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Fase mais conturbada da história do Brasil, o período regencial é tradicio-
nalmente visto sob perspectiva negativa, que o caracteriza como época 
anárquica e anômala, como empecilho à formação e à preservação da 
nação brasileira. A construção inicial dessa imagem, presente em auto-
res que posteriormente marcaram a historiografia sobre a Regência, re-
monta, sobretudo, às obras de historiadores e políticos conservadores do 
Segundo Reinado, como Justiniano José da Rocha, visconde do Uruguai, 
Pereira da Silva, Moreira de Azevedo e Joaquim Nabuco.1 Enfatizavam 
os problemas imputados ao "espírito democrático", ao excesso de liber-
dade, à fraqueza do governo, à insuficiência das leis, à instabilidade das 
instituições, à descentralização política, ao radicalismo dos grupos de 
oposição (exaltados e caramurus), à insubordinação das tropas, à parti-
cipação da populaça, às sucessivas revoltas, à desordem generalizada, que 
ameaçariam a integridade nacional; quadro, enfim, que ia frontalmente 
de encontro à imagem de estabilidade, unidade e ordem que faziam do 
império e que foi amplamente legada à posteridade. Interpretação mais 
positiva encontra-se, por outro lado, no discurso de liberais como Francis-
co de Salles Torres Homem, Theophilo Ottoni, Cristiano Benedito Ottoni 
e Tavares Bastos, que retratavam a Regência como a singular fase de triun-
fo das liberdades necessárias ao progresso da nação; momento que teria 
sido abortado a partir da ascensão do "regresso".2 

Foi, contudo, a visão anômica que, com diferentes matizes, deixou 
marcas mais profundas na historiografia. É o que já evidencia o notável 
conjunto de biografias dos "fundadores do império" produzido por 
Octavio Tarquinio de Souza entre as décadas de 1930 e 1950.3 Malgrado 
a notória importância da obra, aí também se observa nítido olhar de re-

55 



O B R A S I L I M P E R I A L — V O L U M E 2 

provação para com os exaltados, os caramurus e suas propostas, as re-
voltas e seus participantes, e tudo que era tido como ameaça à ordem, ao 
governo e às instituições monárquicas; em contrapartida, é geralmente 
bem-vista a ação dos moderados, cujos valores e discurso são muitas ve-
zes reproduzidos de maneira acrítica. Esse estudo é, ainda hoje, a maior 
referência sobre o assunto, evidenciando a pouca atenção merecida pela 
Regência por parte dos historiadores. Tanto assim que muito se deve 
também às obras pioneiras de Moreira de Azevedo — sobretudo as rela-
tivas às revoltas e associações—, publicadas nas décadas de 1870 e 1880, 
que assumem abertamente a defesa dos moderados.'4 Outro trabalho sem-
pre citado, e bem mais recente, é o artigo de Paulo Pereira de Castro, 
que faz boa síntese do período, original mais pela proposta do que pelo 
conteúdo; apesar de pouco avançar em termos de pesquisa, apresenta 
visão mais equilibrada das lutas políticas regenciais.5 

A partir do final da década de 1970, com o desenvolvimento dos 
cursos de pós-gradu3ção no Brasil, novas pesquisas revigoraram os 
estudos sobre a Regência, abordando em profundidade objetos mais es-
pecíficos e assim definindo algumas áreas temáticas.6 Uma das mais pro-
missoras é a que se dedica aos grupos políticos e seus espaços de ação. 
Refletindo a importância crucial adquirida nesse momento, a imprensa 
afigura-se como càmpo-chave de estudo. Além das clássicas análises pa-
norâmicas e descritivas acerca da produção jornalística regencial, úteis 
para contato inicial com o assunto,7 destacam-se os trabalhos de Arnaldo 
Contier, abordagem histórica e lingüística do vocabulário político e social 
da imprensa de São Paulo e suas matrizes ideológicas; de Vera Fürstenau, 
centrado na seção de correspondência dos periódicos do Rio de Janeiro, 
enquanto espaço de comunicação entre os leitores e deles com as autori-
dades; de Ivana Lima, articulando as propostas políticas dos jornais flumi-
nenses com as construções de identidades étnicas e designações raciais 
relativas à noção de mestiçagem; e de Marcello Basile, acerca dos dife-
rentes projetos políticos veiculados na imprensa da corte.8 

Igualmente bastante atuantes no período,-as associações constituem 
outro vasto campo a ser explorado. Além do citado artigo de Moreira 
de Azevedo, que se limita a fazer um inventário das sociedades, tratam 
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do assunto as obras de Augustin Wernet, sobre as agremiações políticas 
de São Paulo (sobretudo a Sociedade Defensora); de Lúcia Guimarães, 
que aborda a Defensora do Rio de Janeiro; de Marco Morei, que traça 
amplo panorama do movimento associativo fluminense, incluindo as ativi-
dades maçônicas; de Marcello Basile, relativo às quatro associações repre-
sentantes das facções políticas da corte; um capítulo de Manuel Correia 
de Andrade e outro de Silvia Fonseca, dedicados à Sociedade Federal de 
Pernambuco; e, enfocando duas entidades de caráter não político — a 
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e a Sociedade Amante da 
Instrução —, os estudos de José Werneck da Silva e de Genaro Rangel.9 

Importantes para a compreensão acerca da organização das facções 
políticas regenciais e de suas propostas são também obras como a de Alcir 
Lenharo, que aponta para as ligações do grupo de produtores e comer-
ciantes do interior de Minas Gerais dedicado ao abastecimento da corte 
com os moderados; de Wlamir Silva, sobre a construção da hegemonia 
moderada em Minas Gerais; de Marco Morei, analisando primeiro a tra-
jetória do líder exaltado Cipriano Barata e depois o processo de formação 
do espaço público moderno fluminense, com suas redes de sociabilidade 
política, nas décadas de 1820 a 1840; e as já citadas de Marcello Basile.10 

Acrescente-se o trabalho de Mi riam Dolhnikoff, que pretende postular 
que o projeto federalista não foi derrotado, mas vitorioso no império 
após o ato adicional, inclusive durante o Segundo Reinado, sendo isso 
responsável pela unidade nacional.11 Por fim, há o estudo de Jeffrey 
Needell sobre as origens do Partido Conservador na Regência, com a 
formação do Regresso.12 

O tema mais visitado pelos historiadores é o das revoltas regenciais. 
A grande maioria, entretanto, concentra-se sobre movimentos de maior 
amplitude nas províncias, como a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a 
Revolução Farroupilha e a Cabanada.13 Alguns poucos trabalhos, todavia, 
já se debruçam sobre outras manifestações semelhantes (como a revolta 
de Pinto Madeira e Benze-Cacetes, em 1831-1832, no Ceará; a Setem-
brada e a Novembrada, em 1831, a Abrilada, em 1832, e as Carneiradas, 
em 1834-1835, todas em Pernambuco; os distúrbios de abril de 1831 e 
os seis levantes federalistas de 1832-1833, em Salvador; a revolta do Ano 
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da Fumaça, em 1833, em Ouro Preto; a Rebelião Cuiabana, em 1834, 
no Mato Grosso; e os oito movimentos de protesto na corte, de 1831 a 
1833), que, malgrado suas dimensões mais modestas, foram bem mais 
numerosas e disseminadas pelo império, causando, no conjunto, impac-
to quase tão profundo quanto o das grandes revoltas.14 Nessa perspectiva 
situam-se ainda outros tipos de movimentos contestatórios, como as re-
beliões escravas (Carrancas, em Minas Gerais; Malês, na Bahia; Manoel 
Congo, no Rio de Janeiro),15 os conflitos cotidianos antilusitanos — es-
tudados por Gladys Ribeiro, que evidencia a intensa participação popu-
lar em meio às disputas políticas na corte, no contexto de construção da 
"liberdade" e de formação da identidade nacional16 — e a Cemiterada, 
na Bahia17. 

Área que começa a ser explorada, nesse entrecruzamento de manifes-
tações políticas e sociais, é a das festividades cívicas regenciais, que cum-
priram importante papel na mobilização das mais diversas camadas sociais 
e na afirmação dos valores nacionais. Destacam-se aí os trabalhos de 
Hendrik Kraay, que analisa as manifestações cívicas na Bahia e no Rio 
de Janeiro pós-independência, assinalando os rituais peculiares — nem 
sempre conforme as expectativas oficiais, mas expressando lealdade ao 
Estado — introduzidos pela intensa participação popular; de Carla 
Chamon, sobre as festas cívicas de Minas Gerais, realizadas em 1815 
(celebrando a criação da fábrica de ferro do Morro do Pilar, no arraial 
do Tejuco), em 1831 (abdicação de d. Pedro I) e em 1845 (fim da Revo-
lução Farroupilha); e de Marcello Basile, que aborda o processo de desen-
volvimento e de retração das festas cívicas da corte enquanto instrumento 
de ação política.18 

Verifica-se, portanto, que, apesar dos avanços recentes, e ao contrá-
rio do que pensa Rollie Poppino,19 ainda há muito o que pesquisar sobre 
o período regencial, até para se ir além de antigas obras importantes que 
permanecem como referências quase únicas em temas fundamentais. Há 
amplo espaço aberto para novos estudos, que deem conta, particular-
mente, de toda a singularidade e riqueza da época em termos, sobretudo, 
de organização, discussão e participação políticas, tanto em relação à 
corte, quanto às distintas realidades provinciais. 
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A VACÂNCIA DO TRONO E A DIVISÃO DAS ELITES REGENCIAIS 

O 7 de abril — movimento que levou à abdicação de d. Pedro I, em 1831 
— foi definido por Joaquim Nabuco como mero "desquite amigável entre 
o Imperador e a nação, entendendo-se por nação a minoria política que 
a representa";20 já o inglês John Armitage, testemunha ocular do evento, 
julgava-o "nada mais (...) do que uma sedição militar".21 Tais interpreta-
ções, no entanto, obscurecem a complexidade de um processo mar-
cadamente conflituoso, que envolveu diferentes atores sociais, com 
expectativas diversas, negligenciando toda sua dimensão popular. Mui-
to mais do que produto de um simples arranjo das elites, a sintomatica-
mente chamada Revolução do 7 de abril foi resultado não só das tramas 
urdidas na imprensa, no Parlamento, nas sociedades secretas e nos quar-
téis, mas também da forte pressão popular; participação essa manifesta 
nos freqüentes movimentos de protesto, envolvendo até centenas de pes-
soas, que se multiplicaram pelas ruas da corte no mês de março e na 
primeira semana de abril, e que culminaram na grande mobilização do 
dia 6, reunindo nada menos do que cerca de quatro mil pessoas. Con-
forme assinalou Arnaldo Fazoli Filho, "A crise que derrubou o Primeiro 
Reinado contou com um ingrediente novo e sumamente representativo: 
a participação ativa das massas populares, ligadas, no início, aos indiví-
duos de mais radical oposição ao absolutismo".22 Evento emblemático, 
o 7 de abril consagrou o espaço público como arena de luta dos mais 
diversos grupos políticos e camadas sociais, marcando a emergência de 
novas formas de ação política, em momento no qual, transbordando a 
tradicional esfera dos círculos palacianos e das instituições representati-
vas, tornava-se pública, e se assistia a uma rápida politização das ruas.23 

A frente desse movimento estavam os liberais moderados e exaltados, 
facções políticas com projetos e linhas de ação distintos, mas que então 
formaram um bloco de oposição a d. Pedro. Organizados já em 1826, os 
moderados reuniam uma nova geração de políticos provenientes, sobre-
tudo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, vinculados, como 
apontou Lenharo, aos produtores e comerciantes do interior mineiro, 
ligados ao abastecimento da corte e associados a indivíduos oriundos da 
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pequena burguesia urbana e do setor militar; grupo cuja projeção socio-
econômica não correspondia à participação almejada no governo impe-
rial.24 Os liberais exaltados organizaram-se pouco depois, em torno de 
1829, em meio ao acirramento da crise política; apresentavam perfil social 
mais heterogêneo, pertencendo, em geral, às camadas médias urbanas 
(em particular, profissionais liberais e funcionários públicos civis, mili-
tares e eclesiásticos) e com pouquíssima representatividade nos quadros 
da elite política imperial.25 

A frágil e estratégica aliança entre os dois grupos não resistiria, po-
rém, às conseqüências de seu grande feiro — a abdicação celebrada como 
o advento de nova e auspiciosa era, como "revolução gloriosa", dia em 
que "começou a nossa existência nacional", fruto da "patriótica união 
do Povo e Tropa".26 Todavia, o espírito inicial de congraçamento, eufo-
ria e esperança logo deu lugar a tensões e conflitos decorrentes das dife-
renças marcantes entre as duas facções. A vacância do Trono deflagrou 
violenta disputa pelo poder regencial, prontamente ocupado pelos ?no-
derados, que se achavam mais bem articulados politicamente. A compo-
sição da Regência Trina Provisória — escolhida na manhã de 7 de abril 
pelos parlamentares presentes na corte até que a Assembleia Geral, en-
tão em recesso, nomeasse outra para governar durante a menoridade de 
d. Pedro II — já deixava clara a direção moderada e a exclusão dos exal-
tados: o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os senadores Nicolau 
Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos (mar-
quês de Caravelas). Confirmou esta tendência a escolha, em junho, da 
Regência Trina Permanente, formada pelo mesmo Lima e Silva e pelos 
deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, todos modera-
dos. No mês seguinte, a nomeação de Diogo Feijó, um dos mais ortodo-
xos próceres daquela facção, para o Ministério da Justiça — pasta 
estratégica naqueles tempos de aguda instabilidade política e social, res-
ponsável pelo controle policial e pela manutenção da ordem pública — 
sepultou as esperanças dos exaltados. Para estes, "O sete de abril foi um 
verdadeiro journée des dupes", como bem definiu o então líder exaltado 
mineiro Teophilo Ottoni, que concluiu: "vi com pesar apoderarem-se os 
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moderados do leme da revolução, eles que só na última hora tinham 
apelado conosco para o juízo de Deus!".27 

Tais disputas expressavam, essencialmente, a existência de diferentes 
projetos políticos. Situados ao centro do campo político imperial, os 
moderados apresentavam-se como seguidores dos postulados clássicos 
liberais, tendo em Locke, Montesquieu, Guizot e Benjamin Constant suas 
principais referências doutrinárias; almejavam (e conseguiram) promo-
ver reformas político-institucionais para reduzir os poderes do impera-
dor, conferir maiores prerrogativas à Câmara dos Deputados e autonomia 
ao Judiciário, e garantir a observância dos direitos (civis, sobretudo) de 
cidadania previstos na Constituição, instaurando uma liberdade "moder-
na" que não ameaçasse a ordem imperial. À esquerda do campo, adeptos 
de radical liberalismo de feições jacobinistas, matizadas pelo modelo de 
governo americano, estavam os exaltados, que, inspirados sobretudo em 
Rousseau, Montesquieu e Paine, buscavam conjugar princípios liberais 
clássicos com ideais democráticos; pleiteavam profundas reformas polí-
ticas e sociais, como a instauração de uma república federativa, a exten-
são da cidadania política e civil a todos os segmentos livres da sociedade, 
o fim gradual da escravidão, relativa igualdade social e até uma espécie 
de reforma agrária. Um terceiro grupo concorrente organizou-se logo 
no início da Regência, os chamados caramurus. Posicionados à direita 
do campo e alinhados à vertente conservadora do liberalismo, tributária 
de Burke, eram contrários a qualquer reforma na Constituição de 1824 
e defendiam monarquia constitucional firmemente centralizada, nos mol-
des do Primeiro Reinado, em casos excepcionais chegando a nutrir anseios 
restauradores.28 Tais projetos revelam concepções e propostas distintas 
acerca da nação que esses grupos, cada qual a sua maneira, pretendiam 
construir, e se inserem em uma cultura política multifacetada ou híbri-
da , que combinava as idéias mais avançadas do liberalismo com resíduos 
absolutistas do Antigo Regime. 
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AS ARENAS POLÍTICAS 

Parlamento, imprensa, associações, manifestações cívicas e movimentos 
de protesto ou revolta constituíram os instrumentos principais de ação 
política no período regencial. 

A crise oriunda das divisões no interior das elites política e intelectual 
possibilitou a entrada em cena de novos atores políticos e de camadas 
sociais até então excluídas de qualquer participação ativa, egressas não 
só dos setores médios urbanos, como também dos estratos de baixa con-
dição social. Nas principais cidades do império, assiste-se à politização 
das ruas; a política ultrapassa o tradicional espaço dos círculos palacianos 
e das instituições representativas e transborda para a emergente esfera 
pública,29 valorizada como instância legítima de participação, palco de 
desenvolvimento de uma embrionária, porém ativa, opinião pública. Esse 
fenômeno seria registrado, décadas depois, pelo mineiro Francisco de 
Paula Rezende, que vivera sua infância na Regência: 

(...) nesse tempo o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais na pra-
ça 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. 

Daqui resultava que não só o cidadão extremamente se interes-
sava por tudo quanto dizia respeito à vida pública; mas que não se 
apresentava um motivo, por mais insignificante que fosse, de rego-
zijo nacional ou político, que imediatamente todos não se como-
vessem, ou que desde logo não se tratasse de cantar um Te-Deum 
mais ou menos solene e ao qual todos, homens e mulheres, não 
deixavam de ir assistir; ou que não fosse isto ocasião para que à 
noite, pelo menos, se tratasse de pôr na rua uma bonita alvorada, 
mais ou menos estrondosa.30 

Ainda que no Parlamento os debates fossem mais circunscritos e conti-
dos, em ambiente de austeridade preservado tanto quanto possível das 
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f idéias e ações mais radicais observadas em outras arenas políticas, Câmara 
e Senado não escapavam das pressões advindas do clamor público — 

' manifestas tanto na imposição de temas à agenda política como na pre-
sença popular massiva nas sessões legislativas31 — e tampouco das cliva-
gens que demarcavam as facções políticas. Havia cem cadeiras na Câmara 
dos Deputados na segunda legislatura (1830-1833),3 2 número que na 
terceira (1834-1837) passou para 10433 e na quarta (1838-1841) caiu 
para 101, em virtude de não haver representantes do Rio Grande do Sul 
(devido à Revolução Farroupilha). O Senado, por sua vez, originalmente 
composto por 50 membros vitalícios,34 durante todo o período regencial 
teve 24 senadores nomeados.35 Se havia menos disparidade na composi-
ção política da câmara alta, com amplo predomínio dos caramurus e, 
mais tarde, dos regressistas, na baixa a divisão de forças era mais com-
plexa. Dos 123 deputados (incluindo, alem dos eleitos, os suplentes que 
assumiram vaga) que atuaram na segunda legislatura, identifiquei a ten-
dência política de 89 (72,36%); destes, 47 (52,81%) filiavam-se aos 
moderados; 35 (39,33%) aos caramurus; e apenas sete (7,86%) aos exal-
tados. Os dados atestam, por um lado, a supremacia dos moderados, 
senhores do governo regencial, na Câmara dos Deputados, e, por outro, 
a fraquíssima representatividade dos exaltados no seio das instituições 
políticas formais, o que fazia com que, em escala nacional, a atuação po-
lítica do grupo ficasse restrita às arenas informais do espaço público. 
Quanto aos caramurus, sua elevada presença na Câmara chega a surpreen-
der, demonstrando que não tinham força só no Senado e que mesmo na-
quela Assembleia tinham condições de incomodar os moderados. Entre 
estes últimos havia líderes como Evaristo da Veiga, Diogo Feijó, Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, José Custodio Dias, José Bento Ferreira de Mello, 
Odorico Mendes, Carneiro Leão, Francisco de Paula Araújo, Miranda Ri-
beiro e Araújo Vianna. Entre os caramurus sobressaíam Hollanda Cavalcanti, 
Martim Francisco de Andrada, Miguel Calmon, Araújo Lima, José Clemen-
te Pereira, Francisco Montezuma, Antonio Rebouças e Lopes Gama. Na 
bancada exaltada estavam Antonio Ferreira França, seu filho Ernesto Ferreira 
França, Venancio Henriques de Rezende, José Lino Coutinho, Antonio de 

i Castro Alvares, José Mendes Vianna e Luiz Augusto May. 
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Já na terceira legislatura, salvo poucas exceções, não havia, em geral, 
identidades políticas bem definidas, pois foi período de transição entre 
as antigas três facções e as que começaram a se esboçar a partir de 1835: 
o Regresso e o Progresso. Na época das eleições, realizadas em março de 
1833, a maioria dos deputados eleitos (dois terços, segundo a Aurora 
Fluminense36) ligava-se aos moderados. Tal arranjo, porém, mal se susten-
tou durante o primeiro ano da legislatura, começando a ruir logo após a 
aprovação, em agosto de 1834, do ato adicional —tópico herdado do 
quadriênio anterior e que ainda mobilizava as antigas identidades políti-
cas. Pouco depois, com a saída de cena de caramurus, exaltados e mode-
rados, tem início o Regresso, articulado por ex-moderados, como Bernardo 
de Vasconcellos, Carneiro Leão e Rodrigues Torres, aos quais aderiram 
antigos caramurus, como Araújo Lima e Miguel Calmon. Mas o arranjo 
parlamentar do Regj-esso não se fez de hora para outra; foi processo que 
se estendeu de 1835 a 1837, de modo que as adesões não foram imedia-
tas e sim conquistadas aos poucos, a partir do desgaste dos moderados e 
do novo governo. Até então, a tendência política que prevalecia na Câ-
mara era a crescente oposição à Regência, sem que isso necessariamente 
implicasse incorporação ao bloco regressista ou a qualquer outro. O 
mesmo se passou com o Progresso, que paulatinamente surgiu em res-
posta ao Regresso, aglutinado por homens como Antonio Limpo de Abreu, 
Manoel do Nascimento Castro e Silva, Francisco de Souza Martins e José 
Thomaz Nabuco de Araújo. As disposições políticas na legislatura de 
1834-1837 eram, portanto, bastante indefinidas, oscilantes e fragmenta-
das, convivendo confusamente moderados, caramurus e exaltados rema-
nescentes, despojados de referenciais; oposicionistas e governistas sem 
identidade partidária; e regressistas e progressistas já constituídos. Além 
disso, poucos se assumiam como tais, e vários mudavam de posição, tor-
nando muito forçado agrupar esses deputados sob rótulos de facções 
específicas, antecipando posturas que só mais tarde foram definidas. So-
mente na quarta legislatura as tendências políticas ficarão mais defini-
das, com a polarização entre regressistas e progressistas,17 E nesse mesmo 
período que Senado e Câmara (guardando esta última sempre maior di-
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versidade) irão, afinal, apresentar maior sintonia e caminhar juntos, 
empunhando firmemente a bandeira do Regresso. 

A imprensa conheceu desenvolvimento sem precedentes na década 
de 1830. Verifica-se, em particular nesses primeiros anos, vertiginoso cres-
cimento de publicações nos centros em que já havia tipografias — Rio 
de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, Minas Gerais, Ceará, 
Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás —, aos quais se vieram 
somar, até 1840, Santa Catarina, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe 
e Espírito Santo.38 Esse desenvolvimento da imprensa vinculava-se inti-
mamente às disputas políticas, à emergência de diferentes projetos polí-
ticos e à mobilização da opinião pública. Foi a arena na qual os debates 
transcorreram com maior abertura e amplitude, além de franca virulên-
cia, facilitados pela relativa liberdade de expressão e pela prática comum 
do anonimato. Jornais e panfletos foram os grandes responsáveis pela 
produção e difusão da cultura política, ultrapassando até a barreira do 
analfabetismo, uma vez que os impressos eram habitualmente lidos e co-
mentados em voz alta em público, o que multiplicava seu poder de comu-
nicação. Exerceram, assim, vigorosa pedagogia política como principais 
veículos de expressão de idéias e de propaganda das facções concorren-
tes. Importantes jornais desempenharam esse papel, como Aurora Flumi-
nense, redigida por Evaristo da Veiga, Nova Luz Brasileira, de Ezequiel 
Corrêa dos Santos, Caramuru, de David da Fonseca Pinto, e Sete d'Abril, 
orientado por Bernardo Pereira de Vasconcellos, todos na corte; em Minas 
Gerais, O Universal, sob inspiração também deste último, O Astro de Mi-
nas, de Baptista Caetano de Almeida, e a Sentinella do Serro, de Teophilo 
Ottoni; em São Paulo, Novo Farol Paulistano, de José Manoel da Fonse-
ca, Francisco Bernardino Ribeiro e João da Silva Carrão, O Justiceiro, 
de Diogo Feijó, e A Voz Paulistana, de F. S. B. Garcia; na Bahia, Novo 
Diário da Bahia, de Francisco Sabino da Rocha Vieira, A Luz Bahiana, 
de João Carneiro Rego Filho, e O Precursor Federal, de Luiz Gonzaga 
Pau Brasil; em Pernambuco, Bússola da Liberdade, de João Barboza Cor-
deiro, O Carapuceiro, de Lopes Gama, e O Olindense, redigido por 
Bernardo de Sousa Franco e por Álvaro e Sérgio Teixeira de Macedo; no 
Maranhão, Pharol Maranhense, de José Cândido de Moraes e Silva, 
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Chronica Maranhense, de João Francisco Lisboa, e O Bem-te-vi, de Este-
vão Raphael de Carvalho; no Pará, Publicador Amazoniense, de Baptista 
Campos, O Desmascarador, de Antonio Feliciano da Cunha e Oliveira, e 
Sentinela Maranhense: na Guarita do Pará, de Vicente Lavor Papagaio; 
no Rio Grande do Sul, O RecopiladorLiberal, de Manoel Ruedas; Cons-
titucional Rio-Grandense, de Pedro José de Almeida, e O Inflexível, de 
Joaquim José de Araújo; além dos jornais publicados em mais de uma 
província, como Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, em suas 
"guaritas" da Bahia, do Rio de Janeiro e de Pernambuco, e O Republico, 
de Borges da Fonseca, com fases na corte e na Paraíba. 

A atividade jornalística esteve atrelada a um notável surto associativo. 
Segundo Moreira de Azevedo, só em 1831 mais de cem associações pú-
blicas foram criadas em todo o Império.39 Não obstante a permanência e 
até o reforço de formas tradicionais de sociabilidade (instituições de ca-
ridade, como irmandades religiosas e a Santa Casa da Misericórdia), pro-
lifera então ampla e variada gama de novas entidades, de caráter político, 
literário, pedagógico, artístico, científico, econômico, corporativo, filan-
trópico e de auxílio mútuo.40 O associativismo regencial apresentava ainda 
outra peculiaridade: a publicidade. Se persistiam as sociedades secretas, 
como a Maçonaria — que, depois de proibida por d. Pedro I em 1823, 
voltou à ativa em novembro de 1831, com a reabertura da loja Grande 
Oriente do Brasil'" —, foram as sociedades públicas que se sobressaíram 
nesse momento, expressando o novo caráter do movimento associativo 
e outra forma de fazer política, mais imbuída do espírito público, caro à 
cultura política liberal. Os homens da época vinculavam o fenômeno ao 
novo tempo de liberdade advindo com a Revolução do 7 de Abril/2 Nesse 
sentido, as três facções políticas do início da Regência utilizaram o novo 
espaço como um mecanismo de ação política, criando associações, espa-
lhadas por todo o império, identificadas a seus interesses. Os moderados 
fizeram-se representar pela poderosa Sociedade Defensora da Liberda-
de e Independência Nacional; os exaltados, pela Sociedade Federal; e os 
caramurus, pela Sociedade Conservadora da Constituição Jurada do Im-
pério do Brasil e pela Sociedade Militar.43 Mais do que núcleos de so-
ciabilidade, arregimentação e propaganda política, essas entidades 
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constituíam grupos de pressão sobre o governo e o Parlamento, afigu-
rando-se como interlocutoras legítimas no debate político. 

Toda a efervescência encontrada no Parlamento, na imprensa e nas 
associações ecoava intensamente, e era também referenciada, em inúme-
ros movimentos de rua, festivos ou de protesto. Os primeiros transcor-
riam, sobretudo, nas diversas ocasiões fixadas pela Regência para celebrar 
— e legitimar — acontecimentos tidos como marcos da história pátria. 
O calendário cívico decretado em 25 de outubro de 1831 estabelecia seis 
datas nacionais: 9 de janeiro (dia do Fico), 25 de março (juramento da 
Constituição de 1824), 3 de maio (instalação da Assembleia Nacional 
Legislativa), 7 de abril (abdicação de d. Pedro I), 7 de setembro (Inde-
pendência do Brasil) e 2 de dezembro (nascimento de d. Pedro II)-4** Di-
versos rituais comuns, transcorridos ao longo do dia, marcavam essas 
festas, como paradas militares, missas solenes de ação de graça (com di-
reito a sermão patriótico), "luminárias" públicas e particulares, espetá-
culos pirotécnicos, apresentações de músicas e danças, bailes, jantares, 
espetáculos teatrais de gala, declamações e publicações de hinos e poesias, 
além de gritos de vivas e morras. Tais festividades, promovidas pelo po-
der público, por sociedades patrióticas ou por simples particulares, con-
tavam sempre com a presença de autoridades civis, eclesiásticas e militares, 
e, na corte, ministros e o próprio imperador e suas irmãs. Grande tam-
bém era o concurso do povo, reunindo centenas e até alguns milhares de 
pessoas, de todas as camadas sociais. Os rituais cívicos regenciais, com 
seu potencial mobilizador de sentimentos e indivíduos, eram instrumen-
tos privilegiados de educação política, utilizados pelo governo moderado 
para legitimar o poder monárquico, fomentar laços de união e comu-
nhão em torno da nação, conquistar a adesão da população e cultivar as 
virtudes cívicas no limite da ordem. Em torno dos ideais de unidade, 
harmonia e consenso, simbolizados nos objetos de culto cívico, afirma-
vam-se valores nacionais e se construía uma memória nacional, que seria 
reforçada no Segundo Reinado. Todavia, em meio às intensas contendas 
políticas, os festejos regenciais não poderiam ficar imunes a rivalidades 
e conflitos. Enquanto boatos de conspirações deixavam o clima tenso às 
vésneras dos dias cívicos, eles eram também marcados por interpretações 
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dissonantes sobre o significado das comemorações, protestos contra as 
autoridades e mesmo rusgas nas ruas. Por trás da pretensa unidade e 
harmonia, as festividades reproduziam e eram assim alimentadas pelas 
divisões e disputas entre as facções políticas, que utilizavam tais celebra-
ções como instrumento de afirmação sobre os rivais.45 

Nesse peculiar contexto de vacância do trono, de fraca coesão entre 
as elites e de intensa participação popular, as rivalidades políticas e as 
tensões sociais muitas vezes explodiam em manifestações violentas. De-
zenas de movimentos de protesto e revolta eclodiram em todo o império 
durante o período regencial, apresentando aspectos e tendências diver-
sos (ver quadro adiante). Não cabe aqui, nos limites deste trabalho, ana-
lisar detidamente cada uma dessas ações, mas apenas tecer uma visão de 
conjunto. Um primeiro ciclo dessas revoltas, mais característico da fase 
das regências trinas, é, em linhas gerais, marcado por movimentos urba-
nos do povo e tropa, de dimensões relativamente pequenas — tanto em 
termos de número de participantes (em média, algumas centenas), como 
de duração (dias ou semanas) —, pouco organizados e com motivações 
diversas, dentre as quais destacam: a insatisfação de exaltados e caramurus 
com o governo moderado, os anseios federalistas, o descontentamento 
de amplos setores militares (por motivos que iam desde a drástica redu-
ção dos efetivos e os critérios de promoção e de ocupação dos postos de 
comando até os baixos soldos, o recrutamento forçado e os castigos cor-
porais, passando também pelas constantes transferências e dissoluções 
de unidades), a concentração de cargos administrativos e políticos em 
mãos dos moderados ou de remanescentes do Primeiro Reinado identifi-
cados aos caramurus, os acirrados sentimentos antilusitanos e a crise 
econômica (sentida, especialmente, na falta, falsificação e desvalorização 
da moeda de cobre, na carestia de alimentos e na alta do custo de vida). 
Tais movimentos, embora não tenham alcançado dimensões tão grandes 
como as de outros que os seguiram, foram muito mais numerosos do 
que esses e mais disseminados pelo país, e, no conjunto, causaram im-
pacto semelhante.46 
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Revoltas regenciais Ano Local ização Tendência 

Revolução do 7 de abril 1831 corte exaltada/moderada 
Mata-Marotos 1831 Bahia exaltada 

Revolta do povo e da tropa 1 8 3 1 corte exaltada 

Revolta do povo e da tropa 1831 Pará caramuru 

Setembrada 1831 M a r a n h ã o exaltada 

Setembrada 1 8 3 1 Pernambuco exaltada 

Distúrbios do Teatro 1 8 3 1 corte exaltada 

Levante da ilha das Cobras 1831 corre exaltada 

Novembrada 1 8 3 1 Pernambuco exaltada 

Revolta de Pinto Madeira e 

Benze-Cacetes 1 8 3 1 - 1 8 3 2 Ceará caramuru 
Levantes federahstas (seis) 1 8 3 1 - 1 8 3 3 Bahia exaltada 
Sediçào de Miguel de Frias e 

Vasconcellos 1 8 3 2 corte exaltada 
Sediçâo do rio Negro 1 8 3 2 Pará exaltada 
Revolta do Barão dc Bülow 1 8 3 2 corte caramuru 

Abrilada 1 8 3 2 Pernambuco caramuru 
Assuadas (duas) 1 8 3 2 corte caramuru 
Cabanada 1 8 3 2 - 1 8 3 5 Pernambuco e caramuru 

Alagoas 

Revolta do Ano da Fumaça 1 8 3 3 Minas Gerais caramuru 
Carrancas 1 8 3 3 Minas Gerais escrava 
Revolta do povo e da tropa 1 8 3 3 Pará exaltada 
Conspiração do Paço 1 8 3 3 corte caramuru 
Rusga Cuiabana 1 8 3 4 M a t o Grosso exaltada 
Carneiradas 1 8 3 4 - 1 8 3 5 Pernambuco exaltada 
Malés 1 8 3 5 Bahia escrava 

Cabanagem 1 8 3 5 - 1 8 4 0 Pará exaltada 

Revolução Farroupilha 1 8 3 5 - 1 8 4 5 Rio Grande do Sul e "exaltada" 

Santa Catarina 

Sabinada 1 8 3 7 - 1 8 3 8 Bahia exaltada 

Rebelião de Manuel Congo 1 8 3 8 Rio de Janeiro escrava 
Balaiada 1 8 3 8 - 1 8 4 1 M a r a n h ã o e Piauí "exaltada" 

Exceção ao perfil dessas revoltas foi a Cabanada, ocorrida fundamental-
mente entre 1832 e 1835 (mas com desdobramentos até 1850), em âm-
bito rural, nas regiões da Zona da Mata pernambucana e do norte de 
Alagoas. Congregou massa heterogênea composta por camadas sociais 
oprimidas pela ordem latifundiária escravista (pequenos proprietários de 
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terra, agregados, índios e escravos) e por senhores de engenho movidos 
por interesses políticos próprios, contando com o apoio de comerciantes 
portugueses de Recife e de políticos caramurus da corte. Liderados por 
Vicente Ferreira de Paula, os rebeldes declaravam lutar pela restauração 
de d. Pedro I e em defesa da religião católica, que acreditavam estar amea-
çada por carbonários jacobinos. Durante três anos, empreenderam guerra 
de guerrilha nas matas da região, sendo afinal derrotados (após deban-
dada dos senhores de engenho e de serem convencidos pelo bispo de 
Olinda de que d. Pedro I morrera e seu filho era o legítimo imperador) 
pelas tropas a serviço de Paes de Andrade, ex-líder da Confederação do 
Equador e então presidente de província de Pernambuco.'17 

A segunda onda de revoltas regenciais seguiu-se à aprovação do ato 
adicional, cujas medidas descentralizadoras contribuíram para o fortale-
cimento dos poderes provinciais, os quais, muitas vezes, não estavam bem 
afinados com a política do governo central. De norte a sul, movimentos 
de grande porte sacudiram o país. No Pará, ocorreu a mais notável e san-
grenta revolta popular do império, a Cabanagem, única em que elementos 
oriundos de camadas de baixa condição social (seringueiros, lavradores, 
índios e caboclos) lograram ocupar o governo provincial durante um 
período de tempo relativamente extenso (nove meses), ao custo, porém, 
da morte de cerca de 30 mil pessoas (20% da população da província) 
ao final dos cinco anos de conflito; contudo, os cabanos não possuíam 
um programa de governo ou conjunto sistemático de exigências que 
definissem seus objetivos, transparecendo em suas proclamações apenas 
o ódio a portugueses, estrangeiros e maçons, a revolta contra a opressão 
social e a defesa da liberdade provincial, da religião católica e de d. Pedro II. 
No outro extremo do país, caráter bem distinto teve a Revolução 
Farroupilha, o mais longo movimento insurrecional do império, que, 
embora com ampla participação popular, foi liderado por ricos estanciei-
ros e charqueadores; os farroupilhas apresentaram, desde o início, um 
conjunto claro de reivindicações (elevação da taxa de importação paga 
pelo charque platino, redução dos impostos sobre o sal e de barreira sobre 
a circulação dos produtos rio-grandenses nas províncias), que acabaram 
sendo aceitas pelo governo imperial, assim como a exigência de libertação 
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dos escravos participantes da revolta. A Sabinada foi movimento em 
moldes semelhantes aos levantes do povo e tropa do início da Regência, 
mas em escala muito mais ampla, com os cerca de cinco mil rebeldes 
chegando a dominar Salvador por quatro meses; descontentes com a po-
lítica regressista do governo Araújo Lima e com o alcance limitado do 
ato adicional, os sabinos tinham como principal bandeira de luta a adoção 
de efetivo federalismo, combatendo também o que chamavam de aristo-
cratas, identificados aos senhores de engenho do Recôncavo Baiano. Tal 
como a Cabanagem, a Balaiada teve, entre os cerca de 11 mil revoltosos, 
líderes oriundos das camadas de baixa condição social (um vaqueiro, um 
cesteiro, um ex-escravo, pequenos lavradores e agregados); expressava, 
por um lado, a luta entre os grupos políticos locais (bem-te-vis e cabanos) 
pelo poder provincial e, por outro, a revolta da população sertaneja e 
escrava contra a opressão social.48 

Ponto importante a destacar nesses quatro movimentos diz respeito 
às propostas e medidas de secessão e de república; a primeira só não 
ensaiada na Balaiada, e a segunda proclamada na Revolução Farroupilha 
(tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina) e na Sabinada. 
Cumpre observar, todavia, que em nenhuma dessas revoltas tais idéias 
parecem ter constituído objetivo prévio ou vieram depois a se converter 
em causa maior que congregasse os revoltosos. Salvo raríssimas e pontuais 
exceções, não havia ideais separatistas presentes nos projetos políticos 
das facções regenciais, nelas incluídos os liberais exaltados, que capita-
nearam tais levantes. Quanto à adoção da república, embora fizesse parte, 
sem dúvida, do projeto e dos exaltados, o ponto central defendido por 
esse grupo no tocante à forma de governo era a implementação do fede-
ralismo— de preferência republicano para a maioria, mas, se necessário 
(e não raro até mesmo de bom grado), monárquico. Compreende-se, 
assim, que tenha sido esse o motor propulsor e o intuito maior das re-
voltas e que as proclamações de independência ou de instauração da repú-
blica tenham-se dado sempre em situações limites, constituindo resposta 
extremada, último recurso diante das ingerências tidas como despóticas 
do governo central sobre as províncias, da não satisfação a contento das 
demandas provinciais ou da repressão aos atos de rebeldia. Não é à toa 
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que tais proclamações foram feitas sempre, nesses movimentos, de forma 
condicionada ou em caráter provisório (até a chegada de um novo pre-
sidente de província, até que as reivindicações fossem atendidas, até a 
maioridade de d. Pedro II, até a adesão das demais províncias) e freqüen-
temente acompanhadas de manifestações unionistas ou monárquicas. 

Uma última categoria de revoltas regenciais é constituída pelas rebe-
liões escravas. Embora tenha havido participação ativa de cativos e li-
bertos em diversos outros movimentos sediciosos, houve pelo menos três 
protagonizados diretamente por escravos neste período: as rebeliões de 
Carrancas, dos Malês e de Manuel Congo. A primeira e a última sucede-
ram-se em fazendas do interior das províncias de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro (São Tomé das Letras e Vassouras, respectivamente). Ocorrida 
na esteira da sedição de Ouro Preto (a chamada Revolta do Ano da Fu-
maça), a de Carrancas envolveu dezenas de escravos, que aproveitaram 
a brecha gerada pelo conflito entre as elites locais para atacar fazendas e 
matar senhores. A de Manuel Congo mobilizou um número maior de 
cativos (cerca de 200), que aterrorizaram as matas da região em sua busca 
pela almejada liberdade em um quilombo. Por sua vez, prefigurado em 
uma série de pequenas rebeliões escravas ocorridas antes em Salvador, a 
Revolta dos Malês foi o maior levante de escravos urbanos ocorrido nas 
Américas, contando com várias centenas de envolvidos; a origem étnica 
comum de seus protagonistas e o belicismo religioso característico do 
islamismo propiciaram identidade cultural mais consistente e, logo, maior 
capacidade de integração e mobilização, o que — aliado às agitações 
políticas e sociais do período, à crise econômica e às facilidades de circu-
lação geográfica de escravos e libertos no meio urbano — constituiu fa-
tores decisivos para o engendramento do movimento.''9 

A AGENDA POLÍTICA E AS REFORMAS LIBERAIS 

Visto como momento de redefinição do pacto político, o 7 de abril ensejou 
amplo debate público acerca dos fundamentos do governo, das institui-
ções políticas, dos nexos entre as províncias e da ordem social. Uma vasta 
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gama de propostas e projetos de mudanças veio então à baila — alguns 
concretizados, outros tratados como assuntos tabus, que deveriam ser 
combatidos ou ignorados. Entre os primeiros, uma série de reformas 
realizadas ao longo da Regência, que visavam a eliminar ou minorar re-
síduos tidos como absolutistas do Primeiro Reinado. 

Uma das questões mais urgentes, que tanta disputa e controvérsia 
gerou no governo de d. Pedro I, dizia respeito às relações de força entre 
o Executivo e o Legislativo. Logo após a abdicação, começaram a ser 
discutidas na Câmara as atribuições da Regência. Os principais pontos 
do debate foram o caráter temporário ou permanente do novo governo, 
a concessão ou não de títulos nobiliárquicos e a proibição ou o direito 
de dissolver a Câmara. Prevaleceram os argumentos de que a conserva-
ção de um só governo até a maioridade de d. Pedro II evitaria disputas 
perigosas pelo poder e daria maior estabilidade à Regência; de que a 
concessão de títulos abria margem para distinções não baseadas no mé-
rito, favorecendo aduladores; e de que a faculdade de dissolução da 
Câmara poderia desequilibrar os poderes em favor do Executivo e gerar 
abusos, ainda mais estando este em mãos de pessoas comuns, desprovidas 
da isenção imperial. Assim, no dia 14 de junho de 1831 foi sancionada a 
Lei de Regência, que invertia a relação de forças vigente até então, forta-
lecendo o poder dos deputados em detrimento dos regentes, que fica-
ram, então, impedidos de dissolver a Câmara, conceder anistias, outorgar 
títulos honoríficos, suspender as liberdades individuais, decretar estado 
de sítio, declarar guerra, ratificar tratados e nomear conselheiros, depen-
dendo para tanto do Parlamento.50 

Outra questão enfrentada logo no início da Regência foi a reforma 
no aparelho repressivo do Estado, que tinha o Exército, a Polícia e a 
Justiça como peças principais. A tradição liberal de desconfiança quanto 
à tendência abusiva do poder e, em especial, as ações violentas contra 
políticos e publicistas de oposição que marcaram a memória do Primeiro 
Reinado ensejaram a necessidade de restringir a força coercitiva do go-
verno. Graças ao empenho dos moderados na Câmara, medidas nesse 
sentido começaram a ser tomadas ainda na época de d. Pedro I, com a 
instituição, em 1827, dos juizes de paz (já prevista na Constituição de 
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1824) e, em 1830, do Código Criminal. Aqueles eram magistrados não 
profissionais e sem remuneração, eleitos pelos votantes do distrito de 
sua jurisdição, inicialmente encarregados de promover conciliações em 
pequenos litígios e ações cíveis, e de manter a ordem pública local; sua 
criação era um ataque direto à velha magistratura profissional (predo-
minantemente portuguesa, nomeada e controlada pelo poder central) e 
uma forma de descentralizar e reduzir a interferência do imperador sobre 
o Judiciário,51 pois os cargos da magistratura togada dependiam da no-
meação do Executivo central ou provincial." O intuito de proteger a 
oposição das intervenções arbitrárias do governo ficou ainda patente na 
brandura das penas (sobretudo para crimes políticos) fixadas pelo Códi-
go Criminal, projetado por Bernardo de Vasconcellos, sob influência do 
utilitarismo de Bentham. 

Uma das primeiras medidas de impacto da Regência foi a criação, 
em 18 de agosto de 1831, da Guarda Nacional. Concebida em 1830, 
com base na experiência das guardas cívicas de 1822 e na instituição si-
milar francesa (também fundada em 1831), a chamada milícia cidadã 
fundamentava-se no princípio liberal de confiar a segurança da nação a 
seus cidadãos proprietários. Conforme salientou a Aurora Fluminense, 
a Guarda Nacional era "o melhor antemural que possa opor-se, por um 
lado aos abusos do poder, à tirania, por outro aos excessos da multidão, 
à anarquia".53 Tinha a função precípua de coadjuvar as forças policiais e 
tropas de primeira linha na segurança interna e externa; mas, diante do 
contingente reduzido dessas corporações, iria muitas vezes substituí-las 
em suas funções. O serviço era obrigatório a todo cidadão brasileiro maior 
de 18 e menor de 60 anos, com renda para ser eleitor (Rio de Janeiro, 
Salvador, Recife e São Luís) ou votante (demais municípios); estavam 
isentas apenas autoridades administrativas, judiciárias, policiais, militares 
e religiosas. Até 1837, os oficiais eram eleitos por quatro anos pela pró-
pria tropa, sem qualquer critério distintivo, e, se não reeleitos, voltavam 
às fileiras.54 O serviço não era remunerado, e os milicianos ainda custea-
vam seus uniformes e a manutenção de suas armas e equipamentos, pres-
tando também eventuais contribuições pecuniárias. A Guarda Nacional 
tornou-se, assim, um importante instrumento de articulação entre os 
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poderes central e local, constituindo-se no exemplo maior de organiza-
ção litúrgica, de que fala Uricoechea.55 Acabou convertendo-se, então, 
em força política, usada pelo governo na repressão às revoltas, mas, por 
outro lado, protagonizou vários desses movimentos. 

A criação da Guarda Nacional ligava-se também à política de esvazia-
mento do poder das forças militares. As ações repressivas do Exército 
no Primeiro Reinado renderam à instituição a imagem, muito negativa, 
de braço armado do despotismo. Por outro lado, a atuação ativa de mi-
litares nas revoltas do início da Regência revelou a face inversa dessa 
imagem, tida como mais perigosa, a de instrumento da anarquia. Outro 
problema era a ampla presença de estrangeiros, sobretudo portugueses, 
nos postos de comando, havendo até unidades inteiras formadas por 
mercenários estrangeiros, que chegaram a se rebelar em sangrento motim 
ocorrido na corte em 1828.56 Além disso, o sistema aristocrático de in-
gresso ao oficialato e o critério político de promoção vigente no Exérci-
to (e ainda mais na Marinha), definido, à maneira do Antigo Regime, 
por privilégios de nascimento e serviços prestados à monarquia, adicio-
navam outras fissuras à instituição.57 Assim, uma primeira medida, pre-
vista desde o final de 1830 e reiterada por decreto de 4 de maio seguinte, 
para conter a força política do Exército, foi a drástica redução do efeti-
vo militar. Conforme assinalou Holloway, "o corte de mais da metade 
do efetivo privava muitos oficiais do que era essencial para seu status e 
influência: a presença de tropas em armas".58 Era preciso também man-
ter sob controle todo o restante da corporação, e para isso a Regência 
procedeu à recomposição dos cargos militares estratégicos em várias 
partes do império, como o de comandante das Armas, sendo os Lima e 
Silva os principais protagonistas.59 Nos casos de envolvimento em dis-
túrbios, recorreu-se largamente à transferência de corpos para outras 
províncias, à suspensão de promoções, à baixa forçada e até a prisão de 
oficiais.60 A Guarda Nacional vinha, assim, suprir o espaço deixado pe-
los cortes nos efetivos militares. 

O passo seguinte foi o prosseguimento da reforma do sistema judiciá-
rio. Antes acusada de instrumento dos arbítrios de d. Pedro I e agora de 
conivência com os caramurus, de venalidade e de responsável pelos 
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recorrentes casos de impunidade, a magistratura profissional continuava 
a ser atacada por moderados e exaltados, chegando a ser chamada de 
"peste da sociedade".61 A solução apontada era a ampliação dos poderes 
dos juizes de paz (já estendidos pelo Regimento das Câmaras Municipais, 
de 1828, que lhes confiara as funções de preparar as listas de votantes e 
presidir a mesa eleitoral da paróquia) e a criação do corpo de jurados (só 
existia júri para crimes de imprensa). Havia ainda a disposição de elabo-
rar um Código de Processo Criminal que desse maior coerência e agili-
dade na execução das ações penais, evitando as controvérsias e delongas 
que favoreciam a impunidade. Tudo foi implementado com a promulga-
ção deste Código, em 29 de novembro de 1832, que constituiu a grande 
obra jurídica dos moderados, expressão maior, segundo Flory, dos ideais 
liberais de autonomia judiciária, localismo e representação popular." 
Além de instituir o júri e ampliar os poderes dos juizes de paz,63 o Códi-
go de Processo introduziu, ainda, o habeas corpus e criou a figura do juiz 
municipal, nomeado por três anos pelo presidente de província, a partir 
de lista tríplice apresentada pela Câmara Municipal, devendo executar 
as ordens, sentenças e mandatos proferidos pelo juiz de direito. 

A questão, todavia, que mais discussões e controvérsias suscitou em 
todas as arenas políticas do império foi a reforma constitucional; wo 
negócio mais melindroso", nas palavras do deputado exaltado José Lino 
Coutinho, "porquanto as reformas devem ser operadas de tal maneira 
que a unidade do império se conserve intacta".64 Iniciado em 1830 na 
imprensa exaltada da corte, o debate federalista transbordou rapidamente 
para os diversos movimentos de protesto ocorridos às vésperas e depois 
da abdicação, e também constituiu o tema principal das associações po-
líticas então organizadas em todo o império (algumas, aliás, criadas com 
essa finalidade específica, como as antagônicas sociedades Federal e 
Conservadora da Constituição). A polêmica ganhou enorme amplitude 
quando, em maio de 1831, foi instalada na Câmara dos Deputados co-
missão especial destinada a elaborar a proposta de reformas. O chama-
do projeto Miranda Ribeiro (proponente e membro da comissão, formada 
também por Paula Souza e Costa Carvalho, todos moderados) previa que 
o império passaria a ser monarquia federativa; além da supressão do Poder 
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Moderador, do Conselho de Estado e do mandato vitalício do Senado; 
da criação de assembleias legislativas provinciais e de intendentes com 
funções executivas nos municípios; da divisão das rendas públicas em 
nacionais e provinciais; e da mudança da Regência Trina para Una, com 
vice-regente e eleita pelas assembleias provinciais. Apoiado pelos exalta-
dos e pela maioria dos moderados, e rechaçado por outra parte destes e 
pelos caramurus, o projeto foi, afinal, aprovado e enviado ao Senado em 
13 de outubro de 1831. 

A polêmica maior girava em torno do sistema de governo, opondo 
os federalistas exaltados, os unitários caramurus e os indecisos e dividi-
dos moderados. Para os primeiros, centralização era sinônimo de despo-
tismo, de inoperância administrativa e de desunião das províncias, ao 
passo que identificavam federação à liberdade, ao bom funcionamento 
do governo e à manutenção da integridade nacional. Os caramurus, por 
outro lado, acreditavam que qualquer mudança na Constituição, sobre-
tudo no sistema de governo, levaria à anarquia e à dissolução das pro-
víncias, e que o federalismo era próprio das repúblicas democráticas, 
sendo, portanto, incompatível com o caráter e os costumes do Brasil. Os 
moderados apresentavam posição mais ambígua a esse respeito. Antes 
da abdicação, tendiam a se opor às reformas, considerando que o mal 
não estava propriamente na Constituição de 1824, tida como bastante 
liberal e adequada à realidade brasileira, e sim na sua execução, visto que 
se achava restringida e burlada pelas arbitrariedades de d. Pedro 1. Com 
o início da Regência e a intensificação do clamor federalista, contudo, 
veio o primeiro grande racha do grupo. Muitos adotaram postura caute-
losa, hesitante e mesmo dúbia, como Evaristo da Veiga, que, na condição 
de deputado, apoiou o projeto Miranda Ribeiro na Câmara, mas, em 
paralelo, emitia opiniões oscilantes e ambíguas em seu jornal. Vários, 
porém, apoiaram decididamente as reformas, como, além dos três mem-
bros da comissão, os deputados Bernardo de Vasconcellos, Limpo de 
Abreu, Ferreira de Mello e Custodio Dias. Outros tinham posição con-
trária, como Araújo Vianna e Cândido de Oliveira.63 

A maioria dos moderados, todavia, acabou apoiando as reformas, 
como denota a rápida passagem do projeto Miranda Ribeiro na Câmara 
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e, por fim, a aprovação do ato adicional. Mas grande parte dos que as-
sim se posicionaram não o fizeram por convicção de princípios, já que 
muitos eram, pouco antes, declaradamente contrários às reformas. As 
razões para a mudança de rumo, ainda que hesitante e a contragosto, 
foram indicadas em vários discursos de parlamentares que apoiaram o 
projeto e na imprensa moderada, falando na impossibilidade de resistir à 
torrente federalista da opinião pública, vinda de todo o país, sobretudo 
das províncias do Norte. Acreditavam, então, que era preciso fazer logo 
as reformas pela via legal e sob certos limites, antes que o clamor das 
ruas falasse mais alto. Como esse fosse então insuflado pelos exaltados, 
responsáveis pela propagação da idéia, tornava-se imperioso para os 
moderados assumir a condução das reformas na Câmara e capitalizar os 
ganhos para si, evitando que seus adversários radicais tomassem a frente 
dos acontecimentos. Esvaziavam, assim, a principal bandeira de luta dos 
exaltados, ao mesmo tempo que impunham séria derrota aos caramurus. 
A apropriação da bandeira reformista pelos moderados —sua "abertura 
à esquerda", como definiu Paulo Pereira de Castro66 — era expressão, 
portanto, da dificuldade que tinham em manter a posição original refra-
tária às reformas constitucionais, sob pena de assim perder espaço polí-
tico tanto para os exaltados, como para os caramurus, e de com estes 
últimos vir a ser identificados.67 

Após intensos e longos debates, contudo, o Senado aprovou, em ju-
lho de 1832, uma série de emendas que derrubou o projeto Miranda 
Ribeiro. Foram rejeitadas as propostas de adoção da monarquia federa-
tiva, da Regência Una, da autonomia municipal, da modificação do direito 
de veto do monarca e do fim da vitaliciedade senatorial, do Poder Mo-
derador e do Conselho de Estado, além de boa parte dos poderes 
descentralizadores conferidos às assembleias provinciais. Era a resposta 
dos caramurus, predominantes no Senado, aos moderados e exaltados. 

A reação do governo e do núcleo reformista de seus asseclas foi ime-
diata. Aproveitando também a recusa do Senado em destituir José 
Bonifácio do cargo de tutor do imperador e de suas irmãs,68 foi desenca-
deada uma operação de golpe de Estado. A frente do plano estavam os 
padres deputados Feijó (então ministro da Justiça), Ferreira de Mello e 
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í Custódio Dias, em cuja casa — a célebre Chácara da Floresta, reduto 
moderado na corte — realizou-se a reunião conspiratória, na presença 

; de outros líderes da Câmara. O objetivo era escolher nova Regência (Una, 
a ser entregue a Feijó) e votar, por aclamação, a chamada Constituição 
de Pouso Alegre, que conservava a monarquia hereditária, mas abolia o 
Poder Moderador, o Conselho de Estado, o Senado vitalício e a conces-
são de títulos de nobreza, além de criar assembleias legislativas nas pro-
víncias.69 Esperava-se, de um só golpe, resolver os problemas da aprovação 
da reforma constitucional, da remoção de José Bonifácio e, mediante a 
obtenção de poderes extraordinários requeridos insistentemente por 
Feijó, das revoltas exaltadas e caramurus. Assim, no próprio 26 de ju-
lho, o ministério pediu demissão, sendo seguido, quatro dias depois, pela 
Regência, conivente com o plano; ao mesmo tempo, a Guarda Nacional, 
comandada pelo deputado moderado José Maria Pinto Peixoto, e um 
grupo de cinco juizes de paz mobilizavam-se em apoio ao movimento. 
Ainda no dia 30, a Câmara, presidida por Limpo de Abreu e por suges-
tão de outro conspirador, Paula Araújo, declarou-se em sessão perma-
nente, e uma comissão ad hoc, composta por cinco moderados, propôs 
sua conversão em Assembleia Nacional Constituinte. Todavia, quando o 
golpe parecia consumado, foi evitado pela inesperada intervenção do 
moderado Carneiro Leão, que fez dois eloqüentes discursos conclamando 
seus colegas a continuarem seguindo a linha da legalidade que sempre 
trilharam e defendendo a realização das reformas sem desrespeito à Cons-
tituição: "Não nos apartemos, porém, dos princípios que temos aqui 
defendido constantemente, isto é, da legalidade. Todos nós da maioria 
temos pugnado por estes princípios, todos temos dito que não quere-
mos senão as reformas legais; seria, pois, absurdo desmanchar em uma 
noite o que tanto nos tem custado a conservar." Por fim, propôs que os 
regentes ficassem nos cargos e que Câmara e Senado acelerassem as re-
formas. Caíram por terra, então, os apelos aterradores dos golpistas de 
que "a nação se acha à borda de um abismo" e de que, assim, "só as mais 
enérgicas medidas podem salvar a nação e o trono", uma "medida salva-
dora e justa, seja qual for". O discurso de Carneiro Leão rachou ainda 

I mais os moderados. Unidos na oposição ao golpe, os caramurus aprovei-
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taram a divisão dos rivais para derrubar a proposta de Constituinte e 
aprovar um pedido da Câmara pela permanência dos regentes. Estes não 
apenas reassumiram seus postos, como o ministério Feijó ainda foi subs-
tituído, posto que por pouco mais de um mês, por um gabinete caramuru, 
chefiado por Hollanda Cavalcanti. O episódio revela não só a divisão 
dos moderados, mas também o ambiente instável da Câmara, movido 
por vezes ao sabor das circunstâncias.70 

As emendas do Senado ao projeto Miranda Ribeiro foram, todavia, 
recusadas pela Câmara, o que levou, em setembro, à reunião das duas 
casas legislativas em Assembleia Geral. A solução de compromisso a que 
se chegou, com a lei de 12 de outubro de 1832, rejeitava só as emendas 
que suprimiam as propostas de fim do Conselho de Estado e de substi-
tuição da Regência Trina por Una. Ficavam marcados os artigos da Cons-
tituição passíveis de alteração na próxima legislatura, estabelecendo-se 
as bases da reforma constitucional. Do projeto original, foram retiradas 
a extinção do Poder Moderador e do Senado vitalício, a autonomia 
municipal e a qualificação de monarquia federativa, e se tornou direta a 
eleição para regente (sem vice). 

O projeto da Câmara saía, portanto, bastante afetado das negocia-
ções com o Senado, sofrendo baixas significativas (o que animou o sena-
dor caramuru visconde de Cairu a requerer — sem sucesso — a supressão 
do projeto de reformas).71 O revés deve-se à divisão dos moderados so-
bre o assunto, com aqueles que apoiaram as reformas sendo movidos mais 
por conveniência ou estratégia política do que por convicção de princí-
pios. Com isso, os antirreformistas — caramurus sobretudo, mas tam-
bém vários moderados — formaram bloco mais unido e decidido do que 
o dos reformistas. Enquanto a Câmara — cuja composição política era 
mais heterogênea, não obstante o predomínio ynoderado — estava divi-
dida a esse respeito, o Senado — grande reduto dos caramurus — apre-
sentava posição bem mais uniforme, francamente contrária ou reticente 
às reformas. 

Coube à comissão formada pelos deputados Paula Araújo, Bernardo 
de Vasconcellos e Limpo de Abreu a elaboração do novo projeto de re-
formas, apresentado na sessão de 7 de junho de 1834. Os pontos mais 
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polêmicos nos debates diziam respeito às liberdades provinciais, parti-
cularmente às atribuições das assembleias e dos presidentes de província; 
enquanto os caramurus e alguns moderados pretendiam limitar os pode-
res do Legislativo provincial, acenando com a ameaça de anarquia, os 
exaltados e outra ala dos moderados defendiam sua ampliação, como 
anteparo à tirania. Prevaleceu a velha lógica do "justo meio", evocada, 
entre outros, por Vasconcellos, Evaristo, Costa Ferreira e Saturnino Oli-
veira: a de que era preciso dar liberdade às províncias, mas sem colocar 
em risco a ordem pública e a integridade nacional.72 

Promulgado a 12 de agosto de 1834, o ato adicional à Constituição 
extinguia o Conselho de Estado, substituía a Regência Trina pela Una 
(com regente eleito, a cada quatro anos, por voto secreto e direto) e criava 
assembleias legislativas nas províncias (com legislaturas bienais); a elas 
competia legislar sobre diversos assuntos, como fixação das despesas 
provinciais e municipais, impostos provinciais, repartição da contribui-
ção direta pelos municípios, fiscalização das rendas e das despesas muni-
cipais e provinciais, nomeação dos funcionários públicos, policiamento 
e segurança pública, instrução pública e obras públicas, ficando as reso-
luções da Assembleia sujeitas à sanção do presidente de província. Se não 
estabelecia propriamente uma federação, já que continuavam os presi-
dentes a ser escolhidos pelo poder central e as províncias impedidas de 
ter Constituições próprias, o ato adicional descentralizou a administra-
ção e conferiu mais autonomia às províncias, com a criação das assem-
bleias provinciais e a divisão das rendas públicas.73 Todavia, a autonomia 
municipal foi vetada, havendo forte concentração administrativa no 
âmbito provincial, o que fazia com que quase toda a economia dos mu-
nicípios dependesse das assembleias provinciais. Com a eleição periódica 
para regente uno configurava-se a chamada "experiência republicana",74 

posto que atrelada a instituições e valores monárquicos. 

Entre os parlamentares que votaram contra e a favor do ato adicio-
nal, algumas posições chamam atenção. Primeiramente, confirma-se a 
divisão dos moderados entre os que se opuseram ao projeto — como 
Carneiro Leão, Baptista de Oliveira, Araújo Vianna e Rodrigues Torres 
— e os que o apoiaram (a maioria) — como Vasconcellos, Evaristo, 
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Ferreira de Mello, Custodio Dias, Limpo de Abreu e Saturnino. Entre os 
caramurus, não houve surpresas, visto que todos — como Araújo Lima, 
visconde de Goiana, os irmãos Hollanda e Luiz Cavalcanti — votaram a 
favor. Já entre os tradicionais defensores das reformas, os exaltados, se 
Barboza Cordeiro aprovou, curiosamente Antonio Ferreira França e seus 
filhos Ernesto e Cornelio votaram contra, enquanto Henriques de 
Rezende e Lino Coutinho abstiveram-se. Por trás da aparente contradi-
ção havia, no entanto, profunda decepção com a redução do alcance das 
mudanças previstas na lei de 12 de outubro de 1832, após as negocia-
ções com o Senado. Até então, todos os exaltados (menos Cordeiro, que 
ainda não era deputado) participaram ativamente das discussões refe-
rentes tanto ao projeto Miranda Ribeiro como às emendas do Senado. 
Depois disso, porém, uma vez consumado o rumo mais acanhado das 
reformas, passaram a manifestar descontentamento, indicando emendas 
e se opondo às medidas propostas, ou simplesmente retraíram-se.75 

Seja como for, o ato adicional completou a série de reformas liberais 
realizadas pela Regência Trina Permanente. Juntas, ajudaram a remover 
parcela significativa dos resíduos "absolutistas" do Estado imperial, iden-
tificados à forte centralização política e administrativa. Se a descentra-
lização operada foi, no dizer de Oliveira Lima, um "paliativo contra a 
federação",76 não deixou de suscitar efeitos centrífugos, com a intensifi-
cação das disputas pelo poder — agora mais fortalecido — entre facções 
provinciais e os conflitos entre as assembleias e o poder central. 

Muitos, todavia, almejavam mudanças mais radicais na organização 
política. Para a maioria dos exaltados, o concerto entre as províncias, a 
justiça social e a liberdade só estariam assegurados com a adoção do 
governo republicano. Desde finais do Primeiro Reinado a imprensa exal-
tada fazia insistente campanha nesse sentido, muitas vezes de forma ve-
lada e indireta (já que a Constituição, o Código Criminal e a Lei de 
Liberdade de Imprensa de 1830, estabelecendo a monarquia hereditá-
ria, proibiam ataques ao imperador e ao regime, assim como tentar ou 
propor a mudança da forma de governo),77 outras vezes de maneira aberta 
e explícita- Como o jornal fluminense Nova Luz Brasileira que, após lançar 
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mão de outro subterfúgio — a criação de uma "monarquia americana 
sui generis"7* —, apontou as vantagens da república: 

É para não se aturar governos de ladrões que se inventou governo 
Republicano. Na República o que governa bem nâo ganha dez, ou 
doze mil cruzados por dia, como ganhava o Pedro traidor, fora o 
que ele roubava, e a corja que o cercava: é esta a primeira diferen-
ça. Além disto o que governa em governo Republicano é eleito como 
os Deputados: se governa bem, fica governando; mas se governa 
mal vai tratar de outro ofício (...) Nas Repúblicas bem dirigidas 
castiga-se a quem governa mal (...) Só nas Repúblicas como a dos 
Estados Unidos é que se vê Justiça. Canais de navegação, Escolas, 
Hospitais Sc c. em abundância para todos: é governo de que não 
gostam mal-intencionados cangueiros".79 

Algumas propostas de instauração do governo republicano no Brasil 
chegaram a ser feitas na Câmara dos Deputados, por iniciativa de Anto-
nio Ferreira França. A primeira tentativa foi na sessão de 16 de junho de 
1831, quando o exaltado baiano propôs que "o governo do Brasil fosse 
vitalício na pessoa do imperador d. Pedro II, e depois temporário na 
pessoa de um presidente das províncias confederadas do Brasil". Embo-
ra pretendesse a mudança de regime somente após o Segundo Reinado, 
a proposta sequer foi considerada objeto de deliberação, não passando 
por qualquer debate.80 A segunda, em 16 de maio de 1835, era mais ou-
sada, almejando a instauração imediata do governo republicano; propu-
nha que "O governo do Brasil cessará de ser patrimônio de uma família" 
e que, assim, "A nação será governada por um chefe eleito de dois em 
dois anos no dia 7 de setembro à maioria dos votos dos cidadãos eleito-
res do Brasil". O presidente da Câmara, Araújo Lima, recusou-se, porém, 
a colocar a proposta em votação, alegando que a Constituição não auto-
rizava tal reforma. Seguiu-se um rápido e renhido debate, que acabou 
por acatar a orientação do deputado caramuru.81 O mesmo aconteceu 
com inusitado projeto, apresentado em 18 de agosto de 1834, por um 
grupo de deputados encabeçado pelos três Ferreira França e do qual fa-
ziam parte Antonio Fernandes da Silveira, Barboza Cordeiro, João Ri-
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beiro Pessoa, José Maria Veiga Pessoa e Joaquim Peixoto de Albuquerque, 
que propunha uma curiosa confederação entre Brasil e Estados Unidos, 
nos moldes de uma espécie de reino unido.82 

Destino semelhante tiveram outras tentativas de reformas que aban-
donavam questões igualmente espinhosas. E o caso de algumas propos-
tas de separação entre Igreja e Estado ou mesmo de criação de uma igreja 
(católica) brasileira separada da romana;83 de libertação do ventre escra-
vo ou até de fim da escravidão;8"' e até de insólito plano de reforma agrá-
ria, que não passou das páginas de jornal, mas causou grande alvoroço e 
forte reação.85 Esses e outros projetos demonstram que a agenda políti-
ca regencial foi uma das mais diversificadas e ricas durante todo o impé-
rio; evidenciam também que o alcance das reformas preconizadas, ao 
menos pelos exaltados, ia muito além do que foi concretizado e mesmo 
do que chegou a figurar no Parlamento. Para muitos, a Revolução do 7 
de abril seria apenas o marco inicial de um grande processo de transfor-
mação da sociedade brasileira. Como clamava um jornal fluminense, era 
preciso não "tornar estacionário o carro da revolução americana".86 Con-
tudo, prevaleceu a idéia de que o movimento revolucionário já cumprira 
seu papel e, assim, chegara a seu termo. 

PARANDO O CARRO DA REVOLUÇÃO: A REVISÃO DAS REFORMAS 

A primeira eleição para regente uno consagrou a vitória do moderado 
Diogo Feijó sobre o caramuru Hollanda Cavalcant.87 Desde o início, em 
outubro de 1835, o novo governo foi marcado por crises sucessivas, 
enfrentando forte resistência no Parlamento. As desavenças vinham do 
tempo em que Feijó fora ministro da Justiça da Regência Trina Perma-
nente, quando, ao cobrar dos deputados, em seu estilo veemente e pouco 
habilidoso, a adoção de medidas extraordinárias para combater a anar-
quia, chegou a culpar a Câmara e a entrar assim em choque não só com 
a oposição exaltada e caramuru, mas também com muitos de seus com-
panheiros moderados. Além disso, sua malograda tentativa de golpe de 
Estado o incompatibilizou ainda mais com o Parlamento. Se, ainda assim, 
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conseguiu ser eleiro regente, foi graças ao derradeiro empenho dos mode-
rados em derrotar os caramurus representados por Hollanda Cavalcanti. 
Feijó já assumiu, porém, com a facção que o apoiara irremediavelmente 
fragmentada, consumida pelo racha interno promovido por Vasconcellos 
e Carneiro Leão e pelo desgaste advindo da renhida luta dos últimos 
quatro anos contra os também combalidos exaltados e caramurus. Não 
dispondo mais da máquina moderada (no início de 1837, rompeu até 
com o amigo Evaristo, que morreu em seguida) e não logrando arregi-
mentar nova base de apoio, cm meio à confusão de tendências políticas 
reinante na Câmara, Feijó ficou cada vez mais vulnerável aos ataques da 
oposição. Esta, embora difusa, começava a articular-se em torno da lide-
rança de Vasconcellos, no Regresso. Algumas medidas tomadas em seu 
governo também contribuíram para o desgaste, como os mencionados 
atritos com a Igreja, as restrições à liberdade de imprensa estabelecidas 
pela lei de 18 de março de 1837 e a anulação das eleições na Paraíba e 
em Sergipe, por suspeita de fraude. 

Outros dois fatores, contudo, foram os principais responsáveis pelo 
agravamento da crise. O primeiro foi a onda de grandes revoltas que 
abalaram o império a partir de 1835. O regente repetia as cobranças fei-
tas à Câmara para dotar o governo de meios mais vigorosos de combate 
à Cabanagem e à Revolução Farroupilha, exigindo mais recursos no 
Orçamento e crédito complementar, efetivos militares maiores e leis mais 
enérgicas (para crimes de rebelião, sedição e conspiração, suspensão das 
garantias e restrição ao habeas corpus). Capitaneada por Vasconcellos, a 
oposição procurava embargar as negociações e limitar a concessão dos 
meios requeridos, alegando que o governo pretendia implantar uma di-
tadura, não possuía projeto político e não era constituído parlamentar-
mente (ou seja, não refletia a opinião da maioria da Câmara nem tinha 
seu apoio); ao mesmo tempo, difundia a imagem de um governo caótico 
e vacilante, incapaz de conter a anarquia.88 O embate forçou o regente a 
prorrogar a sessão legislativa de 1836 por duas vezes para ultimar leis 
fundamentais, como as do Orçamento, de fixação das forças de terra e 
mar, do meio circulante e de endurecimento penal; os deputados res-
ponderam esvaziando as sessões: as 11 últimas não se realizaram por falta 
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de quórum. Feijó não deixou por menos e, em sua fala de encerramento 
anual da Assembleia Geral, responsabilizou mais uma vez os parlamen-
tares, limitando-se a dizer: "Seis meses de sessão não bastaram para des-
cobrir remédios adequados aos males públicos; eles infelizmente foram 
em progresso. Oxalá que na futura sessão o patriotismo e a sabedoria da 
assembléia geral possa satisfazer às urgentes necessidades do estado!" Não 
satisfeito, na fala de abertura dos trabalhos legislativos de 1837, concluiu: 
"remédios fracos e tardios, pouco ou nada aproveitam na presença de 
males graves e inveterados".89 

O segundo grande fator de desgaste do governo foi a desilusão com 
as reformas liberais. Se elas foram a expressão do predomínio político 
moderado, as transformações que operaram colocaram em xeque essa 
própria posição. Por meio delas, houve notável fortalecimento dos po-
deres provinciais, que passaram a dispor de grande parte dos instrumen-
tos garantidores da ordem, sem que estivessem, todavia, bem afinados 
com os interesses do governo central. Os problemas, assim, não tardaram 
a aparecer, e com eles vieram as críticas e desilusões em relação às mu-
danças operadas. Nessas circunstâncias, as legislaturas de 1834-1837 e 
1838-1841 terão como um de seus principais traços o intuito de refor-
mar a obra da legislatura que as antecedeu. 

O primeiro marco nesse sentido foi a tentativa de revisar a reforma 
constitucional, que abalou decisivamente as três facções até então atu-
antes: esvaziou a principal bandeira dos exaltados (o federalismo), sepul-
tou a grande prioridade dos caramurus (manter intocada a Constituição), 
rachou de vez os moderados (divididos entre seus princípios e interes-
ses) e, assim, abriu caminho — até com os problemas que gerou e com a 
reação logo suscitada — para a rearticulação das forças políticas opera-
da pelo Regresso. Com o esfacelamento das antigas identidades políti-
cas, surgiu na Câmara, apenas 11 meses após a aprovação do ato adicional, 
a primeira proposta de elaboração de um projeto de interpretação dos 
artigos "obscuros ou duvidosos" daquela lei. Esta, desde sua aprovação, 
vinha suscitando recorrentes controvérsias acerca das respectivas com-
petências do Parlamento e das Assembleias Provinciais sobre vários as-
suntos (em especial, divisão de rendas e nomeação de funcionários 
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públicos), causando sucessivos conflitos entre as partes. O requerimento 
do deputado Souza Martins, datado de 14 de julho de 1835, visava diri-
mir as dúvidas, esclarecendo as atribuições dos Legislativos central e 
provinciais; foi contudo, barrado sob a alegação de que se usava a inter-
pretação como pretexto para operar novas reformas, o que poderia le-
var à separação das províncias.90 Até então, a bandeira da interpretação 
era motivada essencialmente pelas controvérsias geradas pela reforma 
constitucional, não se revestindo ainda de cores partidárias. Tanto que 
Souza Martins não aderiu ao Regresso, e sim (pouco depois) ao Progres-
so; além disso, deputados de diferentes tendências — como Henriques 
de Rezende, Limpo de Abreu (então ministro da Justiça), Evaristo, Car-
neiro Leão e Miguel Calmon — apoiaram a proposta, movidos por inte-
resses divergentes: ampliar os poderes provinciais (o primeiro), evitar os 
excessos das províncias e a fragmentação do país (os dois últimos) ou 
apenas acabar com as dúvidas e polêmicas existentes (os demais). Pro-
postas semelhantes posteriormente apresentadas tiveram igual destino, 
como a de Rodrigues Torres, em 18 de maio de 1836, e a de José Raphael 
de Macedo, em 19 de junho de 1837.91 

Todavia, pouco depois, em 10 de julho, a Comissão das Assembleias 
Legislativas da Câmara, formada por três regressistas — Paulino Soares 
de Souza, Miguel Calmon e Carneiro Leão —, apresentou novo projeto de 
interpretação do ato adicional. Entendia a comissão que, tendo essa lei 
definido, nos artigos 10 e 11, os objetos sobre os quais as assembleias 
provinciais poderiam legislar, tudo o que não estivesse neles incluído e 
nem fosse mencionado no seguinte pertenceria ao governo geral. Já com 
isso, a comissão cortava a possibilidade de ampliação dos poderes pro-
vinciais. Os seis artigos do projeto tornavam mais patente esse espírito 
centralizador. Proibiam-se as assembleias provinciais de legislar sobre 
assuntos de polícia judiciária dos municípios, permitindo apenas os re-
ferentes à polícia administrativa; vetava-se às assembleias modificar a 
natureza e atribuições dos empregos públicos provinciais e municipais 
estabelecidos por leis gerais relativas a temas sobre os quais elas não po-
diam legislar (como os cargos criados pelo Código do Processo Crimi-
nal); o poder das assembleias de legislar sobre os casos em que os 
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presidentes pudessem nomear, suspender ou demitir empregados provin-
ciais ficava restrito aos cargos instituídos por leis provinciais, abarcando 
as gerais apenas quando referentes a objetos de competência legislativa 
das assembleias; estas não poderiam suspender e demitir os magistrados 
gerais (membros das Relações e dos tribunais superiores) e, quanto aos 
demais, só o poderiam fazer em caso de queixa por crime de responsabi-
lidade e mediante relatório. Era claro o intuito de reduzir os efeitos da 
descentralização, retirando parte significativa da autonomia provincial.92 

O projeto, porém, só foi levado adiante pela legislatura seguinte, essa 
sim atrelada predominantemente ao Regresso, que já então assumira a 
causa revisionista e chegara ao poder regencial. Aprovado na Câmara 
em 26 de junho de 1838, passou pelo Senado no ano seguinte e foi afinal 
promulgado, em 12 de maio de 1840, como a Lei de Interpretação do 
ato adicional, após sessão conjunta da Assembleia Geral e acréscimo de 
dois artigos ao projeto.93 

A tendência a reverter medidas tidas como excessivamente liberais 
do início da Regência abarcou também o Código do Processo Criminal 
que, logo após aprovado, passou a ser visto — sobretudo pelos modera-
dos e sucessivos ministros da Justiça — como instrumento de impunida-
de e anarquia, ao delegar amplas faculdades aos juizes de paz e ao dar 
margem à ingerência dos poderes locais sobre o funcionamento da Jus-
tiça. Como apontou Flory, os juizes de paz eram em geral homens reme-
diados da comunidade, em busca de ascensão sociopolítica, dependentes 
dos potentados locais. Assim, eram acusados com freqüência de atos de 
arbitrariedade, impunidade, corrupção e fraude eleitoral, bem como de ser 
incompetentes ou relapsos (pela falta de formação em direito ou pelo 
pouco tempo dedicado ao serviço, devido a seus afazeres pessoais); en-
volviam-se ainda em conflitos com juizes profissionais, juristas, coman-
dantes da Guarda Nacional, párocos e câmaras municipais. O júri também 
tornou-se alvo de várias críticas: havia escassez de cidadãos aptos a serem 
jurados, sobretudo no interior, resultando em atraso e acúmulo de casos 
a julgar; havia interferência dos poderosos locais sobre a seleção e as 
decisões dos jurados; e, em razão de práticas clientelísticas e de suborno, 
havia ampla impunidade, patenteada pelos baixos índices de condena-
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ção.94 O Código Processual mostrava-se, assim, instrumento de coerção 
pouco eficiente para o poder central. Sua reforma deveria completar o 
que se desenhava com a interpretação do ato adicional, buscando retirar 
das províncias o controle sobre a policia judiciária.95 

A 3 de junho de 1836, a Comissão de Justiça Criminal da Câmara — 
Gonçalves Martins, Fernandes Torres e Cerqueira Leite — apresentou, a 
requerimento de Bernardo de Vasconcellos, proposta de reforma do 
Código Processual, mas que versava apenas sobre a formação de culpa.96 

A reforma do Código do Processo, todavia, só foi levada a cabo, tal como 
a interpretação do ato adicional, na legislatura seguinte, marcadamente 
regressista. Vasconcellos, já senador, foi o autor do projeto, apresentado 
em 17 de junho de 1839. Seu desfecho, porém, só se daria no Segundo 
Reinado, após longa tramitação no Senado, onde foi aprovado em outu-
bro de 1841, e rápida passagem pela Câmara, no mês seguinte. Progres-
sistas, como os senadores Nicolau Vergueiro, Paula Souza, Ferreira de 
Mello, Costa Ferreira e Hollanda Cavalcanti, e os deputados Alvares 
Machado, Limpo de Abreu, Teophilo Ottoni, Antonio Carlos de Andrada 
e José Ferreira Souto, acusaram o projeto de inconstitucional, atentatório 
às liberdades e promotor da tirania; por outro lado, foi defendido por 
regressistas, como os senadores Vasconcellos, Lopes Gama e Saturnino 
Oliveira, e os deputados Paulino Soares de Souza (então ministro da Jus-
tiça), Carneiro Leão, Gonçalves Martins, Figueira de Mello, Maciel 
Monteiro, Urbano Sabino e Gabriel Mendes dos Santos. Em 3 de de-
zembro de 1841, a lei foi finalmente sancionada pelo imperador.97 

A reforma do Código do Processo Criminal estabelecia rígida hierar-
quia de cargos e funções, centralizando toda a estrutura judiciária e po-
licial do império. No topo, representando o imperador, estava o ministro 
da Justiça, que nomeava os chefes de polícia, os comandantes da Guarda 
Nacional e quase todos os magistrados, desde desembargadores até juizes 
municipais e de órfãos, passando pelos juizes de direito e substitutos. Indi-
cados e diretamente subordinados aos chefes de polícia estavam os dele-
gados e subdelegados, nomeados na Corte pelo ministro da Justiça e nas 
províncias pelos presidentes; estes, juntamente com os vice-presidentes, 
eram nomeados pelo ministro do império. Só os juizes de paz permane-
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ciam independentes do poder central, mas não foram esquecidos: suas 
atribuições foram esvaziadas, sendo, na maior parte, transferidas, na corte 
e nas capitais das províncias, para os chefes de polícia e juizes de direito, e, 
nos demais locais, para os delegados, subdelegados e juizes municipais. 
Restaram aos juizes de paz apenas as funções que tinham antes do Códi-
go do Processo. A reforma também ampliou os requisitos para ser jurado: 
saber ler e escrever, e ter renda mínima anual de não mais de 200 mil-
réis, mas de 400 , 3 0 0 ou 200 mil-réis, conforme o tamanho da cidade. 
Além disso, as sentenças do júri ficavam passíveis de apelação, quando o 
juiz de direito achasse conveniente. Outra medida de controle foi a de-
terminação de que todas as pessoas em viagem pelo império portassem 
passaporte, para evitar interrogatórios e possíveis expulsões.98 

A reforma judiciária completou a obra centralizadora do Regresso, 
que, além da interpretação do ato adicional, contou também com o resta-
belecimento do Conselho de Estado, em 23 de novembro de 1841, con-
sagrando outro projeto de Vasconcellos. 

A ASCENSÃO DO REGRESSO 

Malgrado a revisão das reformas não estar inicialmente atrelada ao Re-
gresso (até porque já era cogitada por pessoas de diferentes tendências 
políticas e com motivos diversos antes da articulação desse movimento), 
acabou se tornando a bandeira central do projeto regressista e só se rea-
lizou graças à ascensão da nova facção. Alimentou-se essa facção da cri-
se incessante atravessada pela regência Feijó. Até o final de 1836, boa 
parte da força demonstrada na Câmara pela corrente emergente advinha 
de um heterogêneo grupo de deputados (antigos caramurus, exaltados e 
dissidentes moderados, além de indivíduos sem identidade política bem 
definida) que fazia oposição ao governo — e assim costumava aliar-se 
aos regressistas já assumidos —, mas que nem por isso havia aderido a 
esse movimento. A cada enfrentamento do governo com o Parlamento 
engrossavam as fileiras da oposição (posto que não necessariamente em 
direção ao Regresso). A fala do trono de abertura da sessão legislativa de 
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1837 foi recebida como insulto à Câmara, provocando forte reação, a 
ponto de o governista Raphael de Carvalho admitir que as palavras do 
regente eqüivaliam a uma "declaração de guerra".99 Outro progressista a 
então mudar de lado foi Henriques de Rezende, que, em 15 de junho de 
1837, apresentou denúncia contra os ex-ministros do império (Manoel 
da Fonseca Lima e Silva) e da Justiça (Gustavo Pantoja), em razão das 
recentes medidas de anulação do pleito para a Câmara dos Deputados 
em Sergipe e na Paraíba, e de restrição à liberdade de imprensa, respec-
tivamente. Ao mesmo tempo, prosseguia o sangramento governamental 
nas discussões acerca das propostas de fixação dos efetivos militares. 
Provas da instabilidade do governo e da falta de apoio a que ficou reduzido 
foram a sucessão de gabinetes — quatro em quase dois anos (a segunda 
maior rotatividade ministerial do império, só inferior à seqüência de cinco 
gabinetes em 1831) — e o rodízio das pastas entre poucas pessoas — 
apenas 11, para o total de 24 cargos (seis ministérios para cada gabinete).100 

Capitalizando os lucros advindos do desgaste do regente, o Regresso 
saiu-se vitorioso nas eleições nacionais para a legislatura que se iria ini-
ciar em 1838, cabendo-lhe capitanear a aliança difusa de descontentes 
responsável pela queda de Feijó — que, afinal, renunciou em 19 de se-
tembro de 1837, alegando que sua permanência no cargo "não pode 
remover os males públicos, que cada dia se agravam pela falta de leis 
apropriadas".101 Assumia o governo o recém-nomeado ministro do im-
pério Araújo Lima, ex-caramuru convertido ao Regresso. O gabinete que 
se seguiu, com Vasconcellos e Rodrigues Torres à frente, evidenciara a 
nova direção política, consagrada, em abril seguinte, pela confirmação 
eleitoral de Araújo Lima como regente. Completariam a tropa de cho-
que do governo o então deputado e presidente da província do Rio de 
Janeiro, Paulino Soares de Souza, e Euzebio de Queiroz, nomeado chefe 
de polícia da corte. 

A nova composição política — núcleo do futuro Partido Conservador 
— vinculava-se, em suas origens, a uma aliança entre grandes produtores 
de açúcar da província do Rio de Janeiro e do Nordeste, comerciantes de 
grosso trato, burocratas da corte e magistrados (o emergente setor de ca-
feicultores do Vale do Paraíba só ganharia peso mais tarde).102 Original-
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mente, era formada por parte dos ex-moderados (tanto aqueles que se 
opuseram às reformas, como Carneiro Leão e Rodrigues Torres, quanto 
alguns que as promoveram, como Vasconcellos e Satunino Oliveira), pela 
maioria dos antigos caramurus (como Miguel Calmon e Araújo Lima) e 
por uma nova geração de políticos que não integrava o Parlamento na 
época da discussão das reformas e iniciava agora a carreira política apoian-
do a revisão das mudanças (como Paulino e Euzébio). A idéia de organi-
zação de um "terceiro partido" (alternativo ao governista e à oposição) 
surgiu em meados de 1835, nas páginas do jornal O Sete d'Abril, orien-
tado por Vasconcellos, inspirada na iniciativa do jurista e político fran-
cês André Dupin (ou Dupin Aíné), que, após a instauração da Monarquia 
de Julho, criara um bloco parlamentar com aquela denominação.103 Logo 
chamada de Regresso — por supostamente pretender restabelecer a 
ordem político-institucional vigente antes das reformas —, a facção ascen-
dente defendia uma monarquia constitucional centralizada, com concen-
tração de poderes no Parlamento para uns (os egressos da moderação) e 
no Executivo para outros (izx-caramurus e os líderes da nova geração). 
Não era contra as reformas liberais em si, mas entendia que o país ainda 
não estava preparado para elas, que teriam, assim, levado à anarquia, 
ameaçando a integridade nacional; era preciso, portanto, corrigi-las, de 
modo a dotar de novo o governo dos instrumentos de controle capazes 
de assegurar o progresso dentro da ordem. E esse o sentido da célebre 
justificativa de Vasconcellos para sua adesão ao Regresso: 

Fui liberal; então a liberdade era nova no país, estava nas aspira-
ções de todos, mas não nas leis, não nas idéias práticas; o poder era 
tudo; fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade: os 
princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram; 
a sociedade que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela 
desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje ser-
vi-la, quero salvá-la, e por isso sou regressista. Não sou trânsfuga, 
não abandono a causa que defendi, no dia do seu perigo, de sua 
fraqueza: deixo-a no dia que tão seguro é o seu triunfo que até o 
excesso a compromete.104 
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Expressando princípio basilar do pensamento conservador, os regressistas 
achavam que as mudanças deveriam ser feitas lentamente, sem saltos, e 
de forma pragmática, em conformidade com a razão nacional e com o 
estado de civilização do país. Já senador, Vasconcellos declarou, na ses-
são de 6 de julho de 1839, que sempre receara a reforma da Constituição, 
mas a defendera após a abdicação por acreditar que "poderia contribuir 
muito para embaraçar o carro do que então se chamou revolução".105 O 
governo centralizado não era mais entendido como sinônimo de despo-
tismo, e sim, ao contrário, como único capaz de garantir a liberdade, ao 
conter os arbítrios dos poderes locais facciosos.106 Os regressistas defen-
diam também a importância do Conselho de Estado, do Poder Mode-
rador, da vitaliciedade dos senadores, dos títulos de nobreza e da 
aristocracia, enquanto pontos de equilíbrio e contrapesos necessários aos 
"elementos democráticos" (as eleições, as câmaras dos deputados e mu-
nicipais, as assembleias legislativas, o juizado de paz, o júri).107 Criticavam, 
tal como o jornal fluminense O Chronista, as concepções abrangentes 
de liberdade — "capa de quanto velhaco político, de quanto ambicioso 
tem existido" — e de igualdade — "novo disfarce da inveja, palavra sem 
sentido que tem feito revoluções".108 

Em oposição ao Regresso achavam-se os partidários do Progresso, que 
daria origem ao Partido Liberal. Segundo José Murilo de Carvalho, sua 
base social era formada por profissionais liberais de extração urbana (prin-
cipalmente advogados e jornalistas) e por grandes proprietários rurais, 
sobretudo de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.109 O grupo 
era integrado primordialmente por grande parte dos moderados que apoia-
ram as reformas (como Limpo de Abreu e Nicolau Vergueiro), por antigos 
exaltados (como Henriques de Rezende e o estreante na Câmara Teophilo 
Ottoni) e, curiosamente, por alguns caramurus (como Hollanda Cavalcanti 
e Antonio Carlos de Andrada). Defendiam a fidelidade aos ideais {mode-
rados) do movimento do 7 de abril, a autonomia provincial, a prevalência 
do Legislativo sobre o Executivo e a ausência ou restrição do Poder Mo-
derador. Se ordem era o lema principal dos regressistas, que receavam a 
anarquia, liberdade era o dos progressistas, que temiam o despotismo. 
Todavia, como observou com argúcia limar Mattos, era esse o ponto fraco 
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dos progressistas; em meio à situação caótica que parecia assolar o impé-
rio desde o início do período regencial, cada vez mais imputada ao exces-
so de liberdade, não conseguiam evitar que essa sua bandeira fosse atrelada 
ao princípio da ordem pregado por seus adversários, ao qual acabariam se 
vendo forçados a aderir para escapar à pecha de anarquistas, de inimigos 
da integridade nacional e mesmo de antimonarquistas.110 

Além de dar andamento às revisões das reformas, o governo regressista 
de Araújo Lima, com Vasconcellos à frente, logo revogou o polêmico 
decreto que restringia a liberdade de imprensa e empreendeu a criação, 
em 1837-1838, de instituições culturais ainda hoje existentes, destinadas 
a promover o ensino secundário, a memória nacional e a história pátria: 
o Imperial Colégio Pedro II, o Arquivo Público (atual Nacional) e, de 
iniciativa privada mas com apoio oficial, o Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro. Fatos mais controversos marcaram também a nova Re-
gência, como a retomada do ritual do beija-mão por Araújo Lima, na 
cerimônia do 13° aniversário do imperador; prática que, para a oposi-
ção, patenteava o caráter aristocrático do Regresso.111 Mas o principal 
problema continuava a ser a agitação rebelde nas províncias: além de não 
conseguir debelar a Cabanagem e a Revolução Farroupilha, o governo, 
tão logo iniciado, já se viu forçado a enfrentar duas novas revoltas, a Sabi-
nada e a Balaiada. Lidou com elas como o fizera Feijó, que fora tão com-
batido pela então oposição regressista: a repressão violenta, seguida de 
ofertas de negociação e anistia. Não escapou, assim, das mesmas críticas 
feitas outrora por seus partidários, sendo ora acusado de despótico, ora 
de fraco. Por conseguinte, viu-se também enredado na crise de autoridade 
que derrubara o governo transato e que acabou precipitando a queda do 
gabinete dirigido por Vasconcellos, em 16 de abril de 1839. 

O GOLPE DA MAIORIDADE 

A solução para a crise mais uma vez parecia passar pela derrubada da 
Regência. Desejosos de tomar o poder, mas em minoria no Parlamento, 
os progressistas começaram a articular um golpe para antecipar a maio-
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ridade do imperador, estabelecida pela Constituição em 18 anos. A idéia 
não era nova. Desde 1835, propostas de maioridade imperial vinham 
sendo apresentadas sem sucesso.112 Agora, porém, o panorama era mais 
favorável, beneficiado pelo próprio êxito do discurso regressista de re-
forço da ordem e do "elemento monárquico", contrastado com a inca-
pacidade dos sucessivos governos regenciais de debelar a anarquia. 
Aproveitando-se dessa situação, os progressistas fundaram, em 15 de abril 
de 1840, o Clube da Maioridade, ou Sociedade Promotora da Maioridade, 
em reunião na casa de José Martiniano de Alencar, que contou também 
com a presença de seus colegas Hollanda Cavalcanti, Antonio da Costa 
Ferreira e Francisco de Paula Cavalcanti, e dos deputados Antonio Carlos 
de Andrada (eleito presidente da entidade), seu irmão Martim Francis-
co, Carlos Peixoto de Alencar e José Mariano Cavalcanti. Logo aderiram, 
entre outros, os deputados Teophilo Ottoni, José Feliciano Pinto Coelho, 
Francisco Montezuma, Limpo de Abreu e Aureliano Coutinho, e os sena-
dores Ferreira de Mello, Francisco de Lima e Silva e Nicolau Vergueiro, 
além do então publicista José Antonio Marinho. 

No dia 13 de maio, Hollanda Cavalcanti, José de Alencar, Paula 
Cavalcanti, Ferreira de Mello, Costa Ferreira e Manoel de Mello e Sou-
za apresentaram dois projetos no Senado, que propunham, o primeiro, 
a pronta maioridade de d. Pedro II e, o segundo, a criação de um conse-
lho privado da coroa, com 10 membros. Os Anais do Senado registram a 
"Sensação" causada pelas propostas no plenário, assim como "o mais 
profundo silêncio" reinante quando colocadas em discussão uma sema-
na depois, a ponto de o presidente da Casa, marquês de Paranaguá, ser o 
único a tomar a palavra, em defesa da maioridade.113 A rejeição por dife-
rença de apenas dois votos (18 a 16), em Senado amplamente dominado 
pelos regressistas, indicava que a medida já caminhava a passos largos 
para ser aceita. Rumava-se rapidamente também para o quase consenso 
de que toda a mística e o prestígio que revestiam a monarquia, personi-
ficada na figura do imperador, eram essenciais para restabelecer a or-
dem que o Regresso tanto pregava. Sobre os que ainda resistiam pesava 
o embaraçoso labéu de inimigos da tão exaltada monarquia. 
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Os maioristas decidiram, então, ser mais ousados, buscando a aquies-
cência do próprio monarca. A avaliação que fizeram, segundo o teste-
munho de Teophilo Ottoni, era que "a medida só podia atingir o seu alvo 
se obtivéssemos previamente o acordo e a benevolência do imperador". 
Seria essa uma vontade que, naquela altura, ninguém ousaria contrariar, 
acima de qualquer argumento, até mesmo da Constituição. Ainda con-
forme Ottoni, os Andrada ficaram encarregados de fazer chegar a d. Pedro 
uma carta em que, secretamente, pediam sua concordância com a ação, 
uma iniciativa apresentada como "dos Andradas e seus amigos."114 A res-
posta afirmativa, comunicada por Bento Antonio Vahia115 e depois con-
firmada por escrito, deu o impulso que faltava ao movimento, que parecia 
já ter também apoio da opinião pública.116 

Em 20 de julho, Limpo de Abreu requereu, na Câmara, a formação 
de comissão para oferecer, com urgência, a medida mais conveniente de 
encaminhamento da maioridade. Rocha Galvão solicitou que essa fosse 
decretada por aclamação. Em seguida, Martim Francisco apresentou duas 
propostas, convidando o Senado a deliberar a respeito em sessão con-
junta e declarando já a maioridade. No dia seguinte, Antonio Carlos 
colocou em destaque outro projeto de maioridade, atropelando o pare-
cer daquela comissão (composta por Francisco Ramiro Coelho, Gonçalves 
Martins e Nunes Machado), que, em manobra protelatória, recomen-
dou que se convidasse o Senado a também formar comissão. Procurando 
ganhar tempo e, quiçá, tomar a frente do movimento, o regente pronti-
ficou-se, perante o imperador, a preparar a maioridade para 2 de dezem-
bro, quando o monarca completaria 15 anos. Além disso, no dia 22, 
reconduziu às pressas Vasconcellos ao Ministério do Império e determi-
nou o adiamento da Assembleia. Essas medidas, porém, provocaram forte 
indignação entre os deputados e senadores progressistas, que, reunidos 
no Senado, com apoio de batalhões da Guarda Nacional, do comandan-
te das Armas Francisco de Paula Vasconcellos e dos estudantes da Acade-
mia Militar, enviaram deputação mista (liderada por Antonio Carlos e 
Hollanda Cavalcanti) ao imperador, suplicando-lhe entrar logo no exer-
cício de suas atribuições. Indagado então pelo regente se queria assumir 
naquele momento ou em 2 de dezembro, d. Pedro teria respondido com 
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o famoso "quero já".117 Assim, em 23 de julho, a Regência era finalmen-
te dissolvida, dando início ao Segundo Reinado.118 

Um ano depois, em 18 de julho, realizou-se a pomposa cerimônia de 
sagração e coroação do jovem monarca, prolongando-se as festividades 
até o dia 24, com notável presença popular.119 Comemoração emblemá-
tica, tanto do novo tempo que se iniciava, como, por contraste, da ou-
trora celebrada Revolução do 7 de Abril. Transcorridos esses dez anos, o 
povo do Rio de Janeiro estava de novo nas ruas. Mas, diferente daquela 
época, em que entrara em cena para derrubar o imperante, não era mais 
o agente dos acontecimentos, figurando agora como mero espectador, a 
saudar a subida ao trono do filho daquele que, há não muito tempo, aju-
dara a depor. Neste ínterim, muita coisa mudou: de cidadão que lutava 
para se fazer soberano, o povo voltava serenamente à condição de súdi-
to, sob a proteção de um novo imperador. 

A HERANÇA REGENCIAL 

O período das regências constitui momento crucial do processo de cons-
trução da nação brasileira. Por sua pluralidade e ensaísmo, Marco Morei 
o definiu como um grande "laboratório" político e social, no qual as mais 
diversas e originais fórmulas políticas foram elaboradas e diferentes ex-
periências testadas, abarcando amplo leque de estratos sociais.120 O mo-
saico regencial não se reduz, portanto, a mera fase de transição, tampouco 
a uma aberração histórica anárquica, nem mesmo a simples "experiên-
cia republicana". A crise profunda, produzida primeiro pela oposição a 
d. Pedro I e depois na disputa pelo governo regencial, aliada à vacância 
do trono e à falta de unidade até então observada da elite política imperial, 
ensejou a formação de facções distintas, portadoras de diferentes proje-
tos. Possibilitou também a entrada em cena de novos atores políticos e 

;de camadas sociais até então excluídas de qualquer participação ativa. 

A edificação da nação, nesse momento, passava substancialmente pela 
|VÍa do espaço público, sendo marcada por autênticas "guerras de opiniões", 
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por "guerras de doutrinas".121 Se os acirrados antagonismos dificultavam 
a união dos habitantes do império em torno de um mesmo princípio 
político, não impediam a identificação desses indivíduos com a tão de-
cantada nação, pois, se as rivalidades expressavam os diferentes projetos 
nutridos por cada facção, acima deles havia, entretanto, um compromis-
so geral com essa pátria que, afinal de contas, todos almejavam cons-
truir. Nenhum desses grupos colocava essa meta verdadeiramente em 
questão; apenas divergiam em termos de seus ideais, pautando sempre 
sua ação exatamente no sentido de afirmar a nação brasileira, em nome 
da qual, aliás, justificavam seus projetos. Haja vista o principal argumento 
usado nessa defesa ser a "razão nacional". Até porque, reconheciam to-
dos a heterogeneidade da nação brasileira, de modo que as diferenças 
entre eles estavam na interpretação sobre a maneira acertada de lidar com 
tal realidade. Valores nacionais eram então afirmados e difundidos — 
como um "plebiscito diário", de que falava Renan122 —, por meio dos 
jornais e folhetos, que circulavam entre as diversas partes do império; 
da rede de associações, que mantinham estreito contato entre si, com-
partilhando notícias, idéias e sócios; das festividades cívicas, destinadas 
a construir uma memória nacional; e, até, das revoltas, que, não obstante 
suas formas violentas de contestação, não possuíam real intento separa-
tista e, ao fim e ao cabo, promoviam a exaltação da pátria e o sentimen-
to de compromisso com a nação. 

Matizando a habitual imagem negativa da Regência como período 
anômico e anômalo, que teria representado ameaça e empecilho à inte-
gridade nacional (visão cristalizada pela produção conservadora do Se-
gundo Reinado), tais atividades demonstram—por sua ação mobilizadora 
e enquanto lugares de exercício informal da cidadania — que foi esse 
então um dos eixos do longo e tortuoso processo de construção, de bai-
xo para cima, da nação brasileira. 

A rearticulação das forças políticas a partir de 1835, com a emergên-
cia do Regresso, resultou, contudo, em uma guinada nesse movimento. 
Malgrado a disputa com os progressistas, começava a se construir então 
— para se firmar efetivamente na década seguinte — o consenso em torno 
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da necessidade de reduzir a margem de conflitos no interior da elite polí-
tica, cada vez mais alarmada com a experiência anárquica regencial. Essa 
vivência e esse temor, transportados para a memória nacional, tiveram 
papel fundamental na relativa homogeneização ideológica da elite polí-
tica no Segundo Reinado, no estabelecimento do tempo saquarema e, 
enfim, nos rumos doravante seguidos pela política imperial. É esse novo 
pacto o principal responsável pelo recuo e esvaziamento do espaço pú-
blico — e das práticas de cidadania a ele associadas — desenvolvido na 
primeira metade da década de 1830 nas grandes cidades do império, ainda 
muito dependente dos impulsos gerados pelas facções em luta franca. A 
antecipação da maioridade de d. Pedro II e sua subida ao trono, com todo 
o peso da mística que envolvia a figura do imperador e a força da tradi-
ção monárquica, ajudaram a cimentar a recomposição da elite política e 
a definir, assim, um importante mecanismo regulador de conflitos, re-
forçado pelo sistema adotado de rotatividade periódica dos gabinetes 
entre liberais e conservadores. Somente mais de 30 anos depois é que 
aquela dinamização da esfera pública, verificada na Regência, será reto-
mada, com novas e velhas roupagens, no contexto da crescente crise 
política que se seguiu ao término da hegemonia saquarema e produziu 
novo racha no seio da elite dirigente, estendendo-se até o fim do império. 

A herança regencial afigura-se, ainda, tanto na promoção de novos 
quadros políticos — construtores da consolidação do Estado imperial —, 
como nas propostas legadas. Os caramurus, com sua idolatria aos prin-
cípios originais da Constituição de 1824 e à monarquia representativa 
centralizada, forneceram as bases do modelo político abraçado pelos 
conservadores. Os moderados, com suas medidas para reduzir os pode-
res concentrados nas mãos do governo central, inspiraram os liberais. E 
os exaltados tiveram várias de suas bandeiras resgatadas, após quase 
quatro décadas, pelo novo Partido Liberal, pelo Clube Radical e pelo 
Partido Republicano. 
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Balaiada e a insurreição de escravos no Maranhão, São Paulo, Ática, 1 9 8 3 ; Maria 
de Lourdes Mônaco Janoti, A Balaiada, São Paulo, Brasiliense, 1 9 8 7 ; Claudete 
Maria Miranda Dias, Balaios e bem-te-vis: a guerrilha sertaneja, Teresina, Funda-
ção Cultural Monsenhor Chaves, 1995 ; Paulo César Souza, A Sabinada: a revolta 
separatista da Bahia, 1837, São Paulo, Círculo do Livro, 1 9 8 7 ; Spencer Leitman, 
Raízes socioeconômicas da Guerra dos Farrapos: um capítulo da história do Brastl 
no século XIX, Rio de Janeiro, Graal, 1 9 7 9 ; Sandra Jatahy Pesavento et ai, A 
Revolução Farroupilha: história e interpretação, Porto Alegre, Mercado Aberto, 
1985 ; Manuel Correia de Andrade, A guerra dos cabanos, Rio de Janeiro, Con-
quista, 1965; Décio Freitas, Os guerrilheiros do imperador, Rio de Janeiro, Graal, 
1978 ; e Dirceu Lindoso, A utopia armada: rebeliões de pobres nas matas do Tom-
bo Real (1832-1850), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983 . 

14. Dessas revoltas, só as de Pernambuco foram mais estudadas: Manuel Correia de 
Andrade, Movimentos nativistas em Pernambuco, op. cit., capítulos IV e VI; Ma-
ria do Socorro Ferraz Barbosa, Liberais & liberais: guerras civis em Pernambuco 
no século XIX, Recife, Ed. Univ. UFPE, 1996 , capítulo IV; Marcus Joaquim Maciel 
de Carvalho, Hegemony and Rebellion in Pernambuco (Brazil), 1821-1835, Ur-
bana, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989 , sobretudo os capítulos 
5 e 6. Para as demais províncias há apenas alguns poucos trabalhos: sobre a revol-
ta cearense: João Alfredo de Sousa Montenegro, Ideologia e conflito no Nordesté 
rural (Pinto Madeira e a revolução de 1832 no Ceará), Rio de Janeiro, Tempo 
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Brasileiro, 1 9 7 6 ; sobre a sedição de Ouro Preto: Wlamir José da Silva, "Liberais 
e povo", op. cit., capítulo 7 ; sobre a Rebelião Cuiabana: Valmir Batista Corrêa, 
História e violência em Mato Grosso: 1817-1840, Campo Grande, Ed. Univ. Fed. 
Mato Grosso do Sul, 2 0 0 0 , parte II; sobre os movimentos da corte: Marcello 
Otávio Neri de Campos Basile, O império em construção..., op. cit., capítulos IX, 
X , XIII e XIV. 

15. Ver, a respeito, João José Reis, Rebelião escrava no Brasil: a história do levante 
dos malês (183S), São Paulo, Brasiliense, 1 9 8 6 ; Marcos Ferreira de Andrade, 
Rebeldia e resistência: as revoltas escravas na província de Minas Gerais (1831-
1840), dissertação de mestrado, Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, 1 9 9 6 ; e Flá-
vio dos Santos Gomes, Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de 
senzalas no Rio de Janeiro — Século XIX, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995, 
capítulo II. 

16. Gladys Sabina Ribeiro, A liberdade em construção: identidade nacional e confli-
tos antilusitanos no Primeiro Reinado, Rio de Janeiro, Relume Dumará/Faperj, 
2 0 0 2 . Sobre o problema antilusitano na corte, analisado a partir das disputas 
socioeconômicas e políticas relacionadas às atividades dos caixeiros, ver também 
Lenira Menezes Martinho, "Caixeiros e pés-descalços: conflitos e tensões em um 
meio urbano em desenvolvimento", in Lenira Menezes Martinho e Riva 
Gorenstein, Negociantes e caixeiros na sociedade da independência, Rio de Janei-
ro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes/Departamento Geral de 
Documentação e Informação Cultural/Divisão de Editoração, 1993 , parte 1, so-
bretudo o capítulo 4. 

17. Cf. João José Reis, A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil 
do século XIX, São Paulo, Cia. das Letras, 1991 . 

18. Hendrik Kraay, "Definindo nação e Estado: rituais cívicos na Bahia pós-indepen-
dência ( 1 8 2 3 - 1 8 5 0 ) " , Topoi: revista de História, n° 3, Rio de Janeiro, 7Letras, 
setembro de 2 0 0 1 ; idem, "Between Brazil and Bahia: celebrating Dois de Julho 
in nineteenth-century Salvador", Journal of Latin American Studies, n° 31 , 
Cambridge, Cambridge University Press, 1 9 9 9 ; idem, "Sete de Setembro: changing 
meanings of Independence celebrations in Rio de Janeiro, 1 8 2 3 - 1 8 6 4 " , mimeo; 
idem, "Nation, State and popular polities in Rio de Janeiro: civic rituais after 
Independence", mimeo; Carla Simone Chamon, Festejos imperiais: festas cívicas 
em Minas Gerais (1815-1845), Bragança Paulista, Ed. Univ. São Francisco, 2 0 0 2 , 
sobretudo o capítulo 3 ; Marcello Otávio Neri de Campos Basile, O império em 
construção..., op. cit., capítulo IV; idem, " O ruidoso nascimento de uma nação", 
Revista de História da Biblioteca Nacional, n° 3, Rio de Janeiro, Sociedade de 
Amigos da Biblioteca Nacional, 2 0 0 5 . 

19. "(. . .) seria difícil aperfeiçoar muito nossos conhecimentos de vários aspectos da 
história do período regencial. Por exemplo, o que resta saber do papel político da 
imprensa da corte daquela época? Da vida e das atividades públicas das principais 
figuras da política nacional? Das atividades políticas das lojas maçônicas? (...) 
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Temos à mão muitas histórias pormenorizadas, que esboçam os contornos políti-
cos das revoluções c sublevações provincianas." Rollie E. Poppino, "A Regência e 
a história do Brasil: um desafio aos historiadores", Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, v. 3 0 7 , Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Naci-
onal, 1976, p. 147. 

20. Joaquim Nabuco, Um estadista do império, 5 a ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 
1997 , v. 1, P . 52 . 

21 . John Armitage, História do Brasil desde o período da chegada da família de 
Bragança, em 1808, até a abdicação de D. Pedro I, em 1831, compilada à vista 
dos documentos públicos e outras fontes originais formando uma continuação 
da História do Brasil, de Southey, Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/Edusp, 
1 9 8 1 , p. 2 2 6 . 

22. Arnaldo Fazoli Filho, op. cit., p. 15. 
23 . Sobre o movimento do 7 de abril e as agitações que o precederam na corte, ver 

Marcello Otávio Neri de Campos Basile, Anarquistas, rusguentos e demagogos..., 
op. cit., Introdução. 

24. Alcir Lenharo, op. cit., capítulo 5, em especial p. 102-109 . 
25 . A elite política imperial compreendia, nos termos de José Murilo de Carvalho, o 

conjunto de indivíduos que ocupavam os altos cargos do Executivo e do Legislativo 
e eram responsáveis pela tomada de decisões da política nacional (deputados 
gerais, senadores, ministros e conselheiros de Estado). José Murilo de Carvalho, 
A construção da ordem: a elite política imperial, Brasília, Ed. UnB, 1981, capítu-
los 2, 6 e 7. 

26 . Luiz Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, Proclamaçâo dirigida pela 
reunião dos representantes da nação aos brasileiros, Rio de Janeiro, Typographia 
de T. B. Hunt e C , , 1831 , p. 1. Essa visão, imbuída também da idéia de revolu-
ção exemplarmente pacífica, sem derramamento de sangue, foi largamente di-
fundida em diversos outros panfletos e jornais da época. Ver, por exemplo, 
Silverio Cândido de Faria, Breve historia dos felizes accontecimentos políticos 
no Rio de Janeiro em os sempre memoráveis dias 6 e 7 de abril de 1831, Rio de 
Janeiro, Typographia de Thomaz B. Hunt e C., 1 8 3 1 ; Antonio Borjes da Fonse-
ca, Compatriotas [Proclamaçâo de A. Borges da Fonseca redator do Republico, 
concitando o povo à calma depois da abdicação de D. Pedro 1], Rio de Janeiro, 
Typographia da Astréa, 1 8 3 1 ; Anônimo, Hymno offerecido á briosa nação bra-
sileira por occasião do dia 7 de Abril de 1831, Rio de Janeiro, Typographia de 
Thomas B. Hunt e C., s/d.; Francisco de Paula Brito, Hymno ao memorável dia 
7 d'Abril de 1831, Rio de Janeiro, Typographia d'E. Seignot-Plancher, 1 8 3 1 ; 
Aurora Fluminense, n° 4 6 9 , 8 de abril de 1831 , e n° 4 7 0 , 11 de abril de 1 8 3 1 ; 
Nova Luz Brasileira, n° 131 , 15 de abril de 1 8 3 1 ; e O Tribuno do Povo, n° 2 7 , 
14 de abril de 1831 , e n° 31 , 9 de maio de 1831 . 

27 . Theophilo Benedicto Ottoni, "Circular dedicada aos srs. eleitores de senado-
res...", op. cit., p. 2 0 9 . 
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28 . O antagonismo entre as facções não impedia, contudo, a formação de alianças 
casuais e estratégicas, como a ensaiada entre os caramurus e parte dos exaltados 
em 1832 e 1833 , chamada por Evaristo da Veiga de "liga de matérias repugnan-
tes", soldada por "vergonhosa aberração das leis morais" (Aurora Fluminense, n° 
834 , 28 de outubro de 1833) ; ou a firmada entre os moderados e outra ala dos 
exaltados em 1833 e 1834, em prol do ato adicional. 

29 . Para o conceito de esfera pública, ver Jürgen Habermas, Mudança estrutural da 
esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984 , p. 4 2 . Para a aplicação crítica do conceito à 
corte, cf. Marco Morei, .As transformações..., op. cit.-, Lúcia Maria Bastos Pereira 
das Neves, Corcundas e constitucionais: a cultura política da independência (1820-
1822), Rio de Janeiro, Revan/Faperj, 2 0 0 3 , capítulo 3; e Marcello Otávio Neri 
de Campos Basile, Anarquistas..., op. cit., capítulo VIII. 

30 . Francisco de Paula Ferreira de Rezende, Minhas recordações, 2 a ed., Belo Hori-
zonte/São Paulo, Itatiaia/Edusp, 1988 , p. 5 3 - 5 4 . 

31. Os viajantes ingleses Robert Walsh e John Armitage ficaram impressionados com 
o grande concurso de pessoas, "às vezes da mais humilde condição social", nas 
sessões parlamentares daqueles tempos e com o grau de envolvimento e interesse 
do público. Robert Walsh, Notícias do Brasil (1828-1829), v. 2 , Belo Horizonte/ 
São Paulo, Itatiaia/Edusp, 1984 , p. 1 9 2 - 1 9 3 ; e John Armitage, op. cit., p. 2 0 7 
(citação). Além das galerias lotadas, as atas das sessões registram vários pequenos 
tumultos provocados pela platéia. Gritos, discussões, ofensas, batidas de pés e até 
escarradas e moedas atiradas sobre os parlamentares não raramente interrompi-
am os trabalhos e suscitavam reações indignadas; chegou-se a recorrer à retirada 
forçada dos espectadores, ao emprego de dois fiscais de galeria e à elaboração de 
um edital que determinava silêncio absoluto da platéia, proibindo qualquer ma-
nifestação de aprovação ou desaprovação durante as sessões, vedava a entrada de 
indivíduos armados ou portando bengala, obrigava o uso de casaca ou sobrecasaca 
e ordenava a distribuição de senhas (limitadas em 200) . Cf. Annaes do Parlamen-
to Braztleiro — Camara dos Srs. Deputados, Sessão de 1832, coligidos por Anto-
nio Pereira Pinto, Rio de Janeiro, Tvpographia de H. J. Pinto, 1879 , t. 1, p. 8, 9 
e 115; t. 2 , p. 4 4 (edital), 4 5 , 4 6 , 48 e 5 8 , por exemplo. 

32. A representação provincial era a seguinte: Minas Gerais, vinte deputados; Bahia, 
treze; Pernambuco, treze; São Paulo, nove; Rio de Janeiro, oito; Ceará, oito; 
Paraíba do Norte, cinco; Alagoas, cinco; Maranhão, quatro; Pará, três; São Pedro 
do Rio Grande do Sul, três; Sergipe, dois; Goiás, dois; Piauí, Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo, Mato Grosso e Santa Catarina, um em cada província. 

33. O Rio de Janeiro ganhou mais dois deputados, passando para dez, ao passo que 
Bahia e Piauí foram contemplados cada qual com um, aumentando suas bancadas 
para catorze e dois deputados, respectivamente. 

34. Eis a representação provincial: Minas Gerais, dez senadores; Bahia, seis; Per-
nambuco, seis; Rio de Janeiro, quatro; São Paulo, quatro; Ceará, quatro; Paraíba 
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do Norte, dois; Alagoas, dois; Maranhão, dois; Pará, São Pedro do Rio Grande do 
Sul, Sergipe, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso e 
Santa Catarina, um para cada província. A 5 0 a vaga originalmente pertencia à 
província Cisplatina, que se desmembrou do Brasil em 1828 , passando a consti-
tuir a Banda Oriental do Uruguai. 

35 . Cf. Affonso de Escragnolle Taunay, O Senado do império, 2 a ed., Brasília, Senado 
Federal/Ed. UnB, 1978, p. 60. Ao longo do Primeiro Reinado foram nomeados 
5 7 senadores e, durante o Segundo Reinado, 154. 

36 . O jornal avaliava que, na nova legislatura, havia 66 moderados contra 34 exalta-
dos, retrógrados e indivíduos de opinião desconhecida ou vacilante. Aurora 
Fluminense, n° 801 , 2 de agosto de 1833. 

37 . Jeffrey Needell (op. cit., p. 2 9 9 - 3 0 0 ) calcula que, em 1837 , entre 6 0 e 80 depu-
tados de fato participavam das votações; deles, de 25 a 30 (de um terço à metade) 
seriam claramente regressistas, os quais precisariam mobilizar apenas de seis a 
doze outros deputados para assegurar vitória nas decisões. 

38. Dados acerca do número de jornais publicados no período, quando existentes, 
são ainda muito precários. Para o centro onde essa produção era mais prolixa, a 
corte, Marcello e Cybelle Ipanema estimam que os periódicos em circulação mais 
do que duplicaram em 1831 , saltando de 5 2 no ano anterior (o máximo chegado 
até então) para 114 ; número que se manteve em 1832 , e se elevou em 1833 para 
157. A partir daí, a tendência é de declínio, caindo para 81 jornais em 1834 , 80 
em 1 8 3 5 , 69 em 1836, 65 em 1837 , 6 0 em 1838 , 5 9 em 1839 e 65 em 1840. 
Marcello Ipanema e Cybelle Ipanema, "Imprensa na Regência: observações esta-
tísticas e de opinião pública", Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro, v. 3 0 7 , Rio de Janeiro, Departamenro de Imprensa Nacional, 1976 , p. 94. 
Entre 1831 e 1833 havia pelo menos 14 tipografias na cidade, o dobro das exis-
tentes em 1829. Laurence Hallewell, O livro no Brasil (sua história), São Paulo, T. 
A. Queiroz/Edusp, 1985 , p. 47 . 

39. Manuel Duarte Moreira de Azevedo, "Sociedades fundadas no Brazil...", op. cit., 
p. 2 9 4 - 3 2 1 . 

40 . Ver, a respeito, Marco Morei, As transformações dos espaços públicos..., op. cit., 
p. 2 6 1 - 2 9 6 . 

41 . A posição cautelosa então assumida pela maçonaria é indicada no manifesto da 
Grande Oriente do Brasil de 5 de dezembro de 1831 , em que declarava dedicar-
se doravante aos assuntos referentes exclusivamente aos ritos e princípios univer-
sais maçônicos, prometendo não se imiscuir em questões político-partidirias. Isso 
a despeito da escolha para grão-mestre do prócer caramuru e tutor de d. Pedro II, 
José Bonifácio, e do senador moderado Nicolau Vergueiro para o mesmo cargo 
de outra loja, aparentemente dissidente, a Grande Oriente Nacional Brasileiro. 
Cf. Alexandre Mansur Barata, Luzes e sombras: a ação da maçonaria brasileira 
(1870-1910), Campinas, Ed. Unicamp/Centro de Memória/Unicamp, s/d., p. 65 
e 66 . Todavia, Marco Morei (As transformações dos espaços públicos..., op. cit., 
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p. 2 4 0 - 2 6 0 ) demonstra que não só esses, mas também outros círculos maçônicos 
surgidos nessa época estavam atrelados às questões políticas, apresentando ten-
dências partidárias distintas. 

42 . Conforme assinalou a Nova Luz Brasileira (n° 145, 8 de junho de 1831 , e 168, 8 
de setembro de 1831) , "Deve o Gênero Humano às Sociedades Secretas incalcu-
láveis benefícios (...) Nos Países porém como é o nosso, em que o Código Crime 
permite publicar pela Imprensa os Direitos do Homem, julgamos que deve aca-
bar o tempo das Sociedades Secretas, para começar uma nova era de Sociedades 
Patrióticas, Científicas, Filantrópicas e Literárias, e de proteção à indústria". O 
jornal incentivava a população a "adotar desde já o indispensável uso de formar 
liberais Sociedades Patrióticas, que se unam para obrar a bem deste ou daquele 
objeto que for conveniente à Liberdade do Povo". 

43 . Sobre a organização, composição e atuação dessas associações, ver a bibliografia 
indicada na nota 9. Dependendo da província, as sociedades vinculadas às fac-
ções políticas locais por vezes adotavam outros nomes. 

44 . Havia também datas regionais ou locais, como o célebre 2 de julho, na Bahia, em 
comemoração à adesão oficial desta província, em 1823 , à independência do 
Brasil. 

45 . Sobre as festas cívicas regenciais, ver a bibliografia indicada na nota 18. 
46 . Ver a respeito desses movimentos as obras indicadas na nota 14. 
47 . Sobre a Cabanada, ver as obras citadas de Manuel Correia de Andrade (.4 guerra 

dos cabanos), Décio Freitas, Dirceu Lindoso e Marcus Carvalho. 
48 . Sobre esses movimentos, ver a bibliografia assinalada na nota 13. 
49 . Ver a bibliografia citada na nota 15 sobre esses movimentos. 
50 . Artnaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1831 , t. 

1, p. 9, 19, 4 1 - 4 6 , 9 7 - 1 0 9 , 115 e 1 6 0 - 1 6 7 . 
51 . Cf. Thomas Flory, El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial, 1808-1871: 

control social y estabilidad política en el nuevo Estado, Cidade do México, Fondo 
de Cultura Econômica, 1 9 8 6 , capítulo IV. 

52 . Era o caso dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, dos desembargadores 
dos tribunais da Relação, dos juizes de direito das comarcas e dos juizes munici-
pais e de órfãos, o que possibilitava ao imperador — que ainda os podia suspen-
der — controlar as funções da Justiça até mesmo no nível local. Sobre a burocracia 
judiciária do império, cf. José Murilo de Carvalho, A construção da ordem..., op. 
cit., p. 1 1 8 - 1 2 0 e 136. 

53 . Aurora Fluminense, n ° 4 7 3 , 1 5 de abril de 1 8 3 1 . Por outro lado, no n ° 5 5 8 , de 18 
de novembro de 1831 , o jornal alertava para o perigo representado pelos exérci-
tos permanentes, "instrumentos ora de despotismo ora de anarquia". 

54 . Essa prerrogativa, ao possibilitar a ascensão ao oficialato de negros e mulatos 
(que formavam o grosso dos alistados), fazia da Guarda Nacional, na opinião de 
Jeanne Berrance de Castro, uma "organização democrática", um "instrumento 
de mudança social pelo igualitarismo", constituindo-se, portanto, em uma "for-
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ma de reivindicação e luta" para a integração social daqueles indivíduos. Todavia, 
Edmilson Rodrigues, Francisco Falcon e Margarida Neves ressaltam que, na prá-
tica, o preconceito racial e a política de apadrinhamento dificultavam a eleição 
dos homens "de cor" : "esse pretenso princípio de igualdade, viciado em sua ori-
gem porque aplicado em uma sociedade essencialmente desigual, terá que ser 
redimensionado, transformando-se na prática numa forma de reafirmar o poder 
local: (...) as eleições reproduzem no interior da guarda a hierarquia existente na 
sociedade, balizada fundamentalmente pela propriedade". Jeanne Berrance de 
Castro, .4 milícia cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850, São Paulo/Brasília, 
Cia. Editora Nacional/Instituto Nacional do Livro, 1977 , p . 141, 2 3 8 e 2 3 9 ; 
Antonio Edmilson Martins Rodrigues, Francisco José Calazans Falcon e Margarida 
de Souza Neves, A Guarda Nacional no Rio de Janeiro: 1831-1918, Rio de Janei-
ro, PUC-Rio/Di visão de Intercâmbio e Edições, 1 9 8 1 , p. 79 . De qualquer for-
ma, o mecanismo eleitoral logo provocou protestos entre aqueles que temiam 
ser derrotados por indivíduos de condição social inferior, ficando a eles subor-
dinados na corporação. Contudo, a prerrogativa dada pelo ato adicional às 
assembléias legislativas de nomear funcionários públicos municipais e provinciais 
foi por elas aproveitada para substituir as eleições na Guarda pela nomeação 
provincial, permitindo que os poderes locais passassem a ter grande ingerência 
sobre a instituição. Discriminações também ocorreram no serviço ativo e na 
reserva, visto que, sobretudo a partir do decreto de 25 de outubro de 1832 , 
esta última passou a constituir privilégio quase que exclusivo dos milicianos 
mais favorecidos socialmente. 

55 . Fernando Uricoechea, O minotauro imperial: a burocratização do Estado 
patrimonial brasileiro no século XIX, Rio de Janeiro/São Paulo, Difel, 1978 , capí-
tulos rv-vii. 

56 . Segundo John Schulz, entre os 4 4 generais que atuaram no exército imperial em 
1 8 3 0 e 1831, havia 26 portugueses, um inglês, um francês e apenas 16 brasilei-
ros. John Schulz, O Exército na política: origens da intervenção militar, 1850-
1894, São Paulo, Edusp, 1994 , p. 24 -26 . Sobre as tropas estrangeiras e o motim, 
cf. Ruth Maria Kato, Revoltas de rua: o Rio de Janeiro em três momentos (1821-
1828-1831), dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, IFCS/UFRJ, 1 9 8 8 , capítu-
lo III, p. 110-137 . 

57. Cf. Adriana Barreto de Souza, O Exército na consolidação do império: um estudo 
histórico sobre a política militar conservadora, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 
1999 , p. 4 1 - 5 6 . 

58. Thomas H. Holloway, Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa 
cidade do século XIX, Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1997 , p. 75 . 

59. Para se ter idéia da importância militar e política da família Lima e Silva, sobretu-
do após a abdicação, basta lembrar que o chefe do clã, Francisco, que pouco antes 
já era comandante das Armas da corte e província do Rio de Janeiro, passou a ser 
presidente da Regência Trina Provisória e foi o único membro desta a estar na 
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Regência Trina Permanente; um de seus irmãos, Manoel da Fonseca, que coman-
dava o batalhão do imperador, tornou-se então ministro da Guerra; e o terceiro dos 
irmãos, José Joaquim, deixou de ser ajudante de campo do imperador para assu-
mir o comando das Armas deixado por Francisco. Além de o filho deste, o então 
major Luís Alves (futuro duque de Caxias), ter-se tornado subcomandante do 
Batalhão de Oficiais-Soldados Voluntários da Pátria e, logo depois, comandante 
do Corpo de Guardas Municipais Permanentes da corte. 

60. Reproduzia-se no interior das forças armadas a mesma divisão tripartite da polí-
tica regencial, a ponto de haver na corte, em 1833, três efêmeros jornais que 
diziam representar a classe militar, vinculados um aos exaltados, outro aos 
caramurus e o terceiro aos moderados: O Soldado Afflicto, O Militar no Rio de 
Janeiro e O Cidadão Soldado. Em 1836, surgiu, ainda, O Guarda Nacional, folha 
dedicada a tratar dos problemas daquela milícia. 

6 1 . 0 Sete d'Abril, n° 62, 30 de julho de 1833. 
62. Thomas Flory, op. cit., segunda parte. 
63. Passaram eles a julgar ações de maior vulto, a prender criminosos procurados 

pela Justiça fora de sua jurisdição, a efetuar formação de culpa e pronúncia dos 
acusados, a indicar os inspetores de quarteirão à Câmara Municipal e a confeccio-
nar, junto com os párocos locais e o presidente da municipalidade, a lista dos 
jurados. 

64. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1831, t. 
l , p . 13. 

65. Cf. Marcello Otávio Neri de Campos Basile, O império em construção..., op. cit., 
p. 59-68 , 211 -215 e 344-346 . A mesma postura dúbia tinha a imprensa modera-
da mineira; ver Wlamir Silva, op. cit., p. 220-254 . 

66. Paulo Pereira de Castro, "A experiência republicana, 1831-1840" , op. cit., p. 25. 
67. A Aurora Fluminense confessava que, ao aprovar as reformas, a Assembleia "tirou 

aos facciosos um grande pretexto", pois elas eram o "estandarte da Exageração, e 
o mais formidável pretexto de seus excessos. A Moderação lançou mão dele. 
Reduziu estas exigências às formas ao menos acerbas e tratou de realizar o que 
havia de racionável e mesmo de vantajoso". E, em longo e revelador retrospecto, 
explicou os motivos da mudança de opinião: "Quando em 1830 apareceram no 
Rio de Janeiro as primeiras idéias de se reformar a Constituição no sentido fede-
rativo, sabe-se que a nossa opinião foi contrária a tal mudança. Julgávamos que 
não podia haver utilidade em altcrar-se uma Constituição, aonde, embora se lhe 
notem defeitos, estão consagradas todas as garantias, todos os princípios liberais 
(...) não podíamos com certeza atribuir os nossos sofrimentos à Constituição, 
mas sim à sua inobservância; acreditávamos também que era prova de uma volu-
bilidade perigosa alterarmos desde logo e sem profundo conhecimento de causa 
a base de nossas leis (...) Receávamos ainda e mais que tudo, o choque dos inte-
resses e das opiniões, a aceleração do movimento revolucionário (...) Porém as 
idéias favoráveis à reforma foram todos os dias ganhando corpo, principalmente 
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nas províncias (...) O projeto das reformas saiu finalmente do seio da Câmara dos 
Deputados, com uma amplitude sem dúvida notável (...) Tapava-se a boca por 
este lado aos partidos descontentes e dava-se tempo à razão pública para livre-
mente desenvolver-se, avaliar sem o impulso do entusiasmo o que era mais útil, e 
adotar das reformas só a parte que parecesse indispensável (...) É, quanto a nós, o 
único meio de se tirar às facções uma arma poderosa" (n° 543 , 14 de outubro de 
1831, n° 1 .085, 19 de agosto de 1835 , e n° 639 , 8 de junho de 1832) . 

68. A resistência dos moderados a Andrada remonta à abdicação, quando a Câmara 
só acatou a nomeação feita por d. Pedro I após estabelecer as atribuições do tutor. 
Nos meses seguintes, porém, o alinhamento cada vez mais evidente de Bonifácio 
com os caramurus — sobretudo após a sedição de 17 de abril de 1832 — deflagrou 
a hostilidade de moderados e exaltados. Feijó, em seu relatório ministerial de 10 
de maio desse ano, acusou o tutor de conivente com os rebeldes ou inepto na 
guarda de seus pupilos, o que, em junho, suscitou a aprovação pela Câmara de 
um parecer que recomendava a substituição de Bonifácio. Em 26 de julho, toda-
via, o Senado rejeitou a medida, por apenas um voto de diferença. O intento 
moderado só foi alcançado, por decreto regencial, em 14 de dezembro de 1833, 
logo após a ocorrência de distúrbios anticaramurus na corte e a descoberta de 
outra conspiração envolvendo criados da Quinta ligados a Bonifácio. O novo 
tutor nomeado foi o marquês de Itanhaem, membro da Sociedade Defensora. 

69. A íntegra do projeto — impresso na tipografia do Pregoeiro Constitucional, jor-
nal de Ferreira de Mello — acha-se em Octavio Tarquinio de Souza, História dos 
fundadores do império do Brasil, v. 8, op. citp. 2 1 7 - 2 5 2 . 

70. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1832 , t. 
2, p. 127-129 . 

71 . Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Senadores. Sessão de 1832, 
Rio de Janeiro, Typographia Mercantil, 1874 , t. 3, p. 156-157 . 

72. Cf. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1834, 
t. 1, p. 104-106 , 152-153 e 1 6 6 - 2 0 6 ; t. 2, p. 5 - 1 2 9 , 1 6 1 - 1 6 7 e 2 0 0 - 2 0 3 . 

73. A distribuição fiscal permaneceu, contudo, afetada pela lei de 24 de outubro de 
1832, que discriminou as rendas públicas em gerais e as provinciais. As primeiras 
incluíam os impostos alfandegários (principal fonte fiscal) e as chamadas rendas 
internas (dízimos sobre açúcar, algodão, café, tabaco, gado, couro e aguardente; 
direito de 2 5 % sobre ouro; sisa da venda de bens de raiz; porte de correio), 
restando às províncias impostos de menor rentabilidade. Enquanto os rendimen-
tos gerais foram orçados, por essa lei, em 11 mil contos de réis, os provinciais 
totalizaram apenas 2 . 3 8 6 contos. O controle dos rendimentos provinciais pelo 
governo central completava-se com o dispositivo da lei que estabelecia auxílio 
financeiro para as províncias cujas rendas não suprissem as suas despesas, sendo 
os subsídios provenientes da própria receita geral das respectivas províncias. Cf. 
Maria de Lourdes Viana Lyra, Centralisation, système fiscal et autonomie 
provinciale dans I'Empire brésilien: la province de Pernambuco, 1808-1835, tese 
de doutorado, Paris, Université de Paris X , Nanterre, 1985-
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74. Expressão usual na época, consagrada na historiografia pelo artigo de Paulo Pe-
reira de Castro, op. cit. 

75. Durante os debates, Ernesto Ferreira França declarou que "rejeitava como anticons-
titucional, como anti-reformista e como antibrasileira toda idéia de restringir as 
atribuições dos conselhos gerais, ora convertidos em assembléias legislativas". 
Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1834 , t. 
2, p. 17. Parece, todavia, que o ato de protesto não foi bem compreendido ou 
aceito pelos eleitores adeptos dos exaltados, até porque, involuntariamente, co-
locava aqueles representantes do mesmo lado dos adversários caramurus-. ne-
nhum dos Ferreira França — incluído o patriarca Antonio, deputado desde a 
Constituinte — foi reeleito para a legislatura seguinte; Henriques de Rezende só 
assumiu vaga como suplente, e Lino Coutinho faleceu em julho de 1836 . 

76. Manuel de Oliveira Lima, O império brasileiro (1822-1889), 2 a ed., Brasília, Ed. 
UnB, 1986, p. 24. 

77. Nesse caso, as folhas exaltadas utilizavam vários recursos para driblar a proibi-
ção, denotando formas diversas de apoiar a república, como jogar com a acepção 
ambígua do termo, aplicando-o ora no sentido clássico do direito romano — 
como coisa pública (res publica), como qualquer tipo de governo pautado pelo 
interesse público e pelo bem comum —, ora no sentido estrito de um regime 
peculiar de governo — no qual o mandatário é eleito e governa temporariamente, 
bem como a transcrição de artigos de outros jornais adeptos da república, para 
escapar à responsabilidade penal; a citação de autores estrangeiros republicanos, 
como argumento de autoridade; a crítica aos rituais e princípios monárquicos 
(vitaliciedade, hereditariedade, legitimidade, prestígio e privilégios aristocráti-
cos); a incompatibilidade entre América e monarquia, paralelamente à afirmação 
de uma identidade americana ou ideal de americanidade, influenciado por Paine; 
a visão teleológica da monarquia como estágio primitivo em uma escala de progres-
so na qual a república seria o ápice; e a apologia dos Estados Unidos, da antiga 
Roma republicana e até mesmo da Revolução Francesa. Ver, a respeito, Marcello 
Otávio Neri de Campos Basile, O império em construção..., op. cit., p. 2 0 1 - 2 1 0 ; 
e Silvia Carla Pereira de Brito Fonseca, op. cit., em especial os capítulos 2 e 3. 

78 . Tratava-se de uma "monarquia democrática" que, além de constitucional, repre-
sentativa e federalista, seria não hereditária e eletiva. Nova Luz Brasileira, n° 
152, 9 de julho de 1831. O texto critica a monarquia e exalta a república. 

79. Nova Luz Brasileira, n° 174, 2 4 de setembro de 1831 (e também os n w 176, 2 9 de 
setembro de 1831 , e 178 , 6 de outubro de 1 8 3 1 ) . Para posições semelhantes 
de outros jornais exaltados da corte e de Pernambuco, ver os trabalhos citados na 
penúltima nota. 

80. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1831 , t. 
1, p. 159. 

81. Henriques de Rezende e o trio Ferreira França disseram que o projeto não era 
anticonstitucional, pois a Constituição não fazia exceção de nenhum de seus arti-
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gos quanto a reformas, podendo-se propor a república ou até o governo absolu-
to. Logo, porém, ergueram a voz opositores, como Francisco Ramiro Coelho, 
que acusou o projeto de implicar a "subversão da ordem pública"; Carneiro Leão, 
que sensibilizou os colegas ao dizer que era "pouco generoso apresentar-se este 
projeto na época da menoridade do menino"; e Rodrigues Torres, que, entre 
vários "apoiados", afirmou que o presidente nem sequer deveria ter consentido 
tal debate, cumprindo agora encerrá-lo, e que "todos estão na firme resolução de 
manter ileso o governo monárquico representativo". Quando Araújo Lima pediu 
que se levantassem os que eram contra a discussão do projeto, ergueram-se 4 4 
deputados, permanecendo sentados 33 (número até bastante considerável, mas 
que não indicava, necessariamente, os que eram favoráveis à proposta, e sim 
apenas ao debate, ou, quando muito, os que, a princípio, não viam inconstitucio-
nalidade na matéria). Embora a votação tenha sido nominal, conforme sugerido 
por Barboza Cordeiro, os Anais não discriminam os nomes dos votantes. Annaes 
do Parlamento Brazileiro — Câmara dos Srs. Deputados, op. cit., 1835 , t. 1, p. 78 
(primeira e segunda citações) e 79 . 

82 . Pelo projeto, os dois países "serão federados para mutuamente se defenderem 
contra pretensões externas, e se auxiliarem no desenvolvimento da propriedade 
interna de ambas as nações"; cada país teria representantes na Assembleia Nacional 
do outro; os cidadãos de uma nação gozariam na outra dos mesmos direitos que 
os naturais desta; entre ambos haveria livre circulação de mercadorias, isentas de 
impostos; as forças militares nacionais estariam à disposição para defesa recípro-
ca; as causas judiciais entre súditos dos dois países seriam resolvidas por árbitros 
ou jurados nomeados pelas partes; haveria auxílio mútuo para compartilhamento 
de instituições, ofícios e produções; e as duas nações iriam colaborar para a "con-
servação e perfeição da forma nacional de governo, em todas as calamidades que 
se oponham a seu melhoramento físico ou moral". Annaes do Parlamento Brazileiro 
— Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1834 , t. 2, p. 2 4 1 . 

83 . Defendida por periódicos exaltados, imbuídos de forte anticlericalismo e rejeição 
ao ultramontanismo, tal reforma religiosa — que incluía a liberdade de culto — 
chegou ao Parlamento por meio de dois projetos de Antonio Ferreira França 
(sessões de 3 de junho de 1831 e 8 de junho de 1833) e de outros dois do depu-
tado moderado, aliado de Feijó, Estevão Raphael de Carvalho (em 6 de junho de 
1835 e 9 de julho de 1836) . Foram todos logo rechaçados, consoante os argu-
mentos de Araújo Lima, que manifestou sua "oposição e indignação ao ver que se 
está tratando dos objetos os mais sagrados, quais a religião e a constituição, por 
semelhante modo"; para ele, tal projeto "nunca devia aparecer", devendo-se ter 
mais respeito à religião, "se não quer que recaia sobre esta câmara o labéu de 
ateísmo". Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. 
cit., 1 8 3 1 , 1 . 1 , p. 123 ; 1833, t. 1, p. 238 , e t. 2, p. 9 4 ; 1 8 3 5 , 1 . 1 , p. 154 (citação) 
e 155 ; e 1836, t. 2, p. 55 . Sobre as propostas da imprensa exaltada a esse respei-
to, cf. Marcello Otávio Neri de Campos Basile, O império em construção..., op. 
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cit., p. 2 1 6 - 2 1 8 . A Regência Feijó foi marcada por diversos atritos com a Igreja, 
como sua recusa em ser nomeado bispo de Mariana, a contratação de pastores 
luteranos para catequese indígena, acusações de desrespeito ao celibato clerical e 
de pretender federalizar a Igreja, e o veto ao aumento da côngrua. 

84. Afora eventuais debates circunscritos à questão do tráfico negreiro, proibido pela 
lei de 7 de novembro de 1831, vários projetos emancipacionistas surgiram na 
Câmara. Novamente, as iniciativas partiram, quase sempre, de Antonio Ferreira 
França. A maioria propunha uma lei do ventre-livre, a exemplo do que pleitea-
vam algumas publicações exaltadas. E o caso dos projetos apresentados ern 8 de 
junho de 1833, 16 de maio de 1835, 6 de junho do mesmo ano (esse restrito aos 
pardos), 7 de maio de 1836 e 15 de julho de 1837 (os três últimos com cláusulas 
de tutela). Nenhum deles sequer entrou em discussão, não sendo julgado objeto 
de deliberação, assim como outro no mesmo sentido proposto por Barboza Cor-
deiro, em 27 de junho de 1835; e mais um de Antonio França, destinado a libertar 
não futuros escravos, e sim todos os pardos nascidos e residentes no Brasil. Não 
faltaram ainda projetos — também sumariamente rejeitados — que pretendiam 
acabar em breve com a escravidão, como os apresentados em 7 de maio e em 6 de 
junho de 1835, respectivamente por Cornelio França e por seu pai, Antonio, que 
propunham a fixação de prazo para tal medida, bem como outro, também deste 
último deputado, que estabelecia 2 5 anos de prazo. Annaes do Parlamento Bra-
zileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1833 , t. 1, p. 2 3 4 ; 1835, t. 1, p. 
2 2 - 2 3 , 58 , 78 , 154, 155-156 e 2 1 6 ; 1836, t. 1, p. 24 ; 1837, t. 2, p. 112. Para as 
críticas e propostas da imprensa exaltada sobre a escravidão, cf. Marcello Otávio 
Neri de Campos Basile, O império em construção..., op. cit., p. 175-180 . 

85. Trata-se do chamado "Plano do Grande Fateusim Nacional", proposto pela Nova 
Luz Brasileira logo após a abdicação. Previa, de um lado, o arrendamento das 
terras devolutas, por prazo renovável de 3 0 anos, pagando o lavrador um único 
imposto ao governo e assim ficando isento de qualquer tributo particular; de 
outro, para viabilizar e efetivar a reforma, a confecção de mapas geodésicos, a 
partir da medição, demarcação e cadastramento de todas as terras, acompanhado 
de inventário dos bens de cada agricultor e de recenseamento geral. Além disso, 
visando a uma justa distribuição de terras, cada indivíduo só possuiria as terras de 
que realmente necessitasse para sua subsistência e que pudesse efetivamente cul-
tivar. A reforma abarcaria não só as terras públicas devolutas e as que fossem 
desde então adquiridas, como também as propriedades privadas apropriadas 
indevidamente. Assim, abria exceção para as terras já compradas em dinheiro, 
que estivessem legalmente possuídas e de acordo com as especificações contidas 
no livro IV das Ordenações Filipinas (legislação colonial sobre sesmarias, abolida 
desde 1822, que já determinava o cultivo efetivo das terras concedidas, sob risco 
de confisco, e sua medição e demarcação judicial). O objetivo do plano era abolir 
ou atenuar as imensas desigualdades sociais, permitindo melhores condições de 
vida aos pobres, e pôr fim ao "disfarçado feudalismo brasileiro" e aos privilégios 
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c poderes da "malvada aristocracia liberal"', com o Fateusim Nacional, " o pobre 
não é escravo dos ricos: não paga o pobre dois tributos, um para o rico viver 
vadiando, e outro para o Rei nos ir espezinhando". Nova Luz Brasileira, no s 142, 
24 de maio de 1831, e 174, 24 de setembro de 1831. Não vigorava então no 
império legislação que regulamentasse o acesso à terra ou sua legitimação, pro-
blema só resolvido com a Lei de Terras de 1850 (que, embora representasse ura 
avanço, em face da caótica situação fundiária, ia de encontro à proposta exalta-
da, ao legitimar as antigas sesmarias e posses, e ao estabelecer o acesso à terra 
somente por meio de compra, à vista e sob altos preços). Ver, de Marcello Otávio 
Neri de Campos Basile, "A reforma agrária cidadã: o Plano do Grande Fateusim 
Nacional", Estudos de sociedade e agricultura, n° 10, Rio de Janeiro, Curso de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade/Instituto de Ciên-
cias Humanas e Sociais/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, abril de 
1998 ; e O império em construção..., op. cit., p. 191-198 . 

86 . O Filho da Terra, n° 6, 11 de novembro de 1831. Ver também O Tribuno do Povo, 
n° 4 8 , 28 de fevereiro de 1832. 

87. Feijó venceu nas províncias de Minas Gerais (onde a enorme diferença de votos a 
seu favor foi decisiva para o resultado), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, 
Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Já Hollanda 
Cavalcanti foi vitorioso no Rio de Janeiro (corte e província) em Santa Catarina, 
no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e na Paraíba. 
Cf. Aurora Fluminense, n° 1 .105, 12 de outubro de 1835 . 

88 . Nesse contexto, os bate-bocas em plenário entre os líderes da oposição e os mi-
nistros eram bastante ríspidos de ambas as partes, quando não ofensivos; nitida-
mente, a estratégia era intimidar e acuar os ministros, que não dispunham de 
defensores à altura dos oponentes. Ver, por exemplo, Annaes do Parlamento 
Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1836 , t. 1, p. 101 e 174 ; e t. 2, 
p. 3 6 8 - 3 7 4 e 377 -381 . 

89. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1836 , t. 
2, p. 4 2 5 ; 1837 , t. 1, p. 13. 

90. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1 8 3 5 , t. 
2, p. 80 , 81 e 83. 

91. Annaes do Parlamento Brazileiro — Camara dos Srs. Deputados, op. cit., 1 8 3 6 , t. 
1, p. 6 9 - 7 3 ; e 1837 , t. l , p . 283 . 

92 . Miriam Dolhnikoff tem visão distinta, defendendo que a Lei de Interpretação 
não significou atentado ao arranjo institucional estabelecido pelo ato adicional, 
foi apenas uma "correção de rumos", ao centralizar apenas o aparato judiciário e 
manter, assim, as esferas distintas de competência entre os governos central e pro-
vinciais, preservando amplo espaço de autonomia a estes últimos. Para a autora, 
a historiografia tera reproduzido a retórica do debate parlamentar da época, que 
apresenta os liberais como defensores da descentralização e os conservadores, da 
centralização. Afirma ainda que a autonomia provincial mantida durante todo o 
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Império "atendeu a demanda das elites provinciais e, desta forma, conquistava 
sua adesão". Miriam Doihnikoff, op. cit., em especial capítulo 2 (citações, p. 7 7 e 
154) . Se foi assim, cabe perguntar: por que, durante todo o Segundo Reinado, os 
liberais em geral lutaram em prol da descentralização, até recorrendo às armas? 
Será que todo o acirrado debate, travado ao longo desses quase 5 0 anos, entre 
centralização e descentralização, com efeitos até sobre a queda da monarquia, era 
uma falsa questão retórica? Doihnikoff minimiza, assim, os diversos mecanismos 
centralizadores que limitavam os poderes provinciais introduzidos pelas revisões 
conservadoras (em particular, as reformas do ato adicional e do Código do Pro-
cesso Criminal, mas também, mais tarde, da Guarda Nacional), como a perda, 
por parte das assembleias provinciais, da competência de legislar sobre a polícia 
judiciária (o que retirava do âmbito provincial a importante função de condução 
dos inquéritos policiais e de investigação dos crimes); a proibição de legislar so-
bre os empregos provinciais instituídos por leis gerais (o que incidia, principal-
mente, sobre os estratégicos cargos do Judiciário); a determinação de que fossem 
apreciadas pela Câmara dos Deputados as leis aprovadas pelas assembleias consi-
deradas inconstitucionais pelos presidentes de província; o esvaziamento das atri-
buições dos juizes de paz em favor de autoridades nomeadas pelo governo central; 
as restrições ao exercício do júri; a extinção dos prefeitos criados nas comarcas 
municipais após o ato adicional; e a substituição do critério eletivo pela nomea-
ção dos oficiais da Guarda Nacional pelo ministro da Justiça. Além das figuras 
dos presidentes e vice-presidenres; elementos muitas vezes de fora da província, 
os primeiros atuavam freqüentemente como verdadeiros interventores do gover-
no central na política provincial, como atestam os constantes atritos com as elites 
locais, até ensejando revoltas; os últimos passaram a ser, a partir de 1841 , de 
nomeação exclusiva do imperador, e não mais escolhidos pelo governo central a 
partir de lista indicativa elaborada pela assembleia de cada província. A simples 
divisão constitucional de competências entre centro e províncias, a existência de 
algum grau de autonomia provincial (ou de descentralização) e a participação das 
elites provinciais no jogo político nacional por meio de suas representações par-
lamentares— aspectos que definem o conceito de federalismo adotado pela autora 
— não são o bastante para configurar a implementação de um suposto projeto 
federalista vitorioso no Império, pois são elementos encontrados em quase todos 
os Estados nacionais. Assim, o cerne da questão está no balanço existente nas esfe-
ras de atribuições, nos espaços de autonomia e nos poderes de intervenção entre os 
governos central e provinciais, relações de força que, evidentemente, pendiam muito 
mais para o primeiro lado, após as revisões conservadoras das reformas. 
Ver João Camillo de Oliveira Torres, A democracia coroada (teoria política do 
império do Brasil), Rio de Janeiro, José Olympio, 1957 , p. 5 1 7 - 5 1 8 . O último 
artigo (8o) abria margem para que as leis provinciais tidas como contrárias à Lei 
de Interpretação fossem revogadas pelo Legislativo Geral. Cf. Lei n° 105 , de 12 
de maio de 1840 , in Adriano Campanhole e Hilton Lobo Campanhole (orgs.), 
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