não puderam 
fugir ao “estigma da escravidão”, representando por isso um permanente 
risco de radicalização do processo político em curso –, estes movimentos 
ocorreram em diversos pontos de Minas36, engrossando o caldo das 
denúncias das inúmeras “desordens” perpetradas por homens “Vadios, 
ladrões e criminosos” que fazem das “mortes, roubos, assassínios, e toda a 
sorte de insultos (...) sua ocupação ordinária”.37

Assim como os “motivos de interesse” e o ideal de preservação e 
ampliação dos “benefícios” fundavam a recusa ao “despotismo”, os limites 
destas reivindicações estavam claramente dados pelo consensual desejo 
de preservação da ordem e do senso de distinção social. Nestes termos, 
aderiam ao referencial de pertencimento político mais geral – a “mesma 
família portuguesa” – identificando-se aos “vassalos Europeus” e, neste 
sentido, afastando tanto os excessos do “despotismo” – que poria em risco 
as próprias condições da unidade imperial -, quanto das “liberdades” de 
diversos níveis, que tensionavam a sociedade colonial.

 
II- 1808-1822: a politização das identidades 
O processo das formações identitárias, a partir de 1808, deve ser pensado 
à luz dos possíveis impactos que o deslocamento da sede do poder político 
imperial para a colônia americana teve sobre a “percepção que os homens 
da época tinham da adequação do Estado português ao novo equilíbrio 
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Basílio Teixeira de Saavedra, “Informação da 
Capitania de Minas”, de 30 de março de 1805. 
RAPM, 2:637-83, pp. 675-677.

28
Carla Simone Chamon. Festejos Imperiais: festas 
cívicas em Minas Gerais (1815-1845). Bragança 
Paulista: EDUSF, 2002, p. 68-80.

29
“Registro de Cartas do Governador Pedro Maria 
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outras autoridades da Capitania”, 19/dez/1807, 
APM, Seção Colonial, cód. 315, p. 42.

30
K. Maxwell, op. cit., p. 302.

31
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Estudo sobre Não-Proprietários de Escravos no 
Brasil. São Paulo: MGSP Editores, 1992, p. 93.

32
Marco Antonio Silveira. O Universo do Indistinto. 
Estado e Sociedade nas Minas Setecentistas 
(1735-1808). São Paulo: Hucitec, 1997.

33
Não é por outro motivo que em sua informação 
sobre as Minas, Saavedra reivindicava: “que uma 
Lei proibisse aos mulatos a sucessão legítima aos 
brancos, e que aqueles à maneira dos espúrios só 
obtivessem alimentos”; “que muitos deles fossem 
obrigados a se empregar nos ofícios, e nas artes 
liberais, para que costuma ter muita habilidade 
(...) e principalmente proibir que uns pretos pos-
sam ter outros em escravidão, nem uns mulatos 
a outros mulatos, e menos que mulatos sejam 
escravos de negros; em cujo artigo tem chegado 
o abuso a haver filhos que compram seus Pais, 
irmãos a irmãs, e que lhes não deixam gozar 
plena liberdade”. (Basílio Teixeira de Saavedra, 
“Informação da Capitania de Minas”, de 30 de 
março de 1805, op. cit.; Marco Antonio Silveira, 
op. cit., p. 139).

34
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Rodrigo de Sousa Coutinho, em 17 de Abril de 
1798, o Governador Bernardo José de Lorena 
referia-se a umas “petições (...) dos Homens 
Pardos e Pretos libertos desta Capitania”, rela-
tivas á concessão de sesmarias, alertando 
que o “grandíssimo excesso em número que 
levam Pardos e Pretos sobre os Brancos nesta 
Capitania, parece-me será muito prejudicial, se 
V. Majestade favorecer mais em geral àquela 
casta de gente, do que a tem já favorecido, pelas 
suas sábias e justíssimas Leis (…)”. (“Registro de 
Ofício do Governador Bernardo José de Lorena 
ao Ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho”, de 
17 de Abril de 1798. APM, Seção Colonial, Cód. 
276, p. 26v).

35
idem.

36
SG, CX 40, DOC 46, P. 1- Sobre insubordina-
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do Mato Dentro (região metalúrgica de Minas), 
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da Silva, de Vila Nova da Rainha. (1798).
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Grande do Sul de 09/12/1798”, APM, Fundo: 
Secretaria de Governo (SG) 41, doc 07. 
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entre suas diferentes partes”38. Além disso, a instalação da Corte no Rio 
de Janeiro impôs, inegavelmente, uma crescente complexidade da vida 
– econômica, política, social e cultural – que, afetando mais diretamente 
as províncias do Centro-Sul, instaurou novas abrangências no interior das 
quais as identidades foram construídas e politizadas.

Neste sentido, um primeiro ponto a ser considerado é o verdadeiro 
“entusiasmo” com o que as elites mineiras receberam a notícia da trans-
ferência da Corte para o Brasil, em 1808, registrado nas inúmeras corres-
pondências enviadas pelas Vilas da Capitania, nas quais fica claro o nexo 
estabelecido entre a regeneração da Monarquia e as potencialidades do 
Novo Mundo, cujo aproveitamento demandava a presença régia39.

Entretanto, embora esta geral expectativa induzisse o apoio imediato 
às políticas modernizadoras emanadas do poder central, fortalecendo 
aquele sentimento de “Patriotismo” pelo qual aderiam ao referencial de 
pertencimento político mais amplo – o Império – bem como a identidade 
de “Verdadeiros Portugueses”40, o que os diversos setores da elite mineira 
vislumbravam era, muito mais, a prosperidade da Capitania – quando 
não de regiões específicas -, embasados que estavam numa percepção 
fragmentada e geograficamente localizada da realidade colonial41. 
Progressivamente, consolidava-se o julgamento de que a melhor forma de 
concorrerem para o sucesso do Império era cuidando da prosperidade de 
suas partes42. 

Neste sentido, acreditamos, 1808 representou um marco no despertar 
destes homens “para os propósitos e medidas políticas que atingiam dire-
tamente a vida de vilas e arraiais onde moravam”, sem procurar ligá-los, 
necessariamente, “aos destinos do país como um todo”43. De outro modo, 
as “políticas pragmáticas” levadas a cabo pelo reinado joanino, com vistas 
a fixar as bases da Monarquia na nova sede do Império44, não surtiram o 
efeito de uniformizar as diversas partes da colônia e, tampouco, de Minas 
Gerais. 

Ao contrário, as Minas oitocentistas revelaram-se muito mais econo-
micamente diversificada e regionalmente diferenciada, contando pois, com 
um perfil econômico-demográfico dinâmico e diversificado45, que não só 
alterara o “tradicional equilíbrio político entre as capitanias”, estabelecendo 
uma “hierarquia entre espaços sociais que anteriormente se relacionavam 
horizontalmente”46, como, internamente às próprias Minas, aprofundara o 
processo de reordenamento dos pólos de poder47, inscrevendo as constru-
ções identitárias na múltipla e simultânea convivência de diversos níveis de 
pertencimento político48 e de novos valores e referenciais, que passariam a 
pautar o diálogo entre “centro(s) e periferia(s)”.49

Contudo, cabe sublinhar, o inegável entusiasmo com o qual foram 
recebidas as políticas fomentadas a partir de 1808 afetou, profundamente, 
os ânimos das elites mais diretamente beneficiadas, incutindo-lhes novos 
valores e referenciais que, embora num primeiro momento suscitassem 
vínculos com suas respectivas localidades, pautaram projetos e identidades 
que pesaram no forjamento da unidade, no momento da construção do 
Estado nacional brasileiro.

Além da “crença no progresso”, os ideais de “civilidade” e “espírito 
público”, adquiridos por meio do trabalho produtivo50, passaram a ser 
amplamente veiculados, interferindo na elaboração dos diagnósticos e na 
concepção das políticas. A associação, apesar de não ser inédita, ganhava 
concretude, implicando a mobilização de vários segmentos da sociedade 
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em torno da viabilização dos empreendimentos modernizadores51, vistos 
como “índices de progresso”, indispensáveis ao ingresso numa nova época 
de prosperidade, capaz de fazer da Capitania mineira uma das “mais 
interessantes dos Estados do Brasil”52. Este fora o referencial dos novos 
projetos e identidades a partir de então esboçados.

Não se deve ainda subestimar o fato de que esta maciça adesão à 
viabilização dos empreendimentos produtivos assumia nova dimensão, já 
que os limites das autonomias reivindicadas deixavam de ser fixados pela 
condição colonial.53. A nós, cabe frisar, se num primeiro momento estes 
diagnósticos desautorizavam qualquer medida restritiva das autonomias 
conquistadas progressivamente - dentre as quais as “interessantíssimas”54 
comunicações intra e inter-capitanias -, a rendição da obediência e fide-
lidade ao Soberano tornam-se indissociáveis de tais benefícios, em nome 
dos quais rogavam pela “conservação e prosperidade de todos os seus 
Reinos e Domínios nas quatro partes do Mundo”.55

Inscritas neste embate pela preservação e ampliação das autono-
mias adquiridas desde pelos menos 1792 e orientadas pelos novos valores 
e referenciais em curso, as identidades em gestação politizam-se no 
contexto mais imediato da Independência, revelando seus potenciais de 
suporte a atitudes e projetos políticos. 

Neste sentido, uma primeira questão que parece inquietar as elites 
mineiras, a partir de 1821, reside no fato de que, embora estas persistissem 
no projeto da união luso-brasileira sob o novo regime constitucional, o 
deslocamento da fonte de “legitimação do poder” para os representantes 
do povo implicava, já então, o rompimento do vínculo institucional entre 
os Reinos, colocando o Brasil em posição subordinada. Por isso, conforme 
defendido por Berbel, o novo contexto passou a exigir, por parte dos 
“brasileiros”, “uma elaboração sobre sua própria definição nacional”56.

Aqui, porém, contrariando a tese de que a “especificidade mineira” 
residira no papel da Província de “berço da unidade” e “liberdade” nacio-
nais - seja por aderir prontamente à opção pedrina, em 1822, seja por 
encampar um projeto liberal moderado externado na política nacional após 
1831 –, as profundas cisões entre os segmentos de suas elites, aguçadas e 
reorientadas pelos impactos do Constitucionalismo, recolocaram no centro 
do debate dois pólos básicos de questões, balizadores das tendências em 
jogo. 

Por um lado, a preocupação em preservar-se antigas autonomias, 
agora vislumbradas sob a perspectiva dos “legítimos direitos constitucio-
nais adquiridos”57, o que orientava a formação das alianças e contendas 
políticas no sentido de recusa ao genérico “despotismo”. Na verdade, este 
assumia diferentes significados – na medida em que também eram vários 
os níveis de autonomia defendidos -, sendo ora identificado à atuação dos 
elementos mais diretamente associados às forças do Antigo Regime (como 
era o caso do antigo Governador da Capitania e Presidente do Governo 
Provisório, D. Manoel de Portugal e Castro)58, ora às atitudes “recoloniza-
doras” das Cortes lisboetas59, ora à inércia absolutista de D. Pedro I60, ora, 
ainda, à atuação de potentados, que insistiam em reverter a situação no 
sentido de consolidar seus poderes locais.61 

Por outro lado, a fala das elites é consensual na denúncia dos “riscos 
da Anarquia”, expressão que aludia às camadas desajustadas econômica 
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reiro de 1822, in: RAPM, 1897, Vol. 2. 
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e socialmente – os “infinitos vadios, homens brancos, mestiços, pardos 
cabras e crioulos forros”62 – associadas aos temores de uma sublevação 
escrava, insuflada quer pela disseminação dos princípios liberais, quer pela 
própria atuação de membros da elite, patrocinadores da ação de cativos e 
forros contra seus oponentes políticos. 

No quadro da sociedade mineira da primeira metade do XIX, estas 
tensões repousavam, ainda, no já mencionado fato de haver um enorme 
contingente de pardos - livres e forros – os quais, já parcialmente contem-
plados pelas conquistas materiais em curso, passavam a demandar, 
também, um lugar na esfera da representação política. A este problema, as 
elites dominantes não puderam ser alheias devendo, por um lado, forjar o 
seu equacionamento, do qual dependia a própria construção do consenso 
social em torno dos projetos alternativos por elas encampados; por outro, 
acomodar estas demandas preservando um senso de identidade fincado na 
distinção social e racial.63 

Os extremos da Anarquia e do Despotismo converteram-se, assim, 
nos principais balizadores da atuação das elites mineiras, bem como de 
suas construções identitárias, entre 1820 e 1822. Era, em outros termos, 
por negação a ambas as possibilidades que, progressivamente, aderiram à 
opção pela Monarquia Constitucional na figura de D. Pedro, reconhecendo-
se como “brasileiros”, termo que não excluía, num primeiro momento, o 
sentimento de pertencimento político à Grande família lusitana, mas que 
politizava-se pela adesão à “causa do Brasil”, expressa inicialmente na 
defesa da “paridade de direitos entre os Reinos”, passando, após Setembro 
de 1822, à adesão à Independência e unidade do novo Império Brasílico.

Adesão, contudo, matizada pelas clivagens de classe, vínculos étnicos 
e realidades materiais e sociais distintas que caracterizaram as Minas oito-
centistas, diluindo qualquer possibilidade de uma imediata e consensual 
aliança entre as esferas de poder locais e regionais ao centro político do 
novo Império, sob o signo de uma identidade pretensamente nacional.

Expressivas desta “diversidade”, que permeou o forjamento da 
precária “unidade” das elites mineiras, no momento da Independência, são 
as diferentes manifestações ocorridas nas Vilas percorridas por D. Pedro 
I, durante sua viagem à Província, entre março e abril de 1822. Suposta-
mente empreendida com o objetivo de aplacar os ânimos autonomistas da 
Junta ouropretana64 – que destoavam do “adesismo” dos políticos trans-
feridos para a órbita do poder central – e instigada pelos diversos apelos 
das Câmaras, expondo os receios dos males que adviriam se se continuasse 
“o atual Governo Provisório no seu violento modo de proceder”65 – o que 
revela dissidências entre os poderes locais e esta primeira forma de poder 
provincial -, a viagem pedrina a Minas sinalizou com as múltiplas possibi-
lidades de ruptura do sistema luso-brasileiro, bem como com a polissêmica 
idéia de “liberdade”, embutida nos princípios constitucionais. 

A historiografia tem sido menos atenta a esta dimensão das diversi-
dades em causa, acostumando-se a confrontar o radicalismo da Junta ao 
pronto adesismo à opção pedrina, manifesto por aquelas Vilas mais direta-
mente articuladas pelo comércio e pela política ao Rio. De fato, o interesse 
de proprietários ligados à economia agrário-mercantil do Sul mineiro foi 
um dos elementos que pesou no sentido de defenderem a fixação de uma 
instância do poder central no Reino americano e, num segundo momento, 
a própria ruptura com Portugal, maneira pela qual almejavam preservar a 
autonomia material e galgar projeção política66.
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Além do status conferido aos proprietários contemplados pela visita 
do Príncipe67, esta era, geralmente, regada por benfeitorias e outras 
intervenções sobre questões que afetavam diretamente os interesses dos 
proprietários - mandando abrir estradas para viabilizar o comércio, fazendo 
concessão de terras68, bem como mandando soltar escravos presos “sem 
legítima razão”69 -, sem contar ainda os agraciamentos com cargos e 
promoções70. Tratava-se, em outros termos, de práticas reveladoras do 
sentido de negociação assumido pela construção da unidade, que aten-
diam às próprias expectativas e reivindicações das diversas Vilas71.

Patrocinada pelas Câmaras municipais, esta forma de estabelecimento 
do novo “pacto político” preservava modos consagrados de exercício do 
poder local – e, portanto, da própria força e autonomia de suas elites -, 
“evitando o surgimento de alguma outra instituição ou modo de repre-
sentação que dilatassem o sentido da legitimidade e, no limite, da liber-
dade”72. 

Mas a adesão comportou sentidos outros73, e nem sempre foi a clave 
sobre a qual processou-se a ruptura luso-brasileira74. Mesmo entre as Vilas 
mais diretamente interessadas na fixação de um centro do poder executivo 
no Brasil, variaram os termos do novo pacto estabelecido. Se por um lado, 
a firmação da soberania de D. Pedro passava pelo seu reconhecimento 
como “Digno Sustentáculo do Sistema Constitucional”75 – noção esta em 
grande medida imposta pela sociedade civil ao Príncipe76 -, por outro, o 
sentido emprestado a esta legitimidade era ambíguo, comportando dife-
rentes concepções da relação entre sociedade e poder real, bem como 
práticas diversas que, em última instância, viabilizaram a momentânea 
conciliação entre as elites mineiras.

É assim que, à idéia de que os “gloriosos e bem reconhecidos títulos 
de Libertador e Restaurador do Brasil” provinham do reconhecimento e 
dos “sentimentos generosos de todo o Povo deste termo” - presente na 
Representação da Câmara de São João Del Rei77 – contrastava o apego 
à tradição dinástica, ao costume e a uma concepção do poder própria ao 
Antigo Regime, conforme os termos do documento barbacenense, no qual 
o protesto à retirada da “Adorada Pessoa de Vossa Alteza Real” do Brasil 
era feito em nome da impossibilidade de “ver à testa do seu Governo, de 
qualquer maneira que ele for organizado, outro indivíduo que não seja um 
descendente da Dinastia, que há tantos séculos ocupa o Trono Português 
(...) uma personagem, a quem estejam acostumados a obedecer”.78 

A idéia da obediência fundada no costume - impondo por isso a 
figura de um governo identificado como “familiar” – sugere o emba-
samento de um projeto de Estado Dinástico, concebido pela esfera dos 
poderes locais. Por outro lado, revela o quanto a autoridade permanecia 
fincada na pessoa do Governante, visto como portador de “transcendentes 
qualidades”79, cujo poder emerge como natural, prescindindo do consen-
timento da sociedade. Por fim, cabe lembrar que as práticas e valores 
arraigados ao Antigo Regime manifestaram-se, amplamente, nas diversas 
representações simbólicas do poder, promovidas pelas Câmaras na ocasião 
das “festas de entrada” de D. Pedro nas Vilas mineiras.80

Nos termos propostos por Chiaramonte, esta diversificada forma pela 
qual forjou-se momentaneamente a adesão das elites mineiras à ruptura 
com Portugal, sob a figura pedrina, esgarça o quanto no processo de 
formação do Estado e da Nação brasileiros, os antigos valores, referenciais 
e identidades políticas sobreviveram, dando mesmo legitimidade às formas 
modernas.
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1973.
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“Portaria”, de 11 de Abril de 1822, in: RAPM, ano 
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Desdobramentos da pesquisa.
Este mesmo enfoque tem orientado nossa ainda incipiente investigação 
para o período do Primeiro Reinado, conjuntura na qual se visa perceber 
o esboço das identidades de tipo nacional, num contexto marcado pelas 
diversidades assinaladas, convivendo com a intensa difusão de novos 
valores e referenciais pretensamente unificadores. Tal situação impunha às 
elites mineiras uma inevitável – embora não uníssona – percepção do novo 
que despontava com a Independência, levando-as a atuarem de forma a 
moldá-lo segundo seus interesses81. 

Especificamente, trata-se do momento no qual a elite liberal 
moderada mineira, construindo-se como classe, iniciou o processo de 
convencimento da população acerca de seus ideais, valores e projetos 
políticos específicos, apresentando-os como comuns a toda sociedade e, 
neste sentido, forjando a imagem de Minas como “berço da unidade” e 
do “patriotismo” nacional82. Processo, por sua vez, incapaz de disfarçar 
as ambigüidades sustentadas por esta própria elite, na medida em que 
buscava compatibilizar o acesso ao governo central, com o controle sobre 
os negócios provinciais e locais. O Universal – jornal de cunho liberal, 
editado entre 1825 e 1842, tendo como redator Bernardo Pereira de 
Vasconcellos - nutriu, neste sentido, calorosas polêmicas, indicadoras do 
peso que questões particulares às elites provinciais mereceram no arranjo 
político-institucional por elas arquitetado, bem como a recepção de 
medidas emanadas das esferas do poder central, no âmbito da Província.

Além da consideração dos diferentes espaços de debate das elites 
mineiras, para o período assinalado, a constatação das múltiplas realidades 
micro-regionais que conviveram nas Minas Gerais sugere como promissor 
caminho da pesquisa a seleção de algumas Vilas, expressivas de perfis 
econômicos e demográficos contrastantes, integrantes da diversidade assi-
nalada83. 

Sob tal enfoque, pretende-se averiguar de que modo o envolvimento 
em atividades extremamente diversificadas e dinâmicas, bem como os dife-
rentes graus de acesso ao poder que o mesmo viabilizava, interferiu nos 
ideais, valores e referenciais políticos das elites contempladas, orientando 
as identidades em construção. Além disso, acreditamos que tal recorte 
possibilitará a comprovação de hipótese aventada no decorrer da pesquisa, 
qual seja, a de que a vida política da Província não gravitou uniforme-
mente em torno de um centro de poder sediado na Capital – Ouro Preto 
– havendo, em determinadas situações, vínculos muito mais intensos 
seja com o Rio de Janeiro, seja com outras Vilas mineiras intermediárias 
nas relações comerciais com a Corte, seja ainda com outras Províncias 
limítrofes. Tudo isso, desenvolvendo novos elos e identidades com as 
realidades específicas, tecendo uma complexa e dinâmica rede de compro-
missos entre centros e periferias, no interior da qual forjaram-se as possi-
bilidades de conciliação e unidade. 

82
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Resumo
A pesquisa aqui apresentada é parte de um projeto coletivo de iniciação 
científica que tem por tema central o papel desempenhado pelas câmaras 
municipais no processo de Independência do Brasil. As câmaras de diversas 
províncias são entendidas como importantes bases institucionais da dinâmica 
política, de que resultam a constitucionalização da monarquia portuguesa, a 
Independência e a fundação do Império do Brasil. Este informe expõe as ques-
tões centrais, os caminhos percorridos e os objetivos do projeto, bem como 
os da pesquisa individual referente, especificamente, às câmaras das vilas e 
cidades das províncias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Abstract 
The project hereby introduced is part of an undergraduate group research 
project whose central subject is the role played by the municipal coun-
cils during the process of Brazilian Independence. The councils of various 
provinces are understood as important institutional foundations in the 
political dynamics which resulted in the shift of the Portuguese Monarchy 
into a constitutional form of government, the Independence of Brazil and 
the formation of the Brazilian Empire. This report aims to present the chief 
purposes, problems and stages of this group research as well as the individual 
project dealing specifically the local councils of Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso.
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A pesquisa coletiva, na qual este trabalho se insere, tem por objeto a 
atuação das câmaras municipais de diversas províncias, como uma das bases 
institucionais da dinâmica política que, a partir de 1820, com a Revolução 
do Porto, iria desdobrar-se em todo o Reino do Brasil. O grupo, formado no 
início de 2004, conta hoje com cinco bolsistas de iniciação científica, cada 
um responsável pela investigação das câmaras de uma ou mais províncias1. 
Nesta pesquisa individual, são estudadas as 21 vilas e cidades então exis-
tentes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O trabalho está inserido ainda 
no Projeto Temático “A fundação do Estado e da nação brasileiros (c.1780- 
c.1850)2”. 

Com aproximadamente um ano de atividades, do total previsto de dois 
anos e meio, o desenvolvimento da pesquisa pode ser dividido em três fases, 
ainda que imbricadas. Inicialmente, foram estabelecidos, além do tema, os 
problemas centrais, as referências teórico-metodológicas, os objetivos e o 
plano de trabalho. A preparação de projetos individuais, a partir da pesquisa 
bibliográfica geral e específica e a discussão de todo o grupo em torno de 
cada um desses projetos constituíram as principais atividades nesta primeira 
fase. Em seguida, os integrantes do grupo passaram a trabalhar, também 
por meio de pesquisa bibliográfica, seus respectivos recortes espaciais. O 
objetivo desta fase era o de aprofundar o conhecimento das províncias 
estudadas, não apenas na esfera política, para que, então, fossem constru-
ídos instrumentos de pesquisa (cronologias, mapas, tabelas demográficas, 
listagens da documentação e da bibliografia existentes) que poderiam ser 
utilizados a seguir. Por fim, a pesquisa documental e a análise bibliográfica 
específica permitirão a redação final do trabalho, a principal atividade do 
próximo ano.

O recorte espacial adotado para o projeto coletivo é o Reino do Brasil, 
sendo que a divisão do trabalho inclui nove províncias. As balizas cronoló-
gicas são específicas para cada região, podendo variar conforme a duração 
da crise política em cada situação concreta. O recorte desta pesquisa indi-
vidual têm início com os primeiros desdobramentos da Revolução do Porto 
(juramentos à Constituição por fazer, destituição de governadores, formação 
de Juntas, eleições para deputados) e término com a relativa estabilidade 
das províncias em questão (e com o fim da dualidade administrativa em 
Goiás e Mato Grosso), o juramento da Constituição de 1824 e a posse dos 
primeiros presidentes de província, em 1824 (Minas Gerais e Goiás) e 1825 
(Mato Grosso).

A delimitação do objeto, da bibliografia e da documentação
As câmaras municipais tiveram uma atuação intensa nos processos que 
marcaram, de diferentes formas, os desdobramentos da Revolução do Porto, 
em cada província do Reino do Brasil: prestaram adesão à Constituição da 
Nação Portuguesa que fariam as Cortes; tomaram parte nos conflitos polí-
ticos (denúncia e destituição de governadores, confrontos com as juntas 
governativas); participaram da eleição dos deputados para as Cortes e dos 
membros das juntas de governo, assim como de sua própria instalação; 
comunicaram-se com o Príncipe Regente, ora manifestando apoio e adesão, 
ora discordando deste; prestaram, também, pessoalmente homenagens ao 
soberano na Corte ou em suas “viagens de adesão”; publicaram e juraram 
– ou, em alguns casos, pelo contrário, se opuseram – à Constituição outor-
gada pelo Imperador em 1824. 3

A importância da atuação política das câmaras municipais nessa crise 
política é, geralmente, explicada tanto por serem essas instituições tradi-
cionais da prática política, com uma importante experiência de negocia-
ções e conflitos com os poderes metropolitanos, quanto por representarem 
setores sociais mais amplos, se comparadas a demais instituições da época4. 

1

Os demais integrantes e seus respectivos recor-
tes são: Bruno Fabris Estefanes (Grão Pará), 
Fernanda da Silva Ramos (São Paulo), Mainá 
Pereira Prada Rodrigues (Rio Grande de São 
Pedro) e Maria Inês Panzoldo de Carvalho (Rio 
de Janeiro e Espírito Santo). Participaram tam-
bém do grupo Julia Relva Basso e Andréa Paula 
Placitte.

2

O projeto, financiado pela FAPESP, foi iniciado 
no primeiro semestre de 2004 e conta com os 
sub-projetos “Nação e Identidades” e “Estado e 
Soberania”, no qual se inclui esta pesquisa.

3

Para um panorama geral da “adesão do Brasil 
ao apelo constitucional”, em que estão pre-
sentes as Câmaras em diversos momentos, ver 
Márcia Regina Berbel. A Nação como Artefato 
- Deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas 
– 1821 1822. São Paulo: Hucitec, 1999, espe-
cialmente o capítulo 2. Para outro panorama 
geral, o da “adesão das Câmaras à figura do 
Imperador”, conferir Iara Lis Carvalho Souza 
Revista Brasileira de História. São Paulo, nº 36, 
vol.18, 1998. Sobre a publicação e o juramento, 
pelas Câmaras, da constituição de 1824, João 
Armitage. História do Brasil. São Paulo: EDUSP; 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1981.p. 87. Também 
há diversas referências em obras gerais sobre 
o processo de Independência, como a de José 
Honório Rodrigues. Independência: Revolução 
e Contra-Revolução. Vol. 1: A evolução políti-
ca. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. Porém, 
como a diversidade é uma característica funda-
mental do próprio processo, algumas das situ-
ações citadas são específicas a certas provín-
cias. Sobre as dinâmicas políticas provinciais, a 
segunda parte - “Das Independências” - Carlos 
Guilherme Mota. 1822: Dimensões. São Paulo: 
Perspectiva, 1972; as comunicações das mesas 
dedicadas à “Independência nas partes do Brasil” 
no Seminário Internacional Independência 
do Brasil: História e Historiografia, realiza-
do em 2003 e ainda não publicado; e o volu-
me “Dispersão e Unidade”, Sérgio Buarque de 
Holanda. História Geral da Civilização Brasileira,. 
tomo II – O Brasil Monárquico, vol.2. São Paulo: 
Difel,1962.

4

Por exemplo, para Caio Prado Jr é a “forma 
popular com que se constituem e funcionam 
[...] a origem da força com que contarão mais 
tarde as Câmaras para agir efetivamente, como 
de fato agiram, e intervir muitas vezes decisi-
vamente, nos sucessos da constitucionalização, 
independência e fundação do Império. Será o 
único órgão da administração que na derrocada 
geral das instituições coloniais, sobreviverá com 
todo seu poder, quiçá até engrandecido.” Caio 
Prado Jr. Formação do Brasil Contemporâneo 
(Colônia). 14a edição, São Paulo: Brasiliense, 
1972, p. 319. Recentemente, Iara Lis Carvalho 
Souza. op. cit. e Denis Bernardes trataram do 
problema, este último em sua comunicação 
no Seminário Internacional Independência do 
Brasil: História e Historiografia, realizado em 
2003 e ainda não publicado.
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Compreender questões como essas torna-se relevante não apenas para a 
história política da Independência – e, nesse sentido, parte importante do 
conhecimento sobre a formação do Estado e da nação brasileiros-, mas 
também para a história das câmaras como instituições político-administra-
tivas. Estudos semelhantes têm enriquecido o conhecimento sobre aspectos 
políticos e institucionais da colonização, pouco pesquisados anteriormente5. 
Contudo, o período crítico de que resulta a Independência não foi ainda 
abordado por esta historiografia.

A possibilidade de esta pesquisa contribuir para o estudo das câmaras 
como instituições político-administrativas não significa, entretanto, que 
este seja o foco do trabalho. Essas instituições estão sendo investigadas 
na medida em que se envolvem na dinâmica política de que resultam a 
constitucionalização da monarquia portuguesa, a Independência política 
do Brasil e a fundação do Império. Ou seja, é em sua atuação política – que 
abrange apenas uma parte das atribuições das câmaras – que se situam os 
problemas, as trajetórias e as hipóteses de pesquisa que serão apresentados 
neste informe, e a esfera administrativa (econômica, jurídica, fiscal) apenas 
tem importância desde que ajude a explicá-la.

Se a atuação política das câmaras é o objeto da pesquisa, os 
problemas centrais se referem, mais especificamente, a uma série de rela-
ções cujas bases institucionais fundamentais foram câmaras municipais de 
diversas partes do Reino do Brasil. Tais relações são aquelas que se mate-
rializaram em inúmeras representações remetidas à Corte entre os anos 
de 1822 e 1823 e que, embora muito diversas entre si, tinham em comum 
declarações de adesão à Independência política em relação a Portugal e à 
Aclamação de D. Pedro como Imperador do Brasil. A escolha por centrar a 
pesquisa nestas relações é justificada por sua importância para a compre-
ensão do processo de Independência, da construção do projeto político do 
Império e da natureza do poder no Primeiro Reinado.

As comunicações de adesão foram, em parte, publicadas em uma 
edição conjunta do Conselho Federal de Cultura e do Arquivo Nacional6. No 
caso das províncias de Goiás e Mato Grosso7, não foram encontradas outras 
publicações específicas. Existem lacunas relevantes, inclusive em relação a 
províncias inteiras, na publicação do Arquivo Nacional. E mesmo nos casos 
em que foram incluídos documentos de todas, ou quase todas, as vilas 
– situação de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso8 -, a consulta aos arquivos 
revelou ser esta somente uma pequena parte do material que documenta a 
atuação das Câmaras na dinâmica política de que resulta a Independência9. 
Assim, outras fontes primárias – publicadas ou não – devem ser consultadas 
posteriormente, do que deve resultar uma maior compreensão do processo , 
mas também do significado destas lacunas.

A pesquisa está centrada, portanto, em um conjunto de relações, com 
um corpus documental já delimitado e problemas específicos que orien-
tarão sua análise. Para apresentar as principais questões, os caminhos para 
sua compreensão e as hipóteses trabalhadas, dois conjuntos de problemas 
serão agora relacionados. O primeiro se refere à busca, por setores políticos 
da Corte, de uma articulação com as câmaras municipais. O segundo, às 
próprias adesões: quantas e quais foram as câmaras que aderiram e por 
quê, em cada caso concreto, o fizeram ou deixaram de fazer.  Um terceiro 
conjunto de problemas, que se refere à importância política das adesões 
como um todo, deve ainda ser formulado futuramente para que se possa 
indicar outros caminhos para a pesquisa.

Problemas e trajetórias de pesquisa
As manifestações das câmaras junto ao poder central, por ocasião de acon-
tecimentos que consideravam importantes, eram parte da cultura política 

5

Em especial nas últimas duas décadas, a história 
político-administrativa da colonização deixou 
de ser tarefa quase exclusiva de brasilianistas 
como Charles Boxer, Russel-Wood e Stuart B. 
Schwartz. Para as câmaras municipais coloniais, 
Maria Fernanda Baptista Bicalho. “As Câmaras 
ultramarinas e o governo do Império”. In: João 
Fragoso; Maria Fernanda Baptista Bicalho; Maria 
de Fátima Silva Gouvêa (orgs.). O Antigo Regime 
nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa 
(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. Charles Boxer. “Conselhos muni-
cipais e irmãos de caridade” in O império maríti-
mo português. São Paulo: Companhia das Letras, 
2002. John Russell Wood. “O Governo Local na 
América Portuguesa: um estudo de divergência 
cultural”. Revista de História. São Paulo, vol. LV, 
ano XXVIII, 1977, p. 25-79.

6

As Câmaras Municipais e a Independência. 2 
vols. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 
Arquivo Nacional, 1973.

7

Para as Câmaras de Minas Gerais, “Memórias 
Municipais”. Revista do Arquivo Público Mineiro. 
1896, vol. 1, 1ª parte. Citado por Ana Rosa 
Cloclet da Silva. “Identidades em Construção. O 
processo de politização de identidades coletivas 
em Minas Gerais, de 1792 a 1831.” Relatório I 
do projeto de pós-doutorado. Abril de 2004. Esta 
documentação ainda não foi consultada para a 
pesquisa.

8

Ao que parece, a única vila destas províncias que 
não conta com documentos publicados é Jacuí, 
em Minas Gerais. A dúvida quanto a outras 
lacunas se deve à dificuldade em saber, até o 
momento, se houve mais de uma câmara “inte-
rina” funcionando simultaneamente no Norte 
de Goiás.

9

O corpus documental relativo a Mato Grosso 
pôde ser ampliado com as pesquisas realizadas 
em julho de 2004 no Arquivo Publico de Mato 
Grosso (APMT). Com o material emprestado pelo 
Projeto Temático, foram feitas cerca de 600 digi-
talizações, incluindo, além da documentação 
manuscrita e impressa, algumas publicações do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso 
(IHGMT).
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que orientava suas práticas. Assim como se manifestaram quando infor-
madas da Aclamação de D. Pedro como Imperador, diversas municipalidades 
o fizeram em outros momentos importantes, como a chegada da família 
real, em 1808; a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, 
em 1815; a coroação de D. João VI, em 1816; a partida do monarca, em 
1821; e o “Fico” de D. Pedro, em janeiro de 1822. Porém, as manifestações 
de adesão à Independência e ao projeto imperial parecem ter sido também 
respostas à busca de articulação por parte de grupos políticos na Corte.

Para José Honório Rodrigues, a articulação das adesões e a forma 
como seriam expressas teriam sido objeto de disputa entre projetos 
distintos. Por um lado, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro inclui, em 
uma circular enviada a diversas outras câmaras, a condição de o Impe-
rador prestar “previamente um juramento solene de jurar, guardar, manter, 
e defender a Constituição, que fizer a Assembléia Geral, Constituinte e 
Legislativa Brazílica”10, o que seria uma garantia de respeito à Constituição 
após a ruptura com as Cortes. Por outro, para o projeto de José Bonifácio, a 
aclamação das Câmaras, sem representação nacional, seria uma “forma hábil 
de conciliar a exigência liberal da aclamação e os direitos dinásticos”11. Para 
este, portanto, “era preciso anular a cláusula que já começara a aparecer nas 
atas das outras Câmaras provinciais”, o que consegue, a 10 de outubro de 
1822, dois dias antes da Aclamação12.

Não sabemos, no atual estágio da pesquisa, quais câmaras receberam 
a circular, nem em que proporção foram incluídas em suas manifestações 
a condição do juramento prévio13. Quanto às vilas de Goiás e Mato Grosso 
não há referências na documentação publicada que atestem o recebimento. 
O que sabemos é que o documento remetido a Taubaté não foi o único 
a incluí-la, e que houve casos, em vilas de Minas Gerais, em que se fez a 
Aclamação na forma proposta pelo documento14. Como se nota, há mais 
dúvidas do que certezas quanto a estas relações entre a Câmara do Rio de 
Janeiro, as demais câmaras do Reino e o ministro José Bonifácio. O certo é 
que não é possível uma boa compreensão das adesões sem o mapeamento 
destas relações.

O segundo conjunto de problemas a ser trabalhado exige também um 
sólido conhecimento sobre cada município das províncias estudadas. Isso 
porque não basta saber em que proporção as câmaras municipais aderiram 
ao projeto imperial, mas também os interesses e aspirações que expres-
sava, em cada caso concreto, a decisão de aderir ou não a este projeto e as 
demandas apresentadas – explícita ou implicitamente – no momento da 
adesão.

As manifestações das câmaras não representam apenas respostas 
a projetos políticos articulados na Corte ou, ainda, a reiteração de uma 
prática política tradicional. Elas representam também os interesses e as 
aspirações de setores sociais específicos de municipalidades localizadas em 
regiões muito diferentes entre si. Diferentes na escala humana que repre-
sentavam; na posição em relação a um sistema de centros e periferias; na 
inserção econômica e nas tramas de interesses daí estabelecidas; nas forma-
ções societárias resultantes de processos de colonização desiguais, apesar da 
condição colonial comum; na experiência política acumulada pelos grupos 
que agora se faziam representar pelas Câmaras. A diversidade presente em 
todas essas variáveis torna seu domínio imprescindível para a boa compre-
ensão dos problemas colocados. Desconsiderá-la seria conferir autonomia à 
esfera política, o que resultaria em uma explicação simples e linear, mas que 
teria por objeto outra coisa que não a realidade. 

Além das múltiplas formações societárias existentes no Reino do 
Brasil, os grupos que se faziam representar nas câmaras estavam inseridos 

10

“Officio da Camara do Rio de Janeiro á Camara 
da Villa de Taubaté communicando a resolução 
de fazer acclamar D. Pedro Imperador do Brasil”. 
Rio de Janeiro, em Vereação extraordinária de 
17 de setembro de 1822. In: Documentos para 
a História da Independência, vol. I, pp. 400-
401. O documento foi encontrado na Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro por Maria Inês 
Panzoldo de Carvalho, a quem agradeço pela 
indicação e fornecimento de sua transcrição.

11

José Honório Rodrigues. op. cit. p. 261.

12

Idem. pp. 263-264. Em 17 de janeiro de 1823, 
a Câmara de Mariana informa a José Bonifácio 
a reunião realizada no mesmo dia “a fim de 
retratar-se a exótica Cláusula inserta na Ata 
da Aclamação de Sua Majestade o Imperador”. 
A reunião foi marcada após o recebimento 
do Ofício em que Bonifácio exige a “retrata-
ção da cláusula inserta no Auto de Aclamação 
de Sua Majestade Imperial, que pretendia do 
Mesmo Senhor o prévio juramento de guardar 
uma Constituição”. As Câmaras Municipais e a 
Independência. op. cit. Volume 2. docs 235 e 
236. pp. 167-168. 

13

Segundo José Honório Rodrigues, “só as provín-
cias do Rio de Janeiro e de São Paulo retrataram 
a cláusula do juramento prévio”. op. cit. p. 280.

14

Por exemplo, na Ata de vereação de 7 de outu-
bro de 1822, na Vila de São Bento de Tamanduá 
em Minas Gerais: “acordaram [o Juiz presiden-
tes, os ex-vereadores e o ex-procurador] em 
abrir um ofício acompanhado de Instruções 
que mandaram registrar, vindas do Senado da 
Câmara do Rio de Janeiro, e como seu obje-
to seja a ratificação do povo desta Vila para a 
aclamação do Senhor Dom Pedro de Alcântara, 
Primeiro Imperador Constitucional do Brasil, 
jurando previamente a mesma Constituição [...] 
foram todos de unânime sentimento que desde 
já se principiasse a manifestar o júbilo e prazer 
do Povo desta Vila [...]”.As Câmaras Municipais 
e a Independência. op. cit. Volume 2. doc. 208a. 
p. 131.
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nessas formações de maneira diversa. Se essas instituições não representam 
os interesses e as aspirações de todos os habitantes do município, esse não 
é um problema que se pode resolver apenas com o uso de expressões como 
“elites”, ou “elites políticas” - termos que tendem a encobrir a enorme diver-
sidade social entre as regiões do Reino ou mesmo dentro de cada região15. 
Além disso, durante esta crise política, o espaço da câmara foi, por vezes, 
ampliado, como em Vila Rica, onde a 10 de julho de 1822, quando foram 
reunidas 250 pessoas para discutir e assinar uma representação ao Príncipe 
Regente. A reunião teve de ser remarcada, pois já era tarde e ainda havia 
muitas divergências 16. Esse episódio evidencia não só a abertura do espaço 
político da câmara, como também o fato de que a forma e o conteúdo das 
adesões, por vezes, resultavam de debates bastante intensos. 

As câmaras municipais foram os principais espaços da prática política 
local no período colonial. Elas eram as bases institucionais de negociação 
com a metrópole17, - mas exerciam também um papel primordial nas nego-
ciações e nos conflitos locais. Essas práticas permitiram o acúmulo de expe-
riência política, de formas distintas, nas vilas e cidades de diversas regiões 
da América Portuguesa. Assim, faz-se relevante conhecer o histórico político 
dessas vilas e cidades, tanto porque esta experiência orienta as práticas dos 
homens, quanto porque a partir delas formaram-se identidades coloniais 
que, quando politizadas em meio à crise, tornam-se uma variável funda-
mental para entender o sentido da ação política18.

Igualmente importante é conhecer a inserção das províncias e de 
cada uma de suas vilas nas estruturas de poder do Império português e 
as mudanças em meio à crise estudada. Os domínios dos Bragança eram 
constituídos por espaços organizados, hierarquicamente, em um sistema 
de centros e periferias, construído e reordenado durante a colonização e 
subvertido radicalmente em 180819. Ao mesmo tempo, outras relações, 
de natureza econômica, formaram tramas de interesses que nem sempre 
seguiam os mesmos sentidos que os das rotas administrativas. 

Além da diversidade resultante do processo de colonização portuguesa 
na América, cada uma dessas regiões vivia dinâmicas políticas próprias, 
ainda que estivessem relacionadas entre si e articuladas pelos centros 
dinâmicos de Lisboa e do Rio de Janeiro. Problemas que não eram cruciais 
do ponto de vista da Corte estavam, muitas vezes, entre as maiores preo-
cupações dos setores sociais envolvidos nas dinâmicas políticas locais e 
provinciais. Ou seja, questões que não estavam entre os maiores dilemas dos 
poderes centrais – por exemplo, como decidir qual seria a legítima capital 
da província de Mato Grosso20 ou como solucionar a divisão da província 
de Goiás, com a reunificação ou a legitimação do desmembramento do 
Norte21 -, para os setores sociais que se faziam representar pela câmara da 
“Cidade Capital”22 de Mato Grosso ou da “Vila Interina de Natividade” 23, 
no Norte de Goiás, eram de suma importância. O domínio das dinâmicas 
políticas provinciais, certamente, trará elementos para tornar inteligível um 
processo marcado pela diversidade. A produção historiográfica de univer-
sidades e institutos históricos, especialmente dos estados de Minas Gerais, 
Goiás, Tocantins e Mato Grosso, precisa ser consultada para que se supere as 
lacunas da produção mais conhecida sobre o processo de Independência.

 As manifestações das câmaras não são diversas apenas por apre-
sentarem demandas locais, mas também na percepção dos significados da 
própria adesão e do projeto do futuro a que se referia. A compreensão desta 
diversidade passa, ainda, pela consciência da crise que caracteriza o período. 
Crise esta que se manifesta na “extraordinária provisoriedade das formas 
e significados [...], o que se estende tanto à noção de Estado quanto à de 
nação”, sendo que “das diferentes percepções resultam múltiplos projetos 
políticos”24. Se ao aderirem ao projeto imperial, grupos sociais de diversas 

15

Sobre a atuação política de diferentes elites em 
Pernambuco, mas também importante para pen-
sar outras regiões, Evaldo Cabral de Mello. “O des-
compasso” in: Evaldo Cabral de Mello. A Ferida de 
Narciso: ensaio de história regional. Coordenador 
Lourenço Dantas Mota. São Paulo: SENAC, 2001. 
pp. 69-90.

16

As Câmaras Municipais e a Independência. op. cit. 
Volume 2. doc 248. p. 212.

17

Maria Fernanda Baptista Bicalho. op. cit. Também 
Roberta Giannubilo Stumpf. Filhos das Minas, 
americanos e portugueses: Identidades coletivas 
na Capitania das Minas Gerais (1763 – 1792). 
Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, 2001. 

18

A respeito da relação entre conflitos e iden-
tidades coloniais, Luciano de A Figueiredo. “O 
Império em Apuros: notas para o estudo das alte-
rações ultramarinas e das práticas políticas no 
império colonial português, séculos XVII e XVIII”. 
In: Júnia F. Furtado (org.). Diálogos Oceânicos. 
Minas Gerais e as novas abordagens para uma 
História do Império Ultramarino Português. Belo 
Horizonte: Editoda da UFMG, 2001, pp. 197-
254. Sobre as identidades políticas no período 
da Independência, István Jancsó & João Paulo G. 
Pimenta. “Peças de um mosaico ou apontamen-
tos para o estudo da emergência da identidade 
nacional brasileira”. In: Carlos Guilherme Mota 
(org.). Viagem Incompleta: a experiência brasilei-
ra (1500-2000). Formação: Histórias. São Paulo: 
SENAC, 2000.

19

Sobre as estruturas de poder na América 
Portuguesa, Graça Salgado (coord.). Fiscais e 
meirinhos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
Para as mudanças no ordenamento político-ins-
titucional depois de 1808 , Maria de Fátima Silva 
Gouvêa. As bases institucionais da construção 
da unidade. Administração e governabilidade no 
período joanino (1808-1821). Texto apresenta-
do no Seminário Internacional Independência do 
Brasil: História e Historiografia. 2003.
Uma interpretação do processo de colonização na 
perspectiva de um sistema de centros e periferias 
está em A. J. Russel-wood. “Centros e periferias 
no mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808”. Revista 
Brasileira de História, vol. 18, nº 36, 1998.

20

Enquanto participavam de uma dinâmica polí-
tica que atingia todo o Reino, duas cidades, 
uma vila recém-criada e um distrito chegaram a 
disputar ao mesmo tempo a condição de capi-
tal da Província. Romyr Conde Garcia. Mato 
Grosso (1800-1840): Crise e Estagnação do 
Projeto Colonial. Tese de doutorado. São Paulo, 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, 2003.

21

A Comarca de São João das Duas Barras, no 
Norte de Goiás manteve-se separada do gover-
no da capital, Vila Boa, entre setembro de 1821 
e abril de 1823. Os partidários do desmembra-
mento tentaram legitimá-lo, primeiro junto às 
Cortes através de seu deputado eleito e depois 
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regiões celebraram “um novo contrato social que fundava o Brasil como 
corpo político autônomo”25, esses grupos tinham diferentes percepções 
tanto da natureza deste pacto, quanto do que seria a nova ordem que se 
estava construindo e, ainda, de como viriam a se inserir.

Se nos restringirmos às situações em que houve a adesão, temos, em 
um dos extremos, os vereadores do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, 
para quem a nova ordem era a “Independência, e Liberdade pela Consti-
tuição, debaixo de uma Monarquia Constitucional”26, e o pacto implicava a 
condição de o Imperador jurar respeito à Constituição por fazer; e, no outro, 
os “fiéis vassalos” da cidade de Mato Grosso que sequer mencionam a Cons-
tituição, a Assembléia e o Imperador Constitucional. As palavras Indepen-
dência e Brasileiros só seriam utilizadas em um documento de 1824. O que 
sua adesão manifesta é a alegria em ver “Sobre o Trono do vasto Império do 
Brasil ao legítimo herdeiro da Casa de Bragança” e a declaração de “fideli-
dade Ao Vosso Sangue [...]”27. 

Os casos citados constituem os pólos – considerando apenas a docu-
mentação já consultada - dentre os quais estão situados diversos outros 
tipos de manifestações. Uma possível tipologia das adesões (e da ausência 
destas) teria como resultado um leque muito mais amplo de percepções 
da crise política então vivida, do projeto de futuro a que se referiam e da 
natureza das relações entre os setores sociais que se representam por estas 
manifestações e o centro político desta nova ordem. A análise documental 
deverá ser muito mais ampla para que se chegue a esta possível tipologia 
ou a explicações conclusivas sobre as adesões. Até o momento somente 
uma parte dos documentos publicados pelo Arquivo Nacional foi consul-
tada. Além desta e de outras publicações já foram localizadas - mas não 
examinadas - diversas séries de documentos em algumas instituições28. 
A consulta e a análise cuidadosa desse material é o que tornará possível 
mapear, classificar e explicar a diversidade presente nas adesões das 
câmaras municipais.

junto ao Imperador, no momento mesmo da 
adesão. Sérgio Paulo Moreyra. “O Processo de 
Independência em Goiás”. In Carlos Guilherme 
Mota (org.). 1822: Dimensões. Tairone Zuliani 
de Macedo. Império e Região: A dinâmica do 
processo de Independência e a elite política em 
Goiás (1820-1831). Dissertação de Mestrado. 
Goiânia, UFG: 2004. 

22

A citação é de um documento da Vila de Mato 
Grosso (antiga Vila Bela) que abrigou uma das 
Juntas Governativas, rivalizando com Cuiabá o 
governo da Província. As Câmaras Municipais 
e a Independência. op. cit. Volume 1. Doc 131. 
p. 259.

23

Idem. Doc 140. p. 272.

24

István Jancsó & João Paulo G. Pimenta. op. cit. 
pp. 135-136.

25

SOUZA, Iara Lis Carvalho. op cit.

26

“Officio da Camara do Rio de Janeiro á Camara 
da Villa de Taubaté...”

27

As Câmaras Municipais e a Independência. op. 
cit. Volume 1. Docs 129 a 132. p. 257-261.

28

Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro, Arquivo Histórico Ultramarino (dis-
ponível em Cd-rom graças ao Projeto Resgate), 
Arquivo Público Mineiro, e Arquivo Histórico 
Estadual de Goiás e Arquivo Público de Mato 
Grosso. Somente neste último, os documentos já 
se encontram digitalizados.
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O Ronco da Abelha:  
resistência popular e conflito  
na consolidação do Estado nacional, 
1851-1852‘Ronco da Abelha’: popular resis-

tance and conflict in the National-
State consolidation process

Maria Luiza Ferreira de Oliveira
Pesquisadora de pós-doturado junto 
ao Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo.

Resumo
O objetivo dessa investigação é a reconstituição dos eventos das revoltas 
ocorridas em diversas províncias entre dezembro de 1851 e março de 1852, 
chamadas de Ronco da Abelha ou de Guerra dos Marimbondos. Assim, 
pretende-se investigar quem eram os participantes e os líderes, como se deu 
o processo de pacificação, o envolvimento e embate dos múltiplos agentes da 
revolta e de seu controle, para desvendar a natureza e a amplitude do movi-
mento em cada região. Buscaremos documentos produzidos pelos agentes dos 
poderes locais (sobretudo correspondência e processos criminais) e também 
documentos do poder central que ajudem a entender as diversas conjunturas 
políticas e sócio-econômicas que enquadravam os eventos. O projeto visa à 
compreensão de modos de vida e ao entendimento das armas utilizadas na 
vivência da instabilidade. Experiência essa que caracterizou largos setores da 
população ao longo do século XIX no Brasil.

Abstract
The aim of this research is the reconstitution of the rebellions occurred in 
several regions in Brazil, between December 1851 and March 1852, called 
“Ronco da Abelha”  (The bee’s snore) or “Guerra dos Marimbondos” (The 
War of Wasps). I intend to examine who the mutinous were, how the peace 
process took place, the engagement of the multiple agents of the rebellions, 
and their control, unveiling the character and the extent of the movement in 
each region. I will look for documents produced by local powers (especially 
mail and legal proceedings), and also documents from the central power that 
might help to understand the different political and social-economic conjunc-
ture of the regions where the events occurred. The research focuses on the 
understanding of life styles and strategies used for survival among instability, 
an experience that marked large sectors of the Brazilian population during 
the 19th century.      

Palavras-chave
Império do Brasil, legislação, homens livres pobres, revolta/ rebelião, Segundo 
Reinado
Keywords
Brazilian Empire, legislation, poor free people, uprising/ rebellion, Second 
Reign
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Os fatores compreensivos

A maioria das informações disponíveis sobre a série de revoltas contra os 
decretos de 1851, que instituíam o “Censo Geral do Império” e o “Registro 
Civil de Nascimentos e Óbitos”, diz respeito aos eventos ocorridos em 
Pernambuco. Mesmo sobre essa Província, a reconstituição mais minuciosa 
trata dos episódios nos termos de Pau D`Alho, localidade que, aparente-
mente, reuniu maior número de revoltosos. No entanto, houve agitação nas 
províncias da Paraíba, Alagoas, Ceará, Sergipe1 e Minas Gerais2. 

“Ronco da abelha” ou “guerra dos marimbondos” identificam os movi-
mentos armados contra aquelas resoluções do governo imperial. Mário 
Mello3, em artigo de 1920, chama os eventos ocorridos em Pernambuco de 
‘guerra dos marimbondos´, enquanto na Paraíba teria ocorrido o ‘ronco da 
abelha’’. Guillermo Palacios também trabalha com essa diferenciação, estu-
dando mais a fundo a ´guerra dos marimbondos´ pernambucana4.

De acordo com o ministro da Justiça, Eusébio de Queirós,5 e segundo 
os poucos estudos disponíveis6, as revoltas tiveram maior alcance em 
Pernambuco. No dia 1º de janeiro de 1852, homens, mulheres e meninos 
armados cercaram a igreja matriz de Pau D`Alho, sob a liderança de João 
dos Remédios7. Seria um benzedor? Um homem das ervas? Nada nos 
é dito. João dos Remédios teria comandado, inicialmente, cerca de mil 
pessoas, tendo o grupo em Pau D`Alho chegado, no final do movimento, 
a quatro mil pessoas. Ao perceberem que não teriam chance de vitória, as 
autoridades locais mandaram aviso ao governo da província e se retiraram 
- inclusive um destacamento de 18 praças.

Aparentemente, houve um roteiro de ação semelhante nas diversas 
localidades: homens e mulheres invadiam as igrejas, rasgavam os editais 
afixados, intimidavam os juízes de paz e as autoridades policiais para não 
executá-los, atacavam os engenhos, ocorrendo, em alguns locais, confrontos 
com a força pública8.

O fato de que leis como a ordenação de um censo e de um registro 
civil provocasse tão ampla revolta, parece muito revelador das dinâmicas 
da sociedade imperial de meados do século XIX. Segundo um ofício do Juiz 
Municipal do Termo de Igaraçu, da Província de Pernambuco, encaminhado 
em 7 de janeiro de 1852 ao Chefe de Polícia da mesma Província, dando 
notícia dos acontecimentos, a população acreditava que aqueles decretos 
fossem para “reduzir à escravidão a gente de cor”9.

A motivação era séria: para aqueles homens pobres, tratava-se de 
evitar a todo custo a escravidão. Para compreender os profundos temores 
vividos por aquelas pessoas e como condições aparentemente tão dife-
rentes, como a da escravidão ou a da liberdade, podiam parecer tão 
próximas10, é preciso afinar o olhar para saber como era o cotidiano dos 
homens livres pobres e dos libertos em meados do século XIX no Brasil. 

A pedra de toque estava no fato de que o censo previa a regularização 
do registro civil. Segundo a prática tradicional, os nascimentos, casamentos 
e óbitos eram registrados nos livros eclesiásticos, em volumes distintos, de 
acordo com a condição escrava ou livre do indivíduo11. 

No novo sistema, o juiz de paz seria o responsável pelos registros e 
não haveria mais a separação pelos livros entre escravos e livres. Em época 
de crise de mão-de-obra, de fim do tráfico de escravos, ser registrado 
como negro era visto como altamente arriscado12. E o interessante está em 

1
São as províncias que Joaquim Norberto de 
Souza e Silva lista em 1920 como palco dos 
acontecimentos. Ele diz que “a lei censitária de 
1851 e o decreto da mesma data, relativo ao 
registro civil, determinaram graves perturbações 
da ordem pública no norte do país, sublevando-se 
as populações contra a chamada ´lei do cativei-
ro´”, ver Investigações sobre os recenseamentos 
da população geral do império. Resumo histórico 
dos inquéritos censitários realizados no Brasil e 
Recenseamento do Brasil, 1920, edição facsimilar, 
São Paulo: ,IPE-USP, 1986, pp. 176-177. 

2
Guillermo Palácios inclui Minas Gerais na lista 
de províncias em seu livro Cultivadores libres, 
Estado y crisis de la esclavitud en Brasil en la 
época de la Revolución industrial, Cidade do 
México: Fundo de Cultura Econômica, 1998. 
Fábio Faria Mendes também inclui Minas Gerais, 
“A economia moral do recrutamento militar 
no império brasileiro”. In: Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, vol.13, nº38, São Paulo, 1998.

3
Mário Mello, “A Guerra dos Marimbondos”.In: 
Revista do Instituto Histórico e Arqueológico 
Pernambucano [RIHAP], vol.XXII, Recife, 1920.

4
Guillermo Palácios, “Imaginário social e forma-
ção do mercado de trabalho: o caso do Nordeste 
açucareiro do Brasil no século XIX” In Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, número 31, São 
Paulo, junho de 1996.

5
Relatório do Ministro da Justiça de 1º de maio 
de 1852: “Foi na província de Pernambuco que 
o movimento apareceu com caráter mais grave, 
não só pelo número de grupos que se armaram, 
como por serem mais numerosas as freguesias e 
termos em que ele se manifestou”.

6
Mário Mello publicou em 1920 na RIHAP um 
artigo sobre o tema, recuperando os episódios 
a partir de pesquisa no Diário de Pernambuco; 
Hamilton de Mattos Monteiro em sua tese de 
doutorado Violência no nordeste rural. São 
Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 1978, 
dedica um capítulo para as revoltas, adotando o 
nome ronco da abelha, trabalhando com a docu-
mentação do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro 
(sobretudo correspondência oficial), recuperando 
os eventos de Pernambuco, com mais detalhes 
para Pau D`Alho. Guillermo Palácios escreveu em 
1989 um importante artigo que permanece iné-
dito; Fábio Faria Mendes pesquisou no Arquivo 
Público Mineiro as reações ao recrutamento, mas 
trata em algumas páginas dos eventos, a partir 
sobretudo do estudo de Palácios; Maria Verônica 
nos anais do 5o.CBHE, em setembro de 2003, 
examinou jornais no Ceará, mas usa, sobretudo, 
o mesmo estudo de Palácios. 

7
Mário Mello, op. cit.

8
Fábio Faria Mendes, “A economia moral do recru-
tamento militar no Império Brasileiro”. In: Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, vol.13, nº 38. São 
Paulo, outubro 1998. 
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perceber que no calor dos acontecimentos, ou seja, em seguida à aprovação 
da lei proibindo o tráfico, a população já previa o deslocamento de mão-
de-obra interprovincial, e corriam então boatos de que “o sul quer[ia] escra-
vizar os filhos do norte”13.

Os movimentos ocorridos em 1851 e 1852 sugerem uma das questões 
centrais no cotidiano das populações livres pobres no Império: a vivência da 
instabilidade. Analisando o sertão mineiro, Judy A. Bieber Freitas encontrou 
mais de 50 diferentes denúncias de escravidão ilegal de livres entre 1850 e 
1860. O fim do tráfico atlântico em 1850 potencializou esse processo, que 
só alcançaria maior controle com a lei de 1871, que impunha a matrícula 
obrigatória14.

Parte dos estudiosos que se dedicou ao assunto entendeu que, para 
além da reação contra os dois decretos, podia-se ver nos movimentos do 
Ronco da Abelha um rescaldo da Praieira. De fato, sabe-se que o líder mais 
popular da Praieira, Pedro Ivo, capitão de artilharia que comandou uma 
coluna com cerca de 1500 homens composta por pequenos arrendatá-
rios, vaqueiros, jornaleiros que lutou em Recife em 2 de fevereiro de 1849, 
seguiu para o sul da província depois da derrota, onde resistiu até fins de 
1850. Na região fronteiriça de Alagoas, comandou tropas de caboclos e 
índios, travando luta de guerrilha e derrotando diversos destacamentos 
legais15. Estariam os seguidores de Pedro Ivo envolvidos nos episódios do 
Ronco da Abelha? A explicação proposta por Hamilton Monteiro16 e por 
Isabel Andrade Marson se encaminha nesse sentido.

Esse será, sem dúvida, mais um problema para a pesquisa aprofundar. 
Há muitos indícios, contudo, que parecem indicar que os movimentos da 
revolta do Ronco da Abelha não eram apenas uma continuação da Praieira. 
Foram movimentos dispersos, que ocorreram em várias localidades, com 
lideranças locais, das quais mal se tem notícia, extravasando, aparente-
mente, o raio de ação dos líderes praieiros.

Um outro leque de fatores parece-nos de extrema importância. São 
as condições locais, a conjuntura sócio-econômica dessas regiões. Evaldo 
Cabral de Mello chama a atenção para a tradicional forma de ocupação 
da região da mata norte, onde se cultivava mandioca, fumo e algodão. 
Segundo o historiador, no final do século XVIII, o algodão alcançou grande 
expansão: “dos tabuleiros da mata norte oriental pela mata norte inte-
rior, pelo agreste e pelas capitanias da Paraíba, Rio Grande do Norte e do 
Ceará”17. O setor algodoeiro abrigava uma massa de pequenos agricul-
tores “que conheceram certa promoção”. As vilas da mata norte cresceram, 
Goiana chegou inclusive a ter um tímido desenvolvimento têxtil. Na 
mata sul, continuavam os tradicionais grandes produtores de açúcar, e a 
paisagem era bem menos diversificada, inclusive no seu litoral18. Contudo, 
os anos de 1830 a 1847 foram de uma importante transformação: a parti-
cipação do açúcar no comércio exterior de Pernambuco passou de 59% 
para 84%, enquanto o algodão caiu de 34% para 9%. Ou seja, toda a região 
norte foi convertida para o açúcar19. 

As províncias de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, formavam um 
conjunto historicamente próximo, seja do ponto de vista administrativo, 
seja da história de sua ocupação20. Na região de Pernambuco e da Paraíba, 
sobretudo, na zona da mata norte, diversas localidades foram cenário das 
revoltas do Ronco da Abelha, sendo que, nas duas décadas anteriores, os 
produtores de algodão tinham sofrido um processo de empobrecimento e 
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Apud Hamilton de Mattos Monteiro, op. cit., 
p.131.

10
Judy Alice Bieber Freitas, Marginal Elites: 
Politics, power, and patronage in the 
backlands of northern Minas Gerais, 
Brazil, 1830-1889, Tese de doutora-
do, John Hopkins University, Baltimore, 
Maryland, 1994, especialmente o capítulo 
7: “Social control revisited: attempts to 
reduce free people to slavery in northern 
Minas Gerais”.

11
Pedro Puntoni, “Os recenseamentos do 
século XIX, um estudo crítico”, Eni M. 
Samara (org.), Populações: (com)vivência 
e (in)tolerância. São Paulo, Humanitas, 
2004.

12
Em relação ao problema da cor, Hebe 
Maria Mattos afirma que nos proces-
sos criminais analisados reforçava-se “a 
liberdade como atributo específico dos 
´brancos´ e a escravidão dos ´negros´”. Cf. 
Das Cores do Silêncio, os significados da 
liberdade no sudeste escravista. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 1998, p. 29.

13
Apud Mario Mello, op. cit.

14
Judy Alice Bieber Freitas, op. cit, pp. 335 
e ss.

15
Sobre a praieira, ver Isabel Andrade 
Marson, O império do progresso: a revo-
lução praieira em Pernambuco (1842-
1855). São Paulo: Brasiliense, 1987; e A. 
P. Rezende, A Revolução Praieira, São 
Paulo: Ática, 1995.

16
Hamilton J. Monteiro, op. cit., p. 135.

17
Evaldo Cabral de Mello, A ferida de 
Narciso, ensaio de história regional, São 
Paulo: Editora Senac, 2001, p. 71.

18
Idem, p. 72.

19
Idem, p. 91.

20
Desde o século XVI, Pernambuco nucleou 
a colonização ao norte do rio São 
Francisco. As capitanias de Itamaracá, 
Paraíba, Rio Grande, Ceará e mesmo o 
Piauí configuram, antes de tudo, zonas 
de expansão da fronteira agrícola e 
pecuária. Assim, a ocupação da região 
fora resultado da atividade secular da 
“nobreza de terra” da capitania de Duarte 
Coelho (na expressão hoje consagrada 
pelos estudos de Evaldo Cabral de Mello). 
Não é a toa que, durante o século XVII 
e parte ainda do XVIII, estas capitanias 
fossem consideradas “anexas” ao gover-
no político sediado em Olinda. Com efei-
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expulsão de suas terras de cultivo. No Ceará, outro foco da revolta, a perda 
com a queda do algodão também foi severa. Certamente todas essas expli-
cações, ou essas diferentes formas de compreensão, seja a partir da pers-
pectiva do medo da escravização, das agitações contra os potentados locais 
(senhores de engenho foram alvos), ou da resposta às pressões conjunturais 
sócio-econômicas, colaboram para o entendimento da revolta. Ademais, 
pretendemos que a leitura dos documentos permita um novo enquadra-
mento dessas questões, revelando-nos um pouco mais do mundo de João 
dos Remédios e daqueles que lutaram ao seu lado.

Na esfera dos poderes do Estado 

Na correspondência oficial as autoridades referem-se aos revoltosos como: 
“povo mais miúdo”, “gente baixa”, “a maioria da população menos abas-
tada”, “gente da última ralé”, “sem nenhuma importância social ou política”, 
ou nas palavras do presidente da província de Pernambuco, proferidas no 
dia 12 de janeiro de 1852, “gente ignorante e fanática que sem plano nem 
direção armou-se contra o decreto” 21. 

É preciso entender porque em 29 de janeiro de 1852, pelo decreto 
907, foi suspensa a execução do Registro Civil e do Censo Geral do Império. 
Ao que tudo indica, valia mais adiar as leis do que arriscar perder a legi-
timidade de gabinete da ordem. Aparentemente, o gabinete conservador, 
o “mais forte e homogêneo que o país teve”22, teria atendido aos rudes 
e pobres homens do sertão nordestino. Mas fica a questão: havia outras 
disputas políticas em jogo? Todos os autores que se referem ao fracasso 
do Censo de 1851 atribuem a mudança de planos às revoltas populares23. 
Ao que parece, não houve pedidos de outras partes do Império sugerindo 
a suspensão da execução do decreto. Por outro lado, a contagem da popu-
lação fosse talvez vista com cautela pelos proprietários de escravos, pois 
temiam que “o censo expusesse a ilegalidade de suas posses, adquiridas 
depois de 1831”24 

De qualquer forma, era sem dúvida um esforço no sentido de se evitar 
inquietações, sobretudo em Pernambuco, onde certamente seria perigoso, 
depois da pacificação da Praieira, abrir novas brechas. No momento de 
implementação do Censo de 1872, José de Alencar alertou seus compa-
nheiros para a necessidade de manter o registro civil sob incumbência dos 
padres, a fim de impedir movimentos como os de 185125. 

Nesses anos, o gabinete Saquarema procurava aprovar um conjunto 
de reformas para efetivar a centralização e a organização da administração 
pública. Implementaram a reforma da Guarda Nacional, completava-se a 
obra da reforma do Código Criminal, instituíam-se o Código Comercial, 
o fim do tráfico negreiro e a Lei de Terras, além de uma série de outras 
leis e regulamentações levadas a cabo em uma “pletora de leis, decretos, 
regulamentos, decisões, avisos, regimentos e outras normas jurídicas que 
não deixam de caracterizar também a prevalência de um princípio conser-
vador”26,.Os Saquaremas “se apresentavam como os propositores de um 
Império centralizado e dotado de um Poder Executivo forte para preservar o 
ordem”27

A vitória do regresso conservador, com a predominância da ordem, 
da sociedade escravista, dos interesses da agricultura de exportação e, sem 
dúvida, da força do poder executivo sobre o legislativo (da centralidade em 
relação aos interesses particularistas), estava garantida com a derrota do 

to, desde cedo os governadores da Bahia 
tiveram que conviver com os poderes 
ampliados dos seus colegas do Rio de 
Janeiro e de Pernambuco, que detinham 
também o título de “governadores”, o 
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tidas como “anexas”. Para melhor clare-
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Piauí) – cientes, contudo, que o termo 
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historicidade. Sobre a questão “regio-
nal”, ver, entre outros: Manuel Correia de 
Andradre, Terra e Homem do Nordeste. 
São Paulo: Brasiliense, 1964 e Geografia 
Econômica do Nordeste. São Paulo: Atlas, 
1987; e, mais recentemente, os estu-
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São Paulo: Hucitec, 2000 e Território e 
História no Brasil. São Paulo: Hucitec, 
2002.
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movimento Praieiro, que eclodira em Pernambuco em 1848. Segundo Ilmar 
Rohloff de Mattos, essa vitória significava a instauração de uma hierar-
quia de poderes, que tinha à frente os conservadores do Rio de Janeiro (os 
Saquaremas), os conservadores do restante do Império e, finalmente, os 
liberais28.

A dificuldade de montagem do novo cenário político não foi pequena, 
a memória dos períodos difíceis ainda estava fresca na cabeça dos políticos 
do regresso, e a prioridade do gabinete conservador no poder era mesmo 
manter a ordem29. A estabilização tinha sido conseguida como corolário de 
todo um complexo processo de afirmação do Estado que as elites regionais 
e centrais tiveram que estabelecer para manter a escravidão e a ordem 
interna. Como se sabe, a fundação do Estado e da nação não são concomi-
tantes e tampouco reflexos30. 

O governo suspendeu os decretos, mas,antes disso, tratou de acalmar 
os ânimos nas diversas localidades. Duas décadas mais tarde, uma das 
marcas que permaneceram do final da revolta do Quebra Quilos foi a 
violentíssima repressão. Como denunciou um deputado paraibano em 
1879, “horrores foram praticados”31. Não há nenhum relato dessa natureza 
em relação ao Ronco da Abelha. As informações são vagas, não se fala de 
combates, e é enfatizado o término pacífico, com a participação do missio-
nário capuchinho Frei Caetano de Messina e as bandeiras brancas hasteadas 
para receber as tropas. O que explicaria essa enorme diferença nos graus de 
recurso à violência em duas revoltas de natureza não tão diversa? Antes de 
tudo, é preciso verificar com maior precisão os eventos do Ronco da Abelha 
para saber se não houve mesmo a violência que apareceria vinte anos 
depois.

Se o estopim da revolta do Ronco da Abelha foi a promulgação de 
duas leis que interfeririam no ordenamento costumeiro daquela socie-
dade, ameaçando, segundo acreditavam, sua condição de homens livres ou 
libertos, vemos que 

“A pulsão do Estado para extrair recursos, recrutar homens, esta-
belecer metas, criar iniciativas, homogeneizar padrões de medida, impor 
línguas e religiões, ordenar a vida coletiva, não se exerce sobre matéria 
passiva ou tábula rasa. Antes atua em sinergia com uma ordem material e 
com conflitos de interesses que moldam sua historicidade. Conflitos, oposi-
ções, revoluções, identidades alternativas são parte desta história, como o 
são também a penosa construção de consensos e conciliações”32.

Nesse sentido, podemos entender o contexto no qual se enquadra 
a revolta como de tensão entre o Estado e os setores populares: as leis 
contra as quais se rebelaram eram também uma tentativa de controle da 
mão-de-obra livre. Mas há uma ressalva fundamental: o Censo e o Registro 
eram úteis, importantes, mas não prementes; não eram, para aquelas elites, 
imprescindíveis, tanto que conseguiram aguardar até 1872 sem maiores 
transtornos. Isso porque havia escravos. Em 1872, depois da Lei do Ventre 
Livre, a situação já era outra. 

Olhando por fim sob uma perspectiva mais regional, detendo-nos no 
caso de Pernambuco, há a sugestiva idéia de Guillermo Palácios. O seu livro 
sobre plantadores livres pobres abarca o período de 1700 até 1817. Palácios 
pretendia, inicialmente, estudar o Ronco da Abelha, mas, ao se debruçar 
sobre o assunto, sentiu necessidade de traçar a origem social e espacial dos 
núcleos de cultivadores pobres. Precisava recuar no tempo, e esse recuo 
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imprimiu à pesquisa outra dimensão e novo rumo. De todo modo, por que 
finalizou seu estudo em 1817, data justamente do movimento separatista 
das elites locais? Encerra o período porque

 “a problemática central das comunidades de plantadores livres do 
nordeste oriental passaria a ser cada vez mais, e de maneira cada vez mais 
clara, a de seu enfrentamento com um Estado nacional. Uma entidade 
que nascia e se estruturava em torno de, entre outros, um projeto baseado 
na transformação ampla e geral desses segmentos de produtores autô-
nomos em trabalhadores para as grandes propriedades. (...) não deixa de 
ser significativo que a partir do momento em que o governo no nordeste 
oriental caiu nas mãos dos grandes proprietários escravistas, tenham 
começado a surgir, por toda a região, revoltas populares e movimentos de 
rebeldia impregnados de demandas específicas, disformes e titubeantes, 
sim, inconscientes e espontâneas também, mas inegavelmente concretas e 
congruentes com o que haviam sido durante o período colonial. Em uma 
grande simplificação, isto pode querer dizer que o processo de formação 
do Estado nacional em torno da grande propriedade como forma domi-
nante da produção havia detonado, por sua vez, processos que provocaram 
a revolta popular com intensidades sem precedentes nos séculos ante-
riores”33 

Um aprendizado de resistência?

Os homens livres pobres foram protagonistas de inúmeras revoltas em todo 
o período imperial. E especificamente Pernambuco foi palco de diversos 
eventos, fazendo com que a população convivesse com a dinâmica das 
armas e das lutas, adquirindo, quem sabe, um “aprendizado de revoltas”34. 
Acreditamos que, subjacente às revoltas, há a conformação de uma cultura 
política particular das populações livres pobres em meados do século XIX, 
indicando a existência de um processo de aprendizado político que se 
integra às suas estratégias de sobrevivência.

Durante três anos, de 1817 até 1820, ocorreu o movimento da Serra 
do Rodeador, na região de Bonito, área de fronteira da expansão agrícola 
no começo do século XIX. O problema da expropriação de cultivadores 
pobres das suas terras está também por detrás dessa revolta: a região 
“era um santuário de populações expulsas”, que procuravam escapar das 
campanhas violentas de recrutamento, como a de 1818. O líder e fundador 
da comunidade, Silvestre César dos Santos, era um miliciano desertor que 
fugira de Alagoas em 1811-1812, tendo sido acompanhado por irmãos 
e cunhados, com suas mulheres e filhos, todos mulatos como ele. Eram, 
predominantemente, famílias de pequenos agricultores que enfrentavam o 
empobrecimento e vinham de áreas distantes como o sertão do Ceará, ou 
de Goiana, na mata norte, ou ainda de Santo Antão, região de plantation 
açucareira. Tinham perdido o acesso à terra, fosse na área de plantation ou 
na de pequenas propriedades. Em Bonito estabeleceram suas roças, e ao 
fundarem a comunidade do Rodeador buscavam um espaço de liberdade. 
Foram massacrados na madrugada do dia 26 de outubro de 1820, incluindo 
mulheres e crianças35. 

Em 1832, os pernambucanos partidários da restauração de Pedro 
I, que haviam sido alijados do poder com a abdicação, tentaram tomar 
a cidade do Recife. Foram debelados, mas depois a rebeldia ressurgiu no 
interior. O levante popular teve início propriamente com o ataque à vila de 
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livre.

34
Essa idéia foi tirada da conferên-
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Panelas de Miranda, liderado por Antônio Timotheo, um pequeno proprie-
tário da região que fora expulso das terras que ocupava com sua família. 
Essa revolta ficou conhecida como Guerra dos Cabanos, ou Cabanada36.

Após a morte de Antônio Thimoteo, tornou-se o maior líder da revolta 
Vicente Ferreira de Paula, filho de padre e sargento desertor do exército, 
referido como um “semibranco”. Vicente Ferreira de Paula só seria preso, 
porém, em 1850 (véspera do Ronco da Abelha); entre 1835 e essa data, 
ele fundou uma comunidade em uma região isolada do interior e lá viveu 
com parte dos combatentes que escolheram seguí-lo, muitos deles escravos 
fugidos. Evaldo Cabral de Mello entende que nas lutas finais pelos campos 
e matas na Praieira – em sua opinião uma revolta muito mais rural do que 
urbana – houve a participação de antigos cabanos37. 

Em 1838, o mameluco João Ferreira coroou-se “rei” na comarca de Vila 
Bella, sertão de Pernambuco, no movimento do Reino da Pedra Bonita38, 
iniciado por João Antonio dos Santos dois anos antes. Era uma comunidade 
de homens pobres que acreditava no retorno de D. Sebastião. Rezavam 
diante de duas pedras, realizavam cerimônias e rituais de sacrifício. Trata-se, 
no entanto, de movimento ainda muito pouco estudado, e sobre o qual a 
historiografia tem destacado o aspecto milenarista, ignorando um signifi-
cado político. 

O envolvimento das populações livres pobres em manifestações não 
cessou, como num passe de mágica, na segunda metade do século. Se a 
“pacificação” tinha sido conseguida, ela se deu no âmbito das elites. E se 
no âmbito das elites construíra-se o consenso da adequação de um poder 
central, sediado no Rio de Janeiro, isso não equivale a dizer que, do ponto 
de vista da população, fossem tempos melhores, de menor instabilidade. A 
estrutura social não mudara; assim, as pressões permaneciam. Se Oliveira 
Lima afirma que “às lutas civis, preeminentes desde 1824 até 1848, sucedeu 
um período de paz e ordem domésticas (...) o espírito revolucionário 
sossegou, abrandou o regime da violência, sem um fuzilamento nem uma 
represália dura”39, os fatos, as pesquisas têm, por outro lado, mostrado que 
pairava uma agitação constante.

Hamilton de Mattos Monteiro, em levantamento nos relatórios dos 
Ministros da Justiça, encontrou um total de 490 conflitos armados entre 
1850 e 1889, envolvendo de 10 a mais pessoas, que repercutiram sobre a 
comunidade. Em seus números, o Nordeste reunia 52% dos conflitos. Em 
um segundo levantamento, que amplia a documentação (relatórios e falas 
de presidentes das províncias, chefes de polícia, correspondência com o 
Ministério da Justiça), mas restringe-a ao Nordeste, o número aumentou, 
e essas províncias ficaram com 507 conflitos, classificados nas categorias 
“banditismo, revoltas, coronelismo, recrutamento, eleições, motins urbanos, 
escravos”. A maioria deles, 233, concentrou-se entre 1870 e 1880. Entre 
1850 e 1860, década do Ronco da Abelha, foram 95 conflitos.40

Entender a experiência adquirida e, de alguma forma, acumulada 
com a participação nas revoltas, assim como nas forças oficiais, através 
do recrutamento contínuo durante o século XIX, é perscrutar a história 
da politização dos homens livres pobres nessa região de intensa mobili-
zação popular. Poderemos, assim, perceber se eram homens e mulheres 
que tinham um “consenso de apoio na comunidade e um padrão de ação 
herdado com seus próprios objetivos”41.

Maria Odila Dias demarcou a questão do estudo dos homens livres 
pobres, fazendo um apanhado da produção nacional existente à época 
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(1997) e expondo sua abordagem do problema42. Numa perspectiva teórica 
dizia da “importância na historiografia de desvendar conjunturas parciais de 
grupos sociais em formação sem lhes impor de antemão conceitos e cate-
gorias abstratas”. Alertava para a necessidade de 

“documentar no plano da história social a sua luta pela sobrevi-
vência, assim como a sua resistência às formas de cooptação (recru-
tamento, patronato) e ao trabalho assalariado nas fazendas, sondar 
as possibilidades das fontes escritas sempre indiretas e comprometidas 
com a ideologia das classes dominantes, discernir os limites de viabili-
dade da reconstituição de sua experiência de vida marginal com relação 
às forças do capitalismo e do projeto hegemônico das elites do Império 
parecem desafios promissores no estágio atual da historiografia do século 
passado.”43

No estudo do motim popular urbano Carne sem osso, farinha sem 
caroço, João José Reis enfrenta o desafio de entender a natureza do 
movimento. Afinal, aquele ajuntamento de pessoas em frente à praça 
reclamando do preço e da qualidade da farinha seria uma manifestação 
política? O motim poderia, segundo uma determinada perspectiva historio-
gráfica, justamente contra qual Thompson e Rudé se voltaram, ser filiado à 
categoria de food riot, simples revolta contra a fome. Por outro lado, se a 
causa mais imediata era a carestia, a causa mais profunda era sem dúvida 
a quebra de valores de uma comunidade. Segundo outra abordagem, a 
intenção era, assim, a de restituir costumes, manter direitos estabelecidos. 
Para o historiador,

“Na Bahia de 1858, a luta contra a carestia, insistimos, se mesclou 
com a luta mais ampla em torno de direitos políticos adquiridos, ganhando 
uma linguagem de defesa da cidadania (...) Não basta levar em conta a 
barriga do povo e a cabeça do poder para explicar o motim (...) uma rede 
complexa de comportamentos, necessidades, desejos balançou Salvador 
durante aqueles dois dias”44. 

Em artigo de 1971, E. P. Thompson pontuava a necessidade de afastar 
a história social da retaguarda da história econômica, os motins populares 
do século XVIII não podiam ser explicados com o auxílio de diagramas que 
indicassem os períodos de desemprego e da alta de preços. Thompson aler-
tava que entender as manifestações populares do período como “motins 
da fome” era reduzir, em demasia, o seu alcance e deixar de compre-
ender as “complexidades da motivação, comportamento e função” de tais 
movimentos. De saída, pode-se perceber nesses movimentos uma noção 
legitimadora, uma disposição a lutar pela defesa de direitos e costumes 
tradicionais; assim, obedeciam a uma “economia moral dos pobres”, que, 
“embora não possa ser descrita como política, tampouco pode ser descrita 
como apolítica, pois supunha noções definidas, e apaixonadamente defen-
didas, do bem-estar comum”45. Ao final de seu artigo, concluía não estar 
diante de nenhum “espasmo involuntário”, depois de um esforço de “re-
imaginar os pressupostos morais de uma outra configuração social”46. 
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Resumo
Esse informe apresenta algumas das questões desenvolvidas em meu projeto 
de iniciação científica, sob o título de “A Defesa da Escravidão no Parlamento 
Imperial Brasileiro: 1831-1850”, em que pesquiso os discursos sobre a escra-
vidão, proferidos no Parlamento nas décadas de 1830 e 1840. Retomando a 
literatura sobre o assunto, que pouco trabalha a questão específica da defesa 
da escravidão no Brasil, e considerando os principais grupos políticos que 
emergiram na década de 1830, trato dos campos discursivos utilizados pela 
elite política imperial para defender a instituição do cativeiro.

Abstract
This text presents some of the questions I work with in my undergraduate 
research project, called “The fight for slavery in the Brazilian Imperial Parlia-
ment: 1831-1850”, that focuses on the speeches concerning slavery made 
between 1831 and 1850 in the Brazilian Parliament. Reviewing the literature, 
that rarely handles specifically with the defenses of slavery in Brazil, and 
taking into account the main political groups that turned up in the 1830s, I 
search to delineate some rhetorical topoi common to the discourses of Brazi-
lian politicians that tried to defend the institution of boundary.
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O presente informe discute algumas das questões desenvolvidas em minha 
pesquisa de iniciação científica intitulada “A Defesa da Escravidão no Parla-
mento Imperial Brasileiro: 1831-1850”. Meu objeto de estudo é a defesa da 
escravidão elaborada no Brasil desde a aprovação da primeira lei antitráfico 
até a passagem da lei Eusébio de Queiroz. Os objetivos, por sua vez, são 
fornecer subsídios para futuros estudos sobre emancipacionismo e pró-escra-
vismo no Brasil Império e, sobretudo, delinear os topoi dos discursos políticos 
que fundamentaram as posições dos parlamentares frente à instituição do 
cativeiro. 

Até o momento pude compulsar os Anais da Câmara dos Deputados 
entre 1831 e 1839 (disponíveis na Faculdade de Direito do Largo São Fran-
cisco) e os Anais do Senado de 1831, 1832, 1833 e 1837 (há que informar 
que as coleções dos Anais do Senado da Faculdade de Direito e do Arquivo 
do Estado de São Paulo são incompletas e, por isso, limitam o escopo de 
pesquisa nesta fase inicial dos estudos). Paralelamente, também tive acesso ao 
Acervo da Câmara dos Deputados e pude localizar um manuscrito composto 
em 1839 pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que o havia enviado à 
Corte no momento justo em que se faziam as mais severas reservas à lei de 
7 de novembro de 1831, responsável pelo fim legal do comércio de escravos 
africanos com o Brasil. 

Debate historiográfico
São diversas as perspectivas metodológicas da historiografia que analisam a 
dinâmica da sociedade escravista no Brasil do século XIX. Dentre elas, pode-se 
destacar três que, de alguma forma, tocaram de tangente as defesas da escra-
vidão. A mais antiga compreende as obras de Fernando Henrique e Octávio 
Ianni, além dos primeiros livros de Emília Viotti.1 Para esses autores, o que 
mais interessava eram as relações estruturais entre capitalismo e escravidão, 
cujas contradições levariam ao colapso do sistema escravista. Contemplando 
os cativos na condição de fatores de produção, todos entendiam que a 
sociedade escravista ao degradá-los, também os privava em grande medida 
de conformação intelectual e social própria. Nessa linha, não havia por que 
eleger a defesa da escravidão como eixo central de análise, uma vez que ela 
resultaria epifenômeno de um sistema fadado à destruição pelo capitalismo. 
Daí Emília Viotti fazer, em Da Senzala à Colônia (1966), um apanhado de 
juízos favoráveis à instituição a partir dos mais variados documentos – desde 
Vieira até as vésperas da abolição –, condensando em algumas páginas 
um panorama de três séculos de idéias escravistas.2 Considerava-se, antes, 
imprescindível, para a “compreensão do sistema”, o estudo das “atividades 
produtivas básicas”, da exploração da mão-de-obra escrava e de sua substi-
tuição pelo trabalhador livre. 3

A segunda perspectiva compõe-se de uma larga produção historiográ-
fica que procurou dar voz à sociabilidade, à articulação familiar e à cultura 
dos escravos como domínio próprio, objetivando mostrar a responsabilidade 
que estes também tiveram sobre o desmantelamento da instituição. Nesse 
conjunto de obras, encontram-se, entre outros, os trabalhos de Célia Maria 
Marinho de Azevedo, Sidney Chalhoub e Eduardo Spiller Pena. Quando 
postos em pauta, o pensamento pró-escravista e a elite política imperial 
são predominantemente compreendidos e interpretados apenas a partir da 
pressão exercida pelas revoltas de escravos e pelos processos jurídicos que os 
envolvem. Em Visões da liberdade, Sidney Chalhoub chega a assinalar que “é 
possível interpretar a lei de 28 de setembro [Ventre Livre], entre outras coisas, 
como exemplo de uma lei cujas disposições mais essenciais foram ‘arrancadas’ 
pelos escravos às classes proprietárias”.4 

A terceira perspectiva se caracteriza por voltar sua atenção, antes de 
tudo, sobre os golpes políticos e sociais que feriram de morte o sistema 
escravista. Os últimos anos da escravatura no Brasil, de Robert Conrad, e A 

1

Emília Viotti da Costa. Da Senzala à Colônia. 
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966. 
Octavio Ianni. As Metamorfoses do Escravo. 
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962. 
Fernando Henrique Cardoso. Capitalismo e 
Escravidão no Brasil Meridional. O Negro na 
Sociedade Escravocrata do Rio Grande do Sul. 
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962. 
Florestan Fernandes. O negro no mundo dos 
brancos. São Paulo: Difel, 1971. Cf. também A 
integração dos negros na sociedade de clas-
ses. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1978.

2

Emília Viotti da Costa, op. cit., pp. 331-364.

3

Octavio Ianni, op. cit., p.10. 

4

Sidney Chalhoub. Visões da Liberdade - uma 
história das últimas décadas da escravidão 
na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001, p. 122.



130 almanack braziliense n°01 maio 2005informes de pesquisa

Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, de Leslie Bethell, são as produções 
mais significativas dessa terceira vertente.5 Em ambos os casos, a ênfase já 
não reside na estrutura econômica (comum à primeira perspectiva) nem nas 
lutas perpetradas pelos escravos (peculiar à segunda perspectiva), mas sim na 
campanha abolicionista, na pressão diplomática inglesa, nos jornais antiescra-
vistas e nos debates parlamentares. Alguns dos argumentos pró-escravistas 
pronunciados nas assembléias parlamentares foram anotados pelos dois histo-
riadores. Mas nenhum deles procurou entendê-los diacronicamente – ou seja, 
tais argumentos só foram recolhidos de períodos esparsos e como índices de 
lugares-comuns do pró-escravismo que em nada inovaria o que já fora dito 
alhures. 

A Abolição do Tráfico de Escravos é bastante elucidativa em relação ao 
tratamento descontínuo dispensado às posturas pró-escravistas brasileiras. 
Interpretando o tráfico e o contrabando de escravos na primeira metade do 
século XIX, Leslie Bethell concentra seus esforços nos acordos assinados entre 
o Brasil e a Inglaterra (1817 e 1826), na política interna britânica, na orien-
tação do Foreign Officer e, enfim, na coação da Grã-Bretanha sobre o Brasil 
por meio de seus embaixadores. Os expedientes brasileiros para prorrogar ao 
máximo as atividades do tráfico negreiro ou, em momentos de crise, torná-las 
ilegais o mais rápido possível são apenas ocasionalmente referidos e, inva-
riavelmente, ligados apenas a pressões externas. Noutros termos, as soluções 
e os projetos políticos brasileiros, quer pró-escravistas ou não – a distinção, 
aliás, é pouco sublinhada –, somente ganham forma na medida em que cons-
tituem respostas diretas aos estímulos, ameaças ou desafios, proporcionados 
pela política externa britânica. Bethell não procura, pois, compreendê-los à luz 
da lógica interna da política imperial brasileira. 

Em cada uma dessas correntes, o “sujeito histórico” privilegiado foi, 
respectivamente, o sistema econômico, os escravos e as forças abolicionistas. 
De fato, a exceção a esses estudos é O Infame Comércio, de Jaime Rodrigues.6 
Nesse caso, o autor herda da segunda corrente a importância da agência 
escrava: os levantes dos cativos e a idéia pejorativa de povo, no imaginário 
da elite política imperial, teriam influenciado sobremaneira os parlamentares 
a pensar seriamente no fim do tráfico. Por outro lado, Jaime Rodrigues reco-
nhece que a pressão inglesa (objeto da terceira linha) foi um “fator de agluti-
nação da elite política para que se chegasse a uma proposta consensual – e a 
partir de 1845, de execução rápida – para se acabar com o tráfico.”7 Ao plura-
lizar as forças em atuação no campo da escravidão brasileira, Jaime Rodrigues 
reconstituiu – o que verdadeiramente importa para o presente texto – o papel 
do parlamento imperial no processo decisório sobre o futuro da instituição 
escravista. 

No entanto, Jaime Rodrigues não fez desse o assunto central de seu 
livro e, assim, não percebeu como as propostas a favor da escravidão, encami-
nhadas em meados da década de 1830, se relacionavam com outras questões 
do aparelho do Estado brasileiro. Ademais, tampouco anotou a diacronia dos 
discursos a respeito da escravidão no decorrer da década de 1830. De fato, 
é possível observar uma tendência que emerge após a lei de 1831 e dura até 
1835, além de outra que, parte deste ano, desmembrando-se em duas dire-
ções até 1839, conforme será exposto mais adiante.

Todavia, não se havia tentado reconstituir a trajetória, em linha diacrô-
nica, de grupos que defendiam a escravidão – como modo de vida, base da 
lavoura, fonte do Estado –, no sentido de entender a dinâmica do próprio 
sistema escravista. Ao fazê-lo, pude notar que o aumento das exportações do 
comércio lícito, o desenvolvimento da marinha nacional, o discurso da imora-
lidade ou do desrespeito às leis e a formação do estado nacional (nos níveis 
identitário e burocrático) andaram, lado a lado, com o trato negreiro durante 
a Regência. 
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Tentei reconstituir os discursos parlamentares sobre a escravidão, 
durante a Regência, por meio do “método contextualista” de Quentin Skinner 
e da idéia de “luta semântica” de Reinhardt Koselleck. Em “Meaning and 
Understanding in the History of Ideas”, Skinner arrola formas de essencia-
lismo e determinismo, as quais todo historiador se expõe quando realiza uma 
história das idéias. 8 De fato, seria tão fácil reconhecer o essencialismo quanto 
difícil evitá-lo. Principalmente porque, entre suas manifestações, uma das 
principais se liga exatamente à relação furtiva entre significado e uso, sentido 
geral e emprego particular, lugar-comum e ocorrência. Criticando o costume 
intelectual da utilização de fontes apenas como exemplos de repetições de 
idéias essencialmente invariáveis, Skinner alerta que não há de fato uma 
idéia-entidade à qual inúmeros autores se voltam, mas sim uma “variedade de 
declarações feitas com as palavras por uma variedade de agentes diferentes 
com uma variedade de intenções; então, o que estamos vendo é que não há 
uma história da idéia a ser escrita, mas apenas uma história necessariamente 
focada em vários agentes que usaram uma idéia, e nas variadas situações 
e intenções em usá-la.”9 Torna-se, então, fundamental que o pesquisador 
tenha em mente uma série de preocupações: a que perguntas o uso de tal 
idéia quis responder? A quem exatamente se dirigiu? Que status tinha a idéia 
na época? Qual o arco de possibilidades o sujeito discursivo contemplava ao 
escolher aquela idéia? A análise do uso está, pois, intimamente relacionada 
com o estudo de grupos sociais (ou agentes) que se articulam em torno de 
determinados conceitos para construir sua própria imagem e denegrir as 
dos grupos conflitantes. Por isso, o método proposto por Skinner pode ser 
enriquecido com o conceito de “luta semântica” elaborado por H. Koselleck. 
Segundo o autor alemão, a “luta semântica” vigora em épocas de crises, nas 
quais se definem posturas políticas e posições de combate. Os lugares sociais 
de honra e recriminação, orgulho e vergonha, bazófia e infâmia se compõem 
e recompõem, então, em fluxo acelerado, no qual cada agente discursivo deve 
procurar novas maneiras de defender suas convicções antigas e selar como 
ignominiosas as dos opositores. 10

Tais métodos foram importantes para impedir eventuais desvios de 
interpretação. A historiografia refere-se, por exemplo, à idéia de que a 
“corrupção” provocada pela escravidão no Brasil constituía a bandeira dos 
homens hostis à instituição. Dessa maneira, referindo-se ao contrabando de 
africanos realizado após a lei de 1831, Jaime Rodrigues assinala que “um novo 
tipo de corrupção aparece aqui [após o início do contrabando]: a que teria se 
instalado entre as autoridades que eram coniventes com o tráfico. A persis-
tência do comércio de africanos acentuava essa visão, ainda mais por não 
se retirar dele nenhum rendimento alfandegário e em função dos problemas 
existentes com o governo inglês. Voltavam-se para os traficantes os olhos 
supostamente moralizadores dos deputados e senadores, que não queriam 
se ver envolvidos diretamente na atividade”.11 Essa afirmação, correta em 
sua generalidade, negligencia alguns aspectos importantes. Como veremos, o 
argumento da “corrupção” causada pelo contrabando foi utilizado, com muita 
veemência, pelos próprios defensores do tráfico de escravos, em debates que 
prepararam terreno para o Regresso e a centralização da máquina do Estado. 
Era, pois, um lugar-comum que os regressistas utilizaram com objetivo espe-
cífico e interessado, mudando sensivelmente o significado apontado por 
Rodrigues. Por sua vez, graças ao conceito de “luta semântica” de Koselleck 
pude perceber como muitas falas contrárias ao comércio ilegal de africanos se 
forjaram, não em função da causa abolicionista em si, mas no interior de uma 
luta política pelos espaços do poder após a cisão entre os liberais moderados 
e, sobretudo, após a ascensão do Gabinete 19 de Setembro, em 1837, capita-
neado pelo regressista Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Por fim, cabe ainda uma observação sobre a existência ou não de uma 
ideologia escravista no Brasil. A principal conseqüência da lacuna historiográ-

9

Idem, p. 56, grifos meus. 

10

Terminologia de Reinhardt Koselleck. Futuro 
Pasado: para una Semántica de los Tiempos 
Históricos. Barcelona: Paidós, 1993, pp. 111-
112. 

11

Jaime Rodrigues, op. cit., p. 132. 
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fica sobre defesas da escravidão no Império é a aceitação do pressuposto de 
que não teria havido, por aqui, pensamento pró-escravista nem, muito menos, 
ideologia da escravidão. Disso deriva outra conseqüência; a de que o entendi-
mento da política escravista imperial, assim como de seus avanços e reveses, 
torna-se dependente, apenas, de campos explicativos exteriores (a economia, 
os conflitos sociais, o abolicionismo). A análise dos discursos pró-escravistas 
durante a Regência permitiu, contudo, perceber a existência de uma articu-
lada prática escravista que envolveu o executivo, a câmara dos deputados, o 
senado, as câmaras municipais e, enfim, as assembléias provinciais. Às vezes, 
esses setores atuavam isoladamente, como o executivo e suas tentativas de 
incrementar o orçamento imperial a partir de 1836. Em outros momentos, 
agiam em concerto, como nas pressões, entre 1835 e 1839, sobre a revogação 
da lei de 1831. No momento em que todos agiram articuladamente, nota-
se a construção de um campo conceitual comum em que os sujeitos sociais 
e políticos de diferentes regiões do país se esforçaram para convencer seus 
interlocutores na continuação do tráfico. Ora, a construção de um discurso 
que prima pela identificação social, e se realiza pelo esforço de persuasão de 
outrem, aproxima as ações pró-escravistas, de 1835 a 1839, do que se poderia 
chamar de “ideologia”. No entanto, cumpre estudar a fundo as futuras articu-
lações pró-escravistas, durante os anos de 1840, para acusar a tenacidade e a 
persistência do fenômeno.

A herança de D. João VI e D. Pedro I: espaços para uma política da 
escravidão dentro de disputas políticas internas. 
Independente desde 1822, o Brasil não conquistou de imediato o reconhe-
cimento de sua emancipação. Pelo contrário, teve de anuir a exigências de 
algumas potências européias a fim de figurar como um país soberano no 
concerto das nações civilizadas. Dentre as concessões mais importantes, duas 
se sobrelevam por interferirem, diretamente, nas finanças da recém-criada 
nação e na economia privada de seus cidadãos: o estabelecimento de tarifas 
alfandegárias reduzidíssimas para a importação de produtos e o fim do tráfico 
de escravos. De certa maneira, ambas as concessões constituíam a herança 
legada pela política de D. João VI, que teve de assinar com a Inglaterra os 
tratados de 1810, cujos conteúdos estipulavam, de um lado, o abatimento de 
impostos sobre manufaturados ingleses a 15% e, de outro, o compromisso 
com a futura abolição do tráfico de escravos.12 

O legado português se fez sentir ainda em 1826, quando D. Pedro I 
convencionou com a Inglaterra o fim completo do trato negreiro, prevendo-o 
em três anos depois de sua ratificação. Reconhecido pela Coroa inglesa em 
13 de março de 1827, esse tratado anglo-brasileiro passou a valer, a partir de 
13 de março de 1830. Portanto, dessa data em diante, toda e qualquer pessoa 
que tentasse arrastar negros africanos para o Brasil seria julgada por uma 
comissão mista estabelecida em Serra Leoa. 

Para a maioria dos parlamentares brasileiros da década de 1830, cons-
truir o Brasil não significava apenas seguir em frente com essa herança 
portuguesa. Mas ao invés, implicava re-significar os compromissos legados e 
reverter o jogo político em favor das partes supostamente lesadas, sobretudo, 
dos proprietários de escravos, dos traficantes e das finanças imperiais. No 
entanto, a Inglaterra havia deixado à disposição poucos espaços de manobra. 
No plano cultural, tinha imposto o discurso da filantropia e da humanidade, 
maculando com a pecha de “bárbaras” as nações que não o assimilassem; 
no plano político, legalizara as suas pretensões por meio de tratados reco-
nhecidos por D. João VI e ratificados ou extremados por D. Pedro I quando o 
Brasil já era independente.13 

Nesse quadro, as defesas escravistas, em uma novíssima nação, não 
poderão ignorar os lugares-comuns da filantropia nem a legalidade das 
disposições aprovadas por um estado liberal. Isso significa que, no que se 
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refere ao discurso, a defesa da escravidão terá de conviver com o respeito à 
humanidade e às leis nacionais. Quanto às práticas políticas, tudo aquilo a 
ser considerado justo e validamente possível será feito: na impossibilidade de 
se importar legalmente africanos, estimulam-se as exportações de produtos 
lícitos para a África; na impossibilidade de suspender a vistoria em navios 
recém-chegados aos portos do Império, desmantela-se sistematicamente a 
força naval que poderia patrulhar a costa brasileira; na impossibilidade de 
anular o tratado de 1826 com a Inglaterra, tenta-se revogar a lei nacional 
de 1831 que liberta os africanos contrabandeados; na impossibilidade de se 
revogar essa mesma lei nacional, desregulamentam-se suas disposições mais 
severas, e assim por diante. O que se percebe é a existência de uma ativa 
“política da escravidão”, intimamente ligada aos homens responsáveis pela 
construção e implantação do estado moderno e liberal no Brasil - Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro Leão, Diogo Antônio Feijó, 
Caldeira Brant (Marquês de Barbacena) e outros. 

Mas a “política da escravidão” é uma categoria genérica que, ao 
abranger todas as práticas que defendiam a escravidão ou dela tiravam 
partido, deve ser perspectivada ao longo do decênio de 1830, conforme as 
ideologias políticas distintas que surgiram no desdobramento da Regência 
e os respectivos agentes históricos que nelas atuaram. Dessa maneira, foi 
possível dividir, a partir das conversações parlamentares, o discurso sobre o 
tráfico e a “política da escravidão” em quatro manifestações: a primeira coin-
cide com o momento “heróico” da abdicação de D. Pedro I, ou seja, com a 
“Revolução de 7 de Abril”; a segunda viceja no grande pacto que, selado pelos 
Liberais Moderados, culminaria com o Ato Adicional de 1834; a terceira surge 
dentro da articulação dos políticos conservadores que proporiam o “Regresso”, 
isto é, a re-interpretação do Ato Adicional; e a quarta, enfim, surge como 
contrapartida da terceira e a ela se opõe. Cumpre, todavia, fazer um resumo 
de cada um desses momentos. 

A primeira manifestação parlamentar sobre o tráfico, nos quadros da 
presente pesquisa, insere-se na conjuntura que se seguiu à abdicação de D. 
Pedro I. Pronunciadas apenas um mês após a “Revolução de 7 de Abril”, as 
falas parlamentares dessa fase emanam de um contexto em que os ânimos 
políticos reafirmavam a soberania constitucional brasileira contra um 
tirano interno (D. Pedro I) e um agressor externo (a Inglaterra). Passava-se 
a impressão de que o Brasil privava das idéias filantrópicas e, espontanea-
mente, levaria a cabo a iníqua travessia atlântica por conta própria. Nesse 
momento de forte exaltação nacional e liberal, quando os revolucionários 
de 1831 pensavam que agiam contra a tirania à maneira dos ingleses de 
1688, percebe-se sensível tendência à desnacionalização dos traficantes, para 
coonestar as bases da soberania nacional, e de nacionalização das medidas 
antiescravistas, para repelir a imagem do Brasil como títere perverso condu-
zido por cordões filantrópicos pendentes de mãos inglesas. Em contrapartida, 
os brasileiros só são citados como vítimas potenciais do tribunal que, misto 
e estrangeiro, resulta injusto e ilegítimo. Não é de modo distinto que Cunha 
Mattos termina sua intervenção lembrando “o monstruoso artigo do tratado 
a este respeito, que expunha os cidadãos brasileiros a serem julgados e sofrer 
penas de um tribunal estrangeiro, artigo que fora muito censurado e que ele 
orador não sabia por que fatalidade havia caído no esquecimento.” 14

Logo em seguida, porém, tornou-se público o que já era óbvio: o tráfico 
não seria tão facilmente debelado. A primeira acusação, nesse sentido, parte 
de Miguel Calmon já em 1832: não apenas traficantes levados pela auri sacra 
fames corroíam as disposições de 1831, mas até “autoridades há que passam 
na opinião geral, não como coniventes, mas interessados neste comércio 
abominável”. Contra esse horror, o presidente da província - extensão do 
governo central, pois, por ele designado - teria lutado com todo o “calor, 
interesse e energia que lhe são próprios quando se trata de promover o 

York: Oxford University Press, 1998.

14

Anais da Câmara dos Deputados, ACD, 13 de 



134 almanack braziliense n°01 maio 2005informes de pesquisa

bem público (muitos apoiados)”.15 A declaração de Calmon é a primeira a 
mencionar a “desmoralização do povo” por força do desrespeito à lei de 1831, 
que deveria ser reforçada para proibir a contento o odioso comércio. Nesse 
sentido, as acusações polarizaram a corrupta e viciosa Sociedade, de um lado, 
e o diáfano e impoluto Estado, de outro. Essa tendência perdura incólume de 
1832 até 1835 e, de fato, coincide com o momento em que os liberais mode-
rados permaneceram unidos. Quando, em 1835, deputados conservadores 
começam a retirar o apoio a Feijó, duas novas formas de discurso emergem 
vagarosamente, tirando a razão de ser desse segundo tipo de discurso. 

Uma dessas formas é a que gira na órbita dos grupos francamente 
pró-escravistas. Os seus discursos sobre o tráfico derivam, na verdade, da 
reacomodação ideológica do discurso anterior. O Estado continua incólume 
e imaculado. Da mesma maneira, os traficantes continuam a ser alvejados. 
Entretanto, em vez de se chamar atenção para as prevaricações das auto-
ridades locais ou de se arquitetar meios para reforçar a lei de 1831, como 
diziam querer inúmeros liberais moderados, volta-se a mira contra o malé-
fico teor da mesma lei, a saber, o de açular a imoralidade e o desrespeito às 
disposições burocráticas e legais do Estado. No lugar da inaplicação da lei, a 
sua inaplicabilidade. Outra novidade desse discurso: lavava-se a todo custo a 
imagem santificada dos proprietários. Esse tipo de reformulação do segundo 
discurso começa em 1835 e continua até o momento estudado, 1839. Coin-
cide, pois, com a articulação dos deputados conservadores que começavam a 
engrossar o coro dos oposicionistas aos liberais moderados e empreenderiam, 
em 1837, o Regresso, a fim de reinterpretar o Ato Adicional de 1834.

A última forma analisada é a outra face da moeda, que também emerge 
do segundo tipo de discurso e, principalmente, como reação às práticas e 
idéias pró-escravistas, bem como à política centralizadora do Regresso. Assim, 
esse discurso se faz sentir, primeiro, a partir do momento em que o Gabinete 
19 de Setembro ascende e, sobretudo, depois de sua queda em 1839. Dessa 
vez, de acordo com essas falas, o próprio Estado sentou-se no banco dos réus 
e teve de responder às críticas de cumplicidade com o tráfico, já que os libe-
rais moderados se valiam dos tópicos relacionados ao tráfico negreiro ilegal 
para invectivar frontalmente seus inimigos políticos. Acresce, contudo, notar 
que práticas da política da escravidão também foram encampadas por tais 
liberais moderados, quando estiveram no poder com a ascensão do Gabinete 
de 12 de outubro de 1835.

Localizar e designar os tipos de discurso acerca da escravidão resulta 
útil porque, em primeiro lugar, confere historicidade às defesas escravistas, 
revelando o que as tornava verossímeis ou defensáveis, em certa conjuntura, 
e impensáveis ou irrealizáveis, em outra. Em segundo lugar, porque revela a 
articulação das idéias e práticas em torno da escravidão com as lutas pelos 
espaços do poder. Desse modo, as atitudes escravistas ou as posturas abolicio-
nistas deixam de ser tomadas a priori, para serem analisadas em processos de 
formação, mudança e construção. Enfim, em terceiro lugar, porque evidencia 
a existência de um campo conceitual comum em que certas idéias são usadas 
tanto por um grupo como por outro - caso da corrupção dos costumes. 
Assim, mesmo que pressões vindas indiretamente de ações escravas (como o 
Haiti e o medo da haitianização) forjassem alguns conceitos, isso não quer 
dizer que a elite política imperial tenha se colocado passivamente perante 
eles. Muito pelo contrário, empregou-os à maneira que lhe convinha e era 
possível, como, aliás, a qualquer agente histórico de seus próprios interesses. 

Desenvolvimento da pesquisa
A continuidade desta pesquisa prevê a análise dos Anais da Câmara dos Depu-
tados e dos Senadores até o ano de 1850. Além do que foi apresentado neste 
informe, venho também coletando significativo repertório de práticas polí-
ticas que protegiam o tráfico de escravos ou se beneficiavam dele. Pretendo, 

maio, p. 29. 
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ACD, 1832, 4 de junho, pp. 71-72. 
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assim, adotar o mesmo critério analítico para a década de 1840: delinear os 
campos discursivos, nos quais se impreca contra a escravidão ou se lança em 
sua defesa (cujo correspondente para os anos de 1830 foi sintetizado nesta 
apresentação), paralelamente às práticas que permitiam a continuidade do 
tráfico de escravos. 
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Fácil não foi a tarefa de criação de um substrato de “brasilidade”, por parte 
daqueles que se pretendiam privilegiados porta-vozes do novo Império, nas 
décadas que se seguiram à separação de Portugal. O problema tinha que ser 
tratado, impreterivelmente, tendo em vista o ainda recente passado colonial, 
responsável pela formação de uma camada social que, com as vistas voltadas 
para a Europa no tocante aos padrões de distinção e civilidade, encontrava 
diante de si uma realidade completamente díspar desse modelo, cuja base 
era aqui recriada em um padrão muito diverso, sem que muitas vezes os 
próprios colonos se dessem conta disso. Os grupos letrados da Corte do Rio 
de Janeiro, que se empenharam nos primórdios da definição de nossa identi-
dade, herdaram, de alguma forma, essa condição, agravada pela necessidade 
de conceberem, agora, o Brasil como nação independente, dotado de um 
passado artístico e cultural que o diferenciasse das demais. Prestavam, assim, 
um serviço para a política imperial, e a ela estiveram intrinsecamente ligados. 
Ainda que olhando para fora, como o faziam os antigos colonos, construíram 
saídas originais ao problema que tinham diante de si, terrivelmente empobre-
cido pelo historiador se visto como mera reprodução de idéias, linguagens e 
estilos importados. 

Desse esforço esteve imbuído, a sua maneira, Manuel de Araújo Porto 
Alegre, personagem escolhido, por Leticia Squeff, para iluminar facetas 
fundamentais da história cultural dos oitocentos no Brasil. Resultado de uma 
dissertação de mestrado, dotada de uma qualidade de análise e de uma ampla 
pesquisa documental que, infelizmente, tendem a se tornar cada vez menos 
presentes na produção acadêmica atual, haja vista a redução dos atuais 
prazos de trabalho, o presente livro traz não apenas uma elegante narrativa, 
mas uma contribuição significativa para o estudo do período em questão. 
Levando em conta que Araújo Porto Alegre foi homem especialmente ativo 
no cenário carioca - pintor de formação, trabalhou como arquiteto, escreveu 
poesia, teatro e história, além de crítica de música e de artes plásticas -, a 
historiadora propõe um recorte analítico muito adequado para compreensão 
de sua atuação. Trata-se, pois, de acompanhar a “formulação e reelaboração 
de um projeto para o Império que tinhas nas ‘belas-artes’” um dos “seus 
núcleos centrais de realização” (p.25), com ênfase em reflexões sobre a nação 
e a “brasilidade”. A delimitação e as fontes, circunscritas ao universo textual, 
perseguem essa temática que, embora não tivesse sido diretamente tratada 
por Porto Alegre em seus escritos, permeia toda a sua produção intelectual, 
como bem nos mostra o livro de Squeff. A relevância do recorte é dada pela 
importância do personagem na “construção de uma memória para o Império”, 
pois foi ele também responsável pela recriação de fatos da história nacional 
na legitimação da Independência. Assim, não se trata de uma biografia stricto 
sensu, como a própria autora enfatiza, embora o subtítulo permita, à primeira 
vista, a confusão.

Na obra de Araújo Porto Alegre pode-se perceber como ele construiu 
uma auto-imagem que relacionava dever e abnegação em relação à tarefa 
citada acima, objeto do primeiro capítulo. Assim, Squeff abre o livro com 
a análise de um diário, iniciado em 1853 e que cobriu pouco mais de três 
anos da vida de Araújo Porto Alegre - correspondente ao período em que foi 
diretor da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) -, e de um outro texto 
pessoal deixado como “Apontamentos biográficos”, provavelmente escrito 
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em finais da década de 1850. Com acuidade de observação, a autora mostra 
como ambos os textos estiveram alicerçados na ânsia em articular a trajetória 
artística individual com a da nação, apontando os esforços que o personagem 
teria realizado desde sempre em nome da última, como se quisesse, no plano 
das artes, “completar o processo de emancipação política” (p.30). Para tanto, 
não deixa de evidenciar o papel que a confecção de diários e memórias auto-
biográficas tinham na época, no sentido de legitimar a ação dos seus autores. 
Na descrição da própria vida feito pelo artista, por vezes enfatizando um 
amplo programa de ação e compromissos concomitantemente, à narração do 
isolamento e incompreensão. por ele sofrido, é então tomado como um dos 
indícios da dificuldade em classificá-lo apenas como um herdeiro da tradição 
ilustrada, ou ainda como homem do romantismo. É, nesse ponto, que Squeff 
convence-nos que o melhor entendê-lo dentro do espírito de ecletismo, que 
marca o período.

As dificuldades encontradas por aqueles que se aventuravam na seara 
artística, reduzida a espaços muito restritos nos primeiros anos do Brasil inde-
pendente, reforçavam o discurso da tarefa “missionária”, encampada pelos 
seus protagonistas, como defende a autora. Nesse sentido, a corte de Pedro 
II era a grande promotora do desenvolvimento das artes no país, não apenas 
pelo incentivo pessoal do Imperador, mas pela fundamental importância que, 
cada vez mais, era dada à construção de uma identidade cultural “brasileira”. 
Isso explica porque Araújo Porto Alegre, nascido no Rio Grande do Sul, foi 
para o Rio de Janeiro ainda bem jovem e aí enfronhou-se nas redes de favo-
recimento pessoal que caracterizavam o ambiente político e que o levariam 
a fazer uma viagem de estudos para Paris, sendo, posteriormente, nomeado 
“pintor do Paço”. Nesses termos, Squeff discute, no segundo capítulo, como tal 
conjuntura faria com que o “nosso romantismo”, diferentemente da Europa 
onde seus porta-vozes se colocaram sobretudo contra a sociedade, “seria 
marcado por manifestações de adesão quase satisfeita, dos homens de letras, 
à sociedade e ao imperador, de quem dependiam, afinal, para sobreviver” 
(p.65). Não obstante, sua análise se contrapõe a uma reiterada visão acerca da 
completa falta de autonomia da produção artística imperial, e deixa entrever, 
por meio da trajetória do pintor, como os intelectuais conseguiram encontrar 
espaços de atuação e expressão nesse universo, conforme destacado por Elias 
Thomé Saliba num primoroso prefácio que acompanha a edição. 

Assim, a autora desvenda a trajetória artística pessoal de Araújo Porto 
Alegre em suas múltiplas facetas, sem reduzí-la a seu compromisso com a 
corte. Além de enfocar sua atuação como pintor, ela também dedica especial 
atenção a sua produção junto com Gonçalves de Magalhães e Antônio Félix 
Martins na edição da Nitheroy: Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, 
em 1836, e, posteriormente, na da Minerva Brasiliense, na década de 1840. 
Dentro do “projeto civilizatório de grandes ambições” (p.94), presente em 
ambas as revistas, as quais pretendiam instituir uma estética radicalmente 
distinta da vida colonial, Squeff detecta uma das linhas mestras do pensa-
mento do personagem: a de que a civilização só poderia ser alcançada entre 
os brasileiros por meio de um amplo refinamento dos hábitos e costumes, 
aos moldes racionais do Ocidente. Sua produção como homem das letras, em 
especial na dramaturgia, e como arquiteto, sobretudo, na criação de cenários 
urbanos para festas da monarquia, concentraram essa preocupação moral na 
divulgação de mensagens e valores por meio da arte e estética, analisados ao 
longo do terceiro capítulo.

Ao pôr em prática tal empreitada, o engajamento de Araújo Porto 
Alegre o levava, segundo a autora, a propor dois caminhos distintos, ainda 
que não excludentes: por um lado, que a Europa servisse de modelo para 
o refinamento cultural proposto aos da terra, e, por outro, que se buscasse 
uma “suposta essência nacional” nos brasileiros que, devidamente, burilada, 
comporia uma individualidade para o Império e o faria progredir. Essa ambi-
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güidade esteve presente na cabeça de muitos homens e mulheres de sua 
geração e mesmo das vindouras, para cuja síntese Squeff emprega a expressão 
“fidelidade dilacerada”. No teatro escrito pelo artista ela é evidente, ganhando 
corpo a partir da surpreendente crítica que ele faz à sociedade da época ao 
dissociar a aparência das reais características e intenções de seus persona-
gens, inclusive no que toca ao espelhamento em padrões europeus. 

A mesma ambigüidade esteve presente nos momentos em que atuou 
como historiador, fosse sobre assuntos artísticos, fosse em sua função de 
orador no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, conforme analisado no 
quarto capítulo. Ao tentar criar um passado genuinamente brasileiro, Araújo 
Porto Alegre acabou, como bem mostra Squeff, por incorporar negros e 
mulatos à condição de artistas, semelhantes aos consagrados europeus dos 
idos da colonização. Da mesma forma, ora assumia o “talento brasileiro” e 
suas origens em oposição aos estrangeiros, ora exaltava os feitos da Missão 
Artística no Rio de Janeiro, associando-os à criação da AIBA e ao “progresso” 
das artes no Império. O fato de ter sido um dos pioneiros na feitura de 
uma história da arte para o Brasil aumenta a importância de sua obra que, 
segundo bem enfatiza a autora, continua a informar os pesquisadores do 
tema até os dias de hoje.

A reforma que o artista promoveu na Academia de Belas Artes, nos 
anos em que foi seu diretor, é associada por Squeff, no quinto capítulo, ao 
seu projeto de modernização das artes imperiais. Partindo de um histórico da 
instituição, desde suas origens com os franceses no Rio de Janeiro, a autora 
também aponta várias das dificuldades enfrentadas pela Academia ao longo 
de sua trajetória, bem como o esforço do ministro do Império, Luiz Pedreira 
do Couto Ferraz, em 1854, no sentido de aprovar sua reformulação. O projeto 
de reforma, que ficou conhecida como Pedreira, era bastante ambicioso e 
teve em Araújo Porto Alegre um dos seus principais executores. Com a refor-
mulação do sistema didático e das normas internas da Academia, além da 
introdução do ensino técnico (dissociando o artista do artesão), entre outras 
medidas, a autora analisa como a obra foi responsável pela transformação 
definitiva da instituição em um órgão governamental de concepção profun-
damente elitista das “belas-artes”. Nesse sentido, a historiadora não deixa de 
notar uma outra especificidade das artes no Brasil, pois na Europa as acade-
mias teriam surgido, ao contrário, a partir da emancipação dos artistas dos 
círculos de poder.

A investigação acerca do projeto geral do artista no sentido de “fundar 
uma arte peculiar, sintonizada com a ‘brasilidade’” (p.205) no último capí-
tulo, um esmero especial. Nessa parte, a autora analisa com acuidade como 
em Araújo Porto Alegre a construção de uma “arte brasileira” estava muito 
mais relacionada a temas do que à idéia de um estilo único. Mostra como ele 
próprio, tendo se engajado primeiramente no neoclassicismo, reconciliou-se 
posteriormente, com o passado “barroco” colonial e chegou mesmo a negar 
a cultura grega em função de seu flerte com o “gótico”, o que reforça o ecle-
tismo que sempre lhe fora muito peculiar. Os dois grandes temas, que carac-
terizariam essa “arte brasileira”, seriam, de um lado, a natureza, representada 
pela paisagem - florestas, acidentes geográficos etc. - e, de outro, a história, 
como produto do papel civilizador da monarquia. Não foi à toa que chegou a 
propor a formação de uma pinacoteca que agruparia “retratos históricos de 
todas as épocas do Brasil”, “usos e costumes das províncias”, “festas nacio-
nais”, além de cópias de grandes obras, constantes em museus estrangeiros. 
Visava, assim, juntar um repertório de imagens que, produzidas por artistas 
nacionais, dotariam o Império do Brasil de uma identidade própria.

Ao tratar da forma como o projeto de Araújo Porto Alegre se relacionava 
com a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira, a autora evidencia 
como ele, ainda que atribuindo ao negro parte das primeiras manifestações 
artísticas do território, tendia a minimizar a participação dos indígenas nesse 
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processo. Dessa forma, Squeff aponta para o que seria uma particularidade 
do artista na defesa do substrato nacional em questão, a qual romperia 
com aquela predominante na corte, ao se afastar radicalmente do programa 
indianista romântico em voga na época, e defender um Império muito “mais 
próximo de Portugal - e portanto, da Europa - do que do Brasil selvagem, 
escravista e indígena que o circundava” (p.230). No entanto, vale dizer que 
o projeto nacional, para o qual a imagem idílica do índio serviu de ideologia 
integradora de propostas de legitimação imperial, também olhava sobretudo 
para fora, para a dita civilização, ao inventar uma imagem dos primeiros habi-
tantes da terra muito mais próxima dos ideais nobilitantes, pretendidos pela 
elite, do que de uma descrição etnográfica. Dessa maneira, talvez o artista, 
mesmo sendo original na sua concepção para a nova nação não se afastasse, 
tanto assim, daquela então predominante no Rio de Janeiro, como pretendido 
pela historiadora. 

Squeff analisa ainda como o artista contribuiu para a construção de 
uma memória histórica, por meio da análise que faz de sua proposta para 
edificação de um monumento com a estátua de D. Pedro I. A Independência 
teria sido um dos temas centrais de seu pensamento, entendida com um 
acontecimento pacífico, fruto da vontade individual do príncipe, nos “trilhos 
da ordem, da unidade e da civilização”. Para encerrar, vale destacar que a 
marca e a recriação do fato, nesses moldes, não foi uma particularidade de 
Manuel de Araújo Porto Alegre, tendo sido comum a todos aqueles que, no 
longo século XIX, aventuraram-se a desenhar um rosto próprio para o Império 
do Brasil, na seara da Corte do Imperador ilustrado. Oxalá livros semelhantes a 
esse desvendassem também outras dessas trajetórias.
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A Cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, 420p.

Maria Aparecida Silva de Sousa
Professora da Universidade Estadual 
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Os estudos sobre os processos de urbanização no Brasil e as mudanças polí-
tico-econômicas, daí decorrentes, ainda figuram de maneira tímida no campo 
da historiografia. Com raras exceções, as pesquisas em torno do surgimento 
dos núcleos urbanos, no período caracterizado como colonial, não focalizam 
realidades específicas, antes generalizam a tendência lusitana em implementar 
uma organização político-administrativa frente à desordem da expansão. Para 
Francisco Falcon, esta lacuna na historiografia brasileira é resultante de uma 
visão que subordina a cidade colonial ao mundo dos potentados rurais, então 
locus privilegiado de realização das atividades econômicas que marcariam o 
“sentido da colonização”. Como corolário dessa interpretação, a urbe colonial 
transparece como um fenômeno insignificante, se comparada, portanto, à 
importância das áreas rurais (FALCON, F. 1994). 

Na contramão dessa linha interpretativa, Maria Fernanda Bicalho 
fornece uma contribuição primorosa ao debate sobre a dinâmica político-
administrativa de um núcleo urbano colonial, no contexto da relação com o 
Império Português setecentista. Elaborado originalmente como tese de douto-
rado em História Social, A Cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII 
recupera os liames que descortinam a centralidade da cidade de São Sebastião 
no interior do projeto português de domínio colonial da sua possessão ameri-
cana. Valendo-se de uma ampla documentação, sobretudo referente à extensa 
correspondência mantida entre as autoridades coloniais e metropolitanas 
e em grande parte inédita, a autora apresenta-nos um Rio de Janeiro em 
constante estado de temor diante das possibilidades, reais ou imaginárias, de 
invasão por outras potências estrangeiras, ampliadas ao longo do século XVIII.

As representações sobre o medo constituem, por conseguinte, o foco 
central da obra. Não apenas o medo que mobilizava os conselheiros do Reino 
e seus correspondentes coloniais no sentido de se anteciparem aos planos 
de possíveis invasores; como também aquele que provocava nos citadinos a 
montagem das estratégias de defesa local, momento esse em que os conflitos 
internos entre a população colonial eram potencializados, denunciando 
as fissuras das conexões entre a elite política local – oficiais da câmara e 
funcionários régios – e entre esta e a metrópole. O temor da perda, seja da 
cidade do Rio de Janeiro, reiteradamente, considerada como “uma das pedras 
mais preciosas que ornam a coroa de Vossa Majestade”, seja do patrimônio 
acumulado pelos agentes coloniais, ou ainda do controle político por parte 
das autoridades, conflui para a dinamização das práticas políticas daqueles 
interessados na manutenção do poder político e econômico. Enfim, medos 
diversos que ajudaram a tecer o cotidiano daquela cidade em sua experiência 
como parte integrante do vasto império português.

De fato, o Rio de Janeiro em fins do setecentos era o centro urbano 
de maior importância na América Portuguesa, sendo seguido por Salvador, 
Recife, São Luis do Maranhão e São Paulo. Ocupando a sede do Vice-Reinado 
desde 1763, a cidade tornou-se foco das novas estratégias de governo, por 
parte da metrópole, que visavam assegurar a preservação da colônia ameri-
cana. Para dar conta dessa centralidade, a autora constrói uma perspectiva 
analítica que informa sobre a instabilidade européia - traduzida no perma-
nente estado de guerra entre as potências durante a Época Moderna, situando 
a dinâmica colonial portuguesa nesse contexto -, a vulnerabilidade da cidade 
tornada capital, o espaço da desordem e os mecanismos de ordenação e 
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controle políticos e, por fim, a natureza da relação política entre os poderes 
locais e a metrópole, privilegiando o papel desempenhado pelos agentes colo-
niais, por meio das câmaras municipais, como interlocutores e mantenedores 
da estrutura imperial.

Logo de início, Maria Fernanda Bicalho acompanha o olhar dos nave-
gadores modernos destacando o impacto que as belezas naturais da Baía de 
Guanabara provocavam naqueles responsáveis pelas descrições fundamentais 
para os projetos expansionistas da metrópole portuguesa. Ao lado dos regis-
tros admirados sobre as riquezas naturais, tais descrições “traduziam o projeto 
de fortificar o território para a sua segurança e para a afirmação definitiva da 
presença portuguesa no Centro-Sul da colônia, ponto estratégico de defesa de 
sua hegemonia sobre mares desde sempre tão infestados de piratas e corsá-
rios, sobretudo franceses”. (p. 29) Identifica, a partir daí, o comportamento 
utilitário dos colonizadores portugueses, tendo em vista que para além das 
“visões míticas do paraíso terrestre” o que estava em jogo era a potencialidade 
da nova terra para a ação colonizadora de Portugal.

Mas não foram apenas os portugueses que perceberam as qualidades 
estéticas ou estratégicas do Rio de Janeiro: franceses, holandeses, espanhóis 
e ingleses freqüentemente assediaram a capitania desrespeitando a legislação 
metropolitana que prescrevia sobre o comércio com outras nações da Europa. 
Desse modo, no exercício de uma atividade privada ou a serviço das potências 
européias, piratas, corsários, contrabandistas, espiões e expedições estrangeiras 
inquietaram as autoridades metropolitanas, ao intensificar  suas ações no 
decurso do século analisado. Realmente impressiona a riqueza de informações 
e o redimensionamento de muitas dessas investidas, denotando o grau de 
disputa colonial que marcou, inclusive, a relação entre antigos países aliados 
de longa data como Portugal e Inglaterra. Bicalho descreve os projetos de 
invasão do Brasil no contexto de afirmação da hegemonia européia, revelando 
até mesmo que, em 1762, os franceses tencionavam estabelecer um vice-
reinado nas cidades que planejavam conquistar, desestabilizando as relações 
comerciais e políticas luso-britânicas e reconfigurando o quadro das negocia-
ções diplomáticas no curso da Guerra dos Sete Anos (1757-1763). Plano este 
que seria abortado em função do término do conflito.

Interessada em analisar os acontecimentos que efetivamente resultaram 
em ameaças externas à colônia americana no setecentos, a autora situa o 
desenrolar das disputas das metrópoles ibéricas pelo domínio do comércio 
platino nesse período, que culminou com a conquista da Colônia do Sacra-
mento pelos espanhóis em 1777 - mesmo ano de destituição de Pombal do 
cargo de Secretário dos Negócios do Reino e da assinatura do Tratado de 
Santo Ildefonso. Área de litígio entre Portugal e Espanha desde o século ante-
rior, o aprofundamento da crise entre as duas monarquias e o conseqüente 
reordenamento espacial de seus respectivos domínios informam sobre um 
processo mais amplo de racionalização econômico-administrativa frente à 
complexificação da engrenagem do sistema colonial, com desdobramentos 
importantes na esteira das rupturas políticas características do oitocentos, 
como demonstra estudo recente sobre o tema (PIMENTA, J.P.G. 2002).

É no seio dessa conjuntura política internacional que ocorre, em 1763, 
a transferência da capital da América Portuguesa da Bahia para o Rio de 
Janeiro. Sem aprofundar o assunto e ressaltando a escassez da documentação 
sobre as razões que motivaram esta decisão pela metrópole, Maria Fernanda 
Bicalho afirma que tal medida confirmou a importância que a cidade havia 
adquirido desde princípios do século XVIII. Conforme observa, “a centrali-
dade daquela cidade-porto não se impôs apenas por sua posição na colônia 
americana, mas em todo o Império Português, e ainda no quadro da geopo-
lítica ultramarina e colonial das demais potências européias”. (p. 85) Ou seja, 
as novas estratégias de domínio concretizadas pelo Reino português diziam 
respeito fundamentalmente à preservação do seu patrimônio no ultramar. 
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Proposição sugestiva que subordina, entretanto, o reordenamento do eixo 
econômico metropolitano no Centro-Sul à situação geopolítica da colônia, 
secundando o rearranjo das forças econômicas no universo luso-americano.

Destarte, as descobertas auríferas, ao lado dos constantes conflitos mili-
tares no Sul, exigiam um conjunto de medidas intervencionistas por parte da 
Metrópole, efetivadas durante o período de Pombal. Conforme aponta Wilma 
Peres Costa, as Reformas Pombalinas – cujo estabelecimento do Rio de Janeiro 
como centro político da colônia é uma das mais importantes – constituem 
um marco significativo na vida da colônia que resulta na “territorialização 
do espaço colonial e na reorganização da arrecadação fiscal”(COSTA, W.P. In: 
JANCSÓ, I. (Org.). 2003, p. 160).

Se, externamente, a vulnerabilidade da colônia americana propiciava 
novas determinações no que se refere aos assuntos ultramarinos, no plano 
interno, a aproximação de naus estrangeiras provocava conturbações genera-
lizadas entre os moradores e as autoridades coloniais - denunciando a debili-
dade das fortificações e da exígua força de defesa -, repetidas vezes relatadas 
ao monarca. Por outro lado, o comprometimento dos funcionários régios e 
dos vassalos coloniais com o contrabando nos portos ultramarinos constituía-
se em mais um elemento ameaçador aos domínios na América Portuguesa. 
Reiterando as conclusões de Fernando Novais e Luiz Felipe de Alencastro, a 
autora demonstra que o inconformismo dos colonos com o exclusivo metro-
politano propiciou a formação de uma rede de transações comerciais, envol-
vendo produtos e tráfico de escravos, que negava de forma permanente a 
própria lógica da colonização, não passando totalmente despercebida pelos 
ministros do Reino, conforme atesta uma carta de 1785, na qual Martinho de 
Mello e Castro adverte que se a Metrópole “não se cuidar eficazmente nos 
meios e os modos de os coibir [os contrabandos], a conseqüência será que 
todas as utilidades e riquezas dessas importantíssimas colônias ficarão sendo 
patrimônio dos seus habitantes e das nações estrangeiras com quem eles as 
repartem, e [...] Portugal não conservará mais que o aparente, estéril, e inútil 
domínio delas” (p. 144).

Na última parte da obra, Maria Fernanda Bicalho discute um dos 
elementos centrais para o entendimento da dinâmica da relação colonial, 
dimensionando o papel desempenhado pelas câmaras municipais ultrama-
rinas. Ao dialogar com o estudo clássico de Charles R. Boxer sobre o Império 
Colonial Português, a autora focaliza as instituições camarárias como meca-
nismos fundamentais na estruturação e manutenção do Império, incorpo-
rando os novos estudos que têm possibilitado avaliar a vitalidade dos poderes 
municipais em um contraponto ao peso da centralização das monarquias 
absolutistas, principalmente no campo da historiografia portuguesa. Nessa 
perspectiva, esclarece sobre as relações estabelecidas entre os poderes central 
e local identificando, para o caso das câmaras da América Portuguesa e, em 
especial, do Rio de Janeiro, um canal latente de comunicação entre os colonos 
e o monarca, que ultrapassava os degraus hierárquicos da burocracia adminis-
trativa colonial.

A origem do municipalismo português remonta ao período medievo 
e, ao que consta, a sua criação vincula-se ao processo de povoamento e 
organização do território nacional e ao enquadramento social e político 
da população. Enquanto organismos de poder local, as câmaras municipais 
ocuparam um lugar de destaque no interior de uma estrutura político-admi-
nistrativa consolidada pelo Império português na Época Moderna, integrando 
uma ampla rede de domínio não somente no Brasil, mas originariamente 
nas possessões portuguesas localizadas na Ásia e na África. A despeito das 
especificidades das regiões conquistadas, o fato é que as linhas estruturantes 
dos concelhos foram introduzidas como sistema governativo nos espaços 
de além-mar, constituindo um poderoso instrumento de interlocução com o 
poder central e de sua intervenção na sociedade colonial.
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Na historiografia brasileira, os autores que se dedicaram a analisar, de 
maneira mais substancial, a dinâmica do aparato administrativo instalado na 
colônia - a exemplo de Oliveira Vianna, Caio Prado Júnior e Raymundo Faoro 
- convergem, em grande medida, no sentido de assinalar a ausência de peso 
decisivo desses órgãos na vida política citadina, convertendo-se, na prática, 
em um tentáculo da administração estruturada pela centralização monár-
quica. As pesquisas recentes sobre a história urbana, ampliada com o trabalho 
de Maria Fernanda Bicalho, revelam a complexidade das relações de poder 
características desse mundo colonial.

Um dado particularmente interessante, realçado pela autora, diz respeito 
à autodenominação daqueles considerados como os principais da terra cuja 
identificação ”ligava-se não apenas às qualidades inatas como a ascendência 
familiar ou a pureza de sangue, ou mesmo adquiridas por via econômica e 
política, o ser senhor de terras e ter escravos e ter acesso às funções conce-
lhias, mas incorporava ainda os méritos provenientes da conquista, povoa-
mento e defesa da colônia” (p. 385). Para estes homens, o domínio do Império 
português na colônia americana derivava da conquista da terra por seus 
antepassados, argumentos que, a seu modo de ver, conferia-lhes legitimidade 
no monopólio aos cargos públicos contra os reinóis, bem como na concessão 
de mercês e privilégios pelos serviços prestados em nome da Coroa. Para além 
da relação entre estes dois poderes, é necessário considerar como a articu-
lação política se dava no interior das próprias instituições camarárias. A rigor, 
a relativa autonomia das elites regionais estará no centro das formulações em 
torno do projeto de construção do Estado independente na centúria seguinte. 
Tema controverso e complexo, sobre o qual o livro A Cidade e o Império 
aponta novos caminhos para futuras investigações.
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de Pernambuco e Paraíba (1759-1780).
2ª ed.. São Paulo: Hucitec, 2004, 210 p.

Paulo Henrique Martinez
Professor no Departamento de 
História da Faculdade de Ciências e 
Letras da UNESP, Assis/SP.

A reaparição de um livro no circuito editorial comercial, além de bem vinda, 
é sempre intrigante. Remete, de súbito, à interrogação quanto aos motivos 
para nova edição. Publicado, originalmente, em 1976, e derivado de uma tese 
de doutoramento em História, na Universidade de São Paulo, o livro de José 
Ribeiro Júnior, encontrou, à época, boa acolhida nos meios acadêmicos brasi-
leiros e portugueses. 

Temos em mãos uma obra que se alinha nas vértebras da historiografia 
luso-brasileira que experimenta, nos dias que correm, uma agradável dilatação 
nos campos do ensino, da pesquisa e da publicação de livros e periódicos. 
Vem precedida, no tempo, pelos trabalhos de Robert Southey e Charles R. 
Boxer, entre os estrangeiros, e de Oliveira Lima, José Roberto do Amaral Lapa 
e Fernando Antonio Novais, entre outros autores brasileiros. Há um crescente 
interesse por essa história bilateral: Portugal e Brasil.

A questão central toca o âmago dessas sociedades, em ambos lados do 
Atlântico: o subdesenvolvimento econômico grassou forte na posteridade. 
Hoje, não mais? No caso brasileiro, veio agravado pela dependência estrutural 
que legou ao país a herança colonial? O objeto da investigação do historiador 
também bolinou as rendas e a teia dos interesses constituídos no nordeste 
brasileiro e no Portugal pombalino, no século XVIII. A Companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba, operante entre 1759 e 1780, atuou como instituição 
típica do sistema colonial, na avaliação do autor. A riqueza da problemática 
emerge na demonstração dos mecanismos de funcionamento da exploração 
colonial e os conflitos que esta engendrava.

Nessa nova edição, desde logo, devem ser apontadas lamentáveis falhas 
editoriais. A supressão dos Agradecimentos - registro sempre valioso do 
percurso tanto do desenvolvimento das pesquisas como da elaboração de 
análises - e da lista de Abreviaturas - referentes a arquivos, bibliotecas, cole-
ções e instituições que abrigam os documentos, e estão citadas ao longo dos 
capítulos. Ambos figuravam na primeira edição do livro, da mesma editora, 
diga-se de passagem, e foram amputados nesta segunda. Havia inúmeros 
erros de grafia em nomes e palavras, constantes da primeira edição, que 
permanecem sem correção. Enfim, padece o leitor.

Contudo, o livro apresenta muitas razões para leitura ou releitura. 
Entendo que três aspectos são merecedores de destaque nesta obra e que 
justificam a atenção pelo seu retorno ao público. Trata-se de um testemunho 
do padrão metodológico de trabalho do historiador, nacional e estrangeiro, 
em passado recente, representativo portanto das produções das décadas de 
1960 e 70. O livro é, ainda, portador de grandes ressonâncias no presente, 
muitas delas de impressionante atualidade, seja no âmbito da faina histo-
riográfica ou fora dela. Por fim, tais aspectos repõem em cena a abordagem 
teórica, propriamente dita, abraçada pelo autor, no tocante aos métodos de 
interpretação dos resultados obtidos na pesquisa. Inegavelmente, nesse livro, a 
pesquisa empírica e a interpretação teórica estão bastante associadas, ofere-
cendo, assim, um instrutivo modelo de desenvolvimento da análise histórica e 
de exposição de argumentos interpretativos. 

Vejamos alguns dos procedimentos utilizados na realização da pesquisa. 
Colonização e monopólio no nordeste brasileiro constitui um exemplo, 
bastante completo, de abordagem metodológica da história econômica, 
valendo-se de análise quantitativa e mesmo serial. Uma amostra fecunda 
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daquela história que, no dizer de Michel Vovelle, pesa, mede e conta - que 
deposita fé nos números. Na abordagem em questão, entrevemos o estudo 
do colonialismo português em ação, na América e na África, a partir de uma 
abundante compilação de dados de compra e venda, flutuações de preços, 
lucros, crises e valores da produção, exportação de arrobas de caixas de 
açúcar, de rolos de tabaco, de couros, madeiras e anil, números de viagens e 
de escravos pelo tráfico africano, navios, frotas e outras informações esparsas 
sobre o comércio colonial. Tudo somado e articulado, conferindo materiali-
dade aos gráficos, quadros, tabelas e mapas que convivem nas páginas dos 
livros de História de toda uma geração, que assistiu ao arrebatamento da 
história econômica, antes concentrada nas mãos dos economistas, pelos 
historiadores.

Ao radiografar os mecanismos da exploração colonial, a partir da 
percepção, enquadramento e correlação entre inúmeros dados, obtidos pela 
extensa pesquisa empírica e apresentados sempre com rigor estatístico, José 
Ribeiro Júnior dá visibilidade aos métodos quantitativos de investigação e ao 
potencial de fontes numéricas na reconstituição e descrição históricas. Trata-
se também de uma História mais visual. E que almeja, com o auxílio de mapas, 
identificar as rotas de comércio e de navegação, apreender a circulação 
mercantil e o território de ação da Companhia privilegiada de comércio.

Há uma criação e uma apropriação deliberadas por parte do historiador, 
que, ao promover um estudo numérico da política colonial portuguesa no 
século XVIII, dá vida ao mundo contábil e administrativo da Companhia Geral 
de Pernambuco e Paraíba. O que lhe permite desnudar uma sociedade preo-
cupada com a quantidade de bens e serviços. Preocupação que desponta na 
criação de órgãos fiscais, práticas administrativas e iniciativas políticas - entre 
as quais figuraram a criação da Intendência da Fazenda Real, em 1733, do 
Depósito Público, em 1751, das Casas de Inspeção, para a produção agrícola, 
do Erário Régio, em 1761, para contabilizar receitas e despesas da Coroa. Mas 
não só. Também se manifesta em reformas na arrecadação fiscal do ouro, no 
estanco do diamante (1731), no Regimento Diamantino (1771), na cobrança 
de dívidas em atraso, na fixação de preços mínimos e de privilégios e isenções 
alfandegárias, na maior fiscalização das rendas reais e em novos impostos. 
Enfim, em uma atuação política e administrativa da metrópole mais coerci-
tiva, incrementando a exploração colonial, e mais atenta à rentabilidade do 
colonialismo.

O livro de José Ribeiro Júnior não se limita, porém, às cifras, como 
base das análises e da própria narrativa. Não se trata de um desfiar sem 
fim de números. Isto significa que existem muitas entradas para se buscar 
o sentido atual da leitura do volume. Direta e indiretamente, são abordados 
temas importantes, muitos dos quais também tratados na historiografia 
mais recente. O comércio intercontinental, sobretudo com a África, as estru-
turas sociais em mudança sob o Antigo Regime, a economia portuguesa no 
período pombalino, sobretudo a ação dos mercadores, a estratificação social 
na colônia e os conflitos que se abrem com ela. Expõe a rivalidade entre 
portugueses e luso-brasileiros diante do fluxo de comércio e dos monopólios. 
E ainda sugere outros temas, agora destinados a novas pesquisas como, por 
exemplo, a economia baiana no período pombalino, “vicejante” na opinião do 
autor, e a existência ou não de uma crise de produção dos gêneros brasileiros 
naquele período. Ou ainda sobre a relação entre a cobrança de dívidas, pela 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba e seus representantes após o fim 
do monopólio, e a atmosfera de contestação ao governo central, reinante em 
Pernambuco, entre os anos de 1780 e 1831. 

Um exemplo e que, acredito, merece destaque é a intensificação 
do aproveitamento econômico do território colonial e a importância que 
assumem alguns produtos naturais, ali disponíveis. No livro despontam a 
ipecacoanha para uso medicinal, ervas como gravatá e ticu, na navegação, 
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pau-brasil e couros de veados e antas, destinados às manufaturas do reino 
e da Europa, e as madeiras do “vinhático, sicupira, taboados de tapinhoam”, 
para a construção de navios e a reconstrução de Lisboa. Dessa forma, as 
instruções para a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba ditavam o 
aproveitamento máximo das potencialidades econômicas, até das “mínimas 
drogas”, no sentido de incrementar a produção nordestina e dinamizar o 
comércio colonial. Há uma pauta de exportações bastante significativa, 
como revela a remessa de ipecacoanha para Lisboa: exportada desde 1762, 
ultrapassou 1.268 arrobas, em 1778, e não esteve livre do contrabando. O 
século XVIII assistiu ao grande impulso que tomou o conhecimento sobre a 
natureza, os seres vivos e o aproveitamento econômico do mundo natural. Há 
uma história do extrativismo vegetal e animal - de “produtos do sertão”- que 
precisa ser melhor conhecida e dimensionada, tanto quanto as oscilações na 
produção agrícola, em decorrência de secas e pragas. Questões que poderiam 
lançar as bases para a prática historiográfica da História Ambiental no Brasil, 
conferindo-lhe vigor e especificidade distinta, perante a historiografia inter-
nacional sobre temas ambientais. 

Uma última questão merece ser apontada e decorre dos aspectos ante-
riormente referidos, o exercício metodológico e a pertinência das proble-
máticas examinadas no livro. É a que se refere ao método de interpretação 
A questão, aqui, é a da reprodução do capital. Neste sentido, a reedição de 
Colonização e monopólio no nordeste brasileiro participa do reencetamento 
da História Econômica, no Brasil da década de 1990. Vinculado à corrente de 
interpretação teórica que atribui ao Antigo Sistema Colonial um papel impor-
tante no processo de acumulação primitiva de capital, e que se concentra na 
Europa, José Ribeiro Júnior traz elementos de monta para o debate e revigora 
a força motriz que o inspirou. 

O historiador destaca a curva ascensional observada na economia 
mundial, entre 1732-1817, e que fez do século XVIII um período de ascensão 
econômica. Portugal não acompanhou as demais nações neste surto de 
expansão. Ficou retido pela queda na produção aurífera do Brasil: “E tudo 
pode se resumir a um só problema básico: o escasseamento do ouro brasileiro 
que antes equilibrava a balança de pagamentos de Portugal”, diz o autor. A 
política econômica pombalina empenhou-se em mudar o rumo em direção ao 
incremento da produção agrícola na colônia e à expansão das manufaturas 
no reino. Os efeitos dessa política, sobretudo na agricultura colonial, foram 
sentidos a partir de 1770.

A nova dinâmica econômica, marcada pela busca de inserção no 
mercado mundial, maior concorrência internacional e promoção do aumento 
da produtividade econômica, estimulou a associação de capitais em socie-
dades por ações, como as Companhias privilegiadas de comércio. Seu papel 
foi acelerar a acumulação de capital na Europa por meio da abertura de 
novos mercados fornecedores e consumidores, desenvolvendo uma burguesia 
mercantil ativa em Portugal. Esforço traduzido em iniciativas como a criação 
da Escola de Comércio e da Junta de Comércio, em 1755, em busca do enri-
quecimento mercantil e do aumento da arrecadação tributária. A debilidade 
econômica portuguesa - exposta pela crescente dependência da produção 
colonial e pela inexistência de uma burguesia capaz de competir no mercado 
internacional , sem um mercado interno para o consumo de seus produtos 
coloniais reduziu o reino a mero entreposto distribuidor desses mesmos 
produtos. 

Na avaliação de José Ribeiro Júnior, ao promover a acumulação de 
capital na metrópole, ampliando as possibilidades de reprodução do capital, 
a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba foi o “instrumento mais impor-
tante” para a execução do plano mercantilista de Pombal. Aqui reside o 
cerne da interpretação, corroborado pela pesquisa empírica. A expectativa de 
Voltaire sobre as possibilidades de saber, em alguns anos, a população euro-
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péia é um testemunho da quantificação da vida econômica e social ao longo 
do século XVIII. Não por acaso, a captura das cifras da atividade mercantil 
luso-brasileira permitiu ao autor exibir a exploração colonial em números 
bastante convincentes. 

A contra-prova da acumulação que foi afunilada e concentrada na 
metrópole aparece na explicitação do sentido do contrabando. Este constituiu 
um vetor de acumulação na colônia, expondo a tensão econômica e social na 
exploração colonial. Os atritos políticos e administrativos, no seio da Compa-
nhia e desta com segmentos mercantis coloniais, denunciam a reprodução do 
capital que se fez rompendo amarras. Daí a agressividade que, embutida nos 
processos de acumulação primitiva de capital, foi expelida nas rusgas entre 
comerciantes, magnatas do tráfico africano, proprietários rurais nordestinos 
e os interesses da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Sucessivos 
boicotes na quantidade e no peso dos produtos coloniais, representações 
queixosas enviadas às autoridades metropolitanas, a opção pelo contrabando, 
via Bahia e Rio de Janeiro, são algumas das demonstrações de descontenta-
mento na colônia. Descontentamento este que, em larga medida, derivou da 
política econômica pombalina. 

Esta ação, amparada no poder da Coroa, sufocou inúmeros interesses 
econômicos. Estabelecidos na colônia, muitos comerciantes e proprietários 
rurais viram-se privados de participar do comércio intercontinental. Ao drenar 
a acumulação primitiva de capital para Portugal, inúmeras situações de repro-
dução do capital na colônia, foram estranguladas. Precisamente e, talvez, por 
isso mesmo, no período em que a economia mundial entrava em ciclo de 
expansão secular.
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Neste artigo pondera-se que, se a Revolução Francesa e seus desdobramentos 
constituíram o grande episódio de transformação do fim do século XVIII, 
por outro lado, uma visão adequada dos anos da guerra pela independência 
norte-americana possibilita vislumbrar praticamente todas as formas de 
mudança histórica. A partir delas, contemporâneos discutiram noções como 
“liberdade”, “autoridade”, “patriotismo”, “nação”, “representação” e “papel do 
povo na política”. Um dos argumentos mais importantes apresentados neste 
artigo é o de que os efeitos dos distúrbios da guerra acenaram para a emer-
gência de múltiplas identidades políticas.

Levando em conta o novo paradigma do “mundo Atlântico”, observa-
se que, em anos recentes, historiadores norte-americanos têm produzido 
uma importante história política que procura analisar, para além das elites 
políticas, a cultura impressa, os rituais e demais manifestações situadas na 
esfera pública. Assim, pode-se articular com mais acuidade aspectos freqüen-
temente tomados de forma isolada — todos referentes a uma certa “cultura 
política”. Desse modo, surgiram análises sobre a dinâmica tensão entre o 
florescimento da democracia e os valores de elite, ou as conexões entre as 
decisões políticas tomadas nos salões, o eterno clima festivo daqueles anos e 
a configuração dos desfiles cívicos. Como tais aspectos ainda constituem uma 
nota excepcional para muitos historiadores, insiste-se que é preciso apro-
fundar a discussão sobre cultura política, sem deixar de lado um aspecto com 
freqüência negligenciado nesta direção: a guerra de independência propria-
mente dita. Ora, a nova história política norte-americana tem atentado mais 
para os rituais e práticas culturais da jovem nação que para a experiência 
de uma guerra que tornou aquela nação possível. Em decorrência, deixar a 
guerra de independência à margem constitui uma estranha omissão: afinal, 
esta se apresenta como um longo e sangrento conflito — na verdade, o mais 
longo conflito armado da história americana até a guerra do Vietnã. Por sua 
duração, ela dominou e transformou a vida pública e a cultura impressa. 

Palavras-chave
Estados Unidos, nação, identidades políticas, guerra.
Keywords
United States, nation, political identities, war.

Sensibility and the American War for Independence pp. 19-40.
KNOTT, Sarah 
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O Império português (1825-1890): ideologia e economia pp. 959-979.
ALEXANDRE, Valentim 

A questão central abordada no texto é a da identidade nacional. O autor 
retoma uma idéia presente na imprensa liberal portuguesa entre os anos de 
1820 e 1823: . de que as pretensões portuguesas na partilha da África além 
de serem uma forma de recuperar o papel secular de Portugal como cabeça 
do Império, serviam como compensação à perda do Brasil. 

A identidade portuguesa era redimensionada em face das tensões 
advindas da desagregação do Império e, diante da qual, temia-se a absorção 
do Reino pela Espanha e apontava-se para a premência da aliança com os 
ingleses. A perda de autonomia resultante dessa política seria compensada 
pela possibilidade de limitar as ambições brasileiras na África. A crise teria se 
iniciado com a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, pois a abertura 
dos portos da América às nações amigas acabara com o monopólio metropoli-
tano e fez desaparecer a principal fonte de acumulação de capital da burguesia 
mercantil (particularmente a de Lisboa) e do Estado. A proclamação da Inde-
pendência em 1822 sinalizava um novo perigo, que o Império do Brasil poderia 
anexar as possessões portuguesas da África e, para realizar esse objetivo, 
os políticos brasileiros contavam com os vínculos estabelecidos pelo tráfico 
negreiro (apresentados como empecilhos para a modernização do sistema 
colonial) e com a herança de um passado recente, que tivera na América, até 
aquele momento, o ponto de ligação com todo o Império português. 

Palavras-chave
Império português, Independência, identidade nacional, tráfico de escravos, 
nação, África.
Keywords
Portuguese Empire, Independence, national identity, slave trade, nation, Africa.

Análise Social 
168/XXXVIII, out-dez 2003

Historiografia virtual: a propósito de uma recensão de “Os Sons do 
Silêncio” pp. 853-867.
MARQUES, João Pedro 

Este artigo é uma resposta à resenha do livro Os Sons do Silêncio, feita 
por Cristina Nogueira da Silva também publicada nesta revista (n. 166, vol. 
XXXVIII). O autor analisa a ideologia envolvida na questão do tráfico de 
escravos, e aponta o abolicionismo como uma idéia incomum na Lisboa 
Oitocentista. Apesar disso, a partir de 1839-1840, os portugueses, motivados 
pela pressão inglesa e pelo sentimento de honra nacional, viabilizaram a 
abolição como projeto adequado aos interesses nacionais, com destaque ao 
acontecimento do bill de Palmerston. Marques faz uma revisão da dicotomia 
escravidão/abolicionismo a fim de estabelecer o conceito de toleracionismo e, 
desse modo, diferenciar a retórica pró-abolição das propostas de interrupção 
imediata (ou quase imediata) do tráfico. Para o autor, portanto, a discussão 
se torna epistemológica e merece a analise dos neologismos de classificação, 
como “para-abolicionismo”, criados para esse novo conceito, ainda que alguns 
sejam apenas considerados “comodidade narrativa”.

Palavras-chave
tráfico negreiro, abolição do tráfico africano, nacionalismo, Portugual, histo-
riografia.
Keywords
slave trade, abolition of the African slave trade, nationalism, Portugal, histo-
riography.
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Tradición Y Renovación en los Estudios sobre Grupos Sociales en la 
Historiografía Social Cordobesa (Argentina), pp. 157-175.
MOREYRA, Beatriz I. 

Beatriz Moreyra sistematiza as tendências interpretativas da formação 
sócio-econômica e político-cultural e seus avanços temáticos no âmbito da 
complexa estratificação social de Córdoba, no contexto argentino e latino-
americano. Procura traçar a autenticidade e os avanços da historiografia 
local durante o século XX, destacando as correntes teórico-metodológicas 
empregadas para se compreender cada setor dessa sociedade. Enfatiza a 
importância dos pioneiros trabalhos sobre vida material e escravidão, desen-
volvidos nas últimas décadas, os quais possibilitaram o registro de las voces 
de la gente común, indivíduos e sujeitos que atuam na história. A retomada 
da história política na esfera internacional incitou trabalhos relacionados 
às elites (de poder e dirigentes) e à circularidade do poder local, regional e 
nacional. As mais recentes abordagens enveredam pela ótica do giro cultural 
de los estúdios sócio-históricos, agrupando práticas políticas, associativas, 
religiosas, sociais e culturais no âmbito dos domínios público e privado, de 
grupo e gênero, dos discursos e linguagens como constituintes de critérios de 
identidade.

Palavras-chave
América latina, historiografia, nacionalismo, nação, história social.
Keywords
Latin America, historiography, nationalism, nation, social history.

La Imagen de la Historia Nacional Peruana. Hispanistas, indigenistas 
y marxistas. Periodificaciones, proyectos y propuestas de la historio-
grafía peruana del siglo XX pp. 219-234.
MENESES, Betford Betalleluz 

Betford Betalleluz Meneses mapeia e classifica as vertentes interpretativas da 
história do Peru. Los hispanistas, representados por José de la Riva Agüero, 
alçam o hispânico (civilização) como aporte determinante da identidade 
peruana, desvalorizando a cultura indígena (barbárie), forjando a idéia de 
uma nación criolla consubstanciada pelo processo de independência. Los 
indigenistas, Julio César Tello e Luis Guillermo Lumbreras, impotentes, redi-
mensionaram a abordagem ao valorizar a cultura andina como substrato de 
nacionalidade. Los marxistas, Fernando Henrique Cardoso, André G. Frank, 
Celso Furtado, Eduardo Galeano, coadunados à teoria da dependência, carac-
terizaram as crises latino-americanas, a debilidade dos Estados e as limitações 
econômico-estruturais e cotidianas como reflexos da intensa exploração 
colonial empreendida pela metrópole. Hispanistas e marxistas, pessimistas, 
negaram a existência de uma elite burguesa nacional no Peru e viram na 
mestiçagem o fundamento de um nacionalismo criollo. Recentemente, hispa-
nistas retomaram e relacionam as abordagens, mas o maior percalço da histo-
riografia peruana, segundo o autor, é o contínuo dialogo de sordos.

Palavras-chave
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Latin America, historiography, nationalism, nation.
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La Historiografía Paraguaya: del aislamiento a la superación de la 
mediterraneidad pp. 157-175.
BREZZO, Liliana M. 

Liliana Brezzo analisa como as oportunas reinterpretações da Guerra Grande, 
Nueva historiografía sobre la guerra de la Triple Alianza, ancoradas no 
presente, procuram conexões entre nacionalismo, orgulho e confiança para 
a nação paraguaia cotidiana. Imediatamente ao fim da guerra, surgiram 
inúmeros periódicos em guarani, Cabichi, Cacique Lambaré y Estrella, 
manifestações teatrais, La divertida historia de la Triple Alianza, escritos 
do clero paraguaio, além das memórias dos sobreviventes, Jorge Thompson, 
Jorge Mastermann, Carlos Washburn, entre outros. Ao fim do século XIX, um 
grupo em Assunción, liderado por Cecílio Báez, procurou incluir o passado 
nacional do Paraguai no contexto internacional. Por ocasião do centenário 
de nascimento do Mariscal Francisco Solano López (1826) várias biografias 
foram implementadas. O projeto lopizta era a reelaboração da memória 
histórica nacional enfatizando o sentimiento de solidaridad colectiva no 
recrutamento de tropas, inclusive indígenas no contexto da guerra. A vitória 
militar paraguaia frente à Bolívia (1935) e a subseqüente proposta de Nuevo 
Paraguay convencionaram o reavivar dos heróis militares das guerras nacio-
nais. Entre as décadas de 1980-90, sobretudo a partir de 1989, a historiografia 
paraguaia galgou intensa renovação devido à abertura de arquivos, ao maior 
acesso a fontes, à constituição de métodos e campos temáticos, ampliando 
e relativizando os conhecimentos sobre Triple Alianza no contexto global. A 
grande contribuição é atentar para a possibilidade de se forjar uma historio-
grafia paraguaia autônoma e nacional.
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e Estados Unidos, Brown Univer-
sity (publicação conjunta)
ISSN
1645-6432
Disponibilidade em meio eletrônico:
www.brown.edu/Departments/
Portuguese_Brazilian_Studies/
ejph/
(acesso à revista completa)

The Two cultures in Nineteenth-century Portugal: Scholarship v. 
Science in Higher Education
FARIA, Luisa Leal de 

O artigo discute os projetos de reforma do ensino universitário e profissionali-
zante em Portugal e na Inglaterra, na primeira metade do século XIX. A partir 
de uma análise comparativa entre os sistemas universitários, Luiza Leal de 
Faria explora o caráter não liberal das reformas do ensino superior e técnico 
em Portugal, embora o governo tivesse regulamentado o uso do método de 
ensino de Lancaster desde 1826 em todo país. Atribui à política de centrali-
zação do ensino em Coimbra as desventuras do ensino liberal em Portugal. 
Traça um alentado quadro do debate contemporâneo em favor das reformas 
da instrução pública em suas diversas vertentes, representadas por intelec-
tuais e políticos como Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Mousinho de 
Albuquerque, Sá da Bandeira, Theofilo Braga, entre outros. 

Palavras chave
educação, ciências naturais, liberalismo.
Keywords
education, natural sciences, liberalism.
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Estudos Afro-Asiáticos
v.25, nº 2, 2003

Responsável
Alain El Youssef
Periódico
Estudos Afro-Asiáticos
Referência
Rio de Janeiro, Conjunto Univer-
sitário Cândido Mendes, Centro 
de Estudos Afro-Asiáticos
ISSN
0101-546X
Disponibilidade em meio eletrônico:
www.scielo.br/scielo.php/script_
sci_serial/pid_0101-546X/lng_pt/
nrm_iso
(acesso à revista completa)

Dimensões cativas e construção da emancipação: relações morais nas 
lógicas de sociabilidade de escravos e livres. Sudeste, 1860-1888
pp. 281-306.
COUCEIRO, Luiz Alberto e ARAUJO, Carlos Eduardo Moreira de 

O objetivo principal dos autores é pensar as relações de trabalho entre 
senhores, escravos, lavradores, administradores e feitores das fazendas de 
café do Sudeste, nas décadas finais da escravidão, valendo-se da idéia de 
“comunidade de fazenda”. Chama-se a atenção para o conflito entre livres e 
escravos na formação de alianças fundamentadas nas regras sociais de justiça 
e trabalho das “comunidades de fazenda”, ora rompidas, ora reafirmadas, em 
permanente conflito social.

Palavras-chave
Império do Brasil, Segundo Reinado, antropologia, escravidão, homens livres 
pobres, escravos.
Keywords
Brazilian Empire, Second Reign, anthropology, slavery, poor free people, slaves.
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Estudos Avançados
v. 18, n. 50, janeiro/abril, 2004. 

Responsável
André Roberto de A. Machado
Periódico
Estudos Avançados
Referência
São Paulo, Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de 
São Paulo
ISSN
0103-4014
Disponibilidade em meio eletrônico
www.scielo.br/scielo.php/script_
sci_serial/pid_0103-4014/lng_pt/
nrm_iso 
(acesso à revista completa)

A política dos homens de cor no tempo da Independência
pp.253-269.
ARAÚJO, Ubiratan Castro de

Neste texto – que integra um dossiê sobre o negro no Brasil - Araújo discute 
o movimento ocorrido em 1798, na Bahia, apresentado por ele como “mais 
radical nos propósitos de independência do Brasil e mais republicano do que 
a Inconfidência Mineira porque era portador dos anseios das classes subor-
dinadas do Brasil Colonial”. Dando grande destaque ao engajamento dos 
homens negros neste processo, Araújo busca demonstrar que a derrota dos 
revolucionários em 1798 não significou o esquecimento do seu programa 
político. Ao contrário, o autor defende a idéia de que até 1838 os homens 
pobres livres e os negros lutaram para que estas propostas políticas fossem 
implementadas na Bahia.

Palavras-chave
homens livres pobres, escravos, sedição, Bahia, escravidão, Independência.
Keywords
poor free people, slaves, sedition, Bahia, slavery, Independence.

Estudos Avançados
v. 18, n. 51, maio/agosto de 2004.

Impunidade no Brasil – Colônia e Império
pp. 181-194.
CARVALHO FILHO, Luís Francisco. 

Neste artigo, Carvalho Filho tem a impunidade no Brasil como questão 
central. A partir desta discussão, busca demonstrar que a violência repres-
siva foi, apesar de marcante, circunscrita a alguns momentos da colonização 
portuguesa na América e, posteriormente, do Império brasileiro. Segundo o 
autor, foi predominante em todo este período a não efetividade do direito 
penal tal como escrito, fosse por conta da falta de vontade política, fosse 
pela dificuldade de meios. No seu texto, Carvalho Filho dá destaque à reflexão 
sobre o papel da justiça na formação do Estado Nacional brasileiro. Em 
primeiro lugar, menciona a impunidade de dois grandes massacres ocorridos 
durante as Guerras da Independência: o fuzilamento, na Bahia, de 51 negros a 
mando do General Labatut, e a morte, no Pará, de mais de 250 prisioneiros no 
porão do Brigue do Palhaço, embarcação que estava sob a responsabilidade de 
um mercenário inglês a serviço de D. Pedro. Na seqüência, o autor fala sobre 
a aplicação no Império brasileiro do Código do Processo Criminal, editado em 
1832. 

Palavras-chave
legislação, Império do Brasil, Independência, América portuguesa/ Brasil, 
guerra.
Keywords
legislation, Brazilian Empire, Independence, Portuguese America/ Brazil, war

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0103-4014/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0103-4014/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0103-4014/lng_pt/nrm_iso


157 almanack braziliense n°01 maio 2005periódicos em revista

Estudos Econômicos
vol. 34, n. 1, jan-mar 2004

Responsável
Guilherme Vilela Fernandes
Periódico
Estudos Econômicos 
Referência
São Paulo, Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas - FIPE/USP
ISSN
0101-4161
Disponibilidade em meio eletrônico:
indisponível

Às Vésperas da Abolição – Um Estudo sobre a Estrutura da Posse de 
Escravos em São Cristóvão (RJ), 1870 pp. 157-213
MOTTA, José Flávio; NOZOE, Nelson Hideiki; COSTA, Iraci Del Nero da 

A primeira parte do artigo revela a estrutura da posse de escravos de São 
Cristóvão em 1870, quando essa freguesia já integrava o perímetro urbano 
do município neutro. Assim, mostra-se tal estrutura às vésperas da abolição 
em um dos centros urbanos mais dinâmicos do Império. Na segunda parte, 
comparam-se os resultados obtidos pelos autores com os de vários outros 
estudos, de diversas localidades, examinados em diferentes momentos, apon-
tando as semelhanças e disparidades observadas. Assim, situa-se São Cris-
tóvão no universo do escravismo brasileiro e persegue-se, ao mesmo tempo, 
um conhecimento mais profundo das estruturas demo-econômicas de nossa 
sociedade escravista.

Palavras-chave
Império do Brasil, escravidão, abolição da escravatura, economia, demografia, 
história econômica.
Keywords
Brazilian Empire, slavery, abolition of slavery, economy, demography, economic 
history.
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Hispanic American Historical 
Review
vol 84, n. 3, agosto de 2004

Responsável
Wilma Peres Costa
Periódico
Hispanic American Historical 
Review
Referência
Duke University, Estados Unidos
ISSN
0018-2168 (impressa)
1527-1900 (online)
Disponibilidade em meio eletrônico
www.jstor.org/journals/ 
00182168.html
(acesso restrito)

Placing Latin America in World History
Vários 

Este número reúne artigos provenientes do Simpósio, organizado pela revista, 
sobre o tema “Placing Latin America in World History”, interessando aos 
estudiosos da formação do Estado nacional brasileiro, sobretudo, pelo debate 
historiográfico atual e pela inserção da América Latina como objeto historio-
gráfico na pesquisa e no ensino. Artigos por Barbara Weinstein, “HAHR Forum: 
Placing Latin America in World History” (editorial); Erick Detlef Langer, “Intro-
duction: Placing Latin America in World History”; Jeremy Adelman, “Latin 
American and World Histories: Old and New Approaches to the Pluribus and 
the Unum”; Susan K. Besse (Susan Kent), “Placing Latin America in Modern 
World History Textbooks”; Lauren A. Benton, “No Longer Odd Region Out: 
Repositioning Latin America in World History”; Micol Seigel, “World History’s 
Narrative Problem”.

Palavras-chave
América latina, historiografia, ensino.
Keywords
Latin America, historiography, teaching.
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História, ciências, saúde - 
Manguinhos
vol. 11, nº2, maio/ago, 2004

Responsável
Ana Paula Medicci
Periódico
História, ciências, saúde - 
Manguinhos
Referência
Rio de Janeiro, Fiocruz
ISSN
0104-5970
Disponibilidade em meio eletrônico
www.scielo.br/scielo.php/script_
sci_serial/pid_0104-5970/lng_pt/
nrm_iso 
(acesso à revista completa)

Nos confins da civilização: Algumas histórias brasileiras de Hercule 
Florence pp. 385-409
HARDMAN, Francisco Foot; KURY, Lorelai.

O artigo apresenta, transcreve e traduz o texto inédito Quelques anecdotes 
brésiliennes, redigido entre 1829 e 1830 pelo viajante Hercule Florence, 
membro da Expedição Langsdorff, anexo ao relatório Continuation de 
l’esquisse du voyage de M. de Langsdorff... Traduzido sob o título Algumas 
histórias brasileiras, trata-se do registro de sete pequenas narrativas ouvidas 
ao longo da expedição, recolhidas da tradição oral. Através desses relatos é 
possível notar o esboço de uma crítica à precária organização da sociedade 
nos sertões, no início do período Imperial brasileiro, marcada pela ênfase na 
barbárie e na violência perpetradas por populações isoladas nos confins de 
um imenso território ainda não constituído em Estado nacional.

Palavras-chave
relatos de viajantes, sociedade, sertão.
Keywords
travelers’ accounts, society, backlands.

História, ciências, saúde – 
Manguinhos
vol. 11, nº3, set./dez., 2004

As atividades do naturalista José Bonifácio de Andrada e Silva em sua 
‘fase portuguesa’ (1780-1819) pp.685-711. 
VARELA, Alex Gonçalves, LOPES, Maria Margaret e 
FONSECA, Maria Rachel Fróes da. 

O artigo aborda a atuação do filósofo ilustrado José Bonifácio como estudioso 
e pesquisador do mundo natural. Analisa sua trajetória acadêmica e o modo 
como administrou espaços governamentais portugueses ligados diretamente 
à mineração e à agricultura. Embora mais ligado ao campo da História da 
Ciência, o texto ressalta a importância da confecção de memórias científicas 
cujo objetivo seria reformar a economia portuguesa de fins do século XVIII 
e início do XIX, bem como fomentar a produção e a correta exploração dos 
recursos naturais de Reino e Domínios.

Palavras-chave
Império do Brasil, ciências naturais, Iluminismo, elites
Keywords
Brazilian Empire, natural sciences, Enlightenment, elites.
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Homens de ciência no Brasil: impérios coloniais e circulação de infor-
mações (1780-1810) pp. 109-129. 
KURY, Lorelai. 

A defesa da utilidade dos estudos da natureza era comum a todos os ilus-
trados europeus do século XVIII, bem como era amplo o movimento de circu-
lação de informações sobre as diversas colônias, especialmente inglesas e 
francesas, ao qual o Império Português se engajou, no decorrer do setecentos, 
com vistas a incrementar a dinâmica da exploração natural de seus domínios. 
No Brasil, mesmo após 1808, as políticas de incentivo às atividades cientí-
ficas não foram acompanhadas por transformações amplas e profundas nas 
esferas da administração, das sociabilidades, das instituições, da economia 
e da cultura. Ilustrados luso-brasileiros dialogavam com homens de ciência 
de diferentes países e estavam a par das teorias científicas e filosóficas mais 
modernas, mas, mesmo assim, o grande trabalho naturalista do século XIX no 
Brasil foi executado por estrangeiros. De qualquer forma, a luta por um lugar 
no âmbito das disputas científicas internacionais pode ser vista como um 
espaço de afirmação do poder Imperial.

Palavras-chave
ciências naturais, Iluminismo, Colônia, Império português. 
Keywords
natural sciences, Enlightenment, Colony, Portuguese Empire.

Livros do Arco do Cego no Brasil colonial pp. 131-140. 
WEGNER, Robert

O artigo analisa a produção editorial da Casa Literária do Arco do Cego que 
publicou, entre 1799 e 1801, ao menos 80 obras entre trabalhos de agri-
cultura, navegação e medicina. Situa o projeto editorial daquela casa, diri-
gida pelo frade mineiro José Mariano da Conceição Veloso, no contexto do 
programa governamental ilustrado de D. Rodrigo de Souza Coutinho com 
vistas à modernização do Império. Os livros do Arco do Cego pretendiam 
difundir conhecimentos técnicos e práticos em terras sob domínio luso, espe-
cialmente na América, ao mesmo tempo em que procuravam fomentar uma 
ética do trabalho e da cultura experimentalista na Colônia. Embora a venda 
desses livros nas capitanias da América tenha sido limitada, ela representou o 
dobro da receita adquirida com os mesmos em Portugal. O estudo da distri-
buição dessas obras pretende auxiliar as pesquisas sobre a Ilustração entre os 
luso-brasileiros.

Palavras-chave
história das ciências, Iluminismo, América portuguesa/ Brasil, literatura.
Keywords
science history, Enlightenment, Portuguese America/ Brazil, literature.
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Historia Econômica e História de 
Empresas 
Vol. 6, n. 2,  2003
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Periódico
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ISSN
1519-3314
Disponibilidade em meio eletrônico:
www.abphe.org.br/revista/ 
objetivo.html
(somente sumários)

Why Brazil Did Not Develop a Merchant Marine; Brazilian Shipping 
and the World in the 19th Century pp. 7-32.
HOLTEN, Birgitte 

O artigo discute as razões pelas quais o Brasil, apesar de ter concentrado sua 
atuação econômica fortemente no setor externo, como a economia expor-
tadora de produtos primários, não desenvolveu uma forte marinha mercante 
no século XIX, atribuindo à precoce especialização no tráfico atlântico de 
escravos uma das vias de interpretação possíveis para este fato. O texto, que 
também estabelece comparações com a experiência dos Estados Unidos da 
América, é interessante particularmente no que se refere aos efeitos econô-
micos e políticos do tráfico de escravos.

Palavras-chave
escravidão, Marinha, economia, Império do Brasil, história econômica.
Keywords
slavery, Navy, economy, Brazilian Empire, economic history.

O Rio de Janeiro e as primeiras linhas transatlânticas de paquetes a 
vapor: 1850-1860 pp. 33-56.
EL KAREH, Almir Chaiban 

O artigo analisa a importância da implantação da navegação a vapor entre 
o Brasil e a Europa em meados do século XIX, enfatizando a influência da 
British Royal Company, subsidiada pelo governo britânico, em suscitar o 
ingresso de outras companhias no negócio. Explora o papel da navegação no 
transporte de mercadorias e pessoas, sublinhando o barateamento dos fretes 
e a pontualidade como elementos importantes para uma revolução no mundo 
dos negócios, e para a conseqüente modernização das relações econômicas. 
Cabe dizer que, em número anterior da revista, outro artigo sobre o mesmo 
tema analisa a implicação da navegação a vapor no processo de centralização 
política.

Palavras chave
economia, Rio de Janeiro, capital estrangeiro, modernização, história econô-
mica. 
Keywords
economy, Rio de Janeiro, foreign capital, modernization, economic history.
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Cento e vinte anos de produção mundial de açúcar: comentário sobre 
séries estatísticas tradicionais (1820-1940) pp. 137-164.
MOURA FILHO, Heitor Pinto de 

Informação estatística em séries longas sobre a produção mundial de açúcar, 
produto de grande importância na pauta brasileira no início do século XIX. 
Crítica das fontes disponíveis e observações sobre erros e distorções encon-
tradas nessas fontes, principalmente no período 1820-1840. Interessa como 
exercício crítico de usos de fontes estatísticas econômicas para o século XIX e 
como referência para a discussão da economia açucareira, no período em que 
ela ocupava papel relevante na produção brasileira no nordeste e sudeste.

Palavras-chave
agricultura, estatística, economia, Império do Brasil, fontes, história econô-
mica.
Keywords
agriculture, statistics, economy, Brazilian Empire, sources, economic history.

Rede de cidades em Minas Gerais no século XIX pp 7-45.
RODARTE, Mario; PAULA, João Antonio de; SIMÕES, Rodrigo Ferreira 

O artigo discute o processo de urbanização na Província de Minas Gerais 
ao longo do século XIX, a partir de duas diferentes teorias de economia 
regional (lugares centrais e rede ou sistemas de cidades). Analisa os dados 
sobre ocupações colhidos em fontes censitárias manuscritas sobre as cidades 
mineiras entre 1830 e 1870. Mostra a longa persistência da estrutura urbana 
fundada na mineração e a mudança na concentração das cidades ao longo 
do século - da região mineradora para a parte sul da Província -, devido prin-
cipalmente às transformações econômicas. Contém informação interessante 
para pensar os efeitos políticos das mudanças econômicas em uma região 
importante para a compreensão da formação do Estado brasileiro no século 
XIX.

Palavras-chave
Minas Gerais, mineração, economia, cidades, urbanização.
Keywords
Minas Gerais, mining, economy, cities, urbanization.
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History and Theory
43, febr./2004
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Koselleck’s Philosophy of Historical Time(s) and the Practice of History
pp. 124-135.
ZAMMITO, John

A resenha do livro de Reinhardt Koselleck, Zeitschichten: studien zur Historik 
(Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 2000), que reúne vários artigos do historiador 
alemão (em espanhol, encontram-se publicados em Los estratos del tiempo: 
estudios sobre la historia. Barcelona, Paidós, 2001) oferece o pretexto para 
John Zammito traçar uma síntese das proposições koselleckianas em torno 
da ciência histórica e de seu estatuto teórico que, segundo Koselleck, possui 
na categoria tempo o seu grande distintivo em relação às demais ciências do 
homem. A partir daí, são discutidos conceitos como passado, presente, futuro, 
espaço de experiência, horizonte de expectativa, modernidade, possibilidade e, 
o mais importante de todos eles, tempo histórico. Nas acertadas palavras de 
Zammito, “Koselleck is a distinctly philosopher of history in accentuating the 
historicization of the historical interpreter, not simply the otherness of the 
object of historical study” (p.134).

Palavras-chave
modernidade, historiografia, história intelectual, Europa.
Keywords
modernity, historiography, intellectual history, Europe.

History and Theory
43, may/2004

Is Tocqueville Defunct?
pp. 209-225.
GORDON, Daniel

O ponto de partida de Daniel Gordon é uma crítica ao livro Tocqueville 
Between Two Worlds: The Making of a Political and Theoretical Life (Prin-
ceton, Princeton University Press, 2001), no qual Sheldon S. Wolin analisa 
a “diversidade” do pensamento tocquevilliano, isto é, suas transformações, 
rupturas e continuidades, incongruências e contradições expressas ao longo 
da produção intelectual do autor francês. Segundo Wolin, pressionado cons-
tantemente por “dois mundos” (o “político” e o “moral”), Tocqueville teria 
mudado seguidas vezes de posição em relação a análises, juízos e crenças 
encampados em certos momentos, revistos em outros. Exemplo cabal seria 
a observação, introdutória ao capítulo sobre a escravidão e o racismo em A 
democracia na América, de que “America exemplifies something more than 
an immense and consumate democracy. There is more than one way to look 
at the peoples that inhabit the New World” (apud Gordon, p.215), e que para 
Wolin indica o início do declínio do idealismo tocquevilliano em relação à 
realidade “fracassada” da democracia americana. Curiosamente, a contra-
crítica acadêmica de Gordon logo cede lugar a uma raivosa defesa das atuais 
instituições (“democráticas”) norte-americanas, cuja vitalidade demonstraria, 
para ele, a presença “positiva” de Tocqueville no mundo atual.

Palavras-chave
história intelectual, democracia, Estados Unidos, historiografia.
Keywords
intellectual history, democracy, United States, historiography.
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History and Theory
43, oct./2004, 

Is a Picture Really Worth a 1,000 Words?
pp. 379-385.
DONALD, Merlin

A já tradicional discussão em torno das transformações acarretadas no ofício 
do historiador pelo advento das tecnologias digitais encontra novo espaço 
na resenha de Merlin Donald do livro de David J. Staley, Computers, Visuali-
zation, and History: How New Technology Will Transform Our Understanding 
of the Past (New York, M.E. Sharpe, 2002). A tese central de Staley é a de que 
os historiadores, em geral, se encontram demasiadamente presos ao “cânone 
metodológico” da prevalência dos textos como suporte de pensamento, em 
detrimento das imagens, às quais, segundo ele, se relega a secundária posição 
de simples material de suporte ao texto escrito. Por isso, dada a progressiva 
conquista de terreno do universo das imagens sobre os tradicionais territórios 
da linguagem escrita, o autor sustenta que as transformações tecnológicas 
ocorridas no mundo das últimas décadas implicarão uma “revolução” não 
apenas nos procedimentos do historiador, mas em sua própria forma de 
pensar e representar as realidades históricas, cada vez mais “visuais”. Merlin 
Donald mostra-se prudentemente cético em relação a esse prognóstico, esbo-
çando uma breve história das “revoluções tecnológicas” para concluir que, a 
despeito da importância dessas novas tecnologias – e de seu impacto ainda 
não plenamente verificado – o ofício do historiador tem se mostrado ampa-
rado em raízes que, ao longo da história, pouco têm sofrido com as transfor-
mações tecnológicas, sendo por isso mesmo bastante eficientes.
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Slave Economy and Society in Minas Gerais and São Paulo, Brazil in 
1830 pp. 1-28.
LUNA, Francisco Vidal; KLEIN, Herbert S.

Com base na comparação dos censos da população e da produção de Minas 
Gerais e São Paulo entre 1820 e 1930, o artigo procura chegar a uma análise 
estrutural que evidencie a importância dos negros livres e da pequena 
propriedade escravista na economia e sociedade brasileiras. Neste sentido, os 
autores constróem um quadro das características destas regiões a partir de 
questões trabalhadas pela historiografia que se posiciona contra o tradicional 
modelo da grande propriedade monocultora (plantation), como a desco-
berta do predomínio da pequena propriedade escravista, o ativo e complexo 
mercado interno, a importância da população de libertos na economia, o 
papel da mulher proprietária de escravos e a reprodução natural dos escravos.
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Towards a typology of Latin American Constitutionalism, 1810-60
pp. 141-154.
GARGARELLA, Roberto

Este informe de pesquisa apresenta um estudo tipológico sobre diferentes 
concepções constitucionais, pensado como instrumento para a melhor carac-
terização e comparação dos diversos debates que ocorreram na América 
Latina, ao longo do século XIX. Três amplas categorias de projetos constitu-
cionais foram definidas: (1) modelos conservadores, caracterizados pela defesa 
do elitismo político e perfeccionismo moral; (2) constituições majoritárias ou 
radicais que conseguiram alcançar os setores populares e se fundamentaram, 
elas mesmas, num tipo de populismo moral; e (3) as constituições liberais ou 
individualistas. A análise explora as idéias e os principais arquitetos dessas 
várias iniciativas constitucionais para nações latino-americanas no período 
de 1810-1860, quando foram formados os princípios básicos de suas cons-
tituições. O pesquisador não trabalhou com o caso brasileiro, concentrou-se 
na Argentina, Colômbia, Chile, Equador, México, Peru e Venezuela. Entre os 
problemas levantados, está o questionamento de por quê o modelo radical 
ter sido relativamente pouco eficiente no período, gerando muitas iniciativas, 
mas quase nenhuma constituição.
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Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical  
assessement pp. 125-141.
GUIBERNEAU, Montserrat

O artigo de Montserrat Guibernau, que se insere num volume dedicado à 
discussão das proposições de Anthony D. Smith quanto às conexões entre 
etnicidade e o fenômeno nacional, foca a falta de precisão de Smith na 
distinção entre os conceitos de Estado e nação é leitura do maior interesse. 
No tocante à publicação, para o estudioso brasileiro, são da maior importância 
a exposição da enorme diversidade das abordagens suscitadas pelo fenômeno 
nacional e da polissemia nele envolvida, além de valiosa sessão de resenhas 
informando sobre a literatura pertinente publicada em língua inglesa. Para 
o historiador, quando do tempo presente, a publicação oferece um painel 
de extraordinária riqueza, mas se seu interesse for de maior abrangência 
temporal, o corpus de estudos empíricos ou de análise histórica incomoda 
pela timidez e exiguidade. E quanto aos interessados no estudo e análise dos 
desdobramentos ibero-americanos do fenômeno nacional, e de seus desdo-
bramentos identitários, fica a perplexidade diante da manifesta ausência de 
interesse por essas variantes históricas do tema de eleição dos editores de 
Nations and Nationalism.
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Estratégias ladinas. O imposto sobre comércio de escravos e a ‘legali-
zação’ do tráfico no Brasil (1831-50) pp. 57-76
COSTA, Wilma Perez

Enfocando o Brasil do Primeiro Reinado e da Regência, o artigo aborda o 
conflito e a articulação de interesses entre o centro político e as oligarquias 
provinciais em torno da questão dos impostos sobre o comércio interno de 
escravos. A autora recorre aos relatórios anuais do ministério da Fazenda, 
produzidos no período 1820-40, como principal fonte documental. Dessa 
forma, o estudo busca contribuir para preencher a lacuna da historiografia 
sobre o sistema fiscal brasileiro na primeira metade do século XIX, bem como 
apontar as implicações da estruturação desse sistema para o processo de 
construção do Estado nacional.
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Herança maldita: a invenção da moral cativa na Colônia (Vila Rica, 
1780-1810) pp. 61-90.
SILVEIRA, Marco Antonio

O artigo apresenta o estudo das estratégias discursivas e práticas sociais para 
a delimitação da “moralidade no mundo colonial”, legitimadora da escravidão. 
Permite conhecer experiências sociais dos escravos, funcionamento das estru-
turas judiciais na colônia, violência social e cotidiana, relações de poder, cons-
tituição de identidades na sociedade do Antigo Regime e formas de inserção 
do escravo na sociedade colonial. As fontes utilizadas são processos cíveis 
existentes no Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência. Vale ressaltar que 
o texto guarda interesse para as duas áreas de trabalho do projeto temático, 
Estado e Soberania e Identidades.
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Os nomes da Revolução: lideranças populares na Insurreição Praieira, 
Recife, 1848-1849
pp.209-238.
CARVALHO, Marcus J. M. 

O artigo retoma a discussão sobre a participação de agentes provenientes 
das camadas subalternas na Insurreição Praieira (1848-49) com o objetivo de 
dimensioná-la. De maneira geral, o autor analisa as possíveis motivações dos 
participantes e avança algumas idéias sobre a ação comum de agentes sociais 
distintos, com interesses nem sempre coincidentes, dentro de uma sociedade 
escravista. Afirma, então, que a revolução serve de prisma para o estudo dos 
limites da obediência da clientela às malhas patronais e da formação de lide-
ranças populares capazes de intermediar as relações entre a haute politique 
partidária e os interesses imediatos dos trabalhadores livres pobres urbanos.
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A riqueza do Império: Franciso Arango y Parreño, economia política e 
a segunda escravidão em Cuba pp. 11-43.
TOMICH, Dale

O artigo analisa a economia cubana, com especial referência ao cresci-
mento da escravidão no século XIX. Cuba adquire nesse momento os maiores 
números de escravos desde o período colonial, o que sustenta sua hegemonia 
no mercado açucareiro mundial. Através dos escritos de Francisco Arango 
y Parreño, um influente senhor de engenho oitocentista, Tomich procura 
situar a escravidão de Cuba num contexto mais amplo, o das contradições 
da economia política liberal no século XIX, dentro da qual o trabalho escravo 
é readequado frente ao livre comércio. Chamado pelo autor de “segunda 
escravidão”, esse processo é um modelo que explica também o caso brasileiro, 
embora o Brasil não figure nesse artigo como objeto de análise. A importância 
do texto para o estudo da formação do Estado e da nação brasileiros reside 
nas considerações sobre a convivência entre escravidão e Estado nacional, 
uma das características fundantes de nossa sociedade nacional brasileira.
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Unidade, diversidade e a invenção dos índios: entre Gabriel Soares de 
Souza e Varnhagen pp. 109-137.
MONTEIRO, John Manuel

Este artigo traz uma análise da representação das sociedades indígenas em 
dois planos: no primeiro momento, quando de seu relato por autores colo-
niais e, posteriormente, quando essas narrativas foram reinterpretadas pela 
historiografia nacional brasileira. Assim, são tratados os relatos do senhor 
de engenho e sertanista Gabriel Soares de Souza, que na década de 1580 
produziu três textos sobre as populações nativas do sertão da Bahia. Depois 
de situar a produção dessa narrativa, Monteiro remete-se à reapropriação 
das descrições coloniais sobre os indígenas, feita por Francisco Adolfo de 
Varnhagen, dentro do projeto de construção de uma história nacional por ele 
empreendido na década de 1850. Esse movimento, também compartilhado 
por intelectuais envolvidos com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(fundado em 1838), adota um tipo de imagem dos nativos que visa conciliar 
as origens ameríndias no Brasil com os princípios civilizadores das sociedade 
nacionais. 
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As representações populacionais de Richard Francis Burton – uma 
análise do processo de constituição do discurso sobre as populações 
não européias no século XIX pp. 181-209.
GEBARA, Alexsander Lemos de Almeida

O artigo investiga as descrições populacionais feitas pelo tenente do 
exército inglês Richard Francis Burton que, entre 1849 e 1869, percorreu 
inúmeras partes do mundo, compondo depois relatos sobre as sociedades 
que conheceu. Burton iniciou sua jornada através da Companhia das Índias 
Orientais, passando por algumas regiões da Índia, do continente africano 
e, finalmente, chegando ao Brasil em 1865, pelo porto de Santos. A análise 
dessas representações evidencia que as narrativas de Burton são construídas 
segundo a política imperialista inglesa, bem como são caudatárias das teorias 
evolucionistas da época, ao alertarem sobre o quanto a presença inglesa 
poderia contribuir para a degeneração dos povos. Especificamente sobre o 
Brasil, o tenente inglês acreditava que o estreitamento das relações comerciais 
com a Inglaterra influiria positivamente para o ingresso do país no rol das 
nações civilizadas, ajudando a dissolver a população de negros no conjunto da 
população brasileira. 
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Una perspectiva histórico-cultural de la revolución del Cuzco em 1814
pp. 11-38.
GLAVE, Luís Miguel

Este artigo tem por objeto o reexame da revolução em Cuzco - que, entre 
3 de agosto de 1814 e março de 1815, criou um governo independente da 
Espanha e “restaurou a liberdade antiga com reversão da soberania ao povo”. 
Para o autor, a revolução de 1814: “Foi a mais importante mobilização polí-
tico cultural visando a formação nacional peruana, mas não foi canonizada 
como tal, acomodando-se na classificação de precursores”.  Além de apontar 
as características básicas da revolução, as forças e os interesses sociais nela 
envolvidos, o autor realiza uma útil revisão de ampla bibliografia (euro-
péia, latino-americana e norte-americana), que tratou seja diretamente do 
movimento cuzquenho de 1814, seja do processo e lutas das independên-
cias nacionais no espaço da América espanhola. A leitura do texto desperta 
inúmeras sugestões para o exame da historiografia da formação do Estado 
nacional brasileiro, mas também para pensarmos a crise do sistema colonial 
sob uma perspectiva continental.
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Regiones, espacios e hinterland en la independencia de Venezuela. Lo 
espacial en la política de Simón Bolívar pp. 39-59.
ZEUSKE, Michael

A questão central deste artigo é examinar como o discurso e a ação de 
Bolívar, embora estivessem associados à referência “continentais”, da qual a 
Gran Colômbia era o exemplo maior, não foi possível ignorar as realidades 
espaciais preexistentes, que determinaram estratégias políticas variadas, até 
que a Venezuela se constituísse, finalmente, como nação. Conforme o autor: 
“Para construir este Estado independente que Bolívar imaginava, desde o 
processo da luta de 1812-1820, teve de enfrentar uma estrutura geográfica, 
espacial e territorial (no sentido de entidades ‘naturais’ definidas pelas elites 
locais)”. Assim, nos diversos momentos de uma longa luta, com bases terri-
toriais diferenciadas, que eram também distintas realidades sociais, Bolívar: 
“teve que confrontar-se muitas vezes com as elites que haviam definido 
suas regiões como seus espaços de poder, com o localismo, com o nativismo, 
também das classes populares, ou reconhece-los tacitamente”. Além de trazer 
uma rica bibliografia, o texto fornece elementos para uma reflexão compa-
rativa da formação do Estado nacional brasileiro, igualmente marcado por 
tensões regionais. 
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Fragmentación y complejidad en algunos de los resultados y tenden-
cias recientes de la investigación en historia de América pp. 181-201.
NAVARRO, Maria Dolores González-Ripoll

Este artigo, creio, apresenta um interesse mais amplo para o leitor ao realizar 
um balanço crítico da historiografia recente sobre a América Latina. A autora 
mostra como nas investigações atuais sobre a história da América Latina 
convivem correntes teórico-metodológicas de origens mais remotas - com 
forte acento na história social de matriz marxista - com as novas correntes de 
cunho mais culturalista e subjetivista. Ao mesmo tempo, observa a diminuição 
do interesse pela época colonial, em favor dos estudos sobre os séculos XIX 
e XX, com temas relacionados a autoritarismo, democratização, violência, 
movimentos sociais, história rural e urbana, redefinição das identidades sócio-
culturais, etnicidade, economia, questões de gênero, arte e música. 
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The meaning of illegality: contraband trade in eighteenth-century Rio 
de Janeiro pp. 89-105
PIJNING, Ernest.

O texto de Ernest Pijning é de grande valor para o encaminhamento de 
questões relativas à fundação do Estado e da Nação brasileiros. Isto porque, 
o autor considera o contrabando incorporado à organização jurídica, social 
e econômica do Império Lusitano. Pijning reconstitui, para tanto, a ação de 
vários agentes metropolitanos - de soldados encarregados de guardarem os 
portos, passando por Vice-Reis, até a própria Coroa Portuguesa - na prática 
do comércio ilícito. Diante disso, discute a ilegalidade e legalidade nas esferas 
pública e privada na sociedade colonial da América Portuguesa, do final do 
século XVIII e início do XIX.
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O comércio de livros de Portugal para o Brasil e a censura
pp. 195-211.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. 

O artigo de Maria Beatriz Nizza da Silva centra-se no controle promovido 
pelos Tribunais de Censura da Monarquia Portuguesa sobre o comércio de 
livros, de Portugal para o Brasil. Para isso analisa as listas de livros destinadas 
ao Brasil, apresentadas às instituições responsáveis pela censura, verificando o 
modo de agir dos censores, os assuntos de interesse dos leitores coloniais (por 
meio dos títulos dos livros enviados à colônia) e o comércio de livros entre 
Brasil e Portugal. Constata o aumento desse comércio com a vinda da Família 
Real para o Rio de Janeiro, bem como a gradual extinção da censura culmi-
nando com a liberdade de imprensa, decretada em 1821.
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O conceito jurídico de povo no Antigo Regime. O caso luso-brasileiro.
pp.39-p.50.
WEHLING, Arno 

O artigo discute os múltiplos significados da concepção jurídica de povo 
durante o Antigo Regime. Estuda a polissemia do conceito em sua exitência 
concreta, relacionando-o às transformações econômico-sociais e aos 
contornos jurídicos ao longo do processo histórico. Para isso, analisa as quatro 
principais concepções de povo identificadas em documentos portugueses e 
luso-brasileiros, produzidos entre a baixa Idade Média e o início do século XIX: 
“o povo como conjunto da população”, “o povo como terceiro estado ou não-
elite”, “o povo como segmento superior do terceiro estado” e “o povo como 
setor intermediário do próprio terceiro estado”. Afirma a exitência de um 
conceito jurídico de povo no Antigo Regime europeu e colonial, distinto das 
concepções de inspiração constitucional moderna, identificado na realidade 
colonial brasileira à quarta concepção analisada.

Palavras-chave
Antigo Regime, Império português, sociedade, história intelectual.
Keywords
Ancien Régime, Portuguese Empire, society, intellectual history. 

Portugal e Minas Gerais no setecentos: duas elites, uma mentalidade.
pp.189-p.217.
VALADARES, Virgínia Maria Trindade

O artigo analisa as elites portuguesa e mineira do setecentos, traçando sua 
composição e os meios que empregaram para acumular riqueza e poder na 
sociedade de corte lisboeta e na sociedade de Minas Gerais, respectivamente. 
Embora apresentassem características distintas e formassem contextos sociais 
diferentes, estas duas elites apresentavam comportamentos semelhantes e 
se consideravam membros da camada hierárquica superior da sociedade. Tais 
elites foram preparadas para o exercício do mando através da sua formação 
na Universidade de Coimbra, para onde os filhos das famílias mineiras mais 
ricas foram enviados, gerando um novo tipo de mineiro: culto, rico, conser-
vador e legitimador da soberania majestática.
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Os mistérios da simula Convenção de Ponche Verde. 
pp. 127-136.
Moacyr Flores

O artigo aborda as contradições e obstáculos surgidos nas negociações de 
paz entre os governos da República Rio-Grandense e do Império brasileiro, no 
decorrer do ano de 1844. É destacada a questão da dívida externa da Repú-
blica, formada principalmente por bens confiscados aos aliados do Império, 
principalmente osescravos, libertados para integrar o exército farrapo. O 
problema dos “libertos” teria sido solucionado com o massacre ou traição dos 
Porongos, o aprisionamento e a reescravização desses homens, enviados ao 
Rio de Janeiro. Também é ressaltada a desigualdade de condições das partes 
negociadoras, demonstrando as imposições feitas pelo governo imperial, as 
poucas concessões e as divisões entre os líderes farrapos.
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La monarquia inglesa en la crisis del Antiguo Régimen: polêmicas e 
identidades políticas en la segunda mitad del siglo XVIII
ADÁNEZ, Noelia González

O ponto de partida do artigo é a crítica a uma versão já consagrada pela 
historiografia mundial que apresenta o sistema político inglês do século 
XVIII como completamente distinto do resto da Europa, sobretudo devido à 
atuação do Parlamento, e, por conseqüência, ao fim do Antigo Regime com 
a Revolução Gloriosa de 1688. A autora argumenta que há algum tempo 
a historiografia inglesa – base de análise para todo o texto – tem descar-
tado essa interpretação, e assim insere a Inglaterra desse período no mesmo 
universo europeu de crise nos paradigmas políticos. Seu propósito é demons-
trar que a existência de uma ordem de “Antigo Regime” não dependia tanto 
do sistema de governo, mas do modelo de conformação das relações de poder 
entre as elites que, com freqüência, contavam com amplo respaldo social 
baseado em crenças e aspirações de caráter religioso. A expressão da crise 
inglesa é visível na aspiração de uma nova concepção de monarquia que se 
traduzirá em um conjunto de reformas realizadas, nas primeiras décadas do 
século XIX, no sentido de convertê-la em “monarquia parlamentária”. O que 
interessa à autora, no entanto, é analisar as condições pelas quais se sustenta 
o Antigo Regime inglês e descobrir quais os elementos em transformação na 
segunda metade dos Setecentos.

Palavras-chave
Inglaterra, monarquia, Antigo Regime, modernidade.
Keywords
England, monarchy, Ancien Régime, modernity.

D.Pedro I do Brasil e IV de Portugal e o constitucionalismo ibérico
BRANCATO, Braz Augusto A.

O autor demonstra como, diante da conjuntura ibérica da volta do absolu-
tismo em 1823, os liberais espanhóis exilados, pelo regime de Fernando VII, 
pensaram alternativas revolucionárias para a substituição do monarca. Num 
primeiro momento, analisa o controle e as perseguições políticas realizados 
pelo rei espanhol em relação aos defensores da causa constitucional, ação 
muito mais rígida do que a semelhante promovida em Portugal. Em seguida, 
analisa como, em função da boa expectativa surgida entre os defensores do 
constitucionalismo na Europa restaurada pela possibilidade do retorno de D. 
Pedro em 1826 (quando da morte de seu pai D. João VI), os citados exilados 
cogitaram, sobretudo após 1831, um projeto de unificação ibérica sob o 
comando do então Imperador do Brasil. Recupera testemunhos de como foi 
positiva a reação dos dissidentes espanhóis pela outorga de uma Carta Cons-
titucional para Portugal, nos moldes da de 1824 no Brasil, por D. Pedro.
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Ruptura e continuidade no Estado Brasileiro, 1750-1850
WEHLING, Arno

O propósito do artigo é discutir a questão da continuidade e ruptura na 
formação do Estado brasileiro sob a ótica do que o autor concebe como 
história das instituições, em que três abordagens são brevemente analisadas: 
a da evolução política, a do universo ideológico e a da estrutura do Estado. 
Quanto ao primeiro ponto, a reflexão inicia-se com o reformismo ilustrado, 
trata da alternativa da construção de uma monarquia dual após a vinda da 
Família Real para o Rio de Janeiro, a crise política nos anos de 1821-22 e 
a formação de uma unidade política pensada em termos de centralização/
descentralização. No segundo ponto, destaca-se o universo conservador das 
idéias liberais que predominaram no Brasil cujas fronteiras notórias estariam 
na escravidão e na defesa da propriedade rural. Quanto ao último, elabora a 
idéia de um “modelo prismático” para o caso do Estado brasileiro, que perma-
neceria no liame entre o passado patrimonial e uma formação propriamente 
burocrática. A tese central do texto é que há, ao mesmo tempo, uma visível 
ruptura quanto ao processo político (marcado pela Independência) e uma 
notória continuidade nas estruturas do Estado, que deitam raízes na ilus-
tração pombalina.
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A Ciência na Consolidação do Estado Imperial Brasileiro: o Imperial 
Observatório e o IHGB (Pesquisa de Iniciação Científica)
DELGADO, Márcio de Paiva

O autor visa a identificar as instituições científicas como instrumentos de 
propaganda política no processo de formação do Estado Imperial Brasileiro, 
partindo da concepção política da aplicabilidade da ciência, e atentando para 
sua importância na difusão de valores e no embasamento de programas polí-
ticos específicos. No que se refere à historiografia da ciência no Brasil, o texto 
se afasta do viés que considera a produção científica do século XIX brasileiro 
como irrelevante e relegada ao “conjunto do atraso” do período colonial. Esse 
viés não poderia nunca identificar ciência e consolidação do Estado, que é o 
que o autor pretende analisando o Observatório Nacional (1827) e o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (1838). O artigo apresenta pontos interes-
santes para se pensar a constituição da unidade e identidade brasileiras, ao 
considerar a formação de uma ideologia cientificista e analisar, internamente, 
a produção e a difusão de valores capazes de dar coesão à elite e à formação 
do povo, assim como, externamente, desvelar a importância de tais valores na 
afirmação do Império frente ao “mundo civilizado”. 
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Narrativa das rebeliões. Linguagem política e idéias radicais na 
América Portuguesa moderna pp. 6-27.
FIGUEIREDO, Luciano

Luciano Figueiredo observa o surgimento de uma enérgica polêmica acerca 
das relações entre o soberano e seus vassalos, fruto do desrespeito aos direitos 
naturais destes últimos. Os discursos produzidos radicalizaram-se quando os 
apelos foram sucedidos por rebeliões, chegando próximos a criticar os princí-
pios da colonização, o soberano e a soberania. 

Refere-se à existência de uma noção de comunidade política - parti-
lhada entre os discursos das elites coloniais, conselheiros e governadores 
- que se sobrepôs às concepções que, posteriormente, distinguiriam colônia 
e metrópole. Atenta para a emergência de novas identidades políticas que 
apontavam, já no século XVII e início do XVIII, para uma vontade de separação 
da monarquia portuguesa.
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Revista USP, dossiê Império. São 
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n. 58, jun-ago 2003.

O negro e a conquista da abolição
pp. 48-57.
SILVA, Eduardo

Eduardo Silva procura rediscutir, neste artigo, a participação dos afro-descen-
dentes na Guerra do Paraguai e o impacto causado por esta participação no 
processo de abolição da escravatura ocorrido no Império do Brasil, bem como 
na República do Paraguai. Busca, assim, demonstrar que a abolição repre-
senta uma conquista da população negra, a princípio no campo de batalha, e 
posteriormente no campo político. Para isso, serve-se do estudo da figura de 
Dom Oba II d’África, líder pioneiro do movimento negro, analisa a questão do 
“voluntariado da pátria” e examina a importância desses soldados, especial-
mente, em relação à abolição da escravatura.
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Pernambuco, 1817, ‘encruzilhada de desencontros’ do Império luso-
brasileiro pp. 58-91.
VILLALTA, Luiz Carlos

O artigo em questão traz como foco principal a Revolução Pernambucana. 
Por meio da análise da instituição da República Pernambucana enquanto 
realização temporária de uma possibilidade de fragmentação da América 
Portuguesa, melhor sucedida que as tentativas anteriores representadas pela 
Inconfidência Mineira de 1789 e pelo movimento de 1798 ocorrido na Bahia, 
Luiz Carlos Villalta analisa a questão das identidades que compuseram tanto o 
movimento revolucionário pernambucano quanto a reação monárquica, busca 
definir as noções de pátria, país e nação, assim como procura demonstrar as 
apropriações que os diferentes vértices do conflito fizeram da história.
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O Macaco Brasileiro: um jornal popular na Independência pp. 92-103.
LUSTOSA, Isabel

Partindo da perspectiva de que a conquista da Independência ocorrera, paula-
tinamente, através de campanhas jornalísticas, Isabel Lustosa busca analisar 
a trajetória do jornal O Macaco Brasileiro - periódico que durou apenas de 
junho a agosto de 1822, contando com dezesseis números. Tendo à frente 
Manuel Zuzarte e Pedro da Silva Porto, o jornal diferiu de seus contempo-
râneos pelo tom coloquial adotado mesmo ao tratar de temas sérios e, na 
concepção da autora, representou uma forma de auto-reconhecimento, de 
representação alegórica do próprio Brasil. 
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De escravos, forros e fujões no Rio de Janeiro imperial pp. 104-115.
FLORENTINO, Manolo

Neste artigo, Manolo Florentino procura indagar as diferentes formas pelas 
quais os escravos poderiam conquistar a liberdade, atentando para sua rever-
sibilidade caso não tivesse sido adquirida através da compra. Estabelece um 
diálogo com Manuela Carneiro da Cunha, relativizando suas observações 
acerca da incidência de maior número de alforrias em períodos de recessão 
econômica, destacando em contrapartida práticas e comportamentos sociais 
que faziam do escravo uma figura ativa no processo de mudança de sua 
condição social e jurídica.
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O lugar das elites regionais pp. 116-133.
DOLHNIKOFF, Miriam

Neste trabalho, Miriam Dolhnikoff analisa as relações entre os governos 
provinciais e o governo central a fim de demonstrar o exercício da autonomia 
por parte das elites regionais, relativizando, portanto, a idéia de um governo 
centralista, e apontando para a existência de um pacto federalista. Para tanto, 
busca demonstrar o exercício desta autonomia no interior do Estado imperial, 
inclusive após o Regresso. Examina o papel desempenhado pelo presidente 
de província e a relação deste com os grupos regionais, promove o estudo 
de relatórios do ministério do Império para assim elucidar as relações entre 
região e centro, e aborda a questão tributária no intuito de analisar a divisão 
da competência fiscal a partir do Regresso.

Palavras-chave
identidade regional, Império do Brasil, regionalismo, centralismo, federalismo.
Keywords
regional identity, Brazilian Empire, regionalism, centralism, federalism.

Revista USP, dossiê República
São Paulo, n. 59 set-nov 2003

Vertentes do republicanismo no Oitocentos brasileiro
pp. 72-85.
CARVALHO, Maria Alice Rezende de

Neste artigo, Maria Alice Rezende de Carvalho aborda o término de uma idéia 
de valorização do Império, no decorrer da década de 1870, e a defesa de prin-
cípios republicanos nos debates políticos do Império, que se apresentaram em 
duas vertentes distintas, uma representada por André Rebouças, a outra tendo 
à frente Joaquim Nabuco. Seu enfoque pretende demonstrar que, mesmo 
derrotadas, as idéias defendidas por ambos não foram totalmente superadas.
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A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias 
da terra do Rio de Janeiro, século XVII. Algumas notas de pesquisa
pp. 11-35.
FRAGOSO, João

O trabalho descreve as estratégias de autopreservação da nobreza fluminense 
no século XVII, levando em conta que, apesar da má qualidade da produção 
açucareira na região, suas relações políticas com a metrópole e a posição 
estratégica do Rio de Janeiro, em termos geopolíticos e militares, foram deter-
minantes para assegurar sua hegemonia sobre a sociedade colonial daquela 
cidade. Central para o artigo é a noção de que a nobreza vive em “bandos”, 
termo que data do medievo e designa, neste caso, as redes de alianças que, 
envolvendo diversos grupos sociais, garantem a continuidade das nobrezas 
fluminense, paulista e mineira desde o século XVII até o fim do Império. O 
artigo tem interesse para os estudiosos da formação do Estado nacional brasi-
leiro na medida em que traça a trajetória de famílias antigas que se manti-
veram no primeiro plano da política imperial, ao longo do século XIX.
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Negociantes, Independência e o primeiro Banco do Brasil: uma traje-
tória de poder e de grandes negócios
pp. 71-91.
PIÑERO, Théo Lobarinhas

Baseado em dois capítulos de sua tese de doutoramento (Os Simples Comis-
sários: Negócios e Política no Brasil Império), o artigo de Théo Piñero trata 
da trajetória econômica e política dos negociantes do Rio de Janeiro nas 
primeiras décadas do século XIX, sobretudo a partir de 1808. O conceito 
de “Negociantes” designa aqui um grupo multifacetado, cujos integrantes 
têm em comum apenas o fato de serem proprietários de capital e estarem 
ligados à Coroa. Esses homens encontraram, primeiro, na condição de sede 
da monarquia da cidade e, depois, nas carências financeiras que marcaram o 
processo de Independência, oportunidades excepcionais para um intercâmbio 
de favores com a política imperial. O autor procura mostrar como se deu a 
participação dos “Negociantes” na vida política do país, acentuando seu enga-
jamento no processo de Independência e suas relações com o Estado ao longo 
do Primeiro Reinado. O Banco do Brasil foi a instituição que catalisou as ações 
desse grupo, inicialmente na capital, expandidas, com o tempo, para as outras 
províncias do Império. 
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Negociantes mineiros depois da travessia dos tempos coloniais
pp. 93-110.
GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro

Graça Filho combate, neste artigo, o mito da decadência de Minas Gerais no 
século XIX, interpretando os dados disponíveis sobre o comércio das Minas 
no período e contrastando essa situação com a do Setecentos, em que a 
economia de abastecimento ficara ofuscada pela exploração mineradora. Com 
o declínio desta, algumas praças mercantis se destacaram especialmente, 
apresentando balança superavitária e conquistando até mesmo autonomia 
financeira em relação à cidade do Rio de Janeiro, centro econômico do país. 
O artigo se divide em três partes: “Negociantes mineiros do Setecentos”, “As 
exportações terrestres mineiras após a época do ouro” e “Os negociantes 
sanjoanenses no Oitocentos”. Nesta última, o autor faz menção a seu estudo 
sobre as fortunas dos negociantes sanjoanenses entre 1831 e 1888, reconsti-
tuídas por análise de inventários post-mortem, cujas conclusões lhe servem 
para reafirmar “a possibilidade de acumulação mercantil em território mineiro 
durante o século XIX”.
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Os mercados de escravos africanos recém-chegados às Américas: 
padrões de preços, 1763–1865 pp. 9-46.
ELTIS, David; RICHARDSON, David

Trata-se da análise serial e quantitativa das flutuações dos preços dos 
escravos africanos recém-desembarcados nas Américas, com ênfase nas colô-
nias britânicas do Caribe e nos Estados Unidos, trazendo dados comparativos 
sobre o Brasil (Nordeste, Sudeste e Bahia). O artigo é baseado em fontes 
primárias, inéditas ou publicadas em outros levantamentos, que constam de 
uma base de dados organizada pelos autores. Eltis e Richardson cotejam a 
oferta dos mercados africanos com as variações das demandas nas Américas 
ao longo do período estudado. Comparam o preço dos cativos com a quanti-
dade ofertada e a produção açucareira, contextualizando-os nas conjunturas 
políticas referentes ao apogeu e colapso do tráfico atlântico. O trabalho 
contém tabelas e anexos.
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Escravidão, federalismo e democracia: a luta pelo controle do Estado 
nacional norte-americano antes da Secessão pp. 47-81.
IZECKOSOHN, Vitor

As relações entre escravidão e o sistema federal norte-americano são compre-
endidas como fator fundamental no interior dos embates de construção do 
Estado nacional. O autor aborda as lutas políticas partidárias e seus funda-
mentos sociais e regionais na primeira metade do século XIX, que desa-
guariam na Guerra de Secessão. Baseado em historiografia especializada e 
levando em conta discussões recentes sobre o tema, reputa a escravidão como 
um dos elementos determinantes do separatismo que levou à guerra civil.
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Instrumentum vocale, mallans e alufás: o paradoxo islâmico da 
erudição na diáspora Africana no Atlântico pp. 128-164.
CAIRUS, José

Trata das origens históricas e ideológicas da jurisprudência islâmica no 
tocante à escravidão, com ênfase para este debate na África, através de 
autores de época e da historiografia atual. Ressalta as dimensões étnicas e 
religiosas, numa perspectiva continental, abrangendo as grandes áreas de 
escravização, e traz a discussão para o Brasil em rápidas pinceladas, com 
destaque para o ano de 1835 (Revolta dos Malês). O artigo é um trecho modi-
ficado da dissertação de mestrado do autor, baseado na historiografia espe-
cializada e em alguns documentos. Ao final, à luz das questões tratadas e de 
maneira concisa e sugestiva, analisa o documento intitulado “Livrinho encon-
trado preso ao pescoço de um negro morto durante a insurreição dos malês 
na Bahia”, que se encontra no arquivo do IHGB. 
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A língua brasileira e os sentidos de nacionalidade e mestiçagem no 
Império do Brasil pp. 334-356.
LIMA, Ivana Stolze

Abordagem inicial sobre a história da formação de uma língua brasileira, no 
âmbito das tensões da formação do Estado nacional no Brasil em meados do 
século XIX. Apesar da falta de distinção clara entre os sentidos racial e cultural 
de “mestiçagem” e da ausência de referências a estudos lingüísticos anteriores 
sobre o tema, o texto busca inventariar e analisar polêmicas que surgiram na 
época na revista Guanabara (1849–1856) - com destaque para autores do 
Romantismo e do ponto de vista literário, histórico e estatístico -, e expres-
savam as tendências de formação de uma língua nacional, tendo como refe-
rência as características populacionais do país, vistas pelos contemporâneos 
como originárias dos portugueses, índios e africanos.

Palavras-chave
literatura, estatística, nacionalismo, Império do Brasil.
Keywords
literature, statistics, nationalism, Brazilian Empire.
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Varia História
n. 31. 2004

Responsável
André Nicácio Lima
Periódico
Vária Historia
Referência
Belo Horizonte, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Depar-
tamento de História, Programa 
de Pós-Graduação em História
ISSN
0104-8775
Disponibilidade em meio eletrônico
www.fafich.ufmg.br/his/revista.
htm
(acesso apenas aos sumários das 
últimas edições)

Dos poderes de Vila Rica do Ouro Preto – Notas preliminares sobre 
a organização político-administrativa na primeira metade do século 
XVIII. pp. 120-140.
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva

O artigo tem como objetivo apontar problemas a respeito da organização 
político-administrativa de Vila Rica do Ouro Preto no período entre o acha-
mento das minas e a consolidação da vila como centro político da capitania 
de Minas Gerais, em meados do século XVIII. Primeiramente, traça um histó-
rico da colonização da região e, em especial, da construção do aparelho 
político-institucional de Vila Rica e, em seguida, faz- uma breve discussão 
historiográfica envolvendo tanto as pesquisas sobre as instituições no Império 
português como um todo, quanto aquelas sobre a colonização de Minas 
Gerais. Finalmente, são apontados quatro temas possíveis para pesquisas mais 
pormenorizadas. Cabe ressaltar que a administração municipal é tratada com 
particular interesse, e o estudo da câmara de Vila Rica é priorizado por sua 
singularidade dentro do todo do Império.

Palavras-chave
América portuguesa/ Brasil, política/administração, câmaras municipais, Minas 
Gerais, Colônia. 
Keywords
Portuguese America/ Brazil, politics/administration, municipal councils, Minas 
Gerais, Colony.

http://www.fafich.ufmg.br/his/revista.htm
http://www.fafich.ufmg.br/his/revista.htm
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almanack braziliense
envie seu texto

Os textos devem ser encaminhados por e–mail à Secre-
tária da Revista revea@usp.br em “Rich Text Format” 
(RTF), digitados em letra Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5. As notas devem ser indicadas no corpo 
do texto entre colchetes e o conteúdo das notas enviado 
em um arquivo em separado. Pede-se evitar a utili-
zação de caracteres especiais, letras gregas e congêneres 
– quando indispensável, avisar por e-mail à secretária da 
revista.

As citações e referências devem obedecer as normas 
descritas no site da revista, no item “Normas de citação”.

Tabelas, gráficos e imagens, bem como as respec-
tivas legendas (no caso das imagens com referência 
completa de autoria e instituição detentora), devem 
ter sua localização, no corpo do texto, indicada em 
números romanos e enviadas em arquivos separados. 
Aos editores fica resguardado o direito de disponibilizar  
imagens, tabelas e gráficos a cores ou em branco e preto, 
conforme conveniência da revista.

Os autores devem indicar sua filiação e titulação 
acadêmica, com endereço completo para correspon-
dência. 

Todos os textos devem ser inéditos, escritos em 
português, francês, inglês ou espanhol e, no caso de 
“Artigos” e “Informes de pesquisa”, devem apresentar 
sempre título em português e inglês, acompanhados 
de resumos (de até 1.000 toques com espaço) e de 3 a 
6 palavras-chave também em português e inglês (além 
de uma terceira língua caso os textos sejam escritos em 
espanhol ou francês). As palavras-chave devem ser prefe-
rencialmente retiradas da lista constante do item “busca” 
da revista; caso o autor considere recomendável colocar 
uma palavra-chave que não esteja contida na referida 
lista, deve expressamente pedir sua inclusão no sistema 
de busca (pedido que será avaliado pelos editores).

Os “Artigos” devem conter entre 30 mil e 60 mil 
toques com espaço; os “Informes de pesquisa” entre 15 
mil e 35 mil toques (também com espaço); e as “Rese-
nhas” de 10 mil a 15 mil toques com espaço (as rese-
nhas não devem apresentar notas de rodapé, quando 
necessário a referência às páginas do livro resenhado 
deve estar entre parênteses no corpo do texto). Para a 
submissão de “Artigos” os autores devem portar título de 



190 almanack braziliense n°01 maio 2005

mestre ou equivalente, pré-requisito que não se aplica às 
“Resenhas” e “Informes de pesquisa”.

Só serão aceitas “Resenhas” de livros publicados há 
no máximo 3 anos ou então títulos há muito esgotados e 
com reedição recente.

Para a seção “Periódicos em revista” pede-se que 
os interessados enviem um e-mail indicando o periódico 
que gostariam de acompanhar (que já não conste da 
lista existente no último número da Almanack Braziliense 
disponível na internet), comprometendo-se a acompa-
nhar o periódico por um mínimo de 2 anos. Nesse caso 
informações adicionais e normas lhes serão fornecidas 
pelo secretário da revista, mediante consideração do 
Conselho Editorial.

O “Fórum” é compostos de textos previamente 
encomendados, pelos Editores e Conselho Editorial, a 
especialistas de renome.  

Todos os textos serão analisados por, pelo menos, 
dois membros dos Conselhos Editorial ou Consultivo ou 
assessores ad hoc, que podem, mediante consideração da 
temática abordada, seu tratamento, clareza da redação e 
concordância com as normas da revista, recusar a publi-
cação ou sugerir modificações. Os pareceres têm caráter 
sigiloso. Ao Conselho Editorial fica reservado o direito 
de publicar ou não os textos enviados de acordo com 
a pertinência em relação à programação dos temas da 
revista.

Aos editores é resguardado o direito de diagramar 
os textos conforme o padrão gráfico da revista.
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submission

All manuscripts and other contributions should 
be forwarded by email to the Journal’s secretary at 
revea@usp.br in “Rich Text Format” (RTF), font Times 
New Roman, size 12, spacing 1,5. References should be 
indicated in the text in brackets – eg. [1] – and their 
content sent  in a separate file. Contributors should 
avoid special characters, Greek fonts and other different 
typings  – if its use is absolutely necessary please notify 
it to the journal’s secretary by e-mail.

Quotations and references should follow the rules 
described in the Journal’s “Referencing system”, available 
at this section of the website (“Editorial Guidelines”).

Tables, graphics and images, as well as their 
respective descriptions (with complete reference to the 
authorship and copyright holder when concerning the 
use of images) should be indicated in the text in roman 
numbers and sent in a separate file. Tables, graphics and 
images will be made available in color or black and white, 
according to the discretion of the Editors and to the 
journal’s convenience.

The authors must indicate their institutional affi-
liation and academic title and add a complete mailing 
address. 

All texts must be original and not previously publi-
shed, written in Portuguese, French, English or Spanish. 
“Articles” and “Research Reports” must always present, 
both in English and Portuguese, its title, abstract (up 
to 1.000 characters with spaces) and a set of keywords 
(minimum – 3; maximum – 6). The keywords should 
preferably be taken from the Journal’s standard list, 
which can be found at the “Search” section of this 
website; in case the author considers commendable 
to use a keyword that is not on the list, he/she should 
request, through e-mail, its inclusion in the journal’s 
search system. The request will be assessed by the Editors.

“Articles” should contain from 30.000 to 60.000 
characters with spaces; “Research Reports” must have 
between 15.000 and 35.000 characters, also with spaces; 
“Book Reviews” should contain between 10.000 and 
15.000 characters with spaces (reviews must not contain 
footnotes; if necessary, the pages of the book in review 
must be referenced in brackets in the text). Authors must 
hold a master’s or similar degree to submit  an “Article”. 
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The same requirement does not apply for the submission 
of “Book Reviews” and “Research Reports”.

The Journal accepts reviews of books published in 
the last 3 years at most, or books that have only recently 
been republished after being out of print for an extensive 
period of  time.

For the section “Journals in Review”, those inte-
rested in contributing to the Almanack Braziliense should 
send an e-mail indicating the journal they would like 
to survey. A minimum period of 2 years is required. In 
this case, additional information and guidelines will be 
provided by the journal’s secretary, upon consideration of 
the Editorial Board.

The “Forum” section compiles manuscripts by reno-
wned specialists requested by the Editors and the Edito-
rial Board.

All manuscripts will be reviewed by at least two 
members of the Editorial Board, Advisory Board or ad 
hoc referees, who can deny its publication or suggest 
modifications according to the subject matter, as well 
as clarity of writing and agreement to Journal rules. The 
authorship and content of the referees are confidential. 
Manuscripts submitted will be published at the discretion 
of the Editorial Board.

The graphic patterns and layout of the manuscripts 
will also be defined at the discretion of the Editors.
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normas de citação

Pede-se que todas as referências a (títulos e páginas de) 
livros, artigos, teses e afins não sejam feitas no corpo do 
texto, mas sempre completas como notas à parte indi-
cadas no texto (ver “Envie seu texto”). Considerando que 
os textos do “Fórum”, “Artigos” e “Informes de pesquisa” 
não apresentam bibliografia ao final, o Conselho Edito-
rial, para facilitar a visualização e o acesso à informação,  
optou por não utilizar o chamado sistema Harvard de 
citação. Pede-se seguir, então, o padrão abaixo.

Artigo em periódico
Guillermo Jesus Palacio e Olivares. “Messianismo e 
expropriação camponesa. Uma nova expedição ao Reino 
da Pedra Encantada do Rodeador, Pernambuco, 1820”. 
Revista de História, São Paulo, n. 147, 2o semestre de 
2002, pp. 71-108.

Livro completo
José Murilo de Carvalho. A construção da ordem: a elite 
política imperial. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1980.

Capítulo de livro 
Istvan Jancso e  João Paulo Garrido Pimenta. “Peças de 
um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emer-
gência da identidade nacional brasileira)”. In: MOTA, 
Carlos Guilherme (org.). Viagem incompleta. A experi-
ência brasileira (1500-2000). Formação: histórias, 2a ed.. 
São Paulo: SENAC, 2000, pp. 127-175.

Capítulo de livro (organizador é também o autor)
Sérgio Buarque de Holanda. “A herança colonial – sua 
desagregação”. In:  ______ (org). História Geral da Civi-
lização Brasileira. Tomo II: o Brasil monárquico. Vol. 1: 
O processo de emancipação. São Paulo: DIFEL, 1962, pp. 
9-39.

Tese (doutorado) ou dissertação (mestrado)
Lúcia Maria Paschoal Guimarães. Debaixo da imediata 
proteção de sua majestade imperial. O IHGB (1838-
1889). Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
1995.
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referencing system

All quotations of pages and partial or complete refe-
rences of  books, articles, thesis, dissertations and such 
should not be written in the body of the text (see 
“Submission Guidelines”). Since the texts of the “Forum”, 
the “Articles” and the “Research Reports” do not have 
a bibliography listed at the end, the Editorial Board has 
chosen not to use the Harvard System of references in 
order to ensure a better access to the information quoted 
by the authors. Thus, it is required that all references 
follow the system bellow.

Article in a Journal
Guillermo Jesus Palacio e Olivares. “Messianismo e 
expropriação camponesa. Uma nova expedição ao Reino 
da Pedra Encantada do Rodeador, Pernambuco, 1820”. 
Revista de História, São Paulo, n. 147, 2o semestre de 
2002, pp. 71-108.

Book entirely written by one or more authors
José Murilo de Carvalho. A construção da ordem: a elite 
política imperial. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1980.

Chapter in a book organized by someone other 
than the author
Istvan Jancso e  João Paulo Garrido Pimenta. “Peças de 
um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emer-
gência da identidade nacional brasileira)”. In: MOTA, 
Carlos Guilherme (org.). Viagem incompleta. A experi-
ência brasileira (1500-2000). Formação: histórias, 2a ed.. 
São Paulo: SENAC, 2000, pp. 127-175.

Chapter in a book (the organizer is also the author)
Sérgio Buarque de Holanda. “A herança colonial – sua 
desagregação”. In:  ______ (org). História Geral da Civi-
lização Brasileira. Tomo II: o Brasil monárquico. Vol. 1: 
O processo de emancipação. São Paulo: DIFEL, 1962, pp. 
9-39.

Thesis (PhD) or Disseratition (Master)
Lúcia Maria Paschoal Guimarães. Debaixo da imediata 
proteção de sua majestade imperial. O IHGB (1838-
1889). Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
1995.
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Direitos de Publicação

Almanack Braziliense é uma revista eletrônica de acesso aberto e gratuito que 
mantém on-line todos os números publicados.
Ao fornecerem textos para a presente revista os autores concordam em 
transferir os direitos exclusivos de reprodução dos textos, o que tacitamente 
implica a aceitação de todos os itens constantes do item “Envie seu texto”.
Os autores se responsabilizam integralmente pelos direitos das imagens forne-
cidas. 

Copyright Agreement

Almanack Braziliense is an electronic journal of open and free access that 
maintains all published issues on-line.
Authors transfer to Almanack Braziliense the exclusive rights of reproduc-
tion of submitted manuscripts, implying acceptance of all items listed in the 
“Submission” section.
The authors are fully responsible for the reproduction rights of the images 
they provide.
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