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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

As atividades do Cedec incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e 

workshops, uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção 

de eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da 

América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém 

convênio de cooperação. 

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos 

de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um perfil 

institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de 

setores da administração pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes 

políticos, do mundo acadêmico e da comunidade científica.  
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RESUMO 
 

Nosso propósito é o de indicar uma via de análise da questão nacional para além de sua 
elaboração teórica, considerando-a, antes de tudo, como um pensamento em ação. Ou seja, 

considerando-a naquilo que foi uma construção de estruturas de poder, de normas 

jurídicas, de ritos e valores de legitimação da ação política, de edificação de instituições 
que se materializaram, também, em construções de pedra e cal, inscrevendo-se no espaço 

da nação como a expressão de um novo pacto político. Um pacto político que, apesar de 

todas as suas limitações, era um rompimento com o ordenamento colonial e, sobretudo, 
com o modo de ser do Antigo Regime. 

Por isto o que aqui está apresentado deve ser completado pelas imagens que são, antes de 
tudo, os registros da concretude material, especialmente no espaço urbano, da existência 

política da nova nação, de um projeto político com seus valores de classe, de modelos 

estéticos, enfim, de um Estado que tinha como horizonte um novo ser político: o cidadão.  

Palavras-chave: Estado Nacional; Constituição; Cidadania. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Our purpose is to indicate a way of analysis of the national question beyond its 

theoretical elaboration considering it, above all, such a thought into action. Considering 

what was the construction of power structures, legal rules, rites and values of 
legitimation of political action of building institutions that materialized, too, in 

appearance of public buildings, signing up within the national entity as an expression of a 

new political pact. A political pact that despite all its limitations, was a break with the 
colonial order and, most importantly, how to be the Old Regime.  

Therefore the presentation here must be completed by images that are above all the 
records of material concreteness, especially in urban areas, the political existence of the 

new nation of a political class with its values, aesthetic models, eventually, a state that 

had to be a new horizon political: the citizen. 

Keywords: National State; Constitution; Citizenship 
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Não é, assim espero, um lugar comum começar afirmando que o texto desta 

comunicação deseja ser apenas um ensaio, uma proposta para discussão, um possível 

projeto de pesquisa, sem qualquer pretensão nem de verdade, nem de conclusões 

definitivas. Antes, um primeiro esboço de algumas ideias que não se querem originais. É o 

produto de reflexões feitas ao longo do tempo, suscitadas por leituras diversas, por 

pesquisas ainda em curso na legislação brasileira do século XIX, por um diálogo com 

autores do presente e do passado. Seu universo é o Império do Brasil em um arco 

temporal que abarca sessenta e sete anos da vida nacional, para nos atermos aos limites 

da sua inevitável cronologia política. No espaço destas poucas páginas somente 

pontuamos alguns temas, alguns momentos, mas todos eles, cremos, inscrevendo-se na 

longa duração1 e prolongando-se muito além do tempo de suas vigências como 

instituições ou como referências mais imediatas2. Sem desconhecer tudo o que já está 

acumulado e assentado sobre este período tão essencial em nossa formação histórica, 

sugiro que é possível pensar um projeto historiográfico baseado em alguns pontos de 

partida que possam, hoje, ser uma revisão do nosso passado com a perspectiva do que já 

não somos, do que somos e do que poderemos ser como nação. Em primeiro lugar uma 

obra coletiva, no horizonte dos duzentos anos da Independência. Em segundo lugar uma 

aberta e radical discussão, fundada tanto na documentação já conhecida quanto na busca 

do que até hoje tem ficado relegado ao esquecimento. Em outras palavras, sem ignorar os 

grandes textos, ampliar o conhecimento do que se produziu a partir da existência do 

Estado nacional, quando o pensamento e sua difusão já não mais estavam contidos pelas 

                                                   
1 Utilizo aqui o conceito braudeliano de longa duração, mas trazendo-o para o universo da política e dos 
eventos. Neste sentido, penso que os eventos e os fatos prolongam-se para além do tempo curto dos 
acontecimentos e podem, em muitos casos, se inscrever em uma duração que ultrapassa os marcos de uma 
cronologia mais imediata. 
2 Algumas ideias contidas neste texto, em uma forma muito embrionária, foram objetos de conversas com 
Gildo Marçal Brandão. Naturalmente ele teria sido o interlocutor privilegiado das mesmas antes de sua 
apresentação pública como a que agora é feita. Uma concordância fundamental de nosso pensamento diz 
respeito ao esforço de conceber a história do Brasil naquilo que foi e é, e não no que poderia ter sido. Ou 
seja, pensar a história do Brasil sem modelos idealizados de nação. Modelos, na verdade, nunca plenamente 
realizados nem aqui nem em nenhum outro lugar. À memória de Gildo Marçal Brandão e à de István Jancsó, 
que tanto pensou, também, este tema da formação da Nação é dedicado este trabalho. Ao István deve ser 
creditado o que suscitou através do Projeto Temático “Formação do Estado e da Nação”.  



Cadernos Cedec, nº 94, fev. 2011 

 

7 

 

censuras política e religiosa do Antigo Sistema colonial e do absolutismo do Império 

português3. 

Não se trata, aqui, de tomar como objeto o pensamento político e social brasileiro 

no sentido de sua elaboração teórica, tarefa sempre fundamental e que já acumulou uma 

longa tradição historiográfica4, como, aliás, as comunicações apresentadas neste 

Seminário estão demonstrando. Meu propósito é o de indicar uma via de análise da 

questão nacional para além de sua elaboração teórica – sem com isto minimizar sua 

importância – mas, considerando-a, antes de tudo, como um pensamento em ação. Ou seja, 

considerando-a naquilo que foi uma construção de estruturas de poder, de normas 

jurídicas, de ritos e valores de legitimação da ação política, de edificação de instituições 

que se materializaram, também, em construções de pedra e cal, inscrevendo-se no espaço 

da nação como a expressão de um novo pacto político. Um pacto político que, apesar de 

todas as suas limitações, era um rompimento com o ordenamento colonial e, sobretudo, 

com o modo de ser do Antigo Regime5. Em outras palavras, e sem assumir polêmicas de 

escolas historiográficas, perguntar-se se o projeto da nação dos que um dia foram os 

construtores do Império não estava muito além de uma nação concebida como arcaísmo? 

Esta construção do edifício imperial brasileiro, uma imagem que busca ir além da 

ideia de uma representação e de uma teatralidade, não foi isenta de fissuras, oposições e 

conflitos6. Neste quadro ou nesta construção há luzes e sombras. Nem todos se 

reconheceram no projeto desta construção. Muitos a ele foram incorporados apenas como 

força de trabalho sobre a qual se exercia severa vigilância e mesmo, refinada violência. 

Em primeiro lugar os escravos e escravas e toda a imensa camada dos homens e mulheres 

não escravos, mas submetidos ao poder dos grandes proprietários pelas vastidões do 

                                                   
3 Como uma referência que aqui somente pode ser muito geral vale lembrar uma ampla e variada produção 
nos mais diversos ramos do saber e da cultura que está registrada nesta obra admirável e em si já 
carregada de muitos significados que é o Diccionario Bibliográfico Brazileiro, de Sacramento Blake. O 
primeiro volume foi publicado pela Imprensa Nacional em 1883. O sétimo, também pela Imprensa Nacional, 
em 1902. Uma reimpressão de Off-set foi feita pelo Conselho Nacional de Cultura, em 1970. Neste mesmo 
sentido deve ser lembrado o Catálogo da Exposição da História do Brasil, da Biblioteca Nacional (1881). 
Balanço da memória documental brasileira e de sua produção historiográfica ainda hoje insuperado. Uma 
edição fac-similar foi feita pela Editora Universidade de Brasília, em 1981. Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro, 1981. 
4 Para um recente balanço desta produção e uma renovada proposta de investigação, ver Brandão, 2007. 
5 Rodrigues, 1975; Fernandes, 1974. “A Independência, não obstante a forma em que se desenrolou, 
constitui a primeira grande revolução social que se operou no Brasil” (p. 1521). 
6 Baseado em outro foco analítico: o do estudo das elites e das instituições políticas do Império, José Murilo 
de Carvalho constitui-se, em uma bibliografia desde muito portadora de títulos fundamentais, um autor de 
referência incontornável. Ver Carvalho, 1996. 
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Brasil7. As diversas revoltas que permeiam a história imperial brasileira expressam, 

ainda, de maneira inequívoca esta realidade. Além do mais, toda a história do Império 

brasileiro está atravessada pela crítica ao centralismo e ao controle da representação 

política pela manipulação das eleições. Tudo isto é por demais sabido e objeto de uma 

vasta bibliografia8. 

 

 
O falseamento da vontade popular é objeto de crítica.[Gravura de Angelo Agostini] 

Por isto o que aqui está apresentado neste texto, por demais sumário, deve ser 

completado, igualmente, pelas imagens, uma pequena amostra de muitas outras mais que 

poderiam ser trazidas. Imagens que não são, ou não pretendem ser, uma mera ilustração 

tradicional do texto. São, antes de tudo, a concretude material, especialmente no espaço 

urbano, da existência política da nova nação, de um projeto político com seus valores de 

classe, de modelos estéticos, da existência, enfim, de um Estado que tinha como horizonte 

                                                   
7 Sobre o sistema jurídico montado para reprimir os escravos, ver Ribeiro, 2005. E, sobre homens livres na 
ordem escravocrata, o livro de mesmo título de Franco, 1969. 
8 Sobre as correntes republicanas que estiveram presentes no processo de fundação da nação, ver Leite, 
2000. Para uma revisão da história do Império brasileiro, para além da corte no Rio de Janeiro, ver Mello, 
2004. 
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um novo ser político: o cidadão9. Um Estado que teve na esfera pública sua legitimidade e 

sua razão de ser, mesmo que seja ainda um Estado fundado sobre o trabalho escravo e 

sobre uma identidade contida nos prolongamentos da existência de uma religião oficial, a 

Igreja Católica10.  

Sei que muita coisa foi deixada de lado nesta comunicação. Assinalo uma delas: o 

Brasil como objeto de história. Estaria, é verdade, no cerne do tema desta mesa, mas seu 

desenvolvimento necessita um tratamento especial e, evidentemente, bem mais longo. 

Escolhi quatro grandes temas, todos eles apenas esboçados, apenas sugeridos para 

receber as necessárias observações e críticas que possam, porventura, contribuir para 

futuros desenvolvimentos. 

 

1. O EDIFÍCIO CONSTITUCIONAL 

Na maioria das histórias consagradas ao Império do Brasil 

e nas sínteses históricas de caráter mais geral a Constituição do 

Império é, quase sempre, uma grande ausente. Muitas vezes por 

pura e simples ignorância do seu significado político na gênese da 

Nação, outras vezes por desprezo por todo o arcabouço jurídico de 

nossa história, ou mesmo, do arcabouço jurídico de qualquer 

história11. Contudo, a Constituição foi, ao mesmo tempo, a pedra 

angular e a base do novo ente histórico: a Nação brasileira. Foi a 

convocação da Assembleia Constituinte, em 3 de junho de 1822, 

portanto antes do Sete de Setembro e quando este não estava no horizonte de nenhum 

projeto ou vontade, que assegurou ao príncipe regente o apoio que, finalmente, o levou ao 

trono imperial12. Entre 1820 e 1822 foi a constitucionalização do Reino do Brasil e não a 

                                                   
9 “O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre 
e independente que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação, que se oponha a sua 
independência”. Constituição Política do Império do Brasil. Titulo I, Art. 1º. 
10 Para muito além da chamada Questão religiosa, que expressou uma vertente laica da visão política de uma 
parte da elite dirigente imperial, muitos outros exemplos poderiam ser citados nesta direção. A gradativa 
laicização dos cemitérios e a adoção do registro civil, mesmo que esta última tenha sido postergada, são 
importantes marcos deste processo. Ver, em uma bibliografia em crescente ampliação, Rodrigues, 2008; 
Castro, 2007. 
11 Sobre o lugar do Direito na história, ver Vilar, 1982.  
12 Frei Joaquim do Amor Divino Caneca expressou com muita argúcia este fato da legitimação constitucional 
do poder de Pedro I no sermão que proferiu quando dos festejos mandados celebrar pela Câmara do Recife 
pela aclamação de D. Pedro como imperador: “O império constitucional, ou é uma concepção de uma 
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Independência o pólo13 aglutinador de toda a ação política que sacudiu o Brasil de norte a 

sul, de leste a oeste14. Considerar que o ordenamento constitucional foi um faz de conta, 

uma mera formalidade para inglês ver expressa um lamentável desconhecimento dos 

embates políticos mais profundos e essenciais do período, daquilo que mobilizava as mais 

diversas forças sociais, políticas, as paixões e os interesses (Oliveira, 1999) que buscavam 

dar um ordenamento a um ente político em gestação: o Reino do Brasil (Neves, 2003).  

Uma importante expressão da presença das lutas e das discussões sobre o 

processo de constitucionalização ainda antes da independência encontra-se na circulação 

de publicações que tinham por tema a Constituição e o constitucionalismo. Fenômeno, 

evidentemente relacionado com a quebra do absolutismo a partir da Revolução do Porto 

(24 de agosto 1820) e dos seus efeitos no Brasil15.  

Isto tudo parece tão elementar que nos perguntamos se os nossos historiadores, 

quaisquer que sejam suas sensibilidades teóricas e, certamente ciosos da pesquisa 

documental, se deram a pena de ler este documento por suposto tão fundamental: a 

Constituição Política do Império do Brasil? Todos os que se ocuparam do período 

registraram, é verdade, o embate político entre o Imperador e a Constituinte do qual 

resultou a dissolução desta última e a promessa feita e, em certa medida, cumprida por 

Pedro I de dar ao Brasil uma Constituição mais liberal do que a que os representantes da 

nação estavam elaborando. Mas, fica a pergunta: por que o ato arbitrário do Imperador 

não se completou em uma pura e simples restauração do poder absoluto nos moldes do 

Antigo Regime? A resposta é óbvia, embora carregada de muitos significados: porque era 

                                                                                                                                                                 
inteligência acima da dos mortais, ou é uma dessas verdades sublimes, com que nos costuma presentear o 
acaso, ou, se nasceu da reflexão, é a obra prima da razão, e o maior esforço do entendimento humano no 
artigo – política. (...) O imperador podendo fazer todo o bem aos seus súditos, jamais causará mal algum, 
porque a constituição com sábias leis fundamentais e cautelas prudentes tira ao imperador o meio de afrouxar 
a brida às suas paixões, e exercitar a arbitrariedade”. O texto deste sermão está publicado sob o título: “Na 
solenidade da aclamação de D. Pedro D’Alcantara em primeiro imperador do Brasil”. In: Mello, 1972 (o 
texto citado está na p. 247). 
13 Entre as atribuições do poder legislativo previstas no Título IV, Capítulo I, da Constituição do Império 
estavam: Artigo 15 – É da atribuição da assembleia geral: 1º) Tomar juramento ao Imperador, ao Príncipe 
Imperial, ao Regente ou Regência. 2º) Eleger a Regência ou Regente e marcar os limites de sua autoridade. 
3º) reconhecer o Príncipe Imperial como sucessor ao trono na primeira reunião, logo depois do seu 
nascimento. 4º) Nomear tutor ao Imperador menor, caso seu pai o não tenha nomeado em testamento. 5º) 
Resolver as dúvidas, que ocorrerem sobre a sucessão da coroa. O inciso 7º dava ao poder legislativo até 
mesmo a prerrogativa de “Escolher uma nova dinastia, no caso da extinção da Imperante”.  
14 Sobre as lutas constitucionais que antecederam a Independência em Pernambuco, ver Bernardes, 2006a. 
Mas estas lutas também aconteceram em todas as províncias do Reino do Brasil: Sousa, 2008; Slemian, 
2006; Machado, 2006. 
15 O livreiro Paulo Martin divulgou em 1821 a Notícia de algumas obras modernas e constitucionais chegadas 
modernamente à loja de Paulo Martin, Rua da Quitanda nº 33. RJ: Tipografia Nacional,[1821]. 1f. 
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impossível ao mesmo tempo legitimar o poder imperial e fundar um novo ente político – 

o Império do Brasil – sem uma Constituição. Tanto foi assim que Pedro I buscou legitimar 

a Constituição outorgada pela aprovação das Câmaras Municipais e que a inculpação da 

ilegitimidade de sua iniciativa constitucional foi a principal razão da Confederação do 

Equador16. Na qual o separatismo foi apenas uma consequência e não seu objetivo 

primordial (Cabral de Mello, 2004). Ainda mais, dissolvida em 1823, a Assembleia 

Nacional – embora não mais constituinte – volta a ser convocada em 1826. Isto significa 

que o ordenamento constitucional não podia ser ignorado, apesar do hiato de três anos 

para sua efetivação na existência de um dos seus princípios fundamentais: a separação 

dos três poderes. E, ainda mais, foi o novo embate entre o Imperador e a Assembleia 

Nacional que, desta vez, derrotou o primeiro, em uma luta inteiramente política sem a 

força das armas. O Imperador que fechara a Constituinte em 1823 e que reprimira a ferro 

e fogo a Confederação do Equador abdicou do poder, e neste ato deu inteira vigência ao 

pacto constitucional, inclusive ao confiar o herdeiro da coroa aos ritos previstos para seus 

cuidados17, para sua educação e para o seu reconhecimento como herdeiro legítimo do 

coroa imperial e da sua futura ascensão ao trono. 

Ao surgir como Nação independente, sob a forma de um Império constitucional, o 

Brasil inscrevia-se entre as poucas dezenas de nações regidas então por uma 

Constituição. Nisto reside um dos elementos centrais da “revolução da Independência”.  

No que pese todas as heranças e sobrevivências do período colonial, o sentido essencial 

da vida política, da organização do Estado, da sociabilidade cotidiana ganharam outra 

dimensão e outro horizonte18. O padre Miguel do Sacramento Lopes Gama, editor do 

jornal O Carapuceiro, fez um precioso registro deste fato essencial: a vida política deixara 

de ser um assunto privativo dos círculos do poder e ganhara as ruas:  

“Com efeito enjoa ver por este nosso mundo tanta gente ociosa, e todos profundíssimos 

Políticos, que não há quem os sofra. O Alfaiate, em vez de estar em sua loja, cortando 

                                                   
16 Sobre a busca da legitimação pelas Câmaras Municipais da Constituição outorgada, ver Souza, 1999, 
especialmente o capítulo 4. 
17 D. Pedro I havia, quando de sua abdicação, nomeado José Bonifácio de Andrada e Silva como tutor do 
herdeiro da coroa. A Assembleia Nacional, no entanto, decidiu destituí-lo desta função e nomeou outro 
tutor. Deu, assim, vigência ao texto constitucional, o que, aliás, ocorreu durante todo o chamado período 
regencial. Este período constitui o maior exemplo da aplicação dos preceitos constitucionais durante a 
história imperial brasileira. 
18 Mesmo a longa sobrevivência da escravidão passou a ser objeto de discussões político-jurídicas que eram 
impensáveis sob o Antigo Regime. Aqui, é impossível desenvolver em detalhe esta ideia, mas vale lembrar a 
gradativa força do movimento abolicionista tornando-se o mais amplo movimento de massas de toda a 
história brasileira no século XIX.   
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pano, e fazendo roupa, traz à corda os fregueses semanas, e semanas; porque vive 

talhando Governos, gizando Constituições, e alinhavando rusgas; o Sapateiro já não quer 

saber de couros, e solas; só fala em Gazetas (...) Pois o Barbeiro, que dá para Publicista! 

Isso é uma peste; é a nossa Cólera morbus. Se o mando chamar para me limpar os queixos, 

não há Reino, de que não saiba notícias, não há Gabinete, que não traga no estojo, não há 

novidade com que não venha, bem pronta, e afiada; e se me há de escanhoar a barba, 

escanhoa-me a paciência com Política (...) E o que direi dos botequins? São outras tantas 

aulas de altíssimas disciplinas morais, e políticas (...) um é um Rousseau, um Voltaire, um 

Mably, um Helvécio, um Chateaubriand, um Benjamin Constant, um Royer Colard (...) Ali 

de volta com a Política, com as incessantes queixas contra o Governo, que nunca é bom 

para eles, com o labéu de aristocratas, imposto a tudo quanto tem alguma coisa de seu, e 

não anda entupindo botequins, ou defendendo teses pelas esquinas, vão também seus 

ápodos contra a Religião, dizendo que todo o mundo não está livre; porque os Padres não 

andam de pés no chão, carregando água para o seu próximo, ou porque ainda de todo se 

não aboliu este estado, o que seria uma maravilha (Gama, 1832)19.  

Esta esfera pública da vida política, agora sem o controle e sem a censura do 

Antigo Regime, criava um espaço de discussão e de crítica nas ruas e nos lugares de 

sociabilidade. E não apenas o governo era alvo de críticas; delas não escapavam as classes 

privilegiadas, os aristocratas e nem mesmo a religião20. Que os padres pusessem os pés no 

chão e carregassem água para o próximo não indicaria a presença de um igualitarismo 

antiescravista, pois aquela era uma tarefa executada pelos escravos?  

Estes alfaiates, sapateiros e barbeiros que se ocupam de política, talham 

constituições, leem gazetas e sabem do que se passa pelo mundo nos indicam a presença 

e a circulação de impressos para além dos tradicionais círculos letrados, questão cuja 

investigação ainda não está inteiramente feita, apesar de alguns avanços já realizados 

neste campo. E nos levam a perguntar: qual a difusão da Constituição do Império durante 

sua vigência? Em um levantamento ainda incompleto consegui identificar cerca de uma 

dezena de edições da Constituição do Império e não apenas no Rio de Janeiro. Uma delas, 

publicada no Rio de Janeiro, no ano mesmo de sua outorga, tem a particularidade de ser 

uma edição que podemos denominar de bolso. Medindo nove centímetros de altura por 

seis de largura é pouco maior que uma caixa de fósforos padrão. Foi editada pelo famoso 

livreiro-editor Silva Porto e tem, evidentemente, a clara intenção do baixo custo e da fácil 

portabilidade21. 

                                                   
19 Atualizamos a ortografia, conservando as maiúsculas e a pontuação do original.  
20 Para as transformações ocorridas na vida política no Rio de Janeiro, ver Morel, 2005. 
21 Entre 1822 e 1825, Silva Porto publicou 109 obras entre impressos (uma a quatro páginas), folhetos 
(cinco a vinte e cinco páginas) e livros (acima de vinte e cinco páginas). Além do mais, foi o impressor de 
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(Figura 1) 

 

É tempo de fazermos uma pergunta inevitável. Teria a Constituição do Império 

saído do papel? Em que medida teria a mesma impregnado não apenas a vida e a 

organização do Estado, de suas instituições, mas a vida de todos os dias e, sobretudo, teria 

assegurado os direitos dos cidadãos? Lembremos logo que praticamente a integralidade 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, com pequenas variações de 

forma, mas não de conteúdo, foi incorporada ao texto da Constituição do Império22.  

A resposta não é simples e somente nos últimos anos tem sido objeto de alguma 

atenção, sendo necessário continuar a ser investigada. Como acontece com todas as 

Constituições e com todas as leis e não apenas no Brasil, a Constituição foi ao mesmo 

tempo respeitada e serviu para assegurar direitos e foi ignorada ou desobedecida, o que 

não deixou de ser objeto de críticas constantes, das quais uma das mais importantes 

encontra-se no romance ou novela de Joaquim Manuel de Macedo, A carteira de meu tio. 

No que se refere ao ordenamento político, não há dúvida de que a Constituição foi, em 

geral, respeitada e aplicada. Já lembramos como, no episódio da abdicação de Pedro I, 

                                                                                                                                                                 
quinze periódicos, entre os quais destacamos: Reverbero Constitucional Fluminense, Sentinela da Liberdade 
à Beira do Mar da Praia Grande, O Tamoyo, Despertador Constitucional, O Despertador Constitucional 
Extraordinário. A classificação da produção editorial de Silva Porto foi feita por Cybelle de Ipanema e 
Marcello de Ipanema. Silva Porto. Livreiro na corte de D. João. Editor na Independência. Rio de Janeiro: 
Capivara Editora, 2007. Ainda está para ser feito o levantamento sistemático e em todas as então províncias 
das centenas de impressos, inclusive jornais, que trazem em seus títulos a palavra Constituição ou 
constitucional ou tratam deste tema, publicados entre 1821, quando caiu a censura sobre a imprensa, e o 
final do Império. 
22 Titulo VIII. Das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Artigo 
179: A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a 
segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte (...). A 
contradição da existência da escravidão em uma sociedade que proclamava os Direitos do Homem e do 
Cidadão não escapou aos contemporâneos e, como se sabe, ainda na vigência da Assembleia Constituinte, 
José Bonifácio de Andrada e Silva havia elaborado uma Representação à Assembleia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil Sobre a Escravidão. Para uma recente publicação deste texto, Silva, 1998.  
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todos os procedimentos previstos para o caso da vacância do trono antes da maioridade 

do herdeiro da coroa foram respeitados. As Regências assumiram o poder em nome do 

futuro imperador e, neste particular, tudo se passou segundo o que estava no texto 

constitucional. Devemos também lembrar que a liberdade de imprensa foi largamente 

respeitada, que o orçamento era discutido, votado e aprovado pelo Parlamento e que 

Ministros e Presidentes de Província obedeciam a obrigação constitucional de dar 

publicidade aos seus atos através dos Relatórios e Falas impressos e submetidos seja à 

Assembleia Geral do Império, seja às Assembleias Provinciais. Estas últimas, como se 

sabe, uma importante criação do Ato Adicional de 12 de agosto de 183423. 

Há um caso pouco conhecido, cujos aspectos básicos reproduzo abaixo e que 

ilustra como não era totalmente impossível que a aplicação da justiça e a busca por 

direitos atingissem gente que não fazia parte da elite dos brancos e senhores: 

Desaparecendo o pequeno José, com oito para nove anos de idade, filho de Antônio José e de 

Antônia Felícia, pretos, moradores na vila de Porto de Pedras, província de Alagoas, constou 

que estava vendido na freguesia de Barreiros [Pernambuco]. Queixou-se o pai ao 

Subdelegado, o qual, entrando na investigação do tal fato, prendeu a Manoel d’Ávila Brum, 

que em verdade, vendeu aquele pequeno a um homem nessa capital [Recife], e sabendo 

depois não ser ele escravo, o resgatou aí, e o entregou ao Subdelegado para ser restituído a 

companhia de seus pais, pelo que ele já se acha no gozo de sua liberdade. Afirmam que 

Manoel d’Ávila Brum assim obrou de boa fé, e que os verdadeiros criminosos vem a ser: 

Domingos José dos Santos, Alexandrino Francisco Soares e Hermenegildo da Rocha, que 

mancomunados fizeram vender o dito José como escravo ao mesmo Ávila, com quem foi 

contratada e efetuada a venda por Alexandrino Francisco Soares, que foi quem lhe 

apresentou o respectivo título, que dizia ser passado por Domingos José dos Santos, fingindo 

Honório Hermenegildo da Rocha a firma do vendedor e de duas testemunhas, pelo que 

Manuel [sic] d’Ávila Brum considerava como escravo o pequeno que se lhe vendia: 

entretanto tendo-se instaurado o processo no Juízo Municipal do termo de Barreiros, saber-

se-á quais são os deliquentes para serem pronunciados e punidos na forma da lei24. 

                                                   
23 Na reforma constitucional da qual resultou o Ato Adicional, que entre outras inovações trouxe a 
transformação dos Conselhos Provinciais em Assembleias Provinciais, a ritualística constitucional foi 
respeitada sendo os eleitores convocados para darem expressa procuração ao deputados da próxima 
legislatura para aquele fim, sendo explicitados quais seriam os artigos a serem objeto de reforma e revisão. 
Ver: Lei de 12 de outubro de 1832. Ato de autorização para reformar a Constituição do Império. 
24 Ofício do promotor público Bento José de Souza para o presidente da província de Pernambuco, José 
Bento da Cunha e Figueiredo. Caruaru, 8 de fevereiro de 1854. Pernambuco. Ministério Público. Promotores 
Públicos: o cotidiano em defesa da legalidade. Escravidão e criminalidade. Transcrição de documentos 
manuscritos (1854). Coordenação de Francisco Sales de Albuquerque. Organização de Noemia Maria 
Zaidan. Introdução de Vera Lúcia Costa Acioli. Recife: Procuradoria Geral de Justiça/Arquivo Público 
Estadual, 2002, v. 2, p. 87. 
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O processo estava baseado no Código Criminal do Império (1830)25, que em um de seus 

artigos previa ser crime passível de prisão reduzir à escravidão pessoa livre26. 

Para fechar esta parte de nossa comunicação, relembrando que estamos diante de 

uma investigação em curso e que ainda tem muito caminho a percorrer, permitam uma 

citação. Ela antecede a Independência e a Constituição do Império de 1824, mas em plena 

efervescência da constitucionalização do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves coloca 

uma questão crucial: pode o Brasil, terra de escravidão ser, também uma terra de 

Constituição?: 

Eles [os ministros] tiveram a habilidade de iludir alguns pixotes, dizendo-lhes que o Brasil 

não era país de Constituição e que só era país para injustiças e roubos. Qual é o país do 

mundo que não seja próprio de um governo sábio e justo! Muito má ideia fazem eles da 

palavra Constituição, que a julgam planta exótica do Brasil. Dizem que a raça africana 

torna perigosa a Constituição. E os deputados das Cortes são, por ventura, néscios para 

não terem em vista as providências que tal artigo exige? [...] De quem eles devem ter 

medo não é dessa gente infeliz e esfaimada; é sim das luzes do século que destecem as 

trevas da sua maliciosa ignorância. E por isso bom seria que mandassem queimar todos 

os livros e que só ficasse a Ordenação podre do reino, com alguns ligeiros retoques para 

se saber pedir vista, apelar, agravar, enforcar, etc., que é quanto basta para que o Brasil 

floresça27. 

                                                   
25 Código Criminal do Império do Brasil. 17 de dezembro de 1830. Parte III. Dos crimes particulares. Título 
I. Dos crimes contra a liberdade individual. Art. 179. Reduzir à escravidão a pessoa livre que se achar em 
posse de sua liberdade. Penas – de prisão por três a nove anos, e de multa correspondente à terça parte do 
tempo; nunca porém o tempo de prisão será menor que o do cativeiro injusto, e mais uma terça parte. 
26 Sobre esta questão da constitucionalidade do Império do Brasil e direitos, ver Bernardes, 2006b. 
27 A Idade de Ouro da Bahia, março de 1821. Citado por Silva, 2005, pp. 307-308. Apud, Sousa, 2008, p. 17. 
Sinal dos novos tempos. Em fevereiro de 1821 a Bahia havia aderido à Revolução do Porto e criado uma 
Junta de Governo alinhada com o vintismo. Até então, A Idade d’Ouro do Brasil era um jornal inteiramente 
identificado com o poder absoluto da coroa portuguesa.  
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2. A BUSCA DO ESPAÇO  
A Independência significou, inevitavelmente, a definição 

de um território sobre o qual passou a ser exercida a 

soberania do poder nacional28. Manteve, de modo geral, 

as fronteiras da América Portuguesa do Amazonas ao 

Prata, unidade territorial que tanto preocupava e 

orgulhava José Bonifácio de Andrada e Silva, motivos, 

entre outros, de sua ferrenha oposição aos federalistas. 

Aqui não é esta questão da unidade do território 

nacional, objeto de uma imensa literatura, que nos 

ocupará, mas sim sua apropriação especialmente como objeto do saber. Naturalmente 

existe uma fundamental dinâmica territorial, já presente em períodos mais recuados. No 

entanto, a criação do Estado Nacional deu, podemos dizer assim, um novo rumo a esta 

dinâmica. Consolidaram-se as Províncias como estruturas administrativas, especialmente 

depois do Ato Adicional que, transformando os Conselhos Provinciais em Assembleias 

Províncias, deu a estas prerrogativas administrativas, legislativas e fiscais inteiramente 

novas29.  

Muito já se escreveu sobre o Brasil dos viajantes, ou seja, sobre os estrangeiros que 

percorreram o Brasil, especialmente depois de 1808, que nos deixaram importantes 

relatos sobre a terra, povos, usos e costumes. Muito resta ainda a investigar sobre as 

viagens e expedições de brasileiros em seu próprio território. Estas viagens, expedições e 

seus relatos compõem uma parte essencial do processo de pensar a nação e de efetiva 

apropriação do seu espaço. A partir da Independência, aparecem nas diversas províncias 

do Império obras descritivas dos seus respectivos espaços sob diversas denominações: 
                                                   
28 Constituição Política do Império do Brasil. Título I. Do Império do Brasil, seu Território, Governo, Dinastia 
e Religião. Art. 2. O seu território é dividido em Províncias na forma que atualmente se acha, as quais poderão 
ser subdivididas, como pedir o bem do Estado. Ainda na vigência do Primeiro Reinado deixou de fazer parte 
do território a chamada Província Cisplatina (Convenção de 27 de agosto de 1828). Durante o Segundo 
Reinado, a Comarca do Alto Amazonas no Pará passou a ser denominada de Província do Amazonas (Lei nº 
582, de 5 de setembro de 1850) e a Comarca de Curitiba, antes uma parte da Província de São Paulo, passou 
a ser a Província do Paraná (Lei nº 704, de 29 de agosto de 1853). 
29 Ainda antes do Ato Adicional de 1834, a lei de 1º de outubro de 1828 criou em cada cidade e vila do 
Império Câmaras Municipais. Claro que a existência das Câmaras Municipais datava do início da 
colonização. Mas a partir da lei de 1º de outubro de 1828 suas prerrogativas e funções foram definidas 
dentro do novo ordenamento de um Estado Nacional (Bernardes, 2009). 
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geografias, dicionários histórico-geográficos, corografias e outras mais30. São 

acompanhadas muitas vezes pela elaboração de mapas. Além do mais, começam a 

aparecer os primeiros atlas gerais do Império, dos quais o de Milliet de Saint Adolphe  

(Saint-Adolphe, 1845) e o de Candido Mendes de Almeida (Almeida, 1868) merecem 

destaque, sendo o primeiro traduzido do francês. Notação que não é indiferente, pois 

situa o Império do Brasil como objeto de um saber geográfico que ultrapassa suas 

fronteiras, assim como era, igualmente, objeto de um saber histórico. 

Assim como a política saiu dos gabinetes ministeriais e dos círculos do poder para 

ganhar as ruas, o mesmo ocorreu com o saber geográfico, antes quase inteiramente um 

segredo de Estado. Nas escolas do Brasil imperial a formação do futuro cidadão exigia o 

conhecimento da geografia do país. Manuais de geografia geral ou do Brasil passaram a 

ser produzidos por brasileiros, muitos deles editados seja no Rio de Janeiro, seja nas 

províncias. Esta nacionalização do saber geográfico, assim como de outros saberes é uma 

das mais importantes consequências da criação do Estado Nacional. É parte fundamental 

da construção da nação, como realidade que ultrapassa, sem negar, as formulações 

políticas mais gerais e mais propriamente doutrinárias (Bernardes, 2007)31.  

Ainda, duas notações, antes de encerrar esta parte. A primeira sobre as expedições 

científicas oficiais que vão percorrer o território do Império. Delas menciono aqui apenas 

a primeira expedição propriamente brasileira. Aquela que tomou o Ceará como objetivo 

de suas pesquisas e que foi composta de seis seções: botânica, geologia, zoologia, 

astronomia, geografia e etnografia. A mesma percorreu o Ceará entre 1859 e 1861. Dela 

resultaram coleções de mineralogia, botânica e zoologia, incorporadas ao acervo do 

Museu Nacional. O acervo bibliográfico da expedição deu origem à biblioteca do Museu, 

com cerca de três mil volumes. A produção dos seus membros foi registrada em diversos 

artigos, livros e relatórios, além de outros escritos, muitos dos quais permaneceram por 

muito tempo inéditos (Porto Alegre, 2006; Alemão, 2007). Importantes foram os 

trabalhos que suscitou sobre o fenômeno das secas (Capanema, 1878). 

A segunda notação sobre o que denominamos de a busca do espaço diz respeito a 

uma nova sensibilidade propiciada pela difusão da tipografia, especialmente da 

                                                   
30 Para um balanço de grande riqueza e ainda não inteiramente explorada, ver Biblioteca Nacional, 1881, 
especialmente as secções dedicadas aos atlas, mapas e livros geográficos. 
31 Bernardes, “Atlas, dicionários e livros geográficos...”. In: Carbó, Vargas; Martín (orgs.). La integración del 
territorio en una idea de Estado... Muitas outras comunicações publicadas neste volume trazem importantes 
contribuições a esta questão da territorialidade e formação nacional. 
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reprodução de imagens através da litografia e, sem seguida, da fotografia. Álbuns 

litográficos foram produzidos, a exemplo do Álbum de Pernambuco (Figura 2), em 1878. 

Postos à venda para o público em geral, faziam com que a imagem deixasse de ser o 

privilégio da corte, da nobreza ou de gente mais endinheirada. Propiciava uma fonte de 

apropriação do espaço e uma identificação, possivelmente carregada de orgulho, pelos 

melhoramentos e progressos que tais imagens registravam. 

 

 
Figura 2 

 

 

 

3. ADMINISTRAÇÃO. UM ASSUNTO PÚBLICO 

A referência central no processo de mudanças que se afirmaram a partir da 

Independência encontra-se nas palavras nação e nacional. Palavras, todos sabem, que 

tomaram novos sentidos a partir da Revolução Francesa e sobre as quais muito se tem 

escrito e ainda se escreverá. Sem entrar nas diversas polêmicas que têm suscitado entre 

historiadores, cientistas políticos, sociólogos e outros especialistas, gostaria de apontar 

algumas de suas implicações na nova ordem política pós-Independência. A Constituição 

do Império diz logo de início que o mesmo “é a associação política de todos os cidadãos 

brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente...”. Por que, por exemplo, não foi 

utilizado o termo reino? Porque era impossível fugir da ideia da soberania nacional. A 

legitimação do poder imperial não era mais de origem divina. A graça de Deus 

completava-se com a fundamental unânime aclamação dos povos e D. Pedro I era 
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Imperador Constitucional32. Instituições públicas preexistentes e que tinham a 

denominação de real mudaram para nacional: Imprensa Nacional, Biblioteca Nacional, 

Arquivo Nacional. Outras foram criadas já como nacionais: Museu Nacional, Observatório 

Nacional. Esta nova denominação tinha também e fundamentalmente o sentido de que 

tais instituições passaram a ser públicas, deixando de ser patrimônio da coroa para ser 

patrimônio da nação. O caso da Biblioteca Nacional é, neste aspecto, o mais significativo. 

Há nesta transformação do Estado em Estado Nacional um aspecto de fundamental 

importância. A discussão e publicidade do orçamento, juntamente com a liberdade de 

imprensa. Discutir a política dos sucessivos ministérios, fazer críticas às mesmas e sugerir 

medidas diferentes das do governo já não era mais crime passível de prisão ou de morte. 

Isto foi muito importante para que pudesse existir a crítica ao centralismo imperial a 

partir da análise da arrecadação e da despesa. Esta nova realidade da vida política no 

Brasil permitiu aquilo que podemos denominar de primeira expressão da questão 

regional. Alimentou, além do mais, toda uma corrente federalista, mesmo de um 

federalismo monárquico, embora tenha alcançado mais radicalismo com o movimento 

republicano. Tradicionalmente, a queda do Império tem sido associada à Questão religiosa 

e Questão militar, juntamente com a abolição da escravidão. Mas, merece ser feita a 

análise do papel dos descontentamentos regionais ou provinciais com a política imperial,  

notadamente com sua política de investimentos em infraestrutura, da política fiscal, das 

despesas públicas e da política de atração da mão-de-obra estrangeira33. 

Uma análise do orçamento do Império, publicada em 1845, pelo Diário de 

Pernambuco constitui um exemplo especial da administração como um assunto público: 

Em verdade quando se considera que dos 2.800 contos arrecadados em um ano pelas 

repartições chamadas gerais, 900 somente foram distribuídos na Província [Pernambuco] 

com as despesas aqui feitas, e que quase 2.000 contos foram daqui enviados em boas 

notas para o tesouro público do Rio de Janeiro; quando se vê que dos 578 contos que os 

cofres provinciais renderam foi necessário deduzir 524 contos para as despesas da 

Província, e que ainda desse balanço em caixa se pagaram 51 contos seiscentos e tantos 

                                                   
32 “É princípio conhecido pelas luzes do presente século, e até confessado por S. M., que a soberania, isto é 
aquele poder, sobre o qual não há outro, reside na nação essencialmente; e deste princípio nasce como 
primaria consequencia, que a mesma nação é quem se constitui, isto é, quem escolhe a forma do governo, 
quem distribui esta suma autoridade nas partes, que bem lhe parece, e com as relações que julga mais 
adequadas ao seu aumento, segurança da sua liberdade política e sua felicidade...”. Frei Joaquim do Amor 
Divino Caneca. Voto na sessão do Grande Conselho, de 6 de junho de 1824, sobre a aprovação ou não da 
Constituição outorgada. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca (Mello, Antônio J., 1972). Fac-similar da 
edição de 1875, p. 45. 
33

 Mello, Evaldo C. de, 1984; Bernardes, 1997, especialmente o capítulo V, O fim do Império do Brasil. 
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mil réis, que se estavam a dever dos anos anteriores, vindo, por isso, a ser a renda líquida 

da Província 1:700$000 rs., fica o espírito atônito com semelhante demonstração, e as si 

mesmo pergunta se será certo que uma Província tão suscetível de riqueza que, mesmo no 

meio dos embaraços, que lhe procura o desleixo e a falta de segurança, produz tão 

avultada renda, a deixe assim escoar por tão impuros canais e permaneça nua e resignada, 

sem ter hoje aos menos de cédulas do tesouro – dessas pobres e rebaixadas cédulas – a 

quantidade que lhe é mister para as suas transações diárias34. 

Finalmente, para fechar esta parte desta comunicação, mais uma percepção das 

diferenças que se iam estabelecendo entre as partes do Império, percepção e sua 

expressão que seriam impossíveis sem o Estado nacional: 

A vida no Norte do Brasil tem cunho diverso da do Sul. Tradições, hábitos, índole, meios 

de subsistência constituíram uma sociedade com feições diferentes [...] Influências de 

ordem política tem concorrido para que mais se caracterize e acentue a diferença entre o 

Norte e o Sul do Brasil. No Sul está o governo, a cujo influxo tudo se anima e desenvolve, a 

cujo contato vivificam-se as indústrias, com cujo fomento as forças naturais fazem a 

riqueza do país. Com quem está mais perto do fogo melhor se aquece, tem o favor do 

governo levantado no Sul empresas de melhoramento que desenvolvem a iniciativa e a 

fortuna. [...] E todavia as leis do imposto são gerais; tanto paga ao fisco o capital 

improdutivo e morto do Norte do Império, como o do Sul, que se reproduz com rapidez 

pela assistência do governo35. 

4. O IMPÉRIO DE PEDRA E CAL 

Construir a nação foi, também, nos idos do Império, como continuaria a ser em 

outros momentos de nossa história, construir os edifícios que a materializavam como 

poder, como identidade, como projeto no tempo. Basta fazer seu inventário e, sobretudo, 

ter sua visualização, especialmente no espaço das cidades, quando não foram ainda 

inteiramente degradados ou – mais tragicamente, foram postos abaixo – para perceber a 

profundidade das mudanças entre o que foram os séculos de domínio colonial e o novo 

ser político: a nação brasileira. Esta observação é válida tanto para a arquitetura de 

caráter mais oficial, quanto para a arquitetura civil, para as residências e instituições da 

sociedade civil.  

O espaço desta comunicação não permite desenvolver aqui esta ideia. As imagens 

expostas esperam poder dar exemplos do que pode ser uma futura investigação: 

                                                   
34

 Diário de Pernambuco, 11 de novembro de 1845. Editorial. Apreciação de Pernambuco em sua relação com o 

Império. Suas rendas. Seus sacrifícios. Atual fisionomia da Província (In: Mello, José A. G. de, 1975, pp. 653-

654).  
35

 Este texto, de autoria de Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, é uma resenha do romance de Franklin Távora. O 

cabeleira. Diário de Pernambuco, 10 de julho de 1878 (In: Mello, José A. G. de, cit., p. 668). 
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considerar os edifícios como documentos culturais, sociais e políticos. São manifestos 

políticos em pedra e cal36. E, deliberadamente, mas não por qualquer bairrismo ou 

regionalismo, os exemplos escolhidos para as edificações do período imperial foram 

todas construídas no Recife, ou seja, fora da corte do Rio de Janeiro. Expressam, assim 

creio, a profundidade de uma dinâmica política e cultural de larga difusão. Exemplos 

semelhantes podem ser trazidos para as outras províncias do Império, especialmente 

para suas capitais ou cidades portuárias, ou não, de maior dinamismo. 

 
Um templo da cultura burguesa: O Teatro de Santa Isabel. 

[Inaugurado em 18 de maio de 1850] 
 

 
 

Casa de Detenção de Pernambuco 1850-1867 
 

 

                                                   
36 A extensão deste trabalho não permite fazer a detalhada análise de cada um dos edifícios públicos aqui 
registrados, nem da arquitetura privada, também expressão da construção do Império em pedra e cal. Para 
uma síntese de sólida documentação e com importantes sugestões interpretativas, ver Alberto Sousa, 2000. 
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Ginásio Pernambucano: o classicismo nos trópicos a serviço da educação. 

[Inaugurado em 1º de dezembro de 1866] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceu de Artes e Ofícios. 1880 

 

 

 

 
Hospital Pedro II. [Inaugurado em 10 de março 1861] 

 

 



Cadernos Cedec, nº 94, fev. 2011 

 

23 

 

 

 

 
 

Asilo da Mendicidade. [Construção Iniciada em 1872] 
 

 

 

 
Hospício de Alienados, atual Hospital Ulysses Pernambucano.  

[Inaugurado em 1874] 
 
 
 

 
Palácio do Governo de Pernambuco.  

[1841, com modificações posteriores] 
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Assembleia Legislativa de Pernambuco, atual Palácio Joaquim Nabuco.  
[Inaugurada em 1º de março de 1875] 

 

 

 

 

 

 
 

Faculdade de Direito do Recife.  
[Iniciada no Império e inaugurada em 1912] 
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