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RESUMO 

 

 

A Constituição política do Império do Brasil, outorgada em 1824, reconheceu a divisão do 

território brasileiro em províncias (Capítulo 1, artigo 2º). Ao mesmo tempo que definiu que 

elas seriam unidades de uma Nação soberana, a Constituição garantiu aos cidadãos o direito 

“de intervir nos negócios da sua província e que são imediatamente relativos a seus interesses 

peculiares” (Capítulo 5, artigo 71º) por meio dos Conselhos Gerais. Em 1834, a Constituição 

brasileira foi reformada: o chamado Ato Adicional substituiu os referidos Conselhos pelas 

Assembleias Provinciais. Com atribuições semelhantes, a novidade estava na função 

legislativa das Assembleias. Tendo como fontes primárias atas, projetos, pareceres, 

requerimentos, relatórios, correspondências e jornais, além de ampla pesquisa bibliográfica, 

esta tese buscou destacar a organização e o funcionamento da Assembleia mineira, 

enfatizando a atuação política cotidiana de seus deputados e, ainda, buscou discutir o papel da 

Assembleia Provincial de Minas Gerais, entre os anos de 1835-1845, na construção do Estado 

nacional brasileiro. Defendemos que a criação de uma instância de poder intermediário, entre 

as Câmaras Municipais e a Assembleia Geral, visava assegurar e garantir a unidade política e 

territorial do Império do Brasil. Nesse processo, a escravidão também exerceu papel 

estruturante. São os esforços da Assembleia Provincial de Minas Gerais para manter essa 

instituição, bem como para revogar a lei antitráfico de 1831, que veremos no último capítulo 

desta tese.  

 

Palavras-chave: Ato Adicional. Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais. 

Escravidão. Tráfico de escravos. Construção do Estado Nacional brasileiro 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The political Constitution of the Empire of Brazil, granted in 1824, recognized the Brazilian’s 

territory into provinces (chapter 1, article 2). At the same time as it defined that they would be 

units of a sovereign Nation, the Constitution guaranteed to the citizens the right "to interfere 

in their province’s affairs which are immediately related to their peculiar interests" (chapter 5, 

article 71) by means of General Councils. In 1834, the 

Brazilian Constitution was reformed: the so-called Additional Act replaced those Councils 

with the Provincial Assemblies. With similar attributions, the innovation was in 

the legislative function of the Assemblies. This thesis used as primary source minutes, 

projects, opinions, requests, reports, correspondence and newspapers in addiction to a 

bibliographical research to highlight the organization and the functioning of the Minas 

Gerais Assembly, emphasizing the daily political activities of its deputies and also to discuss 

the Minas Gerais Assembly’s role between 1835 and 1845 in the construction of the Brazilian 

national state. We defend that the creation of an intermediary power, between the City 

Councils and the General Assembly, was aimed to guarantee the political and territorial unity 

of the Empire of Brazil. In the last chapter of this thesis, the efforts of the Provincial 

Assembly of Minas Gerais to maintain this institution, as well as to repeal the anti-traffic law 

of 1831, will be discussed. 

 

Keywords: Additional Act. Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais. Slavery. 

Trafficking of slaves. Construction of the Brazilian National State. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As Assembleias Legislativas Provinciais: história e historiografia 

 

 

(...) por isso mesmo que o império é um e único, 

que ele não é dividido em províncias senão no 

sentido e fim de distribuir convenientemente os 

órgãos da administração, de modo que em toda a 

extensão do país haja centros adequados e 

próximos para o serviço, e bem ser dos respectivos 

habitantes, por isso mesmo cumpre ser 

consequente. (...) (BUENO, 1857, p.22)  

 

Em 1857, o político e jurista José Antônio de Pimenta Bueno (1803-1878) 

realizou uma exegese da Constituição imperial brasileira de 18241. Não a criticou, antes, a 

defendeu, “a sábia constituição política que rege o Império”, “cada um de seus belos artigos”, 

e preferiu interpretá-la extraindo diretrizes de suas disposições com o objetivo de auxiliar “os 

esforços de jovens brasileiros que se dedicam ao estudo do Direito”. Assim, sua análise da 

Constituição se destinava à mocidade estudiosa, “quem em breve terá de governar o Estado 

(...)”. A trajetória política de Pimenta Bueno, marquês de São Vicente, começou no campo 

liberal, ainda no período regencial e, como tantos outros, foi se aproximando dos 

conservadores, aos quais se afiliou no final da década de 18402.  

Em 1853, eleito senador, cargo vitalício, Pimenta Bueno afastou-se das disputas 

partidárias. Em 1857 publicou O direito público e análise da Constituição do Império, obra 

considerada, desde aquela época, a primeira e mais importante análise jurídica das instituições 

imperiais. Publicada em um contexto de diminuição de disputas entre liberais e conservadores 

- a chamada política da Conciliação -, a obra não deixou de demarcar o lado ao qual pertencia. 

A análise que realizou do título 1, “Da nação, soberania e poderes políticos brasileiros”, e do 

capítulo primeiro, “Da nação brasileira, seu território e religião”, da Constituição deixou 

evidente sua filiação partidária aos conservadores. No quarto parágrafo, “da divisão em 

províncias”, da segunda secção, “do território nacional, sua integridade, limites e divisão em 

                                                           
1 BUENO, Dr. José Antônio de Pimenta. Direito Público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio 

de Janeiro: Typografia Imp. e Const. de J. Villeneuve E.C. Rua do Ouvidor, n.65, 1857, p.20. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/185600. Acesso em: 03 mar. 2017. 
2 KUGELMAS, Eduardo (Org.). José Antônio de Pimenta Bueno. Marquês de São Vicente. São Paulo: 

Editora 34, 2002 (Coleção Formadores do Brasil). 
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províncias”, Pimenta Bueno explicitou sua interpretação acerca da organização territorial do 

Império e, por conseguinte, das instituições estabelecidas nas províncias. Afirmou ele: 

 

[a] divisão do império em províncias, qual existia ao tempo em que foi 

promulgada a nossa lei fundamental, assim como a atual, não é nem devia 

ser de ordem constitucional; não são Estados distintos, ou federados, sim 

circunscrições territoriais, unidades locais, ou parciais, de uma só e mesma 

unidade geral. São centros de vida, de ordem, e de ação administrativa, 

partes integrantes do império, como a constituição expressamente reconhece; 

podem, pois, ser subdivididas segundo exigir o bem do Estado3.  

 

Sendo as províncias circunscrições territoriais, as Assembleias Provinciais não 

deveriam ser instituições políticas autônomas, mas extensões da mesma “unidade geral”. 

Como ficará evidente no segundo capítulo desta tese, a diferença de interpretação sobre o 

papel das Assembleias Legislativas provinciais marcou os debates na instituição e ajudou a 

construir as diferenças entre as facções progressistas e regressistas, transformadas mais tarde 

nos partidos liberal e conservador. Um dos fins da política do regresso, que tomou corpo a 

partir de 1837, foi fazer das Assembleias centros administrativos com raio de ação limitados, 

capazes de auxiliar o Presidente de província.  

Por outro lado, essas instituições deveriam cuidar da instrução pública, de obras 

de infraestrutura, de impostos internos, da organização civil, judiciária e administrativa etc., 

desde que não extrapolassem os limites da jurisdição da província. Difícil seria estabelecer o 

que era matéria “meramente” provincial. Acima de tudo, as ações não deveriam alimentar 

sentimentos provincialistas, afinal, eram “partes integrantes do império” e não “Estados 

distintos”. Em 1870, Tavares Bastos, que tanto defendeu a necessidade de se observar as 

particularidades de cada província, dando-lhes autonomia, lamentou: “não somos um povo, 

somos o Império”4. Sob a fórmula una e indivisível, para os conservadores, o Império, a 

unidade geral, deveria estar acima das províncias. A identidade a ser reforçada era mais a de 

povo brasileiro e menos a de mineiros, paulistas, fluminenses etc., como pode ser percebido 

em outro trecho da obra de Pimenta Bueno,  

 

[d]esde então será mais fácil compor todos os interesses, e as demais 

condições auxiliares da unidade nacional, e com ela a perpetuidade, e força 

do Estado. Importa certamente muito que os centros administrativos não 

tenham raios tão extensos, que amorteçam a ação governamental; é de mister 

                                                           
3 BUENO (op.cit., p.22). 
4 BASTOS, Tavares. A Província: estudo sobre a descentralização no Brasil. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1870. 

p. 81.  Disponível em:  http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/220526. Acesso em: 24 set. 2017. 
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que esses centros tenham pelo contrário facilidade de inspecionar de pronto 

os diversos serviços públicos, e especialmente a educação, os costumes, o 

caráter, a linguagem que se imprimem na mocidade nacional, para que as 

províncias e as suas subdivisões não componham povos diversos, ciosos ou 

rivais, mas um só povo brasileiro5. 

 

Nos termos descritos pelo jurista, as Assembleias Provinciais deveriam funcionar 

como centros administrativos capazes de amortecer a ação do Governo. Cuidando dos 

diversos serviços públicos, “especialmente a educação”, elas deveriam assegurar a unidade e 

garantir a integridade imperial, “um só povo brasileiro”. Os primeiros anos de funcionamento 

da Assembleia mineira revelaram o esforço dos deputados liberais em dar à instituição mais 

autonomia. Não se tratava de declarar a independência da província ou fazer dela um poder 

concorrente ao Poder Central, mas de reconhecê-la como um poder político do Estado 

brasileiro, um ramo do poder legislativo geral e, por isso, muito mais do que um centro 

administrativo. Os conservadores se esforçaram para transformar as instituições de províncias 

em instituições dependentes do Centro.  

Alguns anos mais tarde, em 1862, outro político conservador, Paulino José Soares 

de Sousa, visconde do Uruguai (1807-1866), examinou detalhadamente - na obra intitulada 

“Ensaio sobre o direito administrativo com referência ao estado e instituições peculiares do 

Brasil”, denominada posteriormente de “Ensaio sobre o direito administrativo” - os 

fundamentos da reforma que ele ajudara a implementar na década de 1840, sobretudo, a 

Interpretação do Ato Adicional. Esse livro é fundamental para a compreensão da visão 

conservadora do exercício do poder no Brasil. Membro da chamada Trindade Saquarema, 

Paulino Soares foi um dos grandes articuladores da política do regresso e fundador do Partido 

Conservador6. Nessa obra, Paulino comentou e justificou a implantação de instituições básicas 

do governo representativo no Brasil, mas não se deteve no tema das Assembleias Provinciais, 

vindo a fazê-lo em 1865. 

Em “Estudos práticos da administração das províncias do Brasil”7 Paulino José 

Soares de Sousa editou e comentou detidamente o Ato Adicional, que reformou a 

Constituição brasileira, estabelecendo, entre outras coisas, a eleição para o cargo de regente e 

a criação de Assembleias Provinciais, em substituição aos antigos Conselhos Gerais de 

                                                           
5 BUENO (op.cit., p.22). 
6 CARVALHO, José Murilo (Org.). Paulino José Soares de Sousa. Visconde do Uruguai. Coleção Formadores 

do Brasil. São Paulo: Editora 34, 2002. 
7 URUGUAI, Visconde. Estudos práticos sobre a administração das províncias no Brasil. Rio de Janeiro: 

B.L. Garnier. Typrografia Nacional. Rua do Ouvidor, n.69, 1865. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/220529. Acesso em: 03 mar. 2017. 
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província. Ao se deter na Reforma da Constituição, Paulino justificou os motivos pelos quais 

sua interpretação era necessária: as Assembleias estavam excedendo em relação as suas 

funções, ameaçando o Poder Central. “O Império era um e único” e o poder conferido às 

províncias pelo Ato Adicional, segundo Paulino, ameaçava a sua integridade.  

O primeiro volume de sua obra começa com uma defesa das municipalidades e 

uma condenação: “o ato adicional matou, como veremos, as liberdades municipais. Que 

liberalismo! Que progresso!”8. Para o visconde, era preciso devolver aos municípios o poder 

transferido às Assembleias Provinciais. Um poder que, como observa Paulino, já havia sido 

limitado pela Lei Municipal de Outubro de 1828, “filha da experiência do seu tempo”, mas 

que foi completamente desvirtuado pelo Ato Adicional. Não se tratava, contudo, de devolver 

o antigo poder, concentrado, das Câmaras, mas sim dividi-lo com responsabilidade. Assim, 

resumiu Paulino Soares:  

 

[o] ato adicional descentralizou o poder provincial do geral. Assim convém a 

muitos respeitos. Centralizou o poder municipal nas Assembleias 

provinciais. O poder geral não trata de negócios provinciais. O poder 

provincial trata dos provinciais e dos municipais. O poder chamado 

municipal não é poder entre nós9.  

 

Nota-se que parte da historiografia brasileira que destacou o elemento 

centralizador e, portanto, conservador, do Ato Adicional pode ter sido influenciada pela 

leitura do visconde de Uruguai10. Do lado oposto estava Sérgio Buarque de Holanda, para 

quem a retirada de poderes das edilidades era exemplo claro de liberalismo, pois tratava-se, 

fundamentalmente, de limitar os poderes de instituições de Antigo Regime, extirpando 

privilégios que eram frutos de uma herança colonial11. O visconde defendia, assim, mais 

autonomia para os municípios. Sobre as Assembleias, comungava com a percepção de 

Pimenta Bueno: elas deveriam ser instituições administrativas. “A província”, disse Paulino, 

“não é uma divisão política, mas administrativa”. Para ele, quando a reforma constitucional 

foi aprovada, em 1834, as Assembleias começaram a “usurpar” poderes do Poder Central, 

principalmente nos anos de 1835, 1836, 1837, “havia começado uma grande obra de 

                                                           
8 URUGUAI (op.cit., p.9). 
9 Ibidem, p.10. 
10 A exemplo de COSER, Ivo. O debate entre centralizadores e federalistas no século XIX: a trama dos 

conceitos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 26, n. 76. p.191-206, 2011. 
11 HOLANDA, Sérgio Buarque de. A herança colonial – sua desagregação. In: HOLANDA, Sérgio Buarque 

(Org.). O Brasil Monárquico. O processo de emancipação. Tomo II, v.1. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2003. p. 13-47. 
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demolição no grande edifício social”12. Até 1837, porque foi nesse ano que ele, enquanto 

relator da Comissão de Assembleias Provinciais na Câmara dos Deputados, propôs a 

interpretação do Ato, que, entretanto, só entrou em discussão em 1838. O livro não deixa de 

ser, por isso, uma defesa das reformas centralizadoras da década de 1840.  

Para o visconde, era preciso atrelar as províncias ao centro, do contrário, o 

Império se esfacelaria, entregue às disputas locais pelo poder. As reformas limitaram, dessa 

forma, algumas das atribuições das Assembleias e submeteram as autoridades judiciárias ao 

Governo - com a reforma do Código do Processo, em 1841. Quando os liberais, nos primeiros 

anos das regências, propuseram a reforma da Constituição como um novo arranjo 

institucional, que Miriam Dolhnikoff nomeou de arranjo federativo13, tinham como objetivo, 

em primeiro lugar, redistribuir os poderes do Estado dando às províncias condições de 

gerirem suas demandas. O objetivo era, também, garantir a unidade política e territorial do 

Império do Brasil, uma vez que a reforma atenderia aos clamores por descentralização. O que 

estava posto era a concessão de autonomia e não a independência provincial, afinal, em torno 

da Monarquia Constitucional reuniram-se liberais e conservadores. Vozes dissonantes eram, 

todavia, aquelas que compunham o grupo dos exaltados dos primeiros anos da regência, 

defensores da forma republicana de governo14.  

As revoltas que “sacudiram” o Império, sobretudo a partir de 1835, deram, aos 

contrários à reforma, os motivos para lutarem contra ela. O regresso era, para eles, o único 

movimento capaz de parar, nas palavras tantas vezes repetidas por Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, o carro da revolução. Como Vasconcelos pensava o Visconde de Uruguai para 

quem o Ato Adicional havia criado muitas atribuições sem estabelecer restrições. Se as 

províncias não deveriam ser unidades políticas, as Assembleias que as representavam também 

não. Estava, pois, justificada, para Paulino, a lei de interpretação do Ato que salvou o Poder 

Geral e ainda manteve muitas atribuições provinciais.  

Pensava muito diferente de Paulino e Pimenta Bueno o político liberal Tavares 

Bastos. Na sua obra “A Província. Estudo sobre a descentralização política no Brasil”15, o 

autor afirmou, logo no prefácio, que foi por verdadeiro liberalismo, e não por “intenção 

conservadora”, que ele decidiu fazer um “estudo sincero do Ato Adicional”. Defendeu o Ato 

                                                           
12 URUGUAI (op.cit., p.11). 
13 DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Globo, 2005. 
14 Para as identidades políticas dos primeiros anos do Período Regencial, ver: BASILE, Marcello. Linguagens, 

pedagogia política e cidadania: Rio de Janeiro, cerca de 1830. In: SABINA, Gladys Ribeiro (Org.). Brasileiros 

e cidadãos: modernidade política, 1822-1930. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2008. p. 207-224. 
15 BASTOS, op.cit. 
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como obra madura e bem elaborada, em clara resposta ao Visconde de Uruguai, e outros 

políticos conservadores, que o definiram como obra desconexa e precipitada. Para Tavares 

Bastos, os detratores do Ato não compreenderam que ele criava uma nova situação política, 

que precisava de tempo para se desenvolver plenamente, e que, para isso, necessitava 

funcionar regularmente. Aqueles que o interpretaram foram, para o autor, apressados.  

Para Tavares Bastos, as Assembleias Provinciais não tentaram dissolver a unidade, 

esse foi o argumento que os conservadores usaram para proceder à revisão do Ato. Para ele, a 

garantia da integridade do Império estava, justamente, na concessão de poderes a essas 

instituições. Como se vê, as Assembleias não eram o problema, mas a atribuição que a elas foi 

conferida: para uns, ampla demais; para outros, ainda limitada. Já o Ato Adicional era, da 

maneira como foi promulgado, “barril de pólvora” para os conservadores e precursor da 

democracia para os liberais. Os conflitos que veremos mais detidamente no segundo capítulo 

desta tese deixam claro as diferenças de interpretação acerca da reforma da Constituição e do 

papel das Assembleias Provinciais.  

Se o Visconde do Uruguai defendeu as reformas centralizadoras, Tavares Bastos 

as condenou veementemente. Era em nome da província que ele falava, como sugere o título 

de seu livro, advogando autonomia para as partes do Império. Sua simpatia era com um 

sistema monárquico federativo, que pressupunha autonomia das províncias, independência da 

magistratura, restauração das bases do Código do Processo, fim da vitaliciedade do Senado, 

abolição ou correção do Poder Moderador, fim do Conselho de Estado, entre outros. 

Demandas que estiveram na pauta daqueles que ele nomeou “os revolucionários de 1831”.  

Deixar que “o braço gigantesco do Estado”, “tutor do município e da província, se estendesse 

por toda a parte” era tudo perverter. “Descentralizai”, dizia ele, “o governo; aproximai a 

fórmula provincial da forma federativa; a si próprias entregais as províncias; confiai à nação o 

que é seu; reanimai o enfermo que a centralização fizera cadáver (...)”16.  

Um ano antes da publicação da obra de Tavares Bastos, outro texto sobre as 

Assembleias Provinciais havia sido publicado. Em 1869, veio a público, “As Assembleias 

Provinciais ou coleções completas das leis, decretos, avisos, ordens e consultas que se tem 

expedido acerca das atribuições e atos de tais corporações; seguida de um trabalho em ordem 

alfabética feito por ordem do governo pelo Sr. Conselheiro Senador Francisco Octaviano de 

                                                           
16 BASTOS (op.cit., p.30). 
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Almeida Rosa”, anotada por J.M. Pereira de Vasconcelos17. Tendo sido muitas vezes 

deputado, o autor se viu na necessidade, como ele mesmo disse na nota ao público,  

 

de estudar tudo quanto existia escrito a respeito dos atos e atribuições de tais 

corpos deliberantes, e mesmo, para marchar com acerto, na necessidade de 

tomar nota de tantas consultas e decisões, que se tem dados sobre variadas 

matérias, que se jogam no seio da representação provincial18.  

 

Se a obra não deixava antever um posicionamento político claro, como os de 

Tavares Bastos e Uruguai, não deixa de ter sido uma tentativa de esclarecer os limites da 

atuação e competência do poder provincial. Reunindo, como o título já mostra, decretos, leis, 

avisos, portarias, o texto explora cada um dos parágrafos do Ato Adicional comentando-os e 

acrescentando-os. Para ficar mais claro, vejamos um exemplo. Comentando a atribuição da 

Assembleia para legislar sobre a criação e supressão dos empregos municipais e provinciais e 

o estabelecimento de seu ordenado, Vasconcelos escreveu em nota de rodapé que essa 

faculdade somente dizia respeito ao número de tais empregos, sem alteração da natureza e das 

atribuições, e citou o artigo 2º da lei de 12 de maio de 184019. Citou, ainda, alguns exemplos 

de Assembleias que tiveram leis revogadas pela Assembleia geral, como foi o caso da mineira 

em 1838, que veremos no segundo capítulo. Dessa mesma maneira, Vasconcelos procedeu 

com cada um dos pontos do Ato Adicional.  

Compõem, ainda, este estudo, as anotações do senador Octaviano, feitas em 1857, 

por ordem do governo imperial. Elencando alguns pontos em ordem alfabética, ele definiu as 

atribuições das Assembleias e, sobretudo, o que não era de sua competência. Por exemplo, na 

letra i, a entrada, “indústria”, o senador afirmou claramente que as Assembleias não podiam 

legislar sobre indústria, assim “é evidente que inspeções sobre açúcar e algodão por elas 

estabelecidas não tem apoio na lei fundamental do Estado”20. A partir de outras entradas, tais 

como, alfândegas, aposentadorias, concessão de privilégios, concessão de terras devolutas, 

empregos, estradas, funcionários públicos, impostos de importação e muitos outros, o autor 

aponta os limites do poder provincial. De fato, as limitações eram grandes. Não era sem razão 

que Tavares Bastos reivindicava mais autonomia. Ainda assim, as Assembleias realizaram 

                                                           
17 VASCONCELLOS, José Marcelino Pereira. As Assembleias provinciais ou coleções completas das leis, 

decretos, avisos, ordens e consultas que se tem expedido acerca das atribuições e atos de tais 

corporações; seguida de um trabalho em ordem alfabética feito por ordem do governo pelo Sr. 

Conselheiro Senador Francisco Octaviano de Almeida Rosa. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique 

Laemmert. Rua do Ouvidor, n. 68, 1869. 
18 Ibidem,  p.3. 
19 Ibidem, p.15. 
20 Ibidem,  p.87. 
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medidas importantes no âmbito das províncias. E a Assembleia mineira, apesar das acusações 

conservadoras, defendeu a manutenção da unidade política e territorial do Império do Brasil. 

Acredita-se que as dificuldades que os deputados mineiros encontraram para legislar nos 

primeiros anos de funcionamento da instituição tenham sido frutos de toda dificuldade que é 

organizar um poder numa instituição recém-criada.   

Os trabalhos de Pimenta Bueno, Visconde de Uruguai, Tavares Bastos e, em 

menor medida, o de Vasconcelos, serviram como fontes importantes para a compreensão dos 

processos de construção do Estado brasileiro. Parte de nossa historiografia (José Murilo de 

Carvalho, Ilmar Mattos e outros), talvez baseada numa perspectiva mais conservadora, focou 

no papel de grupos políticos atuantes na Corte, tanto na construção da unidade em torno da 

Monarquia Constitucional como na manutenção da integridade do Império. Outros estudos, 

por sua vez, a exemplo das teses de Maria de Fátima Gouvêa e Miriam Dolhnikoff, 

destacaram o papel das províncias na formação do Estado nacional, revelando que as 

Assembleias Provinciais não foram palco apenas de questões locais. Nelas também se 

construíram alianças políticas importantes. Esta tese, sem desconsiderar as contribuições de 

trabalhos hoje clássicos, se filia aos últimos, na medida em que defende que as Assembleias 

Provinciais, especificamente a mineira, exerceram papel importante na consolidação do 

sistema monárquico imperial, apesar das disputas que se deram nos primeiros anos de 

funcionamento da instituição.  

Um dos primeiros trabalhos historiográficos que se deteve no tema da província, 

destacando o papel da Assembleia de Minas Gerais e, sobretudo, de seu administrador, o 

presidente, foi a obra “Política econômica do governo provincial mineiro”, de Francisco 

Iglésias, publicada em 195821. O livro foi resultado de sua tese para o concurso de livre 

docente de História Econômica Geral e do Brasil, da Faculdade de Ciências Econômicas, da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Iglésias justificou a escolha do tema - a política 

econômica do governo provincial mineiro - alegando que até aquele momento os estudos 

haviam privilegiado “os primeiros tempos” da história do Brasil, as capitanias. Até então, 

segundo ele, a província não tinha merecido igual atenção por parte dos historiadores. Sendo 

assim, seu estudo era, sobretudo, uma tentativa de resolver uma lacuna historiográfica. Em 

suas palavras, “já era tempo de incorporar a província à História”22.  

                                                           
21 IGLÉSIAS, Francisco. Política econômica do governo provincial mineiro (1835-1889). Rio de Janeiro: 

Instituto Nacional do Livro, 1958. 
22 Ibidem, p.15. 
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Com o objetivo de estudar a política econômica do governo mineiro, Francisco 

Iglésias se cerca dos relatórios dos Presidentes de província e dos Ministérios do Império e da 

Agricultura, da legislação elaborada pela Assembleia Provincial e geral e da bibliografia sobre 

o tema, entre os anos de 1835-1889. Apesar de reconhecer que o Ato Adicional foi uma 

medida importante na descentralização do poder no Império, dando às províncias mais 

autonomia para cuidar dos assuntos que lhes diziam respeito, Iglésias concluiu que o regime 

político no Brasil foi centralizado. Para ele, as leis gerais eram rigorosas, o Presidente de 

província nomeado interferia constantemente nos rumos da política local e faltava recursos 

financeiros para empreendimentos de vulto23.  

No que diz respeito à vida administrativa, a conclusão de Iglésias é que ela se 

caracterizou pela instabilidade. Os Presidentes de província, pelo pouco tempo que ocupavam 

os cargos (em média seis meses), não se comprometiam seriamente com a administração e 

não tinham grandes responsabilidades. Por esse motivo, não se podia levar a sério obras de 

grande envergadura. Não sendo, ainda, naturais da província para onde haviam sido 

destinados a servir, segundo Iglésias, eles sequer conheciam a realidade provincial.  

Francisco Iglésias qualificou o Ato Adicional como incoerente, uma vez que 

manteve nas mãos do Centro a nomeação do Presidente de província: “o erro fundamental é 

que estabeleceu relativa descentralização política sem cuidar da descentralização 

administrativa e econômica”24. Sendo assim, aquela autoridade funcionava como um agente 

do Poder Central na província. A lei que reformou a Constituição era, ainda, confusa, pois não 

definiu com clareza quais eram as atribuições provinciais e quais eram as gerais. Afirmou 

Iglésias, “foi uma lei ambígua, feita com uma imprecisão que o tornou quase impraticável”25. 

Por esse motivo, o Ato já teria nascido com sérios problemas e lacunas, sendo necessário 

interpretá-lo. 

Mesmo considerando que se tratou de uma decisão importante e decisiva na 

construção de um espaço de poder com alguma autonomia para gerir negócios particulares, 

Iglesias considerou que a descentralização política que o Ato instituiu foi fictícia: apesar das 

Assembleias Provinciais e da representação das províncias na Assembleia Geral, predominou 

a característica centralizadora do regime, que reservou ao Centro a maior parte das 

                                                           
23 IGLÉSIAS (op.cit, p.54). 
24 Ibidem, p.22. Ainda segundo Iglésias, em 1834, surgiu uma proposta na Câmara dos deputados para a 

elegibilidade do Presidente de província. O projeto foi recusado por 62 votos contra 25. Toda a bancada 

mineira foi desfavorável à medida. Para o autor, se foi o sistema de predomínio do Centro o que salvaguardou 

a unidade nacional, o Presidente de província foi seu agente. A mesma Câmara que reformou a Constituição, 

manteve a autoridade administrativa vinculada ao Poder Central. (IGLÉSIAS, op.cit, p.39). 
25 Ibidem, p.20. 
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prerrogativas. Sendo assim, a criação das Assembleias Provinciais não teria representado, 

para Iglesias, mudança significativa, pois elas estavam submetidas ao Poder Central e à 

autoridade executiva da província, o Presidente, de maneira que coube ao Centro a condução 

dos negócios do Estado.  

Se, de fato, o legislativo provincial precisou conviver com um executivo nomeado 

e muitas decisões ainda precisavam do aval da Assembleia Geral, isso não diminuiu a 

conquista do Ato Adicional. Além de desonerar o Centro, ainda deu às províncias instituições 

legislativas. Foi, claramente, a realização de uma demanda liberal importante. Os conflitos 

surgiram, afinal, a questão era como se daria a articulação entre uma Nação soberana e a 

disputa por autonomia de suas províncias? Os liberais resolveram a questão defendendo que 

as Assembleias eram parte do Poder legislativo Geral, ou seja, advogavam em nome da 

divisão de poderes. Já para os conservadores, mesmo reconhecendo certa autonomia, elas 

estavam hierarquicamente abaixo do Poder Geral, a ele subordinadas.  

Curiosamente, a obra de Francisco Iglésias, “Política Econômica”, não aparece 

listada nas referências bibliográficas de trabalhos hoje clássicos sobre a política imperial 

brasileira, a exemplo das teses de José Murilo e Ilmar Mattos, que revisaram a historiografia 

na década de 1980. Sendo essas obras de caráter nacional, isto é, tiveram como objetivo 

pensar o Estado brasileiro a partir do Centro, é compreensível que o texto de Iglésias, ao tratar 

da realidade de uma província, não tenha sido utilizado. Não temos a mesma compreensão 

sobre a tese de Maria de Fátima Gouvêa. Claro que o estudo da autora é sobre a Assembleia 

Provincial fluminense, mas como o de Iglésias, é também um estudo de província. Essa 

constatação reforça a hipótese de Alessandra Soares26. Para ela, a obra de Francisco Iglésias 

teve maior impacto na economia ao privilegiar uma abordagem voltada para questões 

internas, diferentemente de modelos explicativos externos. É o que ajuda a sustentar, ainda 

segundo a autora, sua retomada no contexto de crítica da tese da decadência de Minas Gerais 

no século XIX. Antes de consideramos as teses supracitadas, vejamos quais foram as 

contribuições da obra “História Geral da Civilização Brasileira” para o tema das Assembleias 

Provinciais.  

Reunida em 11 volumes, organizados pelo historiador Sérgio Buarque de 

Holanda, a obra monumental “História Geral da Civilização Brasileira”, é, sem dúvida, uma 

iniciativa de fôlego para a compreensão de nossa história, desde os tempos de colônia até a 

primeira República. O período monárquico, que nos interessa mais de perto, é composto por 

                                                           
26 SANTOS, Alessandra Soares. A normatização disciplinar da historiografia universitária: Francisco Iglésias e 

sua tese de Livre-Docência. Revista História da Historiografia, Ouro Preto, n.23, p.64-77, abril de 2017. 
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cinco volumes. O primeiro deles aborda o processo de independência do Brasil, e o último 

privilegia o período de crise do regime monárquico e sua transição para a república, tendo 

sido escrito inteiramente por Buarque de Holanda. De todos esses volumes, destacamos o 

segundo, “dispersão e unidade”, pois é nele que se enfoca o período regencial com sua 

experiência descentralizadora e a reação monárquica, centralizadora. A obra data de 1978, 20 

anos após a publicação do livro de Francisco Iglésias sobre a política econômica do governo 

mineiro. 

Apesar da amplitude dos assuntos discutidos no segundo volume da História 

Geral, que são divididos em capítulos sobre a regência, a reação monárquica e sobre as 

províncias, nenhum deles se detém no tema das Assembleias Provinciais, o que não 

surpreende, pois trata-se de uma obra de história geral. O capítulo um, de autoria de Paulo 

Pereira de Castro27, apresenta um quadro minucioso de todo o período regencial, o período da 

dispersão, que ele nomeou de “experiência republicana”. Do Ato Adicional, o autor destacou, 

sobretudo, a eleição para regente, o que caracterizaria aquela experiência. Não o analisou a 

fundo e nem procurou dimensionar sua novidade e suas lacunas. No que diz respeito à 

“obsessão federalista”, o autor limitou-se a apresentar o projeto de Monarquia federativa 

presente na proposta “Miranda Ribeiro” (que discutiremos no capítulo 1) e a característica 

descentralizadora do Código Criminal, que consagrou a autonomia local. Não houve espaço, 

dentro do quadro da dispersão, para o significado da criação de instituições legislativas nas 

províncias, um dos resultados daquela obsessão. Os vários capítulos que descreveram as 

províncias também não se detiveram no tema, passando muito rapidamente por ele.  

No capítulo 3, “As províncias do centro”, coube a Francisco Iglésias as 

considerações sobre Minas Gerais28. No texto - um esforço que retratou a história da província 

desde o período colonial até 1842, o “último eco da inquietação” em Minas - ele retomou 

muito de sua obra sobre a política econômica da província. Iglésias, como Paulo Castro, 

também não se deteve nas Assembleias Provinciais, apenas mencionou que sua criação foi em 

“atenção ao espírito federalista que enforma a política da regência”29. Parece não haver 

dúvida de que a instalação dessas instituições legislativas correspondia a um arranjo distinto, 

com feições federalistas. Do mesmo modo, parece interpretação comum que tal arranjo 

                                                           
27 CASTRO, Paulo Pereira de. A “experiência republicana”, 1831-1840. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de 

(Org.). O Brasil Monárquico. Dispersão e unidade. Vol.2.Rio de Janeiro: Difel, 1978, 4ªed. p. 9-67. 
28 IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). O Brasil Monárquico. 

Dispersão e unidade. Vol.2.Rio de Janeiro: Difel, 1978, p. 364-412. 
29 Ibidem, p.388. 
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sucumbiu rapidamente frente à centralização, obra do regresso e das chamadas “leis 

reacionárias”.  

Foi a força do Centro que garantiu, para o autor, a ordem no Segundo Reinado. Se 

a menção às Assembleias não mereceu muito destaque, Iglésias dedicou-se um pouco mais à 

análise do Conselho Geral de Minas, o qual teria tido uma ação profícua, e das Juntas de 

Governo, importantes no contexto da independência. Em todo caso, foram projetos vencidos. 

Foi, enfim, a centralização que resolveu a dispersão do início das regências e manteve a 

unidade do Império. Essa interpretação foi revisitada e desenvolvida na década de 1980 por 

dois trabalhos, hoje clássicos. Trata-se das teses de José Murilo e Ilmar Mattos.   

Apresentada como tese de doutorado na Stanford University, em dezembro de 

1974, a tese de José Murilo de Carvalho só foi publicada em livro em 1980 com o título “A 

construção da ordem: a elite política imperial”. Em 1988, o autor publicou a segunda parte do 

estudo, intitulado “Teatro de Sombras: a política imperial”30. José Murilo defendeu que a 

unidade da ex-colônia portuguesa da América foi assegurada em função da atuação de uma 

elite política coesa, de magistrados formados em Coimbra, herdeiros da burocracia 

portuguesa. Essa elite assumiu os principais cargos políticos na Corte (senadores, ministros, 

conselheiros de Estados, deputados), de onde teriam conduzido a organização do Estado. 

Assim, coube ao centro a condução da unidade. A análise dos grupos atuantes nos espaços de 

poder oficial do Estado, nas províncias, não mereceu destaque. 

A tese de Ilmar Mattos, “O Tempo Saquarema”, defendida alguns anos depois da 

publicação da obra de José Murilo de Carvalho, em 1985, modificou a imagem da elite 

política imperial31. Nela, Ilmar Mattos, defendeu que a manutenção da unidade política e 

territorial do Império foi o resultado de alianças entre a classe senhorial, cuja base social de 

apoio estava no Vale do Paraíba, e a classe dirigente. Apesar das diferenças teórica e 

metodológica empregadas pelos autores - o último parte de uma concepção marxista e o 

primeiro, weberiana - eles têm algo em comum. A percepção de que a construção do Estado 

imperial se deu do centro para as províncias. Apesar disso, o autor dedica o tópico c do 

capítulo 2 intitulado “a parte (a região) no todo (o império)” ao tema das partes que compõem 

o Império, mais precisamente na sua correlação com a Corte. 

Na secção destinada a tratar do tema da província, Mattos destacou, sobretudo, 

“falas” dos Presidentes da província do Rio de Janeiro na abertura dos trabalhos da 

                                                           
30 CARVALHO, José Murilo (Org.). A construção da ordem/Teatro de sombras. Rio de Janeiro: Civilização 

brasileira, 2008. 
31 MATTOS, Ilmar R. O Tempo Saquarema. São Paulo:  Editora Hucitec, 2004.  
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Assembleia Provincial. O objetivo era discutir questões relacionadas ao café, principalmente a 

necessidade de melhorias das estradas visando o aumento de sua produtividade. A incursão 

pela produção do café reforça sua tese, qual seja, a da importância de uma elite dirigente (os 

Saquaremas) que, atuando na Corte, imprimiu uma direção política ao Império do Brasil, 

sendo a responsável pela manutenção da unidade e continuidade desse império.  

Se Ilmar Mattos não discute o tema das Assembleias Provinciais, ele, por outro 

lado, aponta para outra discussão igualmente relevante, de que trataremos no primeiro 

capítulo desta tese, a saber: a divisão do território brasileiro em províncias. Para Mattos, essa 

divisão era inerente à própria ideia de Império. O título de imperador, inspirado em Napoleão 

Bonaparte, concedido a D. Pedro I afirmava, assim, a autoridade de D. Pedro sobre as 

províncias, “originalmente território vencido (do latim vincere)”32 A ideia de Império surge 

como garantia de uma unidade e uma continuidade. 

A defesa da indivisibilidade do Império, fazendo das províncias meras 

circunscrições territoriais, conduz, segundo Mattos, a uma desqualificação da política e a um 

realce da ação administrativa. Afirma ele, “ela reserva ao centro o papel de gestor dos 

interesses dominantes que se distribuem de maneira irregular pela imensidão do território”33. 

Assim, cabe à Coroa, “isto é, às forças políticas e sociais predominantes no Estado imperial, 

no conjunto dos interesses dominantes sob o Império”, assegurar a integridade do Império. 

Estava, portanto, justificada sua análise da classe dirigente atuante na Corte, afinal, dentro da 

própria lógica imperial, não havia lugar para a política nas províncias. Só faltou combinar 

com os grupos que atuavam nas Assembleias. Também eles tiveram participação no processo 

de construção do Estado brasileiro. Não se deve, ainda, esquecer que muitos atuavam na 

Assembleia Geral e na provincial. “O Tempo Saquarema”, obra de grande importância para a 

compreensão do Estado e da política no Brasil oitocentista, abrirá espaço para novas 

interpretações historiográficas que, sem desconsiderar o papel da Corte na construção do 

Império, dará destaque às províncias, como é o caso do trabalho de Maria de Fátima Gouvêa. 

A defesa da tese de doutorado de Maria de Fátima Gouvêa, em 1989, na 

Universidade de Londres, intitulada originalmente “Provincial Politics in Rio de Janeiro, 

1822-1889”, parecia anunciar que, de fato, havia chegado “o tempo da província”. Com o 

objetivo de analisar a dinâmica política provincial no Império brasileiro ao longo do século 

XIX, destacando a província do Rio de Janeiro e, mais precisamente, a Assembleia 

fluminense, a autora apresentou o papel que o governo situado nas províncias exerceu na 

                                                           
32 MATTOS (op.cit., p. 98). 
33 Ibidem, p. 98. 



29 
 

 
 

consolidação da Monarquia Constitucional. Uma de suas maiores contribuições foi, sem 

dúvida, questionar o fato de que as decisões eram tomadas unicamente na Corte do Império. 

Operou-se, assim, uma mudança de olhar. Se antes o foco era da Corte para as províncias, a 

partir da obra de Gouvêa, a força irradia das províncias para a Corte. Curiosamente, o texto de 

Gouvêa não faz referência à obra “Política Econômica” de Francisco Iglésias, pioneira no 

estudo sobre o governo provincial34.  

Assim como Iglésias, Maria de Fátima Gouvêa reconheceu que o aparato jurídico-

institucional limitava de modo bastante significativo o raio de ação das Assembleias 

Provinciais ao submetê-las ao Presidente de província, mas, apesar disso, os deputados 

provinciais usaram estratégias que transformaram a instituição em um cenário de expressão e 

negociação. A referida tese, cuja escrita foi pautada pela análise de uma documentação 

bastante diversificada -  coleção de leis da província do Rio de Janeiro, relatórios dos 

presidentes, extratos do Jornal do Comércio e do Diário do Rio de Janeiro, entre outras - 

além de pesquisa bibliográfica, é mais um trabalho que elegeu não apenas a província como 

espaço de estudo privilegiado, mas, sobretudo, definiu que a organização do governo das 

províncias do Brasil era importante para a compreensão da constituição do próprio Estado e 

da Monarquia brasileira. Em 2007, quando a tese foi publicada em português 35, Maria de 

Fátima apontou, na sua apresentação, que o tema ainda era pouco comtemplado pela 

historiografia, sendo exceções os trabalhos de Miriam Dolhnikoff, Patrícia Genovês e Maria 

Fernanda Martins36.  

Se em 2007 a percepção de que os estudos sobre os espaços de poder provincial 

eram incipientes, o mesmo não se pode dizer da atualidade (2018). Inúmeras teses e 

dissertações vieram à lume nos últimos anos, muitas influenciadas pelos trabalhos citados 

anteriormente, especialmente pelo de Miriam Dolhnikoff. Essa autora, sem desconsiderar o 

elemento centralizador, o Presidente nomeado, e mesmo as inconsistências da Lei de 12 de 

Agosto de 1834, destacou o forte conteúdo federativo do Ato Adicional. Se, de um lado, há 

um presidente nomeado, de outro, há o vice-presidente eleito pelas Assembleias (ao menos até 

1840). Partindo do estudo de três Assembleias Provinciais, a de Pernambuco, a de São Paulo e 

                                                           
34 Citou, contudo, outro texto do autor, a saber: IGLESIAS, Francisco. Vida política. 1848-1868. In: 

HOLANDA, Sérgio Buarque (Org,). O Brasil Monárquico. Reações e Transações. Tomo II, v. 3. Rio de 

Janeiro:  Difel, 1976. p.9-112. 
35 GOUVÊA, Maria de Fátima. O Império das Províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2008. 
36 DOLHNIKOFF (2005); MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A Velha Arte de Governar. Um estudo sobre 

política e elites a partir do Conselho de Estado (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007; e 

GENOVEZ, Patrícia Falco. O espelho da Monarquia: a Corte e a elite de Minas Gerais no Segundo Reinado. 

2003. 499f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói 2003. 
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a do Rio Grande do Sul, Dolhnikoff afirmou que o fato de as províncias terem alcançado 

autonomia orçamentária e tributária era, por si só, um grande avanço, conquista que a Lei de 

Interpretação em 1840 não retirou das Assembleias.  

A maior contribuição da autora foi propor a importância das elites regionais na 

construção do Estado nacional brasileiro. Em outras palavras, tais elites também faziam parte 

da “elite política imperial” descrita por José Murilo de Carvalho. Para Miriam Dolhnikoff, foi 

o arranjo institucional federativo que garantiu a união das partes em um todo. Preservando a 

autonomia das províncias, mesmo que sob a direção do Centro, os grupos políticos nelas 

atuantes puderam participar da construção, da organização e da condução do Estado. 

Na senda aberta por Francisco Iglésias, na década de 1950, trabalhos têm 

procurado revelar as várias dimensões do governo das províncias do Império do Brasil - seja 

destacando a atuação e o papel das Juntas de Governo37, do Conselho dos Procuradores Gerais 

das Províncias38, no contexto de crise do Império luso-brasileiro, seja abordando a criação do 

Conselho de Governo e do cargo de Presidente de Província, em 182339, ou dos Conselhos 

Gerais criados pela Constituição, em 182440, até chegar nas Assembleias Provinciais, em 

1834, primeiras instituições legislativas a atuarem em âmbito regional. Em todas essas 

iniciativas, o que está posto é a percepção de que o processo de construção do Estado 

Nacional brasileiro é muito mais complexo do que a imagem de uma Corte definidora, 

unilateralmente, dos rumos da Nação recém-criada nos trópicos, única Monarquia do 

continente americano. 

 

 

 

 

                                                           
37 BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. O patriotismo constitucional: Pernambuco, 1820-1822. São 

Paulo: Hucitec, 2006. 
38 RODRIGUES, José Honório (Coord.). Atas do Conselho de Estado: obra comemorativa do sesquicentenário 

da Instituição Parlamentar, v. 1. Brasília: Senado Federal, 1973. 
39 Sobre o cargo de presidente de província e seu Conselho ver: SLEMIAN, Andréa. Delegados do chefe da 

nação: a função dos presidentes de província na formação do Império do Brasil (1823-1834). Almanack 

Braziliense, São Paulo. n. 6, p. 20-38, 2007. 
40 Alguns exemplos são: FERNANDES, Renata Silva. O governo das províncias do Império do Brasil: os 

Conselhos de Governo e os Conselhos Gerais de província nos debates parlamentares (1823-1834). 2014. 

271f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014; OLIVEIRA, Carlos 
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federação? Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, Ano L, n.2, p.53-67, 2014; SILVA, Ana 

Rosa Cloclet. Império, província e periferia. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, Ano L, n. 
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Fontes e metodologia 

 

Em 1843, o deputado provincial João de Salomé Queiroga, discursando na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, afirmou: “a tribuna e a imprensa são as mais 

poderosas alavancas da liberdade no governo representativo”41. Nelas, denunciava-se abusos, 

fazia-se acusações e defendia-se projetos políticos. Espaços de poder legítimo, a tribuna e a 

imprensa eram, para Queiroga, as condições de existência do sistema representativo. Todavia, 

enquanto um discurso proferido na tribuna poderia ficar circunscrito ao âmbito da 

Assembleia, o que era publicado pela imprensa ganhava as ruas, alcançando cada rincão da 

província e, até mesmo, do Império. José Murilo de Carvalho resumiu tal relação. Para ele, “a 

imprensa funcionava todos os dias do ano, atingia um público muito mais amplo do que a 

tribuna e mesmo os clubes, alcançava outras regiões do país. Não por acaso, políticos se viam 

obrigados a complementar a tribuna com a imprensa”42.  

Além dos atos legislativos, as falas dos deputados também eram publicadas. O 

taquígrafo, a quem chamavam “o apanhador de discursos”, era o responsável pela anotação e 

pela reprodução dos debates parlamentares. Era por meio de sua ação que os discursos 

ganhavam o espaço público. Nas palavras de outro legislador mineiro, Quintiliano José da 

Silva, “o pensamento de qualquer deputado lançado na tribuna é como a pedra que se lança no 

meio do lago: o seu círculo se dilata indefinidamente”43. Uma vez lançadas, as palavras 

passavam a ser de “domínio público”, estavam, portanto, sujeitas a distintas e variadas 

interpretações. O deputado era, então, responsável pelo que dizia, apesar de sua opinião ser 

inviolável como lhe garantiu o Ato Adicional. O taquígrafo, por sua vez, deveria transcrever, 

fielmente, os discursos: não podia e nem devia interpretá-los. Na prática, muitos deputados 

acusaram aqueles funcionários de não serem isentos e imparciais, interpretando os debates.  

As omissões e excessos dos taquígrafos eram vistos pelos deputados como um 

sério problema, pois causavam aos leitores/eleitores grandes embaraços. Se, por um lado, a 

publicidade dos trabalhos revela uma medida tipicamente liberal, por outro, os deputados 

sabiam que “divulgar” suas ideias nos jornais não era apenas “prestar contas” àqueles que os 

elegeram, era, sobretudo, um meio de assegurar apoio e projeção política. Em 1844, o 

                                                           
41 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 11ª sessão ordinária do dia 31 de maio de 1843. O Compilador da 

Assembleia. Ouro Preto, edição 11, 21 jun. 1843, p.1. 
42 CARVALHO, José Murilo de. Introdução. In: ______(Org.). Nação e Cidadania no Império: novos 

horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p.19. 
43 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 11º sessão em 31 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia. 

Ouro Preto, edição 11. 21 jun. 1843, p.3. 
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deputado Manoel Júlio de Miranda reclamou que seu discurso estava “(...) estropiado, nele 

aparece a ideia de - Câmaras confluentes – que a Câmara de São José podia ser uma comarca, 

e outras coisas dessa natureza”44. Por causa disso, Miranda julgava conveniente que os 

discursos, antes de serem publicados, fossem aprovados pelos deputados e reiterava que, se os 

taquígrafos não quisessem ter o trabalho de lhes enviar suas notas, “rogo que não mandem 

para a imprensa os meus discursos: quero ser responsável pelo que disser, mas não posso 

tolerar que apareça impresso aquilo que não disse”45.  

Toda pesquisa que considera as atas de reunião e os discursos parlamentares como 

fontes históricas relevantes para a compreensão do exercício político no Brasil do Oitocentos 

precisa se avir com estas questões: o deputado discursava ciente de que sua fala seria 

registrada e de que poderia ser publicada. O decoro controlava os impulsos e a 

espontaneidade. Apesar disso, em muitas situações, os deputados foram chamados “à ordem”. 

Anotando as falas proferidas na tribuna temos, de um lado, o taquígrafo - nem sempre se 

reproduzia os discursos completos, muitas vezes, eles eram resumidos. Do outro lado, o 

secretário registrava a ata da sessão da Assembleia. Por uma determinação do Regimento 

Interno, elas deveriam conter apenas o registro das discussões e nunca a opinião de seus 

membros. Assim, as atas que ganharam as ruas pela ação dos jornais são muito distintas 

daquelas registradas pelo segundo secretário da Assembleia e destinadas ao arquivo da 

instituição. Mais objetivas, elas não trazem os debates, as disputas políticas. Mesmo assim, 

foram consultadas exaustivamente. As lacunas, as omissões, as supressões devem ser 

consideradas pelo historiador, o que não deslegitima, de modo algum, a potencialidade das 

referidas fontes. 

As atas registram, portanto, “as intervenções da Assembleia” funcionando, como 

apontou João Adolfo Hansen, “como arquivamento de decisões”. São intervenções de uma 

prática administrativa e protocolar. Hansen, ao trabalhar com as atas da Câmara de Salvador, 

Bahia, refere-se a elas, e também às cartas, como “discursos, geralmente mal escritos, banais e 

padronizados que, independentemente da sua qualidade, permitem estabelecer prescrições e 

temas locais (...)”46.  A partir das atas é possível reconstruir as alianças políticas, mesmo 

aquelas mais circunstanciais. É, enfim, por meio delas que conseguimos mapear a atuação dos 
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deputados, suas demandas, prioridades, projetos, bem como suas percepções acerca do espaço 

de poder provincial. 

Em estudos que têm o objetivo de compreender a organização e o funcionamento 

de instituições políticas, as atas de reunião são fontes fundamentais, assim como o é o 

Regimento Interno. Os atos legislativos publicados nos jornais, diferentemente da linguagem 

seca e prática das atas, são ricos em detalhes, dão voz aos deputados, o que nos permite 

reconstruir as identidades políticas. Por isso, à leitura das atas das sessões anotadas pelo 

secretário seguiu-se o acompanhamento das atas publicadas nos jornais. Como bem apontou 

Lúcia Bastos, os periódicos eram “fontes de circunstâncias”47 e, por isso, eram mais 

propensos a apresentar querelas, debates e disputas.  

A organização e o funcionamento da Assembleia mineira não é, todavia, o único 

foco desta tese. Ela também se dedica aos “homens da governança”, aos deputados.  Por isso, 

esta pesquisa se insere no campo da História Política, não aquela do século XIX, preocupada 

com os grandes homens. Mas a nova História Política, renovada com a terceira geração dos 

Annales, que abriu espaço para o estudo da atuação política, das disputas de poder, dos 

poderes inerentes às palavras e aos discursos, dos projetos políticos, entre outros. Assim, se o 

objeto é tradicional, estuda-se uma instituição política, a abordagem não é, pois, também se 

discute as relações políticas entre grupos sociais diversos, a atuação e, em boa medida, a 

motivação dos políticos.  

Além das fontes já mencionadas, consultamos também: listas nominativas de 

habitantes, dicionários biográficos, revistas do Arquivo Público Mineiro, memórias, 

correspondências, pareceres, projetos aprovados e rejeitados, leis mineiras, jornais, regimento 

interno, relatórios, anais etc. Para analisarmos a documentação produzida pela Assembleia 

mineira, e a que foi destinada à publicação, partimos da contribuição metodológica de 

Quentin Skinner48. Obviamente, atas, cartas, relatórios e discursos parlamentares são fontes 

distintas, mas todas elas podem ser reunidas debaixo da designação “textos políticos” ou, 

simplesmente, “discursos”. As palavras são atos, elas têm um uso e um contexto. Com 

Skinner, o foco se desloca de quem profere o discurso para o texto em si, pois os sujeitos 

usam um vocabulário já normativo em sua sociedade.  

                                                           
47 NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Um novo vocabulário Político. In: __________. Corcundas e 

Constitucionais. A Cultura Política da Independência (1820-1822). Rio de janeiro: FAPERJ, 2003, p. 169-

198, p.16. 
48 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 
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O que Skinner defende é que há critérios pré-definidos para a aplicação de 

determinados termos. Desconsiderar isso é, para o autor, subestimar o papel do vocabulário 

que toda sociedade emprega na descrição e avaliação da sua vida política. O vocabulário é, 

assim, fundamental para explicar porque o agente faz o que faz. Ele determina uma ação. Para 

estudar o comportamento político, é preciso analisar, também, a história do pensamento 

político. Skinner sugere, então, que se privilegie uma abordagem que dê conta das ideologias. 

Dessa forma, não estamos presos aos conteúdos imediatos dos textos, como se eles fossem 

apenas, e unicamente, testemunhos. Como afirmou Valdei Lopes de Araújo, aprendemos a 

perguntar por estruturas e linguagens, pela forma e conteúdo, pelo sentido e significado, 

aprendemos a ver a linguagem não mais como mera representação, mas sim como parte que 

constitui e é constituída pela realidade, que envolve relações de poder, enfim, aprendemos a 

observar a dimensão performativa dos discursos49.  

Em termos teóricos, para pensarmos o político e o exercício da política, as 

considerações de Pierre Rosanvallon também podem ser úteis50. Sua abordagem difere 

daquela da história das ideias, tão cara a Skinner. É claro que ela toma de empréstimo o 

conjunto de elementos que compõem uma cultura política: os modos de leitura, a recepção 

dos textos, a análise da imprensa e dos movimentos de opinião, a construção de discursos de 

circunstâncias, entre outros. No entanto, para Rosanvallon, a apreensão do político deve se dar 

no entrelaçamento das práticas e das representações. Em primeiro lugar, a história do político 

se distingue da história da política pelo próprio objeto. A última analisa o funcionamento das 

instituições, interpreta os resultados de eleições, disseca os mecanismos de tomada de decisão 

etc. A história do político, por sua vez, é uma modalidade da vida comum, uma forma de ação 

coletiva, que se diferencia implicitamente do exercício da política. Assim, referir-se ao 

político é, para o autor,   

 

(...) falar do poder da lei, do Estado e da nação, da igualdade e da justiça, da 

identidade e da diferença, da cidadania e da civilidade; em suma, de tudo 

aquilo que constitui a polis para além do campo imediato da competição 

partidária pelo exercício do poder, da ação governamental cotidiana e da 

vida ordinária das instituições51.  

 

                                                           
49 ARAÚJO, Valdei Lopes de. A história da historiografia pós Giro Linguístico: para além da metáfora dos 

lugares. Revista Eletrônica História da Historiografia. Dossiê. Ouro Preto, n. 4, p.12-14, mar. 2010. 

Disponível em: https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/134/77 Acesso em: 

12/10/2016. 
50 ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010. 
51 Ibidem, p. 73. 



35 
 

 
 

O objeto da história do político é, portanto, a compreensão das racionalidades 

políticas, do sistema de representações que comandam a maneira pela qual uma época, um 

país ou grupos sociais conduzem suas ações. A proposta de Rosanvallon é apenas uma de 

muitas outras que surgiram no bojo da renovação da História política de que falamos 

anteriormente.  

Para cumprir a abordagem sugerida, Rosanvallon propõe, então, um método, a 

que nomeia de interativo e compreensivo. Interativo porque consiste em analisar “a forma 

como uma cultura política, as instituições e os fatos interagem uns nos outros assinalando 

seus equívocos, ambiguidades e realizações”52. É também um método compreensivo porque 

se esforça em compreender uma questão colocando-a em suas condições efetivas de 

emergência. A abordagem compreensiva “busca apreender a história na sua gestação, 

enquanto ela é uma possibilidade de vir a ser, antes que ela seja estabelecida em seu estatuto 

passivo de necessidade”53. 

Rosanvallon reconhece que, seguindo sua proposta metodológica, é inevitável o 

aparecimento do “eu do historiador”, para usarmos uma expressão de Sabina Loriga54. Esse 

reconhecimento da subjetividade, todavia, não se assemelha com aquelas proposições dos 

românticos do século XIX, a exemplo de Michelet. O “eu do historiador”, para Loriga, é um 

local de trabalho. Em nome de uma “boa subjetividade”, o historiador deve, em suas palavras, 

“aceitar que vive em um terceiro lugar, o qual não coincide nem com o presente, nem com o 

passado, e reconhecer que a contemporaneidade não é uma condição, um estado, mas uma 

experiência, inacabada e inacabável, de redução da alteridade”55. É exatamente essa a 

percepção de Pierre Rosanvallon. 

Apresentadas as fontes e as bases teórico-metodológicas sobre as quais esta 

pesquisa se alicerça, resta-nos dizer que toda a documentação consultada está disponível on-

line. No que diz respeito às fontes depositadas no Arquivo Público Mineiro (APM), todas 

estão reunidas em um fundo específico, “da Assembleia Legislativa provincial e do Congresso 

Mineiro”. Muitas delas, não consultadas. Ainda há muito por se fazer e por se conhecer acerca 

dos deputados e da primeira instituição legislativa do Estado de Minas Gerais. Disponíveis 

para consulta na internet estão também, como veremos, diversos jornais consultados na 

                                                           
52 ROSANVALLON, Pierre. Por uma História Conceitual do Político. Revista Brasileira de História. São 

Paulo, v.15, n. 30, p. 9-22, 1995, p.17. 
53 Ibidem, p.18. 
54 LORIGA, Sabina. O eu do historiador. Revista História da Historiografia. Ouro Preto, n. 10, p. 247-259, 

2012. 
55 Ibidem,  p.257. 
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Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Aos historiadores que ainda nutrem um apego ao 

suporte físico do documento, a pesquisa através das telas de um computador pode não ser das 

mais convidativas. Mas uma coisa é inegável: a acessibilidade às fontes ampliou as 

possibilidades de pesquisa sobre a Assembleia de Minas Gerais. Também é preciso preservar 

os originais. Onde existir um computador e uma rede será possível estudar a política e 

administração das Minas oitocentistas.  

 

Estrutura da tese 

 

Província, de acordo com o dicionário do Brasil Imperial, é a unidade territorial 

político-administrativa do Império brasileiro. Segundo Maria de Fátima Gouvêa, autora do 

verbete, entre os anos de 1808 e 1822, contexto do Império luso-brasileiro, os termos 

província e capitania foram usados de forma indistinta e alternada56. Posteriormente, o escudo 

de armas imperial, criado pelo decreto de 18 de setembro de 1822, definiu 19 estrelas de prata 

no firmamento azul57, simbolizando o conjunto de províncias que compunham o Brasil, país 

recém independente. A Constituição brasileira de 1824 reconheceu tal divisão. Desde então, 

falava-se em província e não mais em capitania. Afinal, esse último termo, ao referir-se às 

antigas delimitações territoriais dispersas entre si, parecia fora de lugar. O termo província 

conotava integração, tratava-se de províncias da Monarquia, e não de conquistas ou 

possessões. Se a Constituição reuniu todas as regiões do país debaixo de um mesmo império, 

a construção de uma identidade política comum, “brasileiros”, seria longa. Estado e Nação, 

como se sabe, não nasceram juntos58.  

As identidades se ligavam antes às pátrias, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio 

de Janeiro, Pernambuco etc. Sendo assim, era preciso dotá-las de alguma representação. É 

nesses termos que devemos compreender a criação de instituições eletivas nas províncias do 

Brasil. Ao mesmo tempo, criava-se também um cargo executivo a ser ocupado por 

autoridades nomeadas pelo Governo Central - Presidente de Província - e a ele cabia a 

administração das unidades territoriais. Essa solução foi uma apropriação da experiência 

constitucional de Cádiz e da França napoleônica, como veremos no capítulo 1. 

                                                           
56 GOUVÊA, Maria de Fátima. PROVÍNCIAS. In: VAINFAS, Ronaldo (Org.). Dicionário do Brasil Imperial 

(1822-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 597-599. 
57 GOUVÊA, Maria de Fátima. O Império das Províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2008, p.122. 
58 Sobre essa discussão ver: JANCSÓN, István (Org.) Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: 

Hucitec, 2003.  
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Objetivando, sobretudo, apresentar as instituições criadas em âmbito provincial, 

Gouvêa afirmou, no referido dicionário, que a principal descontinuidade a ser apontada em 

relação ao período colonial é que, no século XIX, havia se constituído espaços de 

representação dos interesses regionais/provinciais, o que no período colonial se restringia ao 

espaço das Câmaras Municipais. Feita essa consideração, a autora apresentou um panorama 

geral das instituições provinciais: desde a criação das Juntas de Governo, em 1821, passando 

pelo Conselho dos Procuradores Gerais de Província, em 1822, pelo cargo de Presidente e 

Conselho da Presidência em 1823, pelos Conselhos Gerais criados pela Constituição, em 

1824, até chegar às Assembleias Legislativas, em 1834. O verbete escrito por Maria de Fátima 

Gouvêa oferece informações relevantes acerca das instituições provinciais do Brasil do 

Oitocentos. É, ainda, um texto que descortina o papel de tais instituições na construção da 

unidade política e territorial do país. 

Nesta tese, defendemos que o Império do Brasil era, de fato, um Império de 

províncias. As províncias não eram apenas circunscrições territoriais, elas se tornaram 

unidades políticas importantes do Estado brasileiro. A garantia da unidade passava 

necessariamente pela representação das diferentes “peças” do grande “mosaico” que era o 

Brasil59. Além das instituições representativas em âmbito regional, as províncias também 

eram representadas na Câmara dos Deputados não apenas pelas bancadas, mas pela Comissão 

Permanente que lá existia, intitulada “das Assembleias Provinciais”. Em 1834, quando o Ato 

Adicional substituiu os Conselhos Gerais por Assembleias, foi assegurada às províncias a 

autonomia legislativa para gerir suas demandas internas.  

A criação de tais instituições representou um marco importante na organização do 

Estado brasileiro e estava em consonância com os preceitos liberais que propunham, entre 

outras questões, a divisão de funções e a desconcentração de poderes. Em outras palavras, 

desonerava a Assembleia Geral das demandas provinciais e, ao mesmo tempo, transferia para 

as províncias a responsabilidade de gestão. Se o Ato Adicional, com a descentralização do 

poder que operou, não conseguiu impedir a eclosão de revoltas, ao contrário, muitos 

contemporâneos atribuíram a ele o motivo delas. É possível que as manifestações tenham se 

dado não necessariamente contra as reformas da Constituição, mas justamente em razão dos 

pontos que ela não conseguiu reformar, a exemplo da continuidade de escolha dos Presidentes 

                                                           
59 Uma alusão ao texto: JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico: ou apontamentos 

para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira. Revista de história das ideias. Coimbra, v.21, 

p. 389-440, 2000. 
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de província por parte do Governo Central. O reforço do poder das províncias vinha 

justamente no sentido de viabilizar a unidade, e não o contrário. 

Era preciso garantir a integridade do Império e, por isso, necessitava-se conciliar a 

demanda por autonomia - que não significou, necessariamente, uma demanda por 

independência -, o que foi tarefa das mais difíceis. Apesar das vozes dissonantes que 

apareceram nos primeiros anos de funcionamento da Assembleia, podemos dizer que, em 

Minas, firmou-se uma aliança em torno do regresso. Da tribuna da província, os deputados 

mineiros contribuíram para a manutenção da integridade imperial e para a construção de um 

Estado nacional brasileiro mais centralizado. A escravidão e o tráfico de escravos foram 

elementos decisivos nesse processo, afinal não se deve esquecer que Minas era uma das 

províncias que mais importou mão de obra escravizada no Império, além dos fortes vínculos 

econômicos que mantinha com a Corte, o Rio de Janeiro.  

Esta tese está dividida em cinco capítulos. No primeiro, realizamos um estudo 

comparativo entre a experiência constitucional do Brasil, de Portugal e da Espanha e, em 

menor medida, também da Itália e da França. Os construtores do Império do Brasil olharam 

para o Velho Mundo buscando elementos capazes de garantir e assegurar a continuidade da 

única Monarquia americana60. Segundo Wilma Peres Costa, René Chateaubriand, estadista e 

ministro plenipotenciário no Congresso de Verona, em 1822, já havia defendido, nas 

primeiras décadas do Oitocentos, a criação de Monarquias constitucionais como solução às 

ameaças impostas às Monarquias restauradas pela onda revolucionária da América, que 

traziam consigo a forma republicana. O Brasil era, por isso, a esperança da Santa Aliança. A 

existência da Monarquia fez do Império brasileiro um importante aliado da França no 

continente. Como afirmou Wilma Peres, essa aliança permitiu ao Brasil, por exemplo, 

contrabalançar o poderio britânico, principalmente na questão do tráfico61. 

São esses os elementos que justificam a comparação do Brasil com as Monarquias 

europeias. Mesmo o México, por exemplo, cujo processo de constituição do Império guarda 

                                                           
60 Segundo José Murilo de Carvalho, no início do século XIX, “a colônia espanhola dividia-se 

administrativamente em quatro vice-reinados, quatro capitanias gerais e 13 audiências, que no meio do século 

tinham se transformado em 17 países independentes. Em contraste, as 18 capitanias gerais da colônia 

portuguesa existentes em 1820 (excluída a Cisplatina), formavam, já em 1825, vencida a Confederação do 

Equador, um único país independente” (CARVALHO, 2008, p.14). Que não se deduza dessa afirmação uma 

defesa de uma unidade pré-existente, pois, sabemos que ela foi construída a duras penas e com muita 

violência. Mesmo no periodo colonial, entre 1624 e 1775, a colônia estava dividida em dois Estados, o Estado 

do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. E, ainda, as capitanias eram dispersas, quase não se 

comunicavam entre si. A unidade foi construída e não herdada. 
61 COSTA, Wilma Peres. Entre tempos e mundos: Chateaubriand e a outra América. Almanack braziliense. São 

Paulo, v. 11, p.5-25, 2010, p.24. 
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semelhanças com o Brasil (pelo menos até 1824), segundo Nettie Lee Benson62, 

compartilhava uma cultura política com a Espanha. Para a autora, o sistema federal mexicano 

não surgiu em 1823, ele remonta à Constituição de Cádiz, por meio do estabelecimento das 

deputações provinciais. Inclusive, tais deputações teriam contribuído para assegurar a unidade 

territorial do México, ao reconhecerem as múltiplas autonomias regionais, diferentemente do 

que se passou com o vice-reinado do Peru, da Nova Granada e da Guatemala.  Assim, também 

o México, na constituição do seu império e na sua posterior mudança de regime, se apropriou 

da organização político-administrativa espanhola63.  

A comparação com os citados países é, exatamente, no que diz respeito ao 

governo das províncias. Assim, o próprio termo “província” ganha relevância. Não o 

analisamos, contudo, como um conceito, mas como uma apropriação. Tanto nas velhas 

monarquias europeias como na nova monarquia americana a organização do território em 

províncias tinha como objetivo a uniformidade. Na Espanha, por exemplo, a divisão do solo 

em províncias aparece na época dos Bourbon, quando Felipe V impôs aquela divisão a todos 

os antigos reinos da Monarquia64. Na França, por sua vez, a situação foi diferente. No país de 

Tocqueville, o termo província, associado ao Antigo Regime, foi abolido pelos 

revolucionários. Em seu lugar foram criados os departamentos. Com Napoleão Bonaparte, 

contudo, a antiga designação reaparece. Em Portugal, “província” serviu para descrever as 

circunscrições territoriais do país: província da Beira, do Algarve, do Minho etc. 

Nosso objetivo é discutir a criação de instituições de poder autônomo no âmbito 

das províncias. É, nesse sentido, que procedemos à comparação. Nesse ponto, não foi para 

Portugal que os construtores do Império do Brasil se viraram. Se, como afirmou Ilmar Mattos, 

herdamos um território e um nome, o de Império do Brasil, no que diz respeito à criação de 

poderes representativos nas províncias, fomos, sem dúvida, mais construtores que herdeiros65. 

Em Portugal, inexistiram poderes intermediários: o contraponto do Centro eram as Câmaras 

Municipais. É certo que o país possuía proporções territoriais pequenas, mas, ainda assim, era 

a sede de uma Monarquia pluricontinental. Nesse primeiro capítulo, discutimos, também, 

algumas reformas político-administrativas levadas a cabo pelos referidos países, tendo em 

                                                           
62 BENSON, Nettie lee. La diputación provincial y el federalismo mexicano. México: El Colegio de México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 
63 Sobre o México ver, entre outros: RASCÓN, Alonso Domínguez. Autonomía, insuergencia y oligarquía: las 

provincias internas y la formación de los Estados septentrionales. HMex, v. 66, n.3, p. 1023-1074, 2017. 
64 GIAMPORTONE, Tereza Alicia. Princípios hispânicos na formação dos governos provinciais no século XIX. 

O estudo do poder executivo na província de Mendoza, Argentina. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, 

v.39, n.2, p.304-322, 2013. 
65 MATTOS, Ilmar R. Construtores e Herdeiros: a trama dos interesses da construção da unidade política. São 

Paulo: Almanack Braziliense, São Paulo, n. 1, p. 8-26, 2005. 
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vista a questão provincial. Ao final, defendemos que, se a criação de instituições eletivas no 

âmbito da província fazia parte de experiências comuns compartilhadas, o Ato Adicional, 

decretado no Brasil em 1834, marcou uma originalidade: a instituição de um poder legislativo 

no âmbito das províncias. 

No segundo capítulo, voltamos nossa atenção para a Assembleia legislativa de 

Minas Gerais, instituição que redefiniu o papel da província no Estado brasileiro. O objetivo é 

discutir a atuação dos deputados e os projetos por eles propostos. Buscou-se reconstituir o 

cotidiano dos trabalhos, as disputas pelo poder e, sobretudo, a percepção dos deputados acerca 

da instituição. Por esse motivo, o capítulo é assumidamente narrativo. Nele, destacamos o 

exercício político dos deputados durante a primeira legislatura da Assembleia (1835-1837). 

Diante de um quadro de redefinições políticas, opiniões fragmentadas e oscilantes, optamos 

por observar, nesse momento, as posições tomadas no calor dos acontecimentos. Nos 

primeiros dois anos de funcionamento da instituição, os deputados ressaltaram a “harmonia” 

que subsistia entre o legislativo e o executivo da província, “manancial de grandes bens para o 

país”. Com os poderes alinhados, a Assembleia mineira não viu nenhum de seus projetos 

vetado durante esses anos. Se tivemos dificuldade para agrupar os deputados em facções 

específicas, conseguimos, por outro lado, perceber que a grande maioria deles, em uma 

legislatura majoritariamente liberal, defendeu o Ato Adicional e reforçou o papel político da 

instituição. 

Não elegemos apenas um único tema a ser explorado, a exemplo da divisão 

judiciária, civil e eclesiástica, das estradas, da instrução pública, dos orçamentos, da catequese 

e civilização dos indígenas, dos impostos, da criação de empregos, entre tantos outros. Todos 

eles foram importantes para o esclarecimento do papel da Assembleia na configuração dos 

poderes do Estado. A maneira como os deputados conduziram a prática legislativa revelou 

quais eram, para eles, os ramos que promoveriam a “prosperidade da província”. Em 1837, 

um novo Ministério assumiu o governo. A partir de então, a maioria dos deputados se colocou 

na oposição. Havia acabado o tempo da harmonia, o tempo da hegemonia liberal. As disputas 

que se seguiram constituem o tema do terceiro capítulo. 

No terceiro capítulo discutimos a reconfiguração do poder provincial. A 

harmonia cedeu à animosidade. Os deputados mineiros reeleitos para a segunda legislatura 

(1838-1839) enfrentaram na tribuna os anseios centralizadores vindos da Corte. Acusaram o 

Poder Central de querer transformar as Assembleias “em pupilas”, submetendo-as à sua 

direção. Tiveram leis anuladas, mas, em claro desajuste com as decisões emanadas do Centro, 
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as rediscutiram na Assembleia, aprovando-as pela segunda vez. Com isso, passaram a ser 

vistos como ameaça. A discussão que veremos neste capítulo deixam claras as disputas 

políticas e o posicionamento dos deputados mineiros. Nenhum deles seria eleito para a 

terceira legislatura (1840-1841). Assim, houve uma redefinição dos quadros políticos e os 

deputados engajados na causa do regresso assumiram a direção da província dando início a 

outro tempo, chamado por Ilmar Mattos, de tempo saquarema. Esse é o tema do quarto 

capítulo.  

Se nas duas primeiras legislaturas assistimos à defesa do Ato Adicional, a terceira 

apoiou sua interpretação, assim como as demais leis centralizadoras. No quarto capítulo, 

verificamos o comprometimento dos deputados mineiros com a política central. Entre outros 

projetos, destacamos a aprovação do envio de tropas mineiras para lutarem contra os 

farroupilhas no Rio Grande do Sul. Alguns deputados, afinados com a posição dos 

conservadores, defenderiam que as Assembleias não deveriam se envolver em questões 

políticas, que cabia a elas apenas cuidar dos melhoramentos materiais das províncias. À 

retórica seguia-se a prática: eles fizeram política. Alijados dos centros decisórios, os liberais 

tramaram o golpe da maioridade. O sucesso da empreitada, contudo, não foi duradouro. 

Acreditaram, então, que a revolta armada, “a revolução”, era a única forma de deter o 

regresso. Pegaram em armas no movimento que ficou conhecido como Revolução Liberal de 

1842, mas foram vencidos. 

Por fim, o quinto e último capítulo desta tese discute como os deputados 

mineiros enfrentaram o tema da escravidão e do tráfico de escravos. Partindo da análise do 

debate acerca da proposta de abolição do imposto sobre a compra e a venda de cativos, a meia 

sisa, e de dois projetos de representação (pela revogação da lei antitráfico e contrária ao 

projeto de lei de terras) defendemos que políticos usaram de suas atribuições legislativas para 

criar leis que contribuíram para expandir o contrabando negreiro. Muitos deles eram 

proprietários de escravos e estavam engajados em atividades mercantis.  

Por tudo isso, acreditamos que a integridade imperial pode ser mantida não apenas 

porque os grupos atuantes nas províncias se articularam àqueles atuantes na Corte, mas, 

sobretudo, porque o alinhamento se deu em torno de questões essenciais para a manutenção 

da Monarquia, a exemplo da escravidão. Foi exatamente ela que, segundo Ilmar Mattos, 

permitiu aos saquaremas estabelecer uma hegemonia e uma direção políticas. E aqueles 

identificados com os saquaremas não estavam apenas no Centro do Império, eles estavam 
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também nas províncias. De fato, a imagem que melhor define o Império do Brasil ainda é 

aquela descrita por Maria de Fátima Gouvêa, a de um Império das províncias. 
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1 AS PROVÍNCIAS EM PERSPECTIVA COMPARADA: BRASIL, PORTUGAL, 

FRANÇA E ESPANHA 

 

 

(...) Hoje província é a parte de um Reino, 

Monarquia, ou Estado, que tem a mesma língua, e 

os mesmos costumes, e de ordinário se distingue 

pela extensão de uma jurisdição temporal ou 

espiritual, em certo número de vilas, aldeias e 

cidades (...) (BLUTEAU, 1728). 

Provincia. La parte de un reyno, ó estado, que se 

suele gobernar en nombre del Príncipe por un 

ministro que se llama gobernador. (Diccionario de 

la Real Academia Española, 1780)66. 

 

Este capítulo pretende investigar, com o auxílio da história comparada (aquela 

cujas raízes remontam a Marc Bloch, da História problema), a organização político-

administrativa brasileira, portuguesa e espanhola nas duas primeiras décadas do século XIX. 

O caso francês também aparece, mas como contraponto. Nosso ponto de partida é a utilização 

da província como unidade territorial fundamental dos Estados Nacionais emergentes. O mais 

significativo é poder mostrar, de um lado, as semelhanças e, de outro, as possíveis diferenças 

que permitam especificar as diversas experiências. Começamos o texto com a reforma da 

Constituição, a criação das Assembleias Legislativas e a definição da província como unidade 

político-administrativa do Estado brasileiro. Depois, recuamos ao contexto de crise do 

Império luso-brasileiro com o objetivo de mostrar que a demanda por autonomia e 

representação provincial não foi inaugurada com o Ato Adicional. A partir daí, discutimos as 

experiências de Portugal, Brasil, Espanha e França no que diz respeito à organização das 

províncias. Por isso, também discutimos algumas reformas administrativas levadas a cabo 

pelos referidos países. 

A metodologia da História Comparada pode ajudar a identificar questões e a 

esclarecer perfis de casos singulares e contribuir, ainda, de acordo com João Paulo Pimenta, 

“para criar um clima menos provinciano à investigação histórica”67. Com efeito, como 

afirmou Heinz-Gerhard Haupt, “os exemplos estrangeiros e as historiografias de outros países 

                                                           
66 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nuevo 

dicionário histórico del español. Mapa de diccionarios [online], 2013. Disponível em: < 

http://web.frl.es/ntllet>. Acesso em: 10 mar. 2015. 
67 PIMENTA, João Paulo. História dos conceitos e história comparada: elementos para um debate. Almanack 

Braziliense, São Paulo, n. 7, p. 56-60, 2008. p.58. 
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[no nosso caso, Portugal e Espanha] podem ampliar o horizonte das problemáticas”68. Este 

capítulo assume, assim, uma perspectiva ibero-americana69. Tendo em vista que a passagem 

do século XVIII para o século XIX produziu, no Atlântico hispano-lusitano e na França, uma 

mudança profunda que, nas palavras de Javier Fernández Sebastián, caracterizou-se por “um 

terremoto político-conceitual”70. Interessa-nos, também, discutir as apropriações políticas do 

vocabulário província. O objetivo é, como dito, apresentar uma perspectiva comparada que 

pode, além de iluminar o conjunto, evidenciar especificidades.  

Como vimos na introdução, para Ilmar Rohloff de Mattos, em “Construtores e 

herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política”, a criação do Estado 

imperial brasileiro se deu a partir de uma dupla herança. Herdamos dos portugueses um 

território e uma denominação, a de Império do Brasil. Assim, teríamos sido construtores 

porque éramos herdeiros. A essa dupla herança acrescentamos outra: a forma de organização 

do território em províncias. Entretanto, diferentemente de Portugal, no Brasil, essas unidades 

se constituíram em corpos políticos dotados de alguma autonomia e representatividade. Nesse 

sentido, talvez tenhamos sido mais construtores do que herdeiros. 

A escolha do tema desta tese, as Assembleias Legislativas provinciais, mais 

precisamente a Assembleia de Minas Gerais, nos levou a investigar a história da criação dos 

poderes intermediários no Brasil e a comparar com os processos vivenciados por outros 

países, como já foi dito. Se, em 1834, as unidades territoriais se consolidaram como instâncias 

político-administrativas do Estado brasileiro, a organização dos governos das províncias não 

era recente, ele remontava ao contexto de crise do Império-luso brasileiro, quando as Cortes 

se reuniram em Lisboa para a elaboração da futura Constituição portuguesa. Neste capítulo, 

discutiremos quais foram as instituições criadas e as razões alegadas para fazê-lo.  

Desde a promulgação da Constituição brasileira, as unidades territoriais do 

Império do Brasil são chamadas, oficialmente, de províncias. Todavia, até por volta de 1821, 

                                                           
68 HAUPT, Heinz-Gerhard. O lento surgimento de uma história comparada. In: BOUTIER, Jean; DOMINIQUE, 

Julia (Orgs). Passados recompostos. Campos e canteiros da História. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. p. 

205-216. p.211. 
69 Para Javier Fernández Sebastián, a globalização da historiografia abriu espaço para se pensar em termos de 

“história comparada”, “história transnacional” e “história cruzada”, o que contribuiu para o desenvolvimento 

de projetos como o Dicionário de Iberconceptos do qual é participante. Ver: FERNÁNDEZ, Javier Sebástian. 

Iberconceptos. Hacia una historia transnacional de los conceptos políticos en el mundo ibero-americano. 

ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, n. 37, p.165-176, 2007.  
70 FERNÁNDEZ, Javier Sebástian. Iberconceptos. Hacia una historia transnacional de los conceptos políticos en 

el mundo ibero-americano. ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, n. 37, p. 165-176, 2007. 

p.168. 
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segundo Maria de Fátima Gouvêa, os termos província e capitania71 foram usados 

indistintamente. O Dicionário do padre Raphael Bluteau já havia registrado, em 1728, a 

equivalência entre eles: “(...) capitanias do Brasil vêm a ser o mesmo que Província. São essas 

capitanias 14 (...) Chamavam as terras capitanias e os donatários capitães”72. Já o dicionário 

de Moraes e Silva73 não apresenta os termos como sinônimos em nenhuma de suas edições. 

Nele, o verbete província consta como parte de um reino ou Estado e local de recolhimento de 

pessoas religiosas, não havendo nenhuma alusão às antigas capitanias. A referência é apenas 

geográfica. Curiosamente, a edição de 1844 ainda carrega esta definição. Por fim, veremos os 

vários significados do termo, sugerindo que a designação província vinha no sentido de criar 

vínculos, uniformizando e construindo uma relação que pressupunha integração. Esse sentido, 

ainda, pode ser percebido tardiamente, como ficou evidente, por exemplo, durante o regime 

de Salazar, quando ele mudou o estatuto das possessões portuguesas na África de colônias 

para províncias ultramarinas. É o que veremos no último tópico deste capítulo.  

 

 

1.1 A Reforma da Constituição, a criação das Assembleias Legislativas e a consolidação 

do poder provincial 

 

 

Em maio de 1831, o deputado José Cesário de Miranda Ribeiro apresentou à 

Câmara dos Deputados um requerimento solicitando a nomeação de uma Comissão 

encarregada de propor a reforma da Constituição do Império. Aprovado o requerimento, 

foram nomeados os deputados Miranda Ribeiro, Francisco de Paula Souza e Mello e José da 

Costa Carvalho. O projeto Miranda Ribeiro, apresentado pela Comissão, propunha a criação 

de uma Monarquia federativa, o estabelecimento de Assembleias legislativas nas províncias, a 

supressão do Conselho de Estado, o fim da vitaliciedade do Senado, a supressão do poder 

                                                           
71As capitanias foram unidades territoriais que constituíram a antiga administração colonial na América 

portuguesa. As capitanias hereditárias foram abolidas por Pombal em 1759 e transformadas em capitanias 

régias. As províncias deram, de certo modo, continuação a essas unidades. Entretanto, para Maria de Fátima 

Gouvêa, uma descontinuidade relevante deve ser apontada, “haviam se constituído espaços de representação 

dos interesses regionais, o que no período colonial se restringia ao âmbito das Câmaras” (VAINFAS, 2002, 

p.599). 
72 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário português e latino, vol.2. Coimbra: no Collegio das Artes da Companhia 

de Jesus, 1728, p. 125-126. Disponível em: http://dicionarios.bbm.usp.br . Acesso em: 20 jul. 2015.  
73 SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza (1789) - recompilado dos vocabularios impressos 

ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por ANTONIO DE MORAES 

SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. 
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moderador e a eleição do cargo de Regente uno74. O projeto foi enviado para aprovação no 

Senado e sofreu modificações importantes, principalmente, no ponto referente à Monarquia 

federativa. 

As pretensões dos que propunham a reforma da Constituição sofreram um duro 

golpe no enfrentamento daqueles que conspiraram no Golpe de 30 de Julho de 1832. Diante 

da recusa do Senado em apoiar as reformas constitucionais requeridas por grande parte da 

elite política brasileira, no sentido de maior descentralização administrativa, e diante da sua 

recusa em aprovar a destituição de José Bonifácio da tutoria de D. Pedro II, os moderados 

tramaram o golpe. O Senado era visto como sustentáculo do conservadorismo, já que muitas 

tentativas de reforma política lá entravam e não saíam.  

Num momento de crise generalizada, agravada pelo crescimento das atividades 

contrarrevolucionárias dos restauradores, cuja liderança era identificada em José Bonifácio, 

tutor do futuro Pedro II, os moderados intentaram o golpe. A Câmara dos Deputados, após a 

renúncia do ministério e dos regentes, declarar-se-ia em Assembleia Nacional Constituinte e 

aprovou uma nova Constituição - conhecida como Constituição de Pouso Alegre -, que 

contemplava as reformas requeridas. Tudo foi tramado na Chácara da Floresta, residência do 

padre José Custódio Dias. O golpe não foi vitorioso, embora estivesse próximo de ser. Foi 

abortado por dissensões entre os próprios liberais, por meio da intervenção de Honório 

Hermeto Carneiro Leão75. 

A Constituição de Pouso Alegre combinava os textos da Constituinte de 1823, da 

Constituição de 1824 e alguns pontos do projeto Miranda Ribeiro. Não mencionava, no 

entanto, uma Monarquia federativa e mantinha o regime “monárquico, hereditário, 

constitucional e representativo”. Retirou, ainda, o 12º parágrafo do projeto de 1831 que previa 

a criação do cargo de Intendente para os municípios. Nenhuma das principais reivindicações 

identificadas com os exaltados, Monarquia federativa, autonomia municipal e eleição dos 

Presidentes de província e Comandantes das Armas foi contemplada 76. 

Em outubro de 1832, a Câmara dos Deputados e o Senado se reuniram e 

atribuíram aos deputados da próxima legislatura (1834-1837) as bases legais para conduzir a 

reforma da Constituição. Assim, em agosto de 1834, a Regência permanente, em nome do 

imperador D. Pedro II, fez saber a todos os brasileiros que a Câmara dos Deputados, 

                                                           
74 OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de Em meio à reforma Constitucional: a luta política às vésperas da 

aprovação da lei de 12 de Outubro de 1832. Tempos Históricos, Paraná, v.19, p. 184-213, 2015. p.186. 
75 PASCOAL, Isaías. José Bento Leite Ferreira de Melo, padre e político: o liberalismo moderado no extremo sul 

de Minas Gerais. Vária História, Belo Horizonte, v. 23, n 37, p. 208-222, jan./jun 2007. p. .218. 
76 OLIVEIRA (2015, p.199). 
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“competentemente autorizada”, havia reformado a Constituição do Império, outorgada por D. 

Pedro I, em 1824. Entre as principais mudanças estabelecidas pelo Ato Adicional, estava a 

criação de Assembleias Legislativas em todas as províncias do Brasil, em substituição aos 

Conselhos Gerais77.  

Às Assembleias Legislativas provinciais cabia propor, discutir e deliberar em 

conformidade com vários artigos da Constituição. Legislavam sobre a divisão civil, judiciária 

e eclesiástica da província; sobre a instrução pública e os meios para promovê-la; sobre a 

polícia e a economia municipal; sobre as fixações das despesas municipais e provinciais; 

sobre a fiscalização das rendas públicas; sobre a supressão, a criação e a nomeação de cargos 

públicos no âmbito municipal e provincial; sobre as obras públicas e as estradas; sobre as 

casas de socorro públicas, entre outros. Além disso, ao legislativo provincial também 

competia a organização do seu Regimento Interno; a fixação da força policial a partir das 

informações passadas pelo Presidente de província; a autorização dos pedidos de empréstimos 

das Câmaras Municipais e do Governo provincial e a criação de impostos necessários às 

rendas da província e do município. 

Os decretos das Assembleias Provinciais, como determinou o Ato Adicional, com 

exceção daqueles relacionados às despesas e impostos, à fiscalização das rendas, à 

organização do Regimento Interno, à suspensão e demissão dos magistrados acusados de 

crime de responsabilidade, deveriam ser sancionadas pelo Presidente de província78 

(autoridade nomeada pelo poder central, mas sem iniciativa legislativa)79. As atas das sessões 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 1835, registraram a aprovação de 26 projetos 

que versavam sobre a criação de impostos, sobre a forma da publicação das leis, resoluções e 

regulamentos, sobre o ordenado dos membros da Casa, entre outros. Todos esses projetos 

                                                           
77 O Conselho Geral da província de Minas Gerais, apesar de ter sido criado pela Constituição, em 1824, apenas 

foi instalado em 1828. Os antecedentes mais imediatos das Assembleias provinciais foram, portanto, esses 

Conselhos e, antes deles, as Juntas provinciais. A bibliografia sobre os primeiros é ampla. Ver, entre outros: 

FERNANDES, Renata Silva. O governo das províncias do Império do Brasil: os Conselhos de Governo e 

os Conselhos Gerais de província nos debates parlamentares (1823-1834). Juiz de Fora: UFJF, 2014; SILVA 

(2014). Além da criação das Assembleias legislativas, o Ato Adicional estabeleceu a Regência Una eletiva e 

temporária, cujo regente exerceria o cargo por um período de quatro anos, e a abolição do Conselho de Estado. 

Esse último foi restabelecido com a Lei de Interpretação do Ato, em 1840. Sobre essa instituição ver: 

MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a partir do 

Conselho de Estado (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007. Por outro lado, o Ato Adicional 

manteve a vitaliciedade do Senado, o poder moderador e a monarquia hereditária, o que demonstra que foi 

menos ousado do que o projeto Miranda Ribeiro. 
78 Os vetos, por outro lado, segundo Miriam Dolhnikoff, só podiam valer nos casos especificados por lei, por 

exemplo, se a lei provincial fosse inconstitucional, ofendesse o direito das outras províncias ou ferisse os 

tratados internacionais assinados pelo Brasil. Apesar disso, o voto de dois terços dos deputados, um quórum 

significativo, poderia derrubar o veto. As resoluções da Assembleia sobre os assuntos municipais relativos à 

economia, à polícia e à tributação não estavam sujeitos ao veto (DOLHNIKOFF, 2005, p. 104). 
79 Sobre as atribuições do cargo de presidente de província, ver: SLEMIAN (2007).  
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foram enviados para o Presidente de província, que os sancionou sem demora. Como veremos 

no próximo capítulo, o deputado José Pedro Dias de Carvalho afirmou orgulhoso, em discurso 

proferido na Assembleia, no dia 13 de fevereiro de 1835, que “não pequena parte deve ter em 

nossa prosperidade a harmonia que felizmente subsiste entre a legislatura e a autoridade 

executiva, manancial de grandes bens para o país”80. 

A Assembleia Geral, sediada no Rio de Janeiro, se entendesse que a matéria 

extrapolava o âmbito provincial, fosse interferindo em outras províncias ou intervindo na sua 

jurisdição, poderia negar as determinações da Assembleia. Apesar disso, a criação das 

Assembleias Provinciais, foi, sem dúvida, um passo importante para a administração das 

regiões e para a descentralização administrativa. Ressalte-se que, se o Presidente de província 

fosse pronunciado em crime, a Assembleia Provincial poderia determinar a continuidade do 

exercício de seu cargo.  

A promulgação do Ato Adicional à Constituição foi um marco na criação do 

poder provincial com relativa autonomia no Império em construção81. A principal dimensão 

dessas instituições, segundo Wlamir Silva, estava na experiência do governo representativo82. 

Antes de 1834, as instituições responsáveis pelos negócios provinciais eram os Conselhos de 

Governo e os Conselhos Gerais, órgãos eletivos, que possuíam atribuições propositivas, 

consultivas e deliberativas. No entanto, as leis propostas pelos Conselhos deveriam ser 

submetidas à aprovação da Assembleia Geral. Se a atribuição legislativa era uma novidade, o 

debate sobre a autonomia provincial não era uma discussão recente, ao contrário, esteve 

presente na crise do império luso-brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Projetos (1º legislatura) (1835-1845), AL003. p.70-72. 
81 Para o papel exercido pela bancada de Minas Gerais, tanto na aprovação do Ato Adicional, em 1834, quanto 

na proposta de criação de esferas de poder no âmbito das províncias, em 1823, ver: OLIVEIRA, Carlos 

Eduardo França. Construtores do Império, defensores das províncias: São Paulo e Minas Gerais na 

formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834. 416f. Tese (Doutorado em História) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.São Paulo, 2014. 
82 SILVA, Wlamir. É crime dar vivas à federação? Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, Ano 

50, n. 2, p. 53-67, 2014. p.54. 



49 
 

 
 

1.2 As províncias do Brasil na crise do império luso-brasileiro 

 

 

Quando as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação portuguesa se 

reuniram, entre janeiro de 1821 e novembro de 182283, o tema das autonomias provinciais, 

entre muitos outros, foi discutido e defendido, principalmente, pelos deputados do Brasil84. 

Segundo Márcia Berbel, a discussão acerca desse tema se deu em função de haver, nas Cortes, 

duas concepções distintas de nação. De um lado, os deputados lusitanos acreditavam que a 

nação constituía um todo orgânico, que se expressaria por meio das Cortes e da Constituição. 

Por outro lado, para os deputados do Brasil, a nação seria a integração dos representantes das 

províncias. Assim, afirma Berbel, a “nação/tradição, formada pela história, se chocaria com 

nação/estado formada pela política”85. Essas aproximações ajudam na compreensão geral do 

entendimento da nação, mas elas podem esconder divergências dentro dos próprios 

“grupos”86.  

Os deputados do Brasil, por exemplo, apresentavam projetos distintos. No 

entanto, Márcia Berbel observou um alinhamento das províncias mais ao norte – como o Pará 

e o Maranhão, e também o Rio de Janeiro – ao centralismo de Lisboa. Por outro lado, Bahia, 

Pernambuco e São Paulo atuavam pela divisão da soberania entre os dois hemisférios. Os 

representantes de São Paulo defendiam a concepção de Reino Unido, com o Rio de Janeiro e 

Lisboa dividindo o controle das partes do Império. Os baianos e pernambucanos, por sua vez, 

não queriam se sujeitar a nenhum dos centros e reivindicavam autonomia provincial. Com o 

acirramento das questões relacionadas à soberania e à representação, os paulistas se uniram 

                                                           
83 As eleições provinciais no Brasil ocorreram ao longo do segundo semestre de 1821, seguindo as instruções do 

decreto de 18/04/1821. Os deputados, na proporção de um para cada trinta mil moradores, foram escolhidos 

por via indireta. Foram o primeiro processo eleitoral supra-municipal na América Portuguesa (PIMENTA; 

JANCSÓ, 2000, p. 430). 
84 Eram também designados de “deputados brasileiros em Lisboa”. No entanto, essa identidade atribuída e 

assumida não os vinculava ao Reino do Brasil, indicando tão somente terem sidos eleitos no além-mar 

(PIMENTA; JANCSÓ, 2000, p. 431). Para um perfil biográfico dos deputados enviados às Cortes, ver: 

BOSCHI, Caio C. Os deputados brasileiros às Cortes de 1821 (introdução aos seus dados biográficos). In: 

CASTRO, Zília Osório de (Dir.). Dicionário do vintistimo e do primeiro cartismo (1821-1823 e 1826-

1828). Vol. 1. Lisboa: Assembleia da República, 2000. p. 11-24. 
85 BERBEL, Márcia. A nação como artefato: deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas – 1821-1822. São 

Paulo: Hucitec, 1999. p.195. 
86 Cita-se, nesse sentido, a importância da dissertação de mestrado de Alexandre Bellini Tasca. Ao estudar os 

discursos específicos proferidos nas Cortes, ele observa a existência de um emaranhado de projetos, ações, 

posições e discursos. TASCA, Alexandre Bellini. Enredamentos: o construir nacional entre Portugal e Brasil 

nas Cortes de Lisboa (1820-1822). 2016. 227f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. A bibliografia sobre a reunião das Cortes é ampla. Alguns exemplos são: 

NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e Constitucionais: A cultura política da independência 

(1820-1822). Rio de Janeiro: Revan/Faperj, 2003; CASTRO (2014); CASTRO, Zilia Osório de. Portugal e 

Brasil. Debates parlamentares (1821-1836). Vol. 1. Lisboa: Assembleia da República, 2000.  
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aos baianos na defesa por mais autonomia para as províncias87. Para Alexandre Tasca, esse 

antagonismo só se evidenciou mais tarde, por isso o autor direciona seu estudo para as 

análises que consideram os momentos particulares, mais restritos, porque eles revelam 

posturas multifacetadas. 

Valentin Alexandre, em “Os sentidos do Império”88, também verificou algumas 

tendências ou “grupos” no interior do Soberano Congresso. Eram eles os “integracionistas”, 

defensores da indivisibilidade da soberania da nação e os “conciliadores”, aqueles que se 

dispunham a negociar certo grau de autonomia para as províncias. Ainda existia uma terceira 

tendência, mais conservadora, que podia ser associada à defesa dos valores ligados à antiga 

ordem, mesmo que não defensores, necessariamente, do absolutismo. A caracterização de 

Valentin Alexandre diz respeito, especialmente, aos deputados da metrópole, ainda que 

muitos deputados brasileiros pudessem a eles se alinhar. Como apontado, havia divergências 

dentro das bancadas, e, apesar disso, podemos dizer que, de uma forma geral, o cerne dos 

debates entre os deputados do Brasil foi a questão da autonomia provincial. 

O acirramento dos debates nas Cortes levou à ruptura política do Império luso-

brasileiro. A futura Monarquia brasileira enfrentou problemas muito semelhantes àqueles 

enfrentados pela Monarquia portuguesa, e, anteriormente, pela Monarquia espanhola, entre 

1810 e 1812, no que diz respeito à conciliação entre os valores liberais e modernos expressos 

em suas Constituições e à administração dos seus impérios. Xavier Guerra89 aponta que a 

incapacidade da Espanha de articular o conceito de nação una e indivisível com as 

representações provinciais pode ter contribuído de maneira significativa para o processo de 

independência das colônias americanas. O mesmo apontamento pode ser feito a Portugal. 

Romperam-se, assim, os laços que uniam Brasil e Portugal.  

 

 

 

                                                           
87 Ainda segundo João Paulo G. Pimenta e István Jancsó, a questão do escravismo colocada pela bancada de São 

Paulo revelaria interesses comuns entre as províncias da América. A percepção de que, do outro lado do 

Atlântico, a sociedade de assentava na escravidão teria contribuído para expressar um sentimento de adesão 

das províncias e para a posterior emergência de uma identidade nacional brasileira. Até esse momento, os 

deputados diziam representar suas províncias de origem, suas pátrias (PIMENTA; JANCSÓ, 2000, p. 440). 

Voltaremos a essa questão no capítulo 5. 
88 ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do Império – questão nacional e questão colonial na crise do Antigo 

Regime português. Porto: Afrontamento, 1993. 
89 XAVIER-GUERRA, François. A Nação Moderna: nova legitimidade e velhas identidades. In: JANCSÓ, 

István (Org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, 2003. p.33-60. 
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1.3 O governo das províncias no Império do Brasil 

 

 

Conciliar o projeto de Monarquia hereditária e unitária, sediada no Rio de Janeiro, 

com os interesses provinciais seria um desafio para a elite política imperial. A Assembleia 

Geral e Constituinte do Brasil90, convocada por D. Pedro I, em junho de 1822, para elaborar a 

Constituição brasileira foi aberta no dia três de maio de 1823. Na reunião, foram discutidos, 

entre outros temas, a organização e o papel das províncias no interior do Império. Segundo 

Roderick Barman, o projeto de lei mais detalhado sobre o governo provincial foi apresentado 

por Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio de Andrada91. A proposta era 

substituir as Juntas por um Presidente e um Conselho. Essas Juntas eram eleitas e 

deliberativas e isso poderia formar, segundo o deputado, “pequenas republicazinhas com seus 

presidentes e é o que não quero”92. O Conselho proposto por Antônio Carlos era, assim, 

apesar de amplas atribuições, subordinado ao Presidente de província93. O primeiro seria o 

                                                           
90 É possível acessar, no site da Câmara dos Deputados, o “Fundo Assembleia Constituinte de 1823”. Trata-se de 

uma ampla documentação sobre a instalação da Assembleia. São projetos, indicações, requerimentos, 

pareceres e expedientes. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/arquivo/constituinte-1823.  
91 As primeiras tentativas de organização político-administrativa das províncias do Brasil se deram ainda no 

contexto luso-brasileiro. Foi no rastro da Revolução de 1820, marco decisivo no processo de emancipação 

política do Brasil, que as Cortes Constituintes criaram as Juntas de Governo, com a aprovação do decreto de 

21 de setembro de 1821, posteriormente chamadas de Juntas Provinciais. Esse decreto substituiu o cargo de 

Governador, de nomeação régia, pelas Juntas Eletivas. Sobre as Juntas, ver: BERNARDES, Denis. As Juntas 

de Governo, as Cortes e o Príncipe Regente. In: ______. O patriotismo constitucional: Pernambuco, 1820-

1822. São Paulo: Hucitec, 2006. Antes do decreto das Cortes que criou, no Reino do Brasil, as Juntas 

Provinciais, uma incipiente representatividade provincial, segundo Maria de Fátima Gouvêa, já havia sido 

esboçada com o alvará, de 10 de setembro de 1811, que determinou o estabelecimento de Juntas eleitas 

regionalmente para auxiliar a ação governativa da Mesa do Desembargo do Paço. Pela primeira vez, afirma a 

autora, “surgiu no Brasil um órgão administrativo intermediário, conectando a administração geral 

estabelecida na Corte, seus municípios e comarcas (GOUVÊA, 2002, p. 598). Em 16 de fevereiro de 1822, D. 

Pedro, a essa altura príncipe regente, promulgou a lei que estabeleceu a criação do Conselho dos Procuradores-

Gerais das Províncias, presidido por ele e composto por representantes de todas as províncias, com 

precedências de Conselho de Estado. Em um contexto cujos debates constituintes em Lisboa se acirravam e 

começava-se a temer as pretensões das Cortes, a decisão de criar tal Conselho pode ter sido uma tentativa de 

D. Pedro para minar o poder das Juntas, algumas leais às Cortes. Claudia Chaves, em trabalho recente, aponta 

como as Juntas da Real Fazenda também contribuíram para um primeiro arranjo de caráter regional como forte 

destaque para o processo de provincialização e representação territorial. Ver: CHAVES, Claudia Maria das 

Graças. As Juntas da Fazenda durante o processo de provincialização no Brasil. In: CONGRESSO DE 

HISTÓRIA ECONÔMICA, 12, 2017, Niterói. Anais... Niterói: 2017. p.1-14. Disponível em: 

http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%202017/13%20As%20juntas%20de%20fazenda%20durante%20o

%20processo%20de%20provincializa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil.pdf . Acesso em: 03 mar. 2018. 
92 Antônio Carlos de Andrada. Apud BERBEL, Márcia; FERREIRA, Paula Botafogo C. Soberanias em questão: 

apropriações portuguesas sobre um debate iniciado em Cádis. In: BERBEL, Márcia; OLIVEIRA, Cecília 

Helena de Salles (Orgs). A experiência constitucional de Cádis. Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: 

Alameda, 2012. p. 169-199. p.175. 
93 Cabia aos Presidentes de Província, em Conselho, propor o estabelecimento de câmaras, fomentar a 

agricultura, comércio, indústria, salubridade e comodidade geral, promover a educação da mocidade, 

promover a catequização dos índios, colonização dos estrangeiros, laboração das minas e estabelecimento de 
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executor e administrador da província. O Conselho, por sua vez, deveria ser consultado em 

todas as matérias que demandassem exame administrativo e julgamento, mas o poder de 

decisão pertencia ao Presidente. As tropas em cada província seriam comandadas por um 

oficial militar, o Comandante das Armas. 

O projeto de Antônio Carlos impediu as províncias de eleger o seu Presidente e, 

por esse motivo, encontrou forte oposição principalmente entre aqueles que Barman 

descreveu como “nativistas”, identificados como os que deviam lealdade, primeiramente, as 

suas províncias. O controle pelo governo nacional do executivo nas províncias representa, 

para Barman, a vitória dos “nacionalistas” em detrimento dos nativistas94. A proposta que 

gerou debates na Assembleia, em 1823, com a outorga da Constituição em 182495 gerou 

conflitos armados nas províncias, sendo o caso mais destacado o da Confederação do 

Equador96. No projeto elaborado pela Assembleia Constituinte, em 1823, os deputados 

nomearam todas as províncias97, o que foi suprimido na Constituição de 1824. Para Vitor 

Marcos Gregório, no documento de 1823, pensava-se em termos federais, cada província 

constituindo um Estado autônomo que escolhera fazer parte do todo98.  

Em 1824, as províncias passaram à condição de subdivisões meramente 

administrativas de uma nação soberana que poderia dividi-las e organizá-las livremente. A 

Constituição brasileira deixava claro que, apesar do reconhecimento das províncias como 

                                                                                                                                                                                     
fábricas minerais, fazer censos e estatísticas etc. Ver: Lei n.20 de outubro de 1823 que dá forma ao Governo 

das províncias. Disponível: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/anterioresa1824/lei-40978-20-outubro-

1823-574639-publicacaooriginal-97736-pe.html. 
94 BARMAN, Roderick. A New Monarch for a New Nation, 1822-1825. In: ______. Brazil: The forging of a 

Nation, 1798-1852. Stanford: Stanford University, 1988, p.97-129, p.111.  
95 Apesar de outorgada, a Constituição de 1824 baseou-se, em boa medida, no projeto formulado pelos 

constituintes de 1823. O projeto de Constituição que estava sendo elaborado pela Assembleia, fortemente 

influenciado pela Constituição de Cádiz, considerava o Imperador um “ramo da legislatura”, o que significava 

que a soberania recairia sobre a Assembleia. Esse motivo, somado à tentativa da Assembleia de derrubar o 

Ministério, fez com que, no dia 12 de novembro de 1823, D. Pedro I, a dissolvesse. Depois disso, entregou ao 

Conselho de Estado a incumbência de elaborar a Constituição. O projeto final foi enviado às Câmaras 

Municipais que, com exceção da de Itu e Recife, o apoiaram. Assim, em 25 de março de 1824 o Imperador 

outorgava a Constituição do Brasil que vigorou até 1889. 
96 Para Evaldo Cabral, a Confederação do Equador foi o desdobramento das tentativas de tomada do poder pelas 

facções das elites que não queriam se aliar ao projeto centralista e autoritário vindo do Rio de Janeiro. Não se 

tratava de uma Revolução. Para os federalistas de 1824 a questão central era a manutenção e ampliação da 

autonomia provincial que a Constituição outorgada lhes negava. Sobre a Confederação do Equador, ver: 

MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São 

Paulo: Editora 34, 2004.  
97 Esse projeto definiu, como integrantes do Império do Brasil, as seguintes províncias: Pará, Rio Negro, 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe Del-Rei, Bahia, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso, as ilhas de Fernando de Noronha e Trindade e “por federação” o Estado Cisplatino. O referido projeto 

pode ser consultado no site da Câmara dos Deputados. 
98 GREGÓRIO, Vitor Marcos. Dividindo as províncias do Império: a emancipação do Amazonas e do Pará e o 

sistema representativo na construção do Estado nacional brasileiro (1826 – 1854). 2012. 486f. Tese 

(Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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unidades distintas, a soberania residiria na Assembleia Geral e no Imperador. Os debates em 

torno da autonomia das partes desse Império se prolongaram ao longo do primeiro Reinado e 

durante as Regências. Seriam estes os limites que, segundo Federica Morelli, desafiariam o 

liberalismo: resolver a relação entre autonomia e independência99.  

A autonomia provincial era um tema espinhoso, pois dizia respeito à forma de 

organização do poder no interior da Nação soberana e ao modelo de Estado nacional que 

deveria ser criado. Nas palavras de Barman, esse debate opôs nacionalistas e nativistas, ou, 

nos termos de Ivo Coser, dividiu federalistas100, defensores das províncias como instâncias de 

poder autônomas, e centralistas, aqueles que acreditavam que a descentralização nesse âmbito 

poderia ser um entrave e um problema para a unidade, tanto política quanto territorial, do 

Império101. 

As discussões sobre federação, confederação, centralização e descentralização, 

por exemplo, além de evidenciarem que a pauta central era a discussão em torno de projetos 

de construção do Estado nacional brasileiro demonstram, ainda, que os grupos não eram 

unânimes. Apesar disso, de uma forma geral, podemos dizer que a pauta dos federalistas, para 

a reforma do Estado, desde as propostas da Constituinte, em 1823, pressupunha o 

reconhecimento das províncias como unidades político-administrativas autônomas, já os 

centralistas defendiam a construção de um Estado centrado no Rio de Janeiro. O termo 

federalismo representava, assim, a defesa da província como instância de poder intermediário 

importante entre o Centro e o poder local.  

Com a criação do cargo de juiz de paz, em 1827102, e com a promulgação do 

Código do Processo Criminal, em 1832, que tratou da organização judiciária, o vocábulo 

federalismo adquiriu novas conotações: já não constituía mais apenas o reforço dos poderes 

provinciais, atingia também o município, através da eleição direta dos Juízes de paz, por 

                                                           
99 MORELLI, Federica, La redefinición de las relaciones imperiales: en torno a la relación reformas 

dieciochescas/independencia en América. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Debates, 2008. Disponível em: 

<http://nuevomundo.revues.org/index32942.html>. Acesso em: 11 nov. 2015. p.10. 
100 Segundo Evaldo Cabral de Mello, não havia ideias precisas sobre o termo federalismo ao tempo da 

Independência. Empregava-se federalismo como sinônimo de confederação, de república e até de democracia. 

Apesar dessas diferentes acepções, o conceito possuía dois significados bem distintos. Em primeiro lugar, era 

usado para descrever a reunião de unidades políticas autônomas visando a criação de uma entidade maior 

como nos Estados Unidos. Também poderia ser usado, em segundo lugar, para referenciar a transformação de 

um Estado unitário preexistente em Estado federal. Segundo Evaldo Mello, esse foi o caso do Brasil. O autor 

ainda chama a atenção para o fato de a historiografia ter focado mais no papel do federalismo nas Regências, 

desconsiderando sua importância no processo de Independência (MELLO, 2004, p. 15).  
101 COSER, Ivo. O debate entre centralizadores e federalistas no século XIX: a trama dos conceitos. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 26, n. 76, p. 191-206, 2011, p .193. 
102 Sobre o cargo de juiz de paz, ver: NASCIMENTO, Joelma Aparecida do. Os “homens” da administração e 

da justiça no império: eleição e perfil social dos juízes de paz em Mariana. 1827-1841. 2010. 225f.  

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010.  
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exemplo. Assim, no período regencial, federalismo foi associado à descentralização. 

Obviamente que na linguagem política dos liberais exaltados o termo adquiriu outros 

contornos, mais radicais e que poderiam, exatamente por terem um caráter extremista, 

ameaçar o próprio sistema monárquico ao mobilizar vocábulos como república. 

Na linguagem dos liberais moderados, por sua vez, o federalismo era um meio de 

articular os poderes central e local. Estava relacionado à questão da autonomia das províncias. 

Os liberais mineiros logo afirmaram a sua orientação moderada que, segundo Wlamir Silva, 

“não eram essencialmente avessos às reformas e ao federalismo”. No entanto, o federalismo 

de Minas era distinto do de Pernambuco. Afirma Wlamir Silva, “o teor federalista presente na 

moderação mineira não era avesso ao Governo Central. Ao inverso, os primeiros anos da 

Regência foram de pleno apoio ao governo”103.  

Com a promulgação do Ato Adicional e a consequente criação das Assembleias 

Legislativas, o termo federalismo passou a representar a descentralização política no âmbito 

do Estado nacional brasileiro. Por outro lado, essas mesmas instituições passaram a 

centralizar várias demandas, principalmente aquelas ligadas à municipalidade. As Câmaras 

Municipais estavam subordinadas às Assembleias Provinciais e a primazia legislativa dessa 

última era um meio de restringir os excessos descentralizadores presentes no Código do 

Processo, por exemplo. Assim, os atos do legislativo provincial limitavam as atribuições dos 

cargos eletivos ou nomeados a partir do município em favor dos cargos nomeados pela 

província, como o cargo de Juiz de Direito.  

Ivo Coser afirmou que, ao centralizar o poder político no âmbito das províncias, 

em detrimento dos poderes locais, o Ato Adicional realizava a mesma tarefa do regresso 

conservador104, isto é, esvaziava os cargos eletivos em favor dos cargos nomeados, mas com 

uma grande diferença: quem realizava essa tarefa era o legislativo provincial e não a 

Assembleia Geral105. A uma reforma que foi considerada pelos contemporâneos como uma 

vitória dos liberais, Ivo Coser atribuiu um elemento conservador. Nesse ponto, Sérgio 

Buarque de Holanda faz uma consideração importante: para ele, ser liberal no século XIX era 

defender a centralização. O contrário disso era ser favorável à manutenção dos privilégios, 

presente nas Câmaras Municipais, instituições de Antigo Regime. Para Buarque de Holanda, 

defender a descentralização no âmbito do município era, portanto, ser conservador, defensor 

                                                           
103 SILVA (2014, p.60). 
104 O Regresso Conservador será abordado no capítulo 3.  
105 COSER (2011, p. 197). 



55 
 

 
 

de uma herança colonial. E essa herança precisava ser extirpada frente o nascente Estado 

liberal106. 

Não se pode apagar o significado da criação de Assembleias legislativas no 

âmbito das províncias, já que, pela primeira vez, elas poderiam criar, discutir e aprovar as 

suas leis. Sem contar que a Lei de Organização Municipal de outubro de 1828 já havia 

subordinado as edilidades aos Conselhos Gerais de província. É importante ressaltar que a 

obrigação das Câmaras de prestar contas à Assembleia Provincial não significou, 

necessariamente, a perda de poder político dessas instituições. Muitos vereadores foram 

eleitos deputados provinciais e gerais, o que significa que eles poderiam levar suas demandas 

municipais para outras esferas políticas, defendendo-as e conseguindo sua aprovação107. 

Assim, ao contrário do que afirma Coser, as Assembleias não realizaram o “programa” do 

Regresso, elas eram peças importantes na organização dos poderes do Estado. 

Em 1835, as Assembleias legislativas foram solenemente instaladas nas 

províncias do Império do Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, a artilharia anunciou com 

101 tiros de canhão “o dia primeiro da história de Minas”. Em Pernambuco, nas palavras do 

Presidente da província, Manuel de Carvalho Pais de Andrade108, uma das maiores lideranças 

da Confederação do Equador, o evento marcava “uma nova época de glória”, “satisfazia as 

necessidades das províncias e lhes supriam as distâncias”109. 

Antônio Pedro da Costa Ferreira, Presidente da província do Maranhão, no 

discurso de abertura da Assembleia Provincial, afirmou que a reforma da Constituição foi 

fruto das “sérias reflexões dos deputados a quem a Nação Brasileira incumbiu esse mister”, 

reunindo em si “os úteis Governos Democráticos Federais com a força das Monarquias”. As 

Assembleias Provinciais, para Antônio Pedro, ofereciam “um aspecto compacto às Nações 

                                                           
106 Sérgio Buarque de Holanda afirma que a tradicional indistinção, nas Câmaras, entre as funções políticas, 

jurídicas e administrativas, revelara-se incompatível com os ideais dos novos tempos, que exigiam uma 

rigorosa divisão de tais funções (HOLANDA, 2003, p. 31). 
107 Sobre o papel das Câmaras, principalmente o da Câmara Municipal da cidade de Mariana-MG, no processo 

de formação do Estado Nacional Brasileiro, ver: OLIVEIRA, Kelly Eleutério Machado. No Laboratório da 

Nação: Poder Camarário e Vereança nos anos iniciais da formação do Estado Nacional Brasileiro em fins do 

Primeiro Reinado e nas Regências, Mariana, 1828-1836. 2013, 148f. Dissertação (Mestrado em História) – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.    
108 Manuel de Carvalho Pais de Andrade participou da Revolução pernambucana de 1817 e refugiou-se nos 

Estados Unidos onde, segundo Evaldo Cabral de Mello, se “enfronhara no constitucionalismo dos Pais 

Fundadores”. O exílio teria feito dele “um americano nas ideias, nos modos e nos costumes” (MELLO, 2004, 

p. 163) a ponto de batizar as suas filhas, frutos do casamento em segunda núpcias com uma americana, com o 

nome de Estados americanos.  
109 BIBLIOTECA NACIONAL. Secção de manuscritos. Documentos avulsos. Fala do presidente Manuel de 

Carvalho Pais de Andrade, 1835, s/p. Disponível em: <http://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/38138> 
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Estrangeiras” consentindo “que os interesses locais se governem localmente sem que por isso 

sejam quebrados os vínculos da majestosa união brasileira”110  

O Maranhão foi a segunda província brasileira, depois do Pará, a aderir, em 15 de 

fevereiro de 1821, às Cortes constitucionais convocadas em Lisboa no mês de agosto do ano 

anterior. Foi, também, a primeira província a aclamar a Constituição portuguesa, em abril de 

1821. A adesão de Pernambuco se deu em março111. Sendo as primeiras a aderirem ao 

movimento iniciado na cidade do Porto em 1820, as províncias de Pernambuco, Maranhão e 

Pará seriam as últimas a aceitarem e, posteriormente, aclamarem D. Pedro I como Imperador 

do Brasil. Em 1835, os presidentes dessas províncias destacaram que a criação das 

Assembleias, suprindo uma demanda antiga por autonomia, era o laço que uniria a grande 

família brasileira. No caso do Maranhão, tão distante da Corte do Império, a instalação de 

instituição legislativa podia, ainda, encurtar as distâncias: não precisavam esperar meses para 

terem uma necessidade satisfeita. 

Assim como o Maranhão e Pernambuco, no contexto da Independência, a 

província de Minas Gerais não aderiu de imediato “ao projeto pedrino”112. A província elegeu 

uma Junta Provisória, que intentou uma postura mais autonomista, não se alinhando nem ao 

Rio de Janeiro nem tampouco a Lisboa113. Segundo Ana Rosa Cloclet, uma multiplicidade de 

tendências conviveu em Minas Gerais: “as ideias do Antigo Regime, o ideal autonomista e 

constitucional radical e a questão da preservação da autonomia”114. Somente a partir do 

embate entre essas ideias e a negociação de um pacto político se estabeleceu a adesão ao 

projeto de autonomia construído em torno de D. Pedro. Dessa forma, a Junta de Ouro Preto 

aderiu à Monarquia Constitucional porque negava a anarquia e o despotismo e, ainda, temia a 

perda de direitos adquiridos115.  

                                                           
110 O PUBLICADOR OFICIAL. Maranhão: HD da  BN, 1835, p. 1399. 
111 BRANDÃO, Fernando de Castro. O liberalismo e a reação (1820-1834): uma cronologia. Odivelas: 

Europress, 1990, p. 22. 
112 Ver: SILVA, Wlamir. Autonomismo, contratualismo e Projeto Pedrino: Minas Gerais na Independência. 

Revista de História Regional. Verão, Ponta Grossa, n. 10, p. 53-94, 2005. Disponível em: 

<http://www.revistas.uepg.br/index.php?journal=rhr&page=article&op=viewArticle&path[]=241>. Acesso em: 

25 mar. 2014. 
113 Sobre o papel da província de Minas Gerais no processo de Independência do Brasil, ver, entre outros: 

BITTENCOURT, Vera Lúcia Nagib. A viagem a Minas: os relatos de D. Pedro, José Bonifácio e Estevão 

Ribeiro de Resende. In: COSTA, Wilma Peres; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (Orgs.). De um império 

a outro: formação do Brasil, séculos XVIII e XIX. São Paulo: Hucitec, 2007, p. 222-240; NASCIMENTO, 

Helvécio Pinto do. Negociação e pactuação: o poder local mineiro e a Independência do Brasil. In: ______. 

Minas Gerais e o processo de Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Multifoco, 2013, p.39-99.  
114 SILVA, Ana Rosa Cloclet. Identidades políticas e a emergência do novo Estado nacional: o caso mineiro. In: 

JANCSÓ, István (org). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005, p.522. 
115 O referido trabalho de Ana Rosa Cloclet também evidenciou que a tendência autonomista não foi uma 

característica apenas da Junta de Ouro Preto. Ao contrário, as Câmaras mais afastadas da capital possuíam essa 
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Como se sabe, a construção da unidade política e territorial do Império do Brasil 

não foi tarefa fácil, fazendo-se necessário o emprego das armas para submeter as províncias, 

principalmente as do Norte116, ao projeto de Monarquia unitária e centralizada no Rio de 

Janeiro. Acreditamos que a criação das Assembleias legislativas, em 1834, por terem 

assegurado às províncias um papel político e administrativo relevante no interior do Estado 

brasileiro, contribuíram para a manutenção e consolidação da unidade do Império do Brasil. O 

Ato Adicional representava, em boa medida, a vitória de um projeto de Estado que, sem 

desconsiderar os interesses da unidade nacional, o fazia a partir da dinâmica provincial.  

Em 1834, as províncias tornaram-se mais do que unidades que descreviam a 

geografia do território, elas tornaram-se o espaço de atuação das instituições legislativas. Elas 

encurtaram as distâncias, como apontou o Presidente de Pernambuco, e reforçaram os 

vínculos com o Centro, nas palavras do Presidente do Maranhão. Elas também foram palco de 

disputas políticas e da defesa de projetos específicos que podiam esbarrar nas questões que 

diziam respeito unicamente à Assembleia Geral. Mesmo assim, acreditamos que a instituição 

de um poder intermediário vinha no sentido de garantir a unidade e não o contrário. Assegurar 

a integridade não significava apagar as particularidades regionais, mas reconhece-las. As 

Assembleias exerceram papel importante nesse processo. Algumas delas reforçaram as suas 

especificidades propondo, por exemplo, projetos que visassem premiar aqueles que se 

dedicassem a escrever a história da pátria. Foi o que aconteceu com a Assembleia de Minas. 

Um mês após a instalação da Assembleia mineira, o deputado e membro da 

Comissão de Instrução Pública, Teófilo Benedito Otoni117, propôs a concessão de um prêmio 

“a quem lhe oferecesse a História de Minas Gerais desde a sua descoberta até 1834”. O 

                                                                                                                                                                                     
tendência. Foi o caso da Vila de Paracatu do Príncipe. Houve, portanto, “diversas manifestações de 

autonomismo” na província mineira (SILVA, 2005, p. 537). 
116 Usaremos aqui a designação proposta por Evaldo Cabral de Mello, em que as províncias do Norte são aquelas 

que vão até a Bahia, essa incluída, e as províncias do Sul começam no Espírito Santo (MELLO, 2004, p. 22). 
117 Teófilo Benedito Otoni estreou sua carreira política em 1835, quando foi eleito deputado provincial. Foi o 

quarto deputado mais votado para a primeira legislatura da Assembleia Provincial mineira, tendo sido reeleito 

para a segunda. Era comerciante e proprietário na vila do Príncipe, Comarca do Serro. Foi ele o fundador do 

primeiro jornal daquela vila, a Sentinela do Serro (1830-1832). Por meio de sua atuação na imprensa, ele 

participou ativamente dos debates políticos, principalmente daqueles que reformaram, em 1834, a Constituição 

brasileira. Nas páginas da Sentinela, Otoni esboçou seu programa político: o fim da vitaliciedade do Senado, a 

redução do poder moderador e a criação das Assembleias Provinciais. Sua atuação na imprensa e seu posterior 

exercício na Assembleia Provincial lhes projetaram ao cenário da Corte, onde ele exerceu por quatro legislaturas 

(não consecutivas) o cargo de deputado geral. Quando faleceu, em 1869, Teófilo Otoni era senador do Império. 

Ver:  MARTINS, Amilcar. Novo Dicionário Biográfico de Minas Gerais: 300 anos de história. Belo 

Horizonte: Instituto Amilcar Martins, 2013. Destaca-se, ainda, a liderança que Otoni exerceu na Revolução 

Liberal de 1842 junto com seu amigo e aliado José Antônio Marinho. A relação entre ambos era, de fato, muito 

próxima, como fica evidente pela escolha de Marinho em encarregar Otoni do cumprimento de suas disposições 

testamentárias. (IGLESIAS, Francisco. O Cônego Marinho e 1842. In: ______. História do movimento político 

de 1842. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1977, p. 17). Ver, também: ARAÚJO, Valdei Lopes (org). Teófilo 

Ottoni e a Companhia do Mucuri: a modernidade possível. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 2007. 
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prêmio consistiria em uma moeda de ouro com o retrato do historiador e seu nome em círculo 

grafado na frente e, no verso, as palavras “Historiador da Província de Minas: o governo 

agradecido”. Um ramo de café circularia esse letreiro. Além disso, o historiador receberia 

1.000 exemplares da sua obra impressa para serem distribuídas nas escolas da província118. 

Verificamos exemplo semelhante para Pernambuco. 

Em 1840, José Bernardo Fernandes Gama publicou o primeiro tomo de suas 

“Memórias históricas da província de Pernambuco dedicadas a Francisco do Rego Barros 

deputado da Assembleia Geral Legislativa do império pela província de Pernambuco e 

presidente da mesma província – e a Francisco de Paula Cavalcanti d’Albuquerque – 

deputado da Assembleia Legislativa provincial de Pernambuco e vice-presidente da mesma”. 

Segundo José Bernardo, seus amigos, os deputados a quem ele dedicou a obra, lamentavam a 

falta de uma História da Pátria, isto é, de uma história da província de Pernambuco119. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) publicou, em junho de 1850, 

uma petição de José Bernardo em que ele solicitava ajuda para finalizar o quinto e o sexto 

tomos de suas Memórias. Na correspondência, o autor das referidas Memórias alegava que 

estava convencido que prestaria um serviço de importância ao país coligindo os fatos 

históricos da província de Pernambuco. Afirmava, ainda, que depois de pesquisas que se 

estenderam por mais de quatro anos, pôde, “com o auxílio de uma loteria de 65:000$000 réis 

que lhe concedeu a Assembleia Legislativa provincial, apresentar minuciosamente descrito 

em quatro tomos os fatos que ali aconteceram desde a descoberta do Brasil até 1847”120. 

Solicitava, assim, à Assembleia Geral apoio financeiro para viajar para Portugal e para a 

Espanha a fim de coligir documentos que lhe permitissem contar a história de sua “pátria”. As 

Assembleias Provinciais de Minas Gerais e Pernambuco, ao menos nos casos aqui descritos, 

exerceram um papel importante não apenas na atividade legislativa de suas províncias, mas, 

                                                           
118 APM. AL 03, 1835, p. 218. Sabe-se que o projeto de lei número 95 teve segunda leitura e foi julgado objeto 

de deliberação no dia 15 de fevereiro de 1836 (AL017, p. 116) e em 5 de março de 1836 sofreu uma 

modificação: a moeda de ouro foi substituída pela proposta de se colocar um busto do historiador no centro da 

sala de sessões da Assembleia (AL016, p.275). Ainda não sabemos se o projeto foi aprovado e se o deputado 

Otoni tinha alguém em mente para elaborar a história da província ou se ele mesmo teria planos de a escrever.  
119 GAMA, José Bernardo Fernandes. Prólogo. In: ______. Memórias históricas da província de Pernambuco 

precedidas por um ensaio topográfico-histórico. Dedicadas aos ilustríssimos senhores Francisco do Rego 

Barros, deputado a Assembleia Geral legislativa do Império pela província de Pernambuco e presidente da 

mesma província e Francisco de Paula Cavalcanti d’Albuquerque, deputado da Assembleia Legislativa da 

província e vice-presidente da mesma. Tomo 1, Recife, 1840. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/221727. Acesso em 08 ago. 2016 
120 ATAS das sessões do terceiro trimestre de 1850. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ou 

jornal do Instituto Histórico e Geográfico brasileiro fundado no Rio de Janeiro debaixo da imediata 

proteção de S.M.I o senhor D. Pedro II. Segunda Série. Tomo sexto. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de 

Laemmert, 1850. p. 406.  
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também, na tentativa de se construir memórias e histórias pátrias, antes mesmo da criação, no 

caso da proposta de Teófilo Otoni, em 1835, e consolidação do IHGB. É possível que essa 

tenha sido uma iniciativa de outras Assembleias. 

A criação de instituições representativas no âmbito das províncias estava em 

consonância com um modelo de Estado liberal que se queria criar baseado, sobretudo, na 

desconcentração e, por conseguinte, na divisão dos poderes. Esse debate, nos finais do século 

XVIII e nas primeiras décadas do XIX, não era uma especificidade brasileira, ele aconteceu 

simultaneamente nas velhas colônias da América espanhola transformadas em Nações 

soberanas e no velho mundo, onde as antigas Monarquias Absolutistas transformavam-se em 

Monarquias Constitucionais. Trata-se de um contexto de formação dos Estados nacionais 

modernos. Vejamos, a seguir, como a criação das Deputações provinciais na Espanha, 

instituições cujos precedentes remontam à França revolucionária, assegurou às províncias 

uma função administrativa na organização do Estado espanhol.  

 

 

1.4 Espanha, França e Portugal e a organização do governo das províncias 

 

 

Em 2013, no rastro das comemorações iniciadas em Portugal e na Espanha no ano 

anterior, em torno da Constituição gaditana de 1812, Helga Bezerra publicou um artigo 

destacando a importância e a originalidade da referida Constituição121. De fato, La Pepa, 

assim chamada por ter sido proclamada no dia de São José, em 19 de março de 1812, 

representou um marco para o constitucionalismo universal. Longe de se restringir ao território 

espanhol, às Filipinas e a toda América espanhola, seu modelo influenciou as Constituições 

de Portugal, do Brasil122, da Rússia, da Noruega, do Reino das Duas Sicílias (Piemonte e 

Sardenha)123, apenas para citarmos alguns exemplos124. 

                                                           
121 A bibliografia sobre a Constituição de Cádiz é ampla. Ver, entre outros: SARASOLA, Ignacio Fernández. La 

Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2011; BERBEL, Márcia; OLIVEIRA, Cecília Helena Salles (Orgs.). A 

experiência constitucional de Cádiz: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012. 
122 Além da influência exercida na Constituição em elaboração pela Assembleia Constituinte brasileira em 1823, 

a Constituição de Cádiz vigorou no Brasil, mesmo que por um dia, quando, em 21 de abril de 1821, D. João VI 

jurou-a, no Rio de Janeiro, e mandou publicá-la por decreto. MIRANDA, Jorge.  O Constitucionalismo 

liberal luso-brasileiro. Lisboa: Comemorações dos descobrimentos portugueses, 2001, p.14. 
123 O Congresso de Viena (1814-1815) fragmentou a Itália em oito reinos. A Constituição espanhola, com 

algumas reformas, foi proclamada no Reino das Duas Sícilias em 30 de janeiro de 1821. Sobre a influência da 

Constituição de Cádiz na Itália, ver: MARTELL, María Dolores Alamo. La influencia de la Constituición de 

1812 en la Italia. Anuário Mexicano de Historia del Direcho, México, v. 22, p. 75-80, 2010. Disponível em: 
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Segundo Helga Bezerra, a Constituição de Cádiz foi a primeira a ser elaborada 

com a participação de deputados residentes fora do território Europeu. Para ela, nem mesmo 

com a Constituição francesa de 1791 se procedeu dessa forma. Essa afirmação é, contudo, 

matizada por Laurent Saes125. Oficialmente, por não serem consideradas pays d’état126 e 

estarem, portanto, sob o domínio direto da Coroa, as possessões francesas não foram 

convocadas para integrar os Estados Gerais. Apesar disso, afirma Saes, desde a convocação 

dos Estados, os colonos de São Domingos, por exemplo, haviam se organizado para formar 

uma deputação que fosse capaz de defender seus interesses. Eles reivindicavam sua admissão 

na Assembleia com base no princípio “no taxation without representation” que orientou a luta 

pela independência das colônias americanas127. Mesmo não tendo direito a representação, a 

colônia de São Domingos elegeu seus deputados no fim de 1788.  

Quando, em 20 de junho de 1789, os deputados do Terceiro Estado, já 

autodenominados Assembleia Nacional, reuniram-se para a elaboração da Constituição 

francesa, os deputados coloniais estavam presentes e a Assembleia os admitiu de forma 

provisória. Na prática, estava reconhecido, como apontou Laurent Saes, o direito das colônias 

de serem representadas na Assembleia da metrópole. O deputado Gouy d’Arcy, uma liderança 

colonial, afirmou que a “colônia de São Domingos se colocava sob a proteção da Assembleia 

Nacional assumindo o nome colônia nacional”128. A representação colonial, posteriormente, 

foi aceita unanimemente pelo Comitê de verificação de poderes. A existência de deputados 

oriundos da colônia de São Domingos na Assembleia permitiu o primeiro debate sobre a 

questão colonial e dos negros no Império francês.  

Sendo assim, a deputação colonial não foi convocada oficialmente, mas integrou o 

corpo daqueles que escreveriam a Constituição francesa. Isso gerou debates intensos na 

Assembleia, principalmente entre os antiescravistas para quem esses deputados apenas 

representavam os interesses dos homens brancos e livres e, por isso, seriam uma ameaça à 

campanha pela erradicação do tráfico internacional de escravos. A discussão deixou evidente 
                                                                                                                                                                                     

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/issue/view/1658. 

Acesso em: 07 jul. 2016. 
124 BEZERRA, Helga Maria Saboia. A Constituição de Cádiz de 1812. Revista de Informação Legislativa: 

Senado Federal. Brasília, Ano 50, n. 198, p. 89-112, 2013, p.97. 
125 SAES, Laurent Azevedo Marques de. A Société des Amis des Noirs e o movimento antiescravista sob a 

Revolução francesa (1788-1802). 2013. 689f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013. 
126 Ainda segundo Laurent Saes, os pays d’état eram as províncias francesas nas quais os Estados haviam 

conseguido manter, apesar da pressão do poder central, o princípio da representação das três ordens, o que lhes 

permitiu, até o final do Antigo Regime, o direito de discutir a questão dos impostos, por exemplo (SAES, 2013, 

p. 175). 
127 SAES (2013, p. 175). 
128 Ibidem, p. 179. 
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outras dificuldades relacionadas à conciliação dos princípios de liberdade e igualdade que 

fundavam a nação francesa e as questões relativas ao mundo colonial. A representação 

colonial, incapaz de representar, de fato, os interesses dos negros das Ilhas, assistiria à grande 

insurreição de escravos em São Domingos, em agosto de 1791. Como bem apontou Laurent 

Saes, “a relação entre a defesa dos direitos do homem e a condenação da escravidão, foi, sob a 

Revolução, menos evidente do que se poderia pensar”129. 

Como vimos, a França contou, também, com participantes da sua colônia de São 

Domingos na Assembleia Geral. Se, nesse ponto, a reunião das Cortes em Cádiz não foi 

inovadora, em todos os demais ela o foi, sem contar que, diferentemente do caso francês, a 

Espanha reconheceu a participação dos membros de suas possessões na elaboração da 

Constituição. O movimento político que levou as Cortes a se reunirem em Cádiz, em 1810, 

definiu as províncias como os espaços para eleição dos deputados que deveriam compô-las. 

Esses deputados, reunidos em Cortes, aprovaram La Pepa em 1812. Anos mais tarde, em 

1820, a Revolução do Porto também estabeleceu a província como a circunscrição que 

deveria eleger os deputados para as Cortes vintistas130. As províncias assumiram, então, um 

importante papel como círculos eleitorais. A Constituição de Cádiz, no entanto, como 

veremos a seguir, definiu as províncias como partes do território espanhol, criando nelas as 

Deputações. Portugal, por sua vez, apesar da divisão do seu território também ser assentado 

em províncias, não as dotará de instituições próprias.  

O segundo capítulo da Constituição gaditana, intitulado “Do Governo das 

províncias e das Deputações”, estabeleceu que o governo político da província residiria no 

Chefe Superior, nomeado pelo rei (artigo 324) e auxiliado por uma Deputação composta por 

um presidente, um intendente e sete membros eleitos (artigo 325)131. Às deputações, caberia 

vigiar a administração pública, propor ao governo os arbítrios necessários para as obras de 

utilidade na província, promover a educação da mocidade, fomentar a agricultura, a indústria 

e o comércio, entre outros (artigo 335). Atribuições muito semelhantes àquelas dos Conselhos 

Gerais de província criados no Brasil com a Constituição de 1824.  

                                                           
129 Ibidem, p. 192. 
130 No dia 23 de janeiro de 1821 apresentaram-se no Ministério do Reino 67 deputados: 23 pela Estremadura, 15 

pela Beira, 15 pelo Minho, 8 pelo Alentejo, 4 por Trás-Os-Montes e 2 pelo Algarve (BRANDÃO, 1990, p. 21) 
131 Segundo Juan Ruiz, “a construção do Estado começou, pois, pela definição do território nacional; e a 

definição do território nacional começou pela sua divisão em circunscrições de tamanho homogêneo que 

pudessem ser administradas diretamente por um representante do Governo, as províncias” (RUIZ, 2007, p. 

186). Para a construção do Estado nacional espanhol e seu reflexo no território, ver: RUIZ, Juan Pro. A 

concepção política do território e a construção do Estado espanhol: cartografia, cadastro e administração 

(1830-1930). In: ALMEIDA, Pedro Tavares; BRANCO, Rui Miguel C. (Orgs). Burocracia, Estado e 

Território. Portugal e Espanha (séculos XIX e XX). Lisboa: Livros Horizonte, 2007. p. 183-202. 
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Em relação aos Ajuntamentos (instituições municipais), a Constituição deixou 

claro, em seu artigo 323, que eles “desempenhariam todos os seus encargos debaixo da 

inspeção da Deputação provincial a quem deveriam dar contas justificadas das rendas 

públicas”. No Brasil, foi a Lei de Organização Municipal de 1828 que submeteu as edilidades 

aos Conselhos Gerais. Foi uma tentativa de limitar os poderes da instituição que concentrava, 

por exemplo, atribuições de justiça. Em 1834, as Câmaras Municipais ficaram subordinadas 

às Assembleias Provinciais. Nota-se, portanto, que a compreensão de que era preciso limitar e 

desconcentrar os poderes camarários parecia fazer parte de uma experiência constitucional 

compartilhada. 

Segundo Enrique Orduña Rebollo, as deputações provinciais seguiam o modelo 

do Conselho Geral de Departamento existente na França. Elas ainda atuavam como órgãos 

consultivos do chefe político, figura também inspirada no modelo francês132. As Deputações 

eram dependentes do poder central e constituíam um órgão periférico da administração do 

Estado, pois sua presidência era atribuída ao funcionário nomeado pelo rei, o chefe político133. 

Essa autoridade - o chefe político - era o principal agente político do Governo na província e 

possuía amplas atribuições, como impor sanções a todos que desrespeitassem as leis e o 

governo, informar sobre o estado da província, conceder licenças para que se contraíssem 

matrimônios, enviar ao governo estatísticas sobre os falecimentos e nascimentos, entre outros. 

Nota-se, nesse modelo, que a concepção do Estado Constitucional é centralista.  

A discussão sobre a necessidade de se estabelecer Deputações no âmbito da 

província gerou debates acalorados nas Cortes. Para muitos deputados, elas apenas deveriam 

promover a prosperidade de suas províncias, cabendo a soberania à Nação. Discussões como 

essa evidenciam que tratava-se de concepções diferentes acerca da organização do Estado. 

Para alguns, ele deveria ser liberal, unitário e centralista, para outros, era preciso ter um 

equilíbrio territorial e os poderes deveriam ser compartilhados de forma mais igualitária entre 

o centro e as províncias, além daqueles outros que defendiam o retorno ao absolutismo134.  

Os debates nas Cortes de Cádiz evidenciaram, segundo Joaquín Suanzes-

Carpegna, três conceitos distintos de nação e representação. Segundo ele, os “deputados 

realistas” defendiam uma ideia dualista e organicista da nação, postulando a existência de 

                                                           
132 REBOLLO, Enrique Orduña. Diputaciones provinciales, jefes políticos e intendentes en los orígenes del 

constitucionalismo. In: ______. Municipios y provincias. Historia de la organización territorial Española. 

Madrid: Centro de estúdios políticos y constitucionales, 2003, p. 321.  
133 As atribuições dos Chefes Políticos eram também semelhantes às funções desempenhadas pelos Presidentes 

de província no Brasil, autoridades nomeadas pelo Governo Central. 
134 REBOLLO (2003, p. 322). 
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duas câmaras, uma para representar os estamentos privilegiados e a outra para defender as 

demandas do elemento popular. Além disso, para esses deputados a soberania deveria ser 

compartilhada entre o rei e as Cortes. O que estava posto era, sem dúvida, a lógica da 

preservação das instituições e estamentos do Antigo Regime.  

Os “deputados americanos”, por sua vez, conceberam a nação como um agregado 

de indivíduos e províncias da monarquia. Para eles, a soberania nacional seria uma 

consequência da soberania das províncias, defendiam, então, uma teoria territorial da nação. 

Por último, os “liberais da metrópole” propunham uma teoria individualista da representação 

e concebiam a nação como um sujeito indivisível. Criticavam, desse modo, tanto a concepção 

estamental dos realistas quanto a lógica territorial dos americanos. Como sabemos, a 

Constituição de Cádiz assegurou a defesa dos princípios liberais e, por conseguinte, uma 

concepção de nação una e indivisível. O grande desafio seria conciliar os princípios de um 

Estado nacional soberano com a demanda por autonomia das províncias135. 

Partindo dos pressupostos estabelecidos pela Constituição de Cádiz, no que diz 

respeito à organização do governo das províncias, um decreto de 23 de maio de 1813 

determinou a criação de 31 Deputações para o território peninsular e Ilhas Adjacentes. Desde 

1812, as deputações atuavam como instituições econômico-administrativas para a execução 

das atividades e administração dos interesses do governo na província. Muitos deputados 

insistiram que essas instituições, mesmo eleitas, não poderiam ser representativas, pois elas 

eram agentes do poder executivo, ou seja, estavam subordinadas aos mandos do chefe 

político136. A defesa da não representatividade da instituição, segundo Manuel Molina, era 

resultado do medo de “federalismos”. Os legisladores espanhóis teriam se aproveitado da 

experiência negativa das primeiras administrações departamentais francesas137, cujos corpos 

                                                           
135 Sobre os debates nas Cortes espanholas acerca das diferentes concepções de nação e representação, bem 

como da articulação territorial em torno do Estado nacional emergente, ver: SUANZES-CARPEGNA, Joaquín 

Varela. Nación, representatión y articulación territorial del Estado en las Cortes de Cádiz. Los deputados 

Aragoneses. Revista de História Gerónimo Zurita, Zaragoza, n. 87, p. 11-40, 2012. 
136 No projeto final da Constituição figurou o caráter administrativo das deputações e a subordinação dos 

ajuntamentos a essa instituição. No entanto, os debates acerca desse tema não foram unânimes. Os deputados 

americanos, por exemplo, em consonância com o modelo de Nação e representação que almejavam, 

defenderam o caráter representativo dos ajuntamentos e deputações derivando a unidade da nação soberana da 

reunião das províncias. A Nação, para eles, não era indivisível, como era para os liberais da metrópole. Esses 

últimos defenderam o caráter administrativo das deputações e um rígido controle de suas atividades pelo 

executivo. Nada poderia ameaçar a soberania nacional.  
137 Os departamentos foram criados pela Assembleia revolucionária francesa em 1789. O principal objetivo era 

racionalizar a divisão do território francês, até então, organizado em províncias, em circunscrições menores e 

geométricas. Os departamentos eram, ainda, uma tentativa de uniformizar o território extirpando possíveis 

identidades regionais. Trataremos desse assunto mais adiante. Sobre a criação dessas circunscrições, ver: 

OZOUF, Mona. Département. In: FURET, François; OZOUF, Mona (Orgs). Dictionnaire critique de là 

Révolution Française. Paris: Flammarion, 1988. p. 563-572. 
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políticos eletivos e representativos atuavam de maneira bastante autônoma e sem nenhuma 

autoridade executiva entre eles para defenderem a não representatividade das deputações138. 

No chamado Triênio Liberal, 1820-1823, as deputações deixaram de ser um órgão 

consultivo do Chefe político afastando-se, segundo Enrique Orduña, do modelo francês, para 

serem órgãos deliberativos e colegiados139. Assim, as funções das deputações foram 

ampliadas. Elas poderiam exercer, inclusive, algumas competências de caráter militar, como o 

recrutamento de polícia provincial. Sua atuação, no entanto, ainda estava restrita ao campo 

administrativo e econômico. 

Manuel de Santana Molina afirmou que os antecedentes e influências das 

deputações provinciais espanholas, instituídas em 1812, remontavam às antigas Deputações 

históricas, criadas na Idade Média, à constituição das Juntas provinciais no contexto da guerra 

de independência espanhola, em 1808140, e aos Conselhos departamentais franceses, como 

também apontou Enrique Orduña. As deputações seriam, assim, caracterizadas pela não 

representatividade, pelo centralismo e pelo caráter fundamentalmente econômico-

administrativo. São essas as características das deputações que a Constituição de Cádiz 

define141. 

Além das atribuições administrativas e econômicas, podemos afirmar que as 

Deputações também exerciam um importante papel político, uma vez que elas deveriam 

informar às Cortes sobre infrações da Constituição nas suas províncias. As Deputações 

provinciais, instituições existentes ainda hoje na organização administrativa espanhola142, não 

chegaram a exercer a função legislativa como aconteceu com as Assembleias Provinciais 

criadas no Brasil em 1834. O caso português apresenta algumas particularidades. Vejamos 

                                                           
138 MOLINA, Manuel Santana. La Diputacíon Provincial en la España decimononica. 1986, 506f. Tese 

(Doutorado) - Universidade de Alicante, Alicante, 1986. p. 88. 
139 Há dois decretos que regulam as deputações, segundo Orduña. São eles: o decreto CCLXIX de 23 de junho de 

1813 e o decreto XLV de 03 de fevereiro de 1823. 
140 As Juntas provinciais foram criadas por um projeto aprovado em 18 de março de 1811. Elas eram eleitas por 

sufrágio censitário, mas o Intendente e o Governador Geral, seu presidente, eram membros natos. Suas 

competências eram amplas: organização dos censos, alistamento de tropas, vigilância pública, estabelecimento 

de escolas de primeiras letras, etc. Inicialmente as Juntas se autoqualificaram de soberanas e possuíam uma 

natureza jurídica. Depois, porém, do estabelecimento da Junta Central em Madri elas passaram a ser apenas 

um órgão da administração, auxiliares dos trabalhos da Junta central. Nesse ponto é possível encontrar 

semelhanças entre as Juntas provinciais e as Deputações que viriam substituí-las (MOLINA, 1986, p. 124). 
141 MOLINA (1986. p.112). 
142 Uma notícia divulgada no jornal El País de 16 de maio de 2016 afirmou que eliminar as deputações 

provinciais traria, de imediato, uma economia de mais de 600 milhões de euros para o Estado. Segundo o 

jornal, um estudo revelou a falta de eficácia e os altos custos das extensas redes clientelares dessas instituições. 

O Partido Popular (PP) defendeu sua continuidade acusando os outros partidos de querer isolar os povos e 

torná-los órfãos dos serviços das deputações. O Partido Socialista Obreiro da Espanha (PSOE) e o Ciudadanos 

concordaram com sua supressão e substituição por Conselhos de Alcaides. Foram analisadas, no referido 

estudo, 38 deputações. Para mais detalhes, ver: 

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/16/actualidad/1463395791_720668.html.  
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como a Constituição portuguesa de 1822, em boa medida espelhada na Constituição de Cádiz, 

pretendeu organizar o território e o poder dentro da Monarquia Constitucional. 

O capítulo I da Constituição portuguesa de 1822, “Dos Administradores Gerais e 

das Juntas de Administração”, criou em cada Distrito (note-se que a Constituição reconheceu 

o distrito e não a província143 como unidade territorial intermédia entre o âmbito local e o 

geral), um administrador geral, nomeado pelo rei (artigo 212), e auxiliado por uma Junta, 

“composta por tantos membros quanto forem as Câmaras dos distritos” (artigo 213). As 

atribuições da Junta são apresentadas de forma geral, a ela caberia “todos os objetos de 

pública administração” (artigo 216). Uma lei posterior deveria designar explicitamente as 

atribuições dos administradores gerais e das Juntas de administração (artigo 217). Uma 

organização muito semelhante à da Constituição de Cádiz, que previa a criação de um órgão 

eletivo subordinado a um membro nomeado pelo Governo central. 

Às Câmaras Municipais foram atribuídas competências relevantes. Elas poderiam 

fazer suas posturas e leis municipais (artigo 223). Esse é um ponto muito importante para 

entendermos os limites que o liberalismo enfrentaria em Portugal na primeira metade do 

século XIX, pois ele teria de lidar com o tradicionalismo do poder das Câmaras. Na Espanha, 

durante as Cortes de Cádiz e, posteriormente, no Triênio Liberal (1820-1823), o poder local 

foi subordinado às Deputações provinciais e, em Portugal, ele continuou preservando muito 

de sua tradicional autonomia. 

A Constituição brasileira de 1824, também influenciada, em alguma medida, pela 

Constituição de Cádiz, definiu que o Império do Brasil seria dividido em províncias, que 

poderiam ser subdivididas como exigisse “o bem do Estado” (artigo II, capítulo I). O seu 

governo seria encarregado aos Conselhos Gerais que deveriam propor, discutir e deliberar 

sobre os negócios “mais interessantes” de suas províncias (artigo 81) e também ao Presidente, 

autoridade executiva, nomeada pelo Imperador (artigo 165), como afirmado anteriormente. 

Em relação às Câmaras Municipais, a Constituição de 1824 deliberou que a elas 

competiriam o governo econômico e o municipal (artigo 167) e definiu que uma Lei 

regulamentar versaria sobre sua função, sobre a formação de posturas, aplicação de rendas e 

                                                           
143 Diferentemente da Constituição portuguesa de 1826, uma adaptação ao Reino da Constituição brasileira de 

1824 e lá também outorgada por D. Pedro I, que previa a organização do território em províncias (artigos 132 

a 135): a “administração das províncias ficará existindo do mesmo modo que atualmente se acha, enquanto por 

lei não for alterada” (CATROGA, 2013, p.114). Segundo Catroga (2013), um projeto chegou a ser discutido 

na Câmara dos deputados em 18 de janeiro de 1828, mas a sua dissolução interrompeu o debate. Esse projeto 

sugeria a criação de sete províncias (com a subdivisão da Beira) e 17 comarcas.  CATROGA, Fernando. A 

geografia dos afectos pátrios: as reformas político-administrativas (séc. XIX-XX). Coimbra: Edições 

Almedina, 2013. 
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outros (artigo 169). Essa Lei a que faz menção a Constituição foi decretada em outubro de 

1828, como mencionado anteriormente. As Câmaras exerceriam funções meramente 

administrativas e suas posturas deveriam ser aprovadas pelo Conselho Geral de província. 

Assim como na Espanha, no Brasil, as Câmaras Municipais passaram a ser tuteladas por uma 

instituição provincial. 

A Constituição de Cádiz e a Constituição brasileira criaram instituições eletivas 

no âmbito da província: as Deputações provinciais e os Conselhos Gerais de província, 

respectivamente. Em ambas, há uma autoridade nomeada pelo Governo Central. A 

Constituição portuguesa de 1822 também estabeleceu uma autoridade nomeada pelo rei, o 

administrador geral. Mas, diferentemente da Espanha e do Brasil, a Junta eletiva atuaria no 

âmbito do distrito. É importante ter clareza de que estamos nos referindo a momentos muitos 

distintos, mas que podem ser analisados conjuntamente por estarem inseridos no contexto de 

formação dos Estados nacionais. 

A Constituição brasileira, apesar da reforma em 1834 e da Lei de Interpretação do 

Ato em 1840, vigorou por todo o período imperial. A Constituição de Cádiz foi revogada por 

Fernando VII em 1814, mas voltaria a ser restabelecida no chamado Triênio Liberal, 1820-

1823, e depois entre 1836 e1837. A Constituição portuguesa de 1822, por sua vez, também foi 

revogada por D. João VI em 1823, mas deixaria suas marcas, anos mais tarde, na Constituição 

portuguesa de 1838, a Constituição Setembrista. Não podemos nos esquecer, ainda, da Carta 

Constitucional de 1826, outorgada por D. Pedro I para Portugal144. Queremos dizer, com isso, 

que os contextos são distintos, possuem suas especificidades, mas as ideias circulam, cruzam 

fronteiras, tempos e oceanos e são adaptadas e ressignificadas. 

A província, além de unidade territorial, adquiriu, com a Constituição de Cádiz, 

um sentido político e administrativo. Ela era o espaço de atuação das Deputações, do Chefe 

Civil e do Intendente. Em Portugal, não foram criadas instituições eletivas no âmbito das 

províncias. O caso português, nesse aspecto, é bastante distinto daquilo que se passou na 

Espanha, apesar da inegável influência gaditana nas Cortes vintistas. Apesar disso, elas 

continuaram sendo uma maneira de descrever o território português: falava-se, por exemplo, 

em província da Beira, da Estremadura e do Alentejo, como veremos a seguir.  No Brasil, por 

outro lado, à semelhança de Cádiz, a província enquanto circunscrição territorial tornou-se um 

corpo político e administrativo dotado de feições próprias. De fato, a Constituição de Cádiz 
                                                           
144 O fim do império luso-brasileiro não significou o fim das influências recíprocas entre Portugal e Brasil. Sobre 

as relações entre as duas referidas Constituições, ver: PAQUETTE, Gabriel. The Brazilian Origins of the 1826 

Portuguese Constitution. European History Quarterly, 2011, p.444-471. Disponível em: 

www.academia.edu/4115381/The_Brazilian_Origins_of_the_1826_Portuguese_Constitution. 
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foi referência para muitos países vizinhos europeus e também para o Novo Mundo, o 

continente Americano. Se La Pepa foi, de fato, um marco, não podemos nos esquecer de que, 

sobre ela, a Revolução Francesa deixou suas marcas.  

É necessário, antes de prosseguirmos, dizer que Assembleias Provinciais foram 

criadas na França antes mesmo da Revolução de 1789. Uma reforma administrativa, em 1787, 

criou essas instituições para auxiliar os trabalhos do Intendente, que agia, segundo 

Tocqueville, sem controle e sem conselho. As Assembleias Provinciais receberam o direito de 

administrarem suas províncias. Elas foram encarregadas, “sob autoridade do governo central, 

de fixar a taille, fiscalizar sobre sua cobrança, decidir sobre obras públicas e mandar executá-

las”145 Essas assembleias tinham, portanto, o poder para deliberar, decidir e agir e as Comunas 

passaram a ser quase totalmente tuteladas por elas, que poderiam, ainda, julgar em primeira 

instância. As observações de Tocqueville têm o objetivo de demonstrar que a centralização 

não foi uma conquista da Revolução. Ela foi, antes de tudo, “um produto do Antigo Regime 

que a Revolução não conseguiu eliminar”146.  

Depois da Revolução, novos projetos de reformas administrativas e políticas 

foram discutidos na Assembleia Geral francesa. Eles visavam, sobretudo, a uma divisão 

racionalizada e proporcional do território francês. Um dos objetivos era dividir as antigas 

províncias do Reino em circunscrições menores.  Além das questões administrativas e fiscais 

a preocupação na França estava também relacionada à representação política. A Constituição 

de 1791 reconhecia a impossibilidade de uma administração única. As Assembleias 

Provinciais acumulavam funções. A desconcentração de poderes era, portanto, necessária.  

O Título III do capítulo IV da Constituição francesa intitulado “De 

I’Administration intérieure” determinou que os administradores locais não teriam nenhum 

tipo de representação. Eles seriam eleitos temporalmente pelo povo para exercer, debaixo da 

autoridade do rei, as funções administrativas. Ficavam proibidos, também, de se imiscuir no 

exercício do poder legislativo ou suspender a execução das leis (artigo III). Ao rei, poder 

executivo, era reconhecido anular os atos das administrações dos departamentos e também das 

divisões inferiores. Assim, era necessário articular a autonomia local com a função 

unificadora do Estado. Essas primeiras disposições deixam clara a necessidade de uma 

configuração dos agentes locais como delegados e dependentes do centro. E medidas 

posteriores vão intensificar essa tendência. É pertinente lembrar que a Assembleia Geral 

exercia o poder legislativo. 

                                                           
145 TOCQUEVILLE, Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. Lisboa: Fragmentos, 1989, p.169. 
146 Ibidem, p. 47. 
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A divisão do território francês gerou um debate intenso na Assembleia Nacional. 

As propostas de divisão das antigas províncias e, em alguns casos, de supressão dessas 

unidades e, por conseguinte, de certa identidade provincial, não eram unânimes. Mas, em 

1791, o território francês foi reorganizado e os departamentos foram criados, apesar da 

oposição dos defensores da manutenção da província147. Prevaleceu o modelo centralista, 

apesar de terem sido criadas assembleias em cada uma das esferas administrativas. A 

Revolução Francesa não destruiu o elemento centralizador, como apontou Tocqueville, ela, 

sobretudo, o exportou como veremos adiante. 

Em cada uma das subdivisões administrativas, agora denominadas departamentos, 

deveria existir uma Assembleia composta por um Conselho Departamental e um Diretório, 

ambos subordinados ao rei. O Conselho teria 36 membros eleitos por quatro anos, renováveis, 

a metade, a cada dois anos. A eleição se daria da mesma forma que a eleição dos deputados à 

Assembleia Geral. Caberia aos Conselhos deliberar sobre os assuntos dos departamentos tanto 

no que dizia respeito ao administrativo quanto ao contencioso, sob do controle do rei. 

Cuidariam, ainda, do fomento da indústria, da agricultura, do comércio, das obras públicas, da 

educação etc. O diretório exerceria as funções próprias do órgão executivo148. As Comunas 

seriam representadas por um Conselho Comunal e estariam subordinadas ao departamento. Os 

cantões (circunscrições puramente eleitorais), por sua vez, seriam administrados por 

assembleias primárias e somente a Assembleia Nacional possuía autoridade legislativa149. 

Depois da Constituição francesa de 1795, o Conselho Departamental desapareceu 

e o Diretório assumiu as suas funções. Aqui se inicia, segundo Manuel Molina, um segundo 

momento da administração intermediária francesa. Verifica-se uma disposição a se 

estabelecer, junto à administração dos departamentos, um enviado do poder central e a 

supressão das deliberações dos órgãos eletivos. A reforma napoleônica extraiu todas as 

consequências sistemáticas para o aperfeiçoamento desse modelo da experiência de 

organização territorial baseada na dependência dos agentes singulares ao centro e também da 

experiência negativa da atuação dos entes locais coletivos. 

A questão central dessa organização, como apontou Eduardo García, se expressou 

no princípio de separação entre as funções ativas e as consultivas e deliberativas 

evidenciando, assim, uma distinção fundamental entre seus respectivos órgãos. De acordo 

com essas premissas, as funções ativas caberiam aos agentes individuais e as funções 

                                                           
147 GREGÓRIO (2012, p.41). 
148 MOLINA (1986, p.46). 
149 GREGORIO (2012, p.35). 
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consultivas e deliberativas aos órgãos colegiados150. Segundo essa técnica, a organização 

territorial se daria sobre uma cadeia de agentes individuais ligados ao centro por um laço de 

dependência e hierarquia: ministro, prefeito, subprefeito, alcaide. Eles executariam as leis 

gerais e cumpririam as funções do Estado em suas respectivas demarcações, enquanto as 

corporações possuíam atribuições consultivas e deliberativas. 

Como afirmou Fernando Catroga, “a Revolução Francesa serviu de referência à 

gênese de um novo ordenamento político que, entre outras características, redefiniu o controle 

político-administrativo sobre o território e a população”151. Esse ordenamento político e 

territorial assumiu, com Napoleão, novos contornos, pois ele avançou as fronteiras francesas 

alcançando as terras conquistadas. Eduardo García expressa a concepção de território para 

Napoleão Bonaparte: “o município e o departamento não são a seus olhos mais do que 

circunscrições territoriais, porções físicas do território político, oficina de província onde o 

Estado central transporta e aplica suas ferramentas para trabalhar eficazmente sobre o 

terreno”152. Tratou-se, assim, da construção de um Estado centralizador que fosse capaz de 

articular e integrar os poderes locais em nome da unidade política.  

O modelo de organização territorial francesa chegou até a Espanha pela via da 

dominação153. Um decreto de 14 de abril de 1810 estabeleceu, no território espanhol, 38 

prefeituras e, à frente de cada uma delas, um prefeito auxiliado por uma Junta de Prefeitura e 

por uma Junta Geral. As Juntas possuíam o mesmo papel dos Conselhos departamentais 

                                                           
150 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La configuracíon del régimen municipal francês de la revolucíon a la 

restauracíon. In: ______. Revolucíon Francesa y administracíon contemporánea y la formación del 

sistema municipal francês contemporâneo. Madrid: Taurus ediciones, 1984, p. 107-130. p.115.  
151 CATROGA, Fernando. A geografia dos afectos pátrios: as reformas político-administrativas (séc. XIX-

XX). Coimbra: Edições Almedina, 2013, p.16. 
152Tradução minha. No original: el municipio y el departamento no son a sus ojos más que circunscriciones 

territoriales, porciones físicas del territorio político, talleres de provincia donde el Estado central transporta y 

aplica sus herramientas para trabajar eficazmente sobre el terreno. GARCÍA DE ENTERRÍA (1986, p. 121). 
153Por essa mesma via, o modelo francês também foi transposto para a península itálica. Assim, o Piemonte, cujo 

trono foi ocupado por José Bonaparte, entre os anos de 1806 até 1808, bem como o Reino de Itália e o Reino 

de Nápole foram subdivididos em circunscrições que imitavam o modelo francês, ou seja, departamentos, 

distritos, cantões e comunas. O fim do Império Napoleônico e a Restauração em 1815 não puseram fim a esse 

ordenamento. Houve, no Piemonte, por exemplo, uma espécie de hibridação entre o modelo do Antigo 

Regime, o Napoleônico e o edito régio número 859 de 10 de novembro de 1818 de Vitório Emanuele I que 

dividiu o território em quatro circunscrições, a saber: divisioni, province, mandamenti e comunitá. A esse 

respeito, ver: La Scuola per i 150 anni dell’ unità d’Italia. Le origini dell’ ordenamento comunale e 

provinciale. Disponível em: http://www.150anni.it/webi/index.php?s=6. As unidades territoriais, depois da 

queda de Napoleão, voltaram a ser designadas por províncias. É pertinente lembrar que o termo departamento, 

para descrever as antigas províncias, foi uma criação da Revolução e continuada por Bonaparte. O termo 

província na França revolucionária estava associado ao vocabulário típico de Antigo Regime. Tempos 

modernos exigiam conceitos modernos. Por isso, na França, aboliu-se o termo província substituindo-o por 

departamento. Sobre o nascimento da circunscrição provincial na Itália, ver: BONINI, F. L'orizzonte politico-

istituzionale vicino: la nascita delle circoscrizioni provinciali in Italia. In: ______. Storia Amministrazione 

Costituzione, Milão, n.11, p. 268-304, 2003. Disponível em: 

<http://www.150anni.it/webi/stampa.php?wid=2275&stampa=1>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
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franceses. Esse modelo não chegou a se enraizar, mas deixou sua influência em vários 

legisladores espanhóis. Segundo Manuel Molina, o esquema administrativo napoleônico 

constituiu o instrumento chave para consolidar a burocratização do Estado contemporâneo 

porque converteu os departamentos e os ajuntamentos em entes administrativos do Estado e 

seus membros em funcionários154. 

O processo revolucionário na Espanha, que resultou na Constituição de 1812, 

extinguiu o modelo de organização territorial francês baseado nos departamentos e 

restabeleceu as províncias como unidades administrativas do Estado. A retomada do nome 

província para descrever as circunscrições demonstra a menor radicalidade da revolução 

espanhola, em comparação com a francesa, uma vez que já existiam províncias na 

organização do Antigo Regime. No entanto, a província que nasceu em Cádiz e havia se 

convertido em território do liberalismo, era a província constitucional. Apesar disso, como já 

comentado, o modelo francês deixou suas marcas na organização do poder do Estado. As 

Deputações exerceriam funções muito semelhantes àquelas dos Conselhos departamentais 

franceses. O modelo francês alcançaria também o Brasil, e o exemplo disso é sua influência 

na Constituição de 1824 e nas instituições por ela criadas. O Conselho Geral de província 

tinha atribuições muito semelhantes ao Conselho departamental francês. 

No Brasil da década de 1870, Tavares Bastos, grande defensor do Ato Adicional 

de 1834, que representava, para ele, “o grande espírito do sistema federativo norte 

americano”, afirmou, referindo-se à reação conservadora em 1840, que “não bastou converter 

em departamento francês a província do ato adicional, amesquinhando a sua autonomia 

legislativa: pretende-se agora conferir a delegados do poder executivo o conselho e a ação em 

negócios puramente provinciais e municipais”155. E continua: “só a preocupação do sistema 

francês (...) só um falso amor de simetria (...) só a falta de plena consciência das nossas 

instituições nacionais explicam esse plágio dos subprefeitos de França”156. Para ele, adepto da 

                                                           
154 MOLINA (1986, p 56). 
155BASTOS (1870, p. 81 e 102). 
156Ibidem, p. 107. É pertinente ressaltar que o projeto de lei sobre a administração municipal apresentado por 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, em 1826, previa a criação de um Prefeito ou Intendente, nomeado pelo 

Presidente de província, para cada cidade e vila. No entanto, esses artigos não constaram na versão final da lei, 

promulgada em 1828. O projeto original de reforma da Constituição, aprovado na Câmara dos Deputados em 

1832, também previa a criação do cargo de Prefeito, um agente do executivo, cumprindo ordens do Presidente 

de província, no âmbito do município. Da mesma forma, essas determinações não compuseram o Ato 

Adicional, promulgado em 1834. Apesar disso, o cargo de Prefeito foi criado em algumas províncias por meio 

de lei provincial. A Assembleia provincial de Pernambuco, por exemplo, criou o cargo em 1836, que perdurou 

até 1842. Também em São Paulo, logo na primeira legislatura, foi aprovada lei semelhante. Na província 

paulista, no entanto, devido à reação violenta das Câmaras Municipais, o projeto foi revogado em 1838. 

Segundo Miriam Dolhnikoff, no Maranhão, reação semelhante esteve na origem da Balaiada, iniciada em 

função do descontentamento de alguns municípios com a promulgação da Lei dos Prefeitos pela Assembleia 
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descentralização política em todos os níveis, desde o local até o geral, o centralismo francês 

era uma ameaça e, acima de tudo, despótico. 

Para Tavares Bastos, o modelo político administrativo francês, fortemente 

centralizado, não poderia servir de base para o Brasil, pois ele ameaçava a soberania das 

províncias. Assim, ele utilizava um discurso que primava pela defesa dos valores norte-

americanos em que as províncias possuíam não apenas autonomia, mas Constituição própria. 

Ele reconhecia, no entanto, as dificuldades de se implantar o sistema federativo no Brasil, mas 

admitia que o ato adicional de 1834 foi um primeiro passo nesse sentido. Defendia, ainda, a 

criação de uma segunda Câmara nas províncias. A reação conservadora na década de 1840 

teria, para Tavares Bastos, suplantando um projeto cujas províncias eram atores importantes 

para torná-las coadjuvantes. 

A construção do Estado nacional brasileiro, cuja Constituição definiu suas bases, 

não seria tarefa fácil e, portanto, demorou anos para se consolidar. A transformação da antiga 

colônia portuguesa em Nação soberana exigia grandes esforços que passavam pelo 

estabelecimento de um aparato estatal e pela construção da unidade nacional. Num contexto 

de formação, modelos e argumentos são utilizados com frequência. Nesse sentido, o modelo 

francês, o espanhol e o português foram sendo apropriados pelos construtores do Império do 

Brasil. Não foram simples reproduções ou uma herança indelével. Tratava-se, sobretudo, de 

experiências compartilhadas entre antigas possessões que deixavam seu estatuto colonial e 

velhas metrópoles não mais absolutistas, mas constitucionais.  

A construção dos Estados nacionais modernos e liberais implica, entre outros 

fatores, o repensar das próprias fronteiras externas e internas, bem como a divisão territorial. 

Na França, depois da Revolução, por exemplo, além da reforma territorial empreendida, que 

visava à racionalização e à divisão cartesiana do espaço, uma das primeiras preocupações dos 

revolucionários foi eliminar qualquer elemento que remetesse ao Antigo Regime. Assim, 

foram destruídos monumentos, privilégios e nomes. O passado precisava dar lugar ao tempo 

novo, nos termos de Reinhart Koselleck157, o horizonte de expectativas se ampliava diante de 

um espaço de experiência cada vez mais curto. 

                                                                                                                                                                                     
maranhense (DOLHNIKOFF, 2005, p. 123). Isso demonstra que a necessidade de um agente do Governo 

Central era reconhecida também pelos liberais que realizaram as reformas descentralizadoras da década de 

1830 cujas prioridades eram a autonomia regional e a unidade política. No entanto, os liberais criaram um 

cargo correspondente ao executivo municipal, diferente da reação conservadora que atrelou ao judiciário o 

cargo de delegado cujas funções eram as anteriormente atribuídas aos juízes de paz.  
157 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2006. 
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Para os revolucionários franceses, o passado havia se tornado um problema a ser 

superado. A mudança do nome províncias para departamentos marcou esse desejo, como 

veremos. Em 1839, na Assembleia Provincial de Minas Gerais, esse exemplo serviu de 

argumento para a defesa da mudança do nome da Comarca de Ouro Preto para Comarca do 

Itacolomy, proposta pelo deputado Luiz Maria da Silva Pinto. Silva Pinto, membro da 

comissão de estatística, reconheceu que a substituição dos nomes causaria estranheza, “mas se 

não tivesse havido entre nós alterações, ainda hoje seríamos colônia de Portugal (...)”158. E 

concluiu:  

 

[a] Comissão seguiu o exemplo de uma nação das mais civilizadas qual é a 

França: ali até não se contemplam as províncias por seus antigos nomes, 

aparecem novas divisões de departamentos que são designados pelos rios e 

montanhas, respeitou-se a natureza, e é isso mesmo que acontece 

relativamente ao Itacolomy, essa montanha respeitável, que sobressai-se as 

outras e que foi reconhecido desde as primeiras descobertas na província, 

enquanto Ouro Preto, menos compreensivo, era um dos bairros da capital, 

assim como Antônio Dias e Padre Faria (...)159 

 

O excerto nos interessa pela referência que faz à França e, no que diz respeito, 

estritamente, à mudança de nomes. Apoiador do Regresso, dificilmente o deputado seria 

simpatizante da causa revolucionária. As apropriações dos eventos históricos podem servir a 

fins diversos e a defesas circunstanciais.  

Reconhecendo que os nomes também carregam heranças e podem ser 

ressignificados e reapropriados, podem, ainda, comportar sentidos diversos, propomos nas 

próximas linhas uma reflexão, um exercício linguístico, do próprio termo província em 

Portugal, no Brasil e na Espanha, durante a passagem do século XVIII para o XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 SESSÃO do dia 7 de março de 1839. O Universal. Ouro Preto, edição 69. 23 abr. 1839, p.3- 4. 
159 SESSÃO do dia 7 de março de 1839.  O Universal. Ouro Preto, edição 69. 23 abr. 1839, p.3-4.  
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1.5 Os vários sentidos do termo província 

 

 

E, com eu ser tão apaixonado pelo Maranhão, 

confesso (...) que não posso deixar de conhecer 

quantas vantagens esta missão faz (...). De aqui 

julgará (...) quanto eu amo a província, pois me 

doem tanto os seus males quando tinha tanto que 

chorar nos meus (Padre Antônio Vieira, 1658). 

 

As revoluções de finais do século XVIII e início do século XIX representam um 

momento de viragem, de crise, que muitos descreveram como a crise do Antigo Regime 

europeu. É, sobretudo, um contexto de formação dos Estados Nacionais modernos. Toda 

definição nacional se vincula a uma delimitação precisa de seu território de soberania. Assim, 

os territórios adquirem importância política160. A implantação das Monarquias161 

constitucionais exigia, necessariamente, a criação de instituições, ou uma redefinição das 

antigas, e essas, por sua vez, colocavam a necessidade de (re)dividir política e 

administrativamente o território. 

O discurso em torno da construção da nação se situava entre dois mundos, a 

Europa e a América, e também entre tempos, uma vez que novas experiências haviam sido 

possibilitadas por uma conjuntura de crise e de aceleração do tempo. Os escritos de 

Chateaubriand, apresentados por Wilma Peres Costa, revelaram a novidade daquele tempo, 

cuja percepção do passado era associada a algo que não poderia se repetir e o futuro resultava 

de um movimento inexorável e de desfecho desconhecido. Afirma Wilma Peres: “nos tempos 

de crise, erráticos e contraditórios, o tempo se acelera e as significações se multiplicam”162. A 

mudança operou-se, assim, também, no âmbito das linguagens e práticas políticas.  

A transição do “absolutismo declinante para o liberalismo nascente” implicou 

ressignificações conceituais. Termos antigos foram sendo reapropriados e dotados de novos 

sentidos, entre eles,163 os vocábulos liberal, província e nação164. No final do século XVIII, a 

                                                           
160 Sobre esse assunto, ver: MARTÍNEZ, Manuel Martí; MATEO, María Cruz Romeo. El juego de los espejos o 

la ambivalente relación del território y la nación. In: FORCADELL, Carlos; ROMEO, Maria Cruz (Orgs.). 

Provincia y nación. Los territorios del liberalismo. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2006, p.51-

72. 
161  Não estamos considerando, aqui, os regimes republicanos, pois estamos tratando do Brasil, Portugal e 

Espanha.  
162 COSTA, Wilma Peres. Entre tempos e mundos: Chateaubriand e a outra América. Almanack braziliense. 

São Paulo, v. 11, p. 5-25, 2010. p. 23. 
163 Outro exemplo de mudança conceitual significativa de que a viragem do século XVIII para o século XIX 

propiciou foi a passagem do “parlamento antigo” para o “parlamento moderno”, isto é, liberal. Esse último, a 
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palavra liberal, por exemplo, possuía um sentido moral, associado ao homem dotado da 

virtude da liberalidade e da generosidade. Dizer que um rei, nesse período, era liberal 

significava atribuir a ele o adjetivo de dadivoso. Depois de 1812, na Espanha, sobretudo, 

aplicar ao rei tal epíteto possuía outro sentido mais político-constitucional do que 

propriamente moral. Como afirmou Javier Fernández, se os panegiristas de Carlos III o 

qualificaram como monarca liberal, meio século mais tarde ninguém ousaria atribuir, em 

público, essa mesma condição a seu neto, Fernando VII165.  

No que diz respeito ao termo província, os antigos romanos, por exemplo, haviam 

chamado província os territórios conquistados fora da península itálica e que eram 

administrados por cônsules ou pretores166. De uma forma análoga, a Espanha, durante a idade 

moderna, também usou o termo província para referir-se às províncias do Ultramar, no 

sentido semelhante a conquistas. Em todo caso, a palavra província já era usada pela coroa de 

Castela desde finais da Idade Média para fazer referência a grandes unidades territoriais ou 

reinos históricos, como Castela, Leão, Toledo, Estremadura, Andaluzia e outros167. 

O padre José de Anchieta, em 1585, refere-se à colônia portuguesa na América 

como “a província do Brasil”, num sentido muito semelhante àquele usado pelos romanos. 

Afirma ele: “esta província do Brasil foi descoberta por acaso em o ano de 1500 por Pedro 

Álvares Cabral...”; “dista esta província de Lisboa 1500 léguas pouco mais ou menos e 

divide-se em oito capitanias: Tamaracá, Pernambuco, Baía, Ilheus, Porto Seguro, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Vicente”. Todas elas eram “portos de mar e vilas de senhores 

particulares, exceto a Baía e o Rio de Janeiro que são cidades de suas majestades”168.  

                                                                                                                                                                                     
serviço da nação e não mais do monarca, seria o titular exclusivo das funções legislativas. Sobre os 

antecedentes dos parlamentos modernos na Espanha, ver: SARASOLA, Ignacio Fernández. Los primeros 

parlamentos modernos de España (1780-1823). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2010. Uma boa resenha dessa obra pode ser consultada em: MARTÍNEZ, Faustino Martínez. Forum historiae 

iuris. Madrid: 2011. 
164 Para o conceito de nação, ver, entre outros, CHIARAMONTE, José Carlos Chiaramonte. Metamorfosis del 

concepto de nación durante los siglos XVII y XVIII. In: JANCSÓ, István (Org.) Brasil. Formação do Estado e 

da Nação. São Paulo: Hucitec, 2004, p.61-92. 
165 SEBASTIÁN, Javier Fernandez (Org). Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Madrid: 

Fundación Carolina. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Centro de Estúdios Políticos y 

Constitucionales, 2009, p. 704 e 783. 
166 BLUTEAU (1720). 
167 FERNÁNDEZ, Javier Sebástian. Provincia y Nación en el discurso político del primer liberalismo. Una 

aproximación desde la historia conceptual. In: FORCADELL, Carlos; ROMEO, Maria Cruz (Orgs.). 

Provincia y nación. Los territorios del liberalismo. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2006, p.11-

47. p. 15. 
168 ANCHIETA, Joseph. A província do Brasil. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 1585. Microfilme: 

F7468. p.3. Nessa obra o padre descreve as capitanias, o clima, a caça, os pescados, os frutos, os legumes, a 

fauna, os bosques e os índios da referida província do Brasil. 
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Segundo Renata Fernandes, na década de 1790, Dom Rodrigo de Souza Coutinho 

apresentou ao Conselho de Estado um plano de reformas que tinha como principal objetivo 

promover a “regeneração do Império Português”. A reforma da administração dos domínios 

ultramarinos na América, vista como principal solução para as crises enfrentadas por 

Portugal, ocorreria pela adoção de um “sistema político que mais convém que a nossa coroa 

abrace para maior conservação de seus tão vastos domínios [...]”. Portugal assumiria o papel 

de centro das decisões políticas e comerciais, e os domínios ultramarinos passariam a 

“constituir ‘províncias da Monarquia’, reunidas todas ‘num mesmo sistema administrativo’”. 

Para D. Rodrigo de Souza Coutinho, um dos construtores da noção de Império luso-brasileiro, 

mais do que conquistas, as províncias da América integrariam o Império Português. Dessa 

forma, o objetivo do programa era reforçar os vínculos existentes entre Portugal e os “mais 

essenciais dos nossos domínios ultramarinos, que são sem contradição as províncias da 

América que se denominam com o genérico nome de Brasil”169. 

Antes mesmo do projeto de D. Rodrigo de Souza Coutinho, o abade Raynal, em 

1780, já havia utilizado o termo província para descrever as unidades territoriais da colônia 

portuguesa. Segundo o abade, “o Brasil está atualmente dividido em nove províncias, todas 

conduzidas por um comandante particular (...)”170. Raynal utilizou-se dos termos província e 

capitania de forma indistinta. Ambos descreviam um território, o sentido era, portanto, 

geográfico, diferente daquele empregado por D. Rodrigo. Para esse, a designação província 

carregava um sentido político, não era apenas uma maneira de nomear as possessões 

portuguesas na América, mas refletia, sobretudo, um projeto de integração, de unidade. O 

termo província, então, não ser resumia às colônias da Monarquia portuguesa, mas se referia 

às províncias do Império.  

O termo província talvez tenha sido mais usado no âmbito religioso. Tanto no 

contexto eclesiástico secular – para referir-se a uma agrupação de dioceses presidida por um 

arcebispo – quanto no contexto do clero regular – referindo-se a um número de casas 

                                                           
169FERNANDES, Renata Silva. O governo das províncias do Império do Brasil: os Conselhos de Governo e 

os Conselhos Gerais de província nos debates parlamentares (1823-1834). 2014. 271f. Dissertação (Mestrado) 

– Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014, p.15. A bibliografia sobre o Império luso-

brasileiro é extensa. Ver, entre outros, CHAVES, Cláudia Maria das Graças. Melhoramentos no Brazil: 

integração e mercado na América portuguesa. 2001. 358f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2001; SANTOS, Nívea Pombo C. dos. O Palácio de Queluz e o mundo ultramarino: 

circuitos ilustrados. Portugal, Brasil e Angola, 1796-1803. 2013. 395f. Tese (Doutorado em História) – 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2013.  
170Tradução minha. No original: “le Bresil est actuellment divisé en neuf provinces, toutes conduites par un 

commandant particulier...” (RAYNAL, 1780, s/p).  
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pertencentes a conventos de uma mesma ordem agrupados em distritos171. O dicionário de 

Bluteau define o termo provincial como adjetivo de padre, isto é, aquele que governa os 

religiosos de uma província. Quando o padre Antônio Vieira diz “de aqui julgará (...) quanto 

eu amo a província, pois me doem tanto os seus males quando tinha tanto que chorar nos 

meus”, ele se refere à sua província eclesiástica dos jesuítas no Maranhão172.  

Enquanto o termo nação, por exemplo, referia-se cada vez menos a uma 

comunidade de origem ou de cultura e cada vez mais a um sujeito político da soberania 

(princípio determinado em Cádiz), província começou a aplicar-se a novas circunscrições 

administrativas do território de um Estado, Espanha, por exemplo, e não tanto aos velhos 

reinos históricos, os Reinos da Coroa de Castela. Como afirmou Javier Fernández Sebastián, 

mutações semânticas impulsionam pouco a pouco mutações institucionais173.  

A constituição do espaço provincial em Portugal, por outro lado, possuía uma 

especificidade caracterizada, segundo Nuno Monteiro, pela sua dimensão anti-regional174, 

atribuída à inexistência de instituições representativas intermediárias entre o rei e as Câmaras 

Municipais e à constatação da autonomia e vitalidade dos poderes locais175. Além disso, as 

fronteiras portuguesas já estavam definidas desde 1297. A singularidade portuguesa não foi 

ameaçada sequer pelas invasões francesas na primeira década do XIX, pois elas não 

promoveram nenhum tipo de reforma institucional relevante capaz de mudar as estruturas do 

Antigo Regime português176. 

A invasão de Portugal pela França, em 1807, não implicou na imposição de um rei 

e na outorga de uma Constituição, como aconteceu na Espanha – onde Napoleão declarou seu 

                                                           
171 FERNÁNDEZ (2006, p.15). 
172 MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Regiões e Império: Vieira na América portuguesa na segunda metade dos 

seiscentos. In: CARDIM, Pedro; SABATINI, Gaetano (Orgs.). Antônio Vieira, Roma e o universalismo das 

monarquias portuguesa e espanhola. Lisboa: CHAM, 2011, p.181-200, p. 185. 
173 FERNÁNDEZ (2006, p.17). 
174 Para Jorge Miranda, a dificuldade que Portugal enfrentaria mais tarde, durante o período constitucional, 

estava relacionada à “falta de tradição regional em um país de superfície reduzida e com um Estado tão 

centralizado como o português” (MIRANDA, 1998, p. 186). A tese da precoce centralização política de 

Portugal encontrou nos trabalhos dos historiadores António Manoel Hespanha e Joaquim Romero uma 

profunda revisão. Esses dois trabalhos destacaram a ideia da vitalidade dos poderes periféricos e a autonomia 

dos poderes locais frente às pretensões de um poder absolutista da coroa. Ver, respectivamente: HESPANHA, 

António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A representação da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José 

(Dir.). História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, v. 4, 1998, p. 113-140; MAGALHÃES, Joaquim 

Romero. Reflexões sobre a estrutura municipal portuguesa e a sociedade colonial brasileira [1985]. In: 

______. Concelhos e organização municipal na Época Moderna. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2011, p.121.140.  
175 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Monarquia, poderes locais e corpos intermédios no Portugal moderno (séculos 

XVII e XVIII). In: ______. Centralização e descentralização na Península Ibérica. Actas do IV Curso 

Internacional de Verão. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, 1998, p.103-123, p. 119.  
176 Liberalismo. In: SEBASTIÁN, Javier Fernandez (Org.) Diccionario político y social del mundo 

iberoamericano. Madrid: Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Centro de 

Estúdios Políticos y Constitucionales, 2009. p. 826. 
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irmão, José Bonaparte, José I, rei da Espanha e outorgou uma “Constituição”, o Estatuto de 

Bayona, aos espanhóis obrigando Carlos IV e seu filho, o futuro Fernando VII, a abdicarem 

da Coroa. A ocupação francesa do território espanhol levou a “guerra de independência”177 e 

ao movimento político que reuniu, mais tarde, as Cortes constituintes para elaborar a 

Constituição da Nação espanhola, em Cádiz, no ano de 1810. Apesar de verificados alguns 

motins em Portugal contra o domínio francês, os portugueses foram logo auxiliados pelos 

ingleses que acabaram por se estabelecer no território. O movimento político em Portugal 

aconteceu posteriormente, em 1820, quando eclodiu a Revolução do Porto, que se deu, 

inclusive, contra os ingleses178.  

O fato de Portugal possuir fronteiras bem definidas desde a Idade Média, somado 

à existência de poderes locais autônomos, que nem mesmo as invasões francesas e inglesas 

conseguiram submeter, pode nos ajudar a compreender porque em Portugal não se 

desenvolveram instituições no âmbito das províncias como aquelas que se desenvolveriam na 

França, depois de 1789, na Espanha, com a Constituição de Cádiz, e no Brasil, a partir de 

1821. Contribui, ainda, para se problematizar o argumento do tamanho do território português 

como definidor da questão. Portugal não era uma monarquia compósita, com exceção do 

período de união com Castela e dos anos anteriores à Independência do Brasil. Não havia, 

portanto, direitos regionais e instituições próprias de província nem sequer comunidades 

linguísticas diversificadas179, mas Portugal era a cabeça de uma Monarquia pluricontinental, 

seus domínios de estendiam à África, à Ásia e à América. Em razão da especificidade 

portuguesa, apontada por Nuno Monteiro, compreende-se os motivos pelos quais as 

províncias em Portugal não assumiram um conteúdo político, administrativo e identitário, 

representando apenas partes do território: Beira, Algarve, Alentejo etc.  

Segundo Catroga, a divisão do Reino de Portugal em províncias era antiga. Já se 

encontrava esboçada num codicilo do testamento de D. Diniz, datado de 1299, quando ele 

solicitou à rainha que pedisse “aos conselhos d’entre Tejo & Gudiana, Moura & Serpa um 
                                                           
177 Sobre esse contexto, ver: JUNCO, José Álvarez. La “Guerra de la Independencia”, un Prometedor Comienzo. 

In: ______. Mater Dolorosa, Madrid: Taurus, 2001, p. 119-149.  
178 Portugal, Inglaterra e Espanha foram aliados na Guerra Peninsular contra as forças de ocupações 

napoleônicas. Sobre as diferenças e semelhanças do processo de ocupação francesa em Portugal e na Espanha, 

ver: PRADA, António Moliner. O olhar mútuo: Portugal e Espanha na Guerra Peninsular (1807-1814). In: 

CARDOSO, José Luís; MONTEIRO, Nuno Gonçalo; SERRÃO, José Vicente. Portugal, Brasil e a Europa 

Napoleônica. Lisboa: ICS, 2010. p. 109-138. 
179 Segundo Nuno Monteiro, o estabelecimento de instâncias regionais foi esboçado durante o período 

pombalino, através da figura dos capitães-generais, delegados do centro de acordo com o modelo dos 

governadores ou vice-reis coloniais. Ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poder local e corpos intermédios: 

especificidades de Portugal moderno numa perspectiva histórica comparada. In: SILVEIRA, Luís Nuno 

Espinha da (Coord.). Poder Central, poder regional e poder local: uma perspectiva histórica. Lisboa: 

Cosmos, 1999. p.47-61. p.53. 
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homem bom da cidade de Évora; aos da Estremadura um homem bom de Lisboa, outro de 

Santarém; aos de entre Douro & Minho um de Guimarães”180. As províncias portuguesas 

perpetuaram-se até o século XIX como forma de descrever o espaço do reino e como 

circunscrição militar. À frente delas, atuava o Governador de Armas, sem que lhe 

correspondessem instituições próprias. A única entidade efetiva de âmbito local era a que, na 

maior parte do Reino, designava-se por Concelho. Com a Revolução do Porto, em 1820, as 

províncias assumiram um importante papel como círculo eleitoral, pois elas deveriam eleger 

os deputados às Cortes. Durante a guerra civil, em 1832, com os decretos de Mouzinho da 

Silveira, elas tornaram-se, mesmo que por um curto espaço de tempo, circunscrições 

administrativas mais amplas, como veremos a seguir181. 

No caso da Espanha, por mais que o termo província já viesse sendo usado com 

um sentido administrativo desde finais do século XVIII, a data que assinala um autêntico 

divisor de águas, para Javier Fernández, foi o decreto de Javier de Burgos, de 30 de novembro 

de 1833182, que sancionava a nova divisão territorial183. O decreto reduziu o número de 

províncias, mas procurou manter as fronteiras dos antigos reinos. O termo evocava, assim, um 

sentido antigo e um moderno, o que significa que a província “histórica” teria de conviver 

com a “província constitucional”. Para o referido autor, a construção de uma nova ordem 

política e institucional alicerçada num léxico tradicional seria uma peculiaridade da 

Revolução Espanhola.  

Na França, como já dissemos anteriormente, a história se passou de forma 

diferente. Afirma Javier Fernández, 

 

(...) na França a revolução forçou o trânsito dos États Généraux à Assemblée 

Nationale, dos velhos parlements aos novos tribunaux e cours de justice 

revolucionários, das velhas províncias (incluindo aquelas constituídas em 

pays d’états) aos départements, das généralités e das intendances às 

préfectures, das paroisses às communes, etc184. 

                                                           
180 CATROGA (2013, p. 109).   
181 SILVEIRA, Luís Nuno da. Território e poder. Nas origens do Estado Contemporâneo em Portugal. Cascais: 

Associação de projetos culturais e formação artística, 1997, p.131. 
182 Sobre a divisão administrativa de Javier de Burgos, ver, entre outros: AMOR, Antonio Maria Calero. La 

división provincial de 1833. Bases y antecedentes. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 

1987. Disponível em: http://institucional.us.es/revistas/contemporanea/3/art_1.pdf. Acesso em 20 out. 2015. 
183É preciso, no entanto, recordar que a Constituição de Cádiz criou instituições no âmbito provincial, as 

Deputações Provinciais. Trataremos no próximo tópico sobre a reforma de Burgos. 
184 Tradução minha. No original: “en Francia la revolución forzó el tránsito de los États Généraux a la Assemblée 

Nationale, de los viejos parlements a los nuevos tribunaux y cours de justice revolucionarios, de las viejas 

provinces (incluyendo aquellas constituidas en pays d’états) a los départements, de las généralités y lãs 

intendances a las préfectures, de las paroisses a las communes, etcétera” (FERNÁNDEZ, 2006,  p. 13). 
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Para o autor, o processo revolucionário espanhol, muito distinto do francês, que 

não ousou qualificar-se enquanto liberal, viabilizou-se porque permitiu aos seus protagonistas 

uma estratégia possibilista, isto é, pensou-se na construção do novo regime sem fazer tábula 

rasa do passado. Conclui o autor,  

 

[e]m suma, se a revolução espanhola pode ser distinguida muito cedo com o 

epíteto lisonjeiro de liberal foi precisamente por contraste a uma revolução 

tida quase que unanimemente como radical e sangrenta (o que é o mesmo 

que uma revolução iliberal) como a francesa185. 

 

A revolução liberal e, antes dela, a crítica ilustrada, apontou a necessidade de uma 

grande reforma territorial com critérios de racionalidade e eficácia administrativas. A 

província passava a ser uma subdivisão da Nação. De subordinada à Monarquia, a província, 

na época constitucional, passou a estar subordinada à Nação soberana. Para François Xavier-

Guerra, a dificuldade de articular a soberania da nação com as demandas provinciais por 

representação levou ao processo de independência das colônias americanas. Esse processo, 

para o referido autor, não se caracterizou por um sentimento de “emancipação nacional”, ao 

contrário, foi caracterizado pela fragmentação da entidade política que não incluiu a estrutura 

política pluralista186. Carlos Garriga descreveu, alegoricamente, como uma cabeça moderna e 

um corpo gótico187, a dificuldade de articulação entre a indivisibilidade da Nação, definida 

com a Constituição de Cádiz, e o lugar das províncias no interior da Monarquia 

Constitucional188.  

A experiência moderna conviveu com as práticas ligadas ao Antigo Regime. Nesse 

sentido, cita Garriga, “se quer buscar-se o contraste, é muito fácil encontrá-lo. Ali onde a 

Constituição francesa de 1791 fazia uma longa declaração de abolições, a espanhola de 1812 

                                                           
185 Tradução minha. No original: “en definitiva, que si la revolución española pudo ser distinguida muy pronto 

con el halagador epíteto de liberal fue precisamente por contraste con una revolución tildada casi 

unánimemente de radical y de cruenta (o lo que es lo mismo, de una revolución iliberal), como la francesa” 

(FERNÁNDEZ, 2006 p. 18). 
186 XAVIER-GUERRA, François. Indépendances. ESKA/Problémes de l’Amérique latine, n.77, p. 25-45, 

2010. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-3-page-25.htm>. 

Acesso em: 01 dez. 2015. 
187 A alegoria é uma apropriação de uma imagem que Tocqueville (1989) usou para comentar o Código 

Prussiano de Frederico, o Grande.  
188 GARRIGA, Carlos. Cabeza moderna, cuerpo gótico. La Constituición de Cádiz y el ordem jurídico. AHDE, 

Tomo 81, p.99-162, 2011. p. 159. 
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invoca as antigas leis fundamentais”189. O Constitucionalismo gaditano rechaçava, assim, 

grandes rupturas. A própria manutenção de termos tradicionais, como Cortes e províncias, são 

um indicativo semântico da menor radicalidade da revolução liberal espanhola. Segundo 

Garriga, nenhuma Constituição rompeu com o passado, nenhuma delas trouxe cláusulas 

derrogatórias, por exemplo. Por esse motivo, o autor pensa em termos de reordenamento, da 

capacidade que a ordem tradicional teria para regenerar-se, e não de ruptura. No entanto, esses 

elementos não devem obscurecer a originalidade da Constituição espanhola de 1812. Ela 

estabeleceu a soberania da Nação, a separação dos poderes, as liberdades civis, a abolição de 

privilégios, a criação de cargos eletivos em todos os níveis (municipais, provinciais e 

nacionais), além do sufrágio masculino quase universal. Além disso, La Pepa instituiu a 

Monarquia constitucional na Espanha colocando fim ao regime absolutista. 

O termo província, apesar da Constituição de Cádiz ter atribuído a ele um 

conteúdo político e administrativo, carregava um significado bastante vago. Javier Fernández 

afirma que o “Diccionario político y social del siglo XIX español”, editado pela Real 

Academia da História, definiu o vocábulo, nos finais do século XVIII, nos seguintes termos: 

“se denominan provincias las diferentes partes de una Monarquia”190, um significado 

associado à descrição física do território. Essa mesma definição é encontrada na edição do 

dicionário de Moraes e Silva de 1789, além da definição religiosa mencionada acima. O mais 

curioso é que a edição de 1858 desse dicionário ainda traz o mesmo significado. 

Não consta, nas versões do dicionário de Moraes e Silva,191 nenhum sentido 

político e administrativo para o termo província. Na década de 1820, em Portugal, elas eram 

circunscrições eleitorais. No Brasil, além da importância eleitoral, havia ainda representação 

política desde 1820 com a criação das Juntas de governo e, em 1834, as províncias passaram a 

ser sede de instituições legislativas.  Assim, é significativo que o dicionário de língua 

portuguesa não tenha registrado o novo sentido do termo que, a essa altura, representava 

muito mais do que uma mera divisão do território. 

O termo provincialismo, derivação de província, curiosamente também não 

aparece registrado nas versões do Moraes e Silva192 até 1858. O vocábulo já circulava na 

tribuna brasileira desde, pelo menos, 1833. Nesse ano, no Brasil, houve um longo debate no 

                                                           
189Tradução minha. No original: “si quiere burcarse, el contraste es muy fácil de encontrar. Allí donde la 

Constituición francesa de 1791 hacía una larga declaración de aboliciones, la española de 1812 invoca las 

antigas leyes fundamentales”. (GARRIGA, 2011, p. 122). 
190 FERNÁNDEZ (2006, p. 25). 
191 SILVA (1813). 
192 Ibidem. 
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Senado sobre a concessão de anistia aos sediciosos de 1833193. A discussão sobre a anistia aos 

sediciosos de Minas Gerais gerou um longo debate no Senado, que é revelador da percepção 

que se tinha do vocábulo. Nesse sentido, afirmou o senador Borges194: 

 

(...) convenho que se dê esta anistia apenas para a província de Minas. Não 

se diga que não vemos senão provincialismo. Eu sou de opinião que esse 

espírito de provincialismo é necessário, e até na nossa legislação, porque 

jamais pode convir medida geral para todo o Brasil em causa alguma. Cada 

província tem diferentes elementos e são quase heterogêneos (...)195  

 

Felisberto Caldeira Brant, Marquês de Barbacena,196 reforçou os argumentos de 

Borges, afirmando: 

 

Não reputo crime esse provincialismo, porque, sem dúvida, amo o mundo 

inteiro; porém amo mais o Brasil do que o resto do mundo, e mais a minha 

província do que qualquer outra, será isto um grande defeito; mas é um 

sentimento que está no meu coração e que não posso esconder197.  

 

Diante do caloroso debate que a discussão suscitou, com acusações que atribuíam 

à defesa do “provincialismo” um crime, uma vez que perdia-se de vista a Nação para pensar 

em suas partes isoladamente, o senador Borges ponderou e tentou amenizar sua fala anterior. 

Defendia os mineiros não por provincialismo, mas por humanidade. Afinal, mesmo 

guardando simpatias pelas suas províncias, eles eram senadores do Império. 

 

Eu não sustentei a anistia para Minas por provincialismo, sustentei-a por 

princípio de humanidade. Como legislador, amo o Brasil todo, tanto como 

                                                           
193 Sobre a sedição ocorrida na capital da província de Minas Gerais, Ouro Preto, conhecida como “Revolta do 

Ano da Fumaça”, em 1833, ver: GONÇALVES, Andréa Lisly. Estratificação social e mobilizações políticas 

no processo de formação do Estado Nacional brasileiro: Minas Gerais, 1831-1835. São Paulo: Hucitec, 

2008. 
194 José Inácio Borges foi senador do Império entre os anos de 1826 a 1838. Também foi presidente da província 

de Pernambuco de 1817 a 1821. Ver site do Senado Federal: http://www.senado.gov.br.  
195REBELIÃO de 1833. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa oficial de Minas 

Gerais, ano 7, 1912. (Documentos coligidos). p.230. 
196Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, o Marquês de Barbacena, nasceu na cidade de Mariana em 

19 de setembro de 1772 e faleceu no ano de 1842. Exerceu vários cargos públicos, a saber: Comandante de 

Regimento de Linha (em Salvador); Ministro do Império; Ministro da Fazenda do Império; Inspetor Geral das 

Tropas; Ministro Plenipotenciário da Regência de Feijó; Embaixador (em Londres) e Senador do Império de 

1823-1841. Consultar site do senado: www.senado.gov.br.  
197 REBELIÃO de 1833. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa oficial de Minas 

Gerais, ano 7, 1912. (Documentos coligidos). p.230. 
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Pernambuco, como Minas, Bahia, etc. Como particular, sou mais afeto à 

minha província, mas essas afeições particulares devem ficar na porta da rua 

quando para aqui entrarmos como legislador.198 

 

O senador José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu199, foi categórico ao defender 

a anistia apenas aos sediciosos de Minas Gerais. E não titubeou ao usar o termo 

provincialismo em um sentido positivo. Provincialismo para Cairu não ia de encontro às 

pretensões de unidade. Ao contrário, o termo evidenciava uma realidade: as províncias eram 

distintas. Minas, sobretudo, pois era a pátria dos poetas Frei de Santa Rita Durão e Basílio da 

Gama e estava “acreditada” na Europa. O visconde foi, portanto, categórico:  

 

[e]ntendo que é absolutamente necessário dizer que o tempo de Catão, o 

Censor, já passou e, portanto, não podem ter lugar aqui as censuras de 

provincialismo e patronatos que se arguiram aos Senadores que falaram a 

favor da anistia a bem de sua província de Minas; ao contrário digo que o 

espírito de provincialismo, em certos casos, é necessário pela natureza das 

cousas. O meu vizinho, por exemplo, é meu vizinho e interesso-me mais por 

ele do que por outro conhecido que esteja lá no Japão. A província de Minas 

tem esta circunstância de ser nossa vizinha. Depois disto é uma das 

províncias que nos tem suprido muito e que está acreditada na Europa. E 

apelo para Roberto Southey que disse que uma parte de sua história está 

escrita sobre Memórias de Mineiros. Depois lembremo-nos de Alexandre 

que, tendo vencido alguns povos, e sendo inexorável nos castigos aos que 

resistiam, chegando a um lugar perdoou aos seus habitantes só pela 

consideração de ter ali nascido Homero. Digo eu também primeiramente que 

a província de Minas é a pátria dos autores dos poemas Caramurú e 

Uruguay e em segundo lugar porque é distinta por pessoas de talento e 

mérito literários200. 

 

                                                           
198 Ibidem, p.230. 
199 José da Silva Lisboa nasceu em 16 de julho de 1756, na Bahia, e faleceu em 1835, no Rio de Janeiro. Ocupou 

vários cargos públicos, tais como: Membro da Mesa do Desembargo do Paço, Censor régio, Deputado da Real 

Junta do Comércio; Conselheiro de Estado do Reino Unido e do Império e Desembargador da Casa da 

Suplicação. Foi senador do Império de 1826 a 1835. Além do site do Senado Federal, ver também: ARAÚJO, 

Valdei Lopes de. José da Silva Lisboa. Dicionário de historiadores portugueses da Academia Real das 

Ciências ao final do Estado Novo. Lisboa: Centro de História, 2012. Disponível em: 

http://dichp.bnportugal.pt/historiadores/historiadores_lisboa.htm. Acesso em: 10 out. 2016; KIRSCHNER, 

Tereza Cristina. José da Silva Lisboa. Visconde de Cairu: itinerários de um ilustrado luso-brasileiro. São 

Paulo: Alameda, 2009; OLIVEIRA, Kelly Eleutério Machado. Discursos de um Visconde: Cairu e o debate 

acerca da anistia aos sediciosos de 1833. In: NICOLAZZI, Fernando; MOLLO, Helena; ARAÚJO, Valdei 

(Orgs.). In: SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA: tempo presente & usos do 

passado,4, 2010, Ouro Preto. Anais... Ouro Preto: Editora UFOP, 2010, p. 1-14; DINIZ, Bruno. Cayru e o 

primeiro esboço de uma História Geral do Brasil Independente. História da Historiografia. Ouro Preto, n.2, 

p.260-281, 2009. 
200 REBELIÃO de 1833. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa oficial de Minas 

Gerais, ano VII, 1912. (documentos coligidos).  p.229. 
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Do lado oposto, senadores como Almeida e Albuquerque201 alegavam que o 

legislador deveria ser justo e imparcial e, por isso, não deveria privilegiar nenhuma província. 

Os discursos aqui reproduzidos ilustram como a construção de uma identidade nacional 

“brasileira” tarefa árdua. Os senadores eram representantes da Nação e das províncias. Eram, 

por exemplo, mineiros e brasileiros. A definição da província como unidade político-

administrativa do Império teve de enfrentar o provincialismo. Não era apenas uma questão de 

nomenclatura, o que estava em jogo era a própria integridade do Império.  

 Evaldo Cabral de Mello apontou para o aparecimento, na imprensa 

pernambucana do Segundo Reinado, de um discurso de protesto regional contra a diferença de 

tratamento dada pelo centro do Império às províncias do Norte. Essa percepção levantou, por 

vezes, a bandeira da separação ou mesmo da Confederação, uma vez que se entendia que 

havia um desequilíbrio inter-regional brasileiro que onerava as províncias setentrionais e as 

tornava “feitorias” do Sul202. Assim, aquele mesmo discurso provincialista que destacava as 

diferenças, mas visava à integração, podia assumir outros contornos. Evidenciar a diferença, 

principalmente quando essa se assentava na relação de desigualdade, também podia servir 

como argumento da impossibilidade de união. Situação distinta parece ter se dado na 

Espanha, onde, segundo Javier Fernández, na década de 1840, o termo provincialismo mudou 

de sentido: “de elemento desagregador e antipatriótico, o provincialismo havia se 

transformado nada menos que em uma variedade de patriotismo e em um fator favorecedor da 

coesão nacional”203. 

O vocábulo provinciano, por sua vez, de acordo com a edição do dicionário 

Moraes e Silva de 1831 (sendo a mesma a definição da edição de 1858) refere-se a “morador 

de província, não cortesão e nem de cidade grande”204. A edição de 1789 desse dicionário não 

define o termo205. Se provinciano era aquele que não vive na Corte, mas afastado dela, a 

província também poderia adquirir um sentido associado à vida pacata do campo em 

contraposição à movimentação da vida na Corte. Heloísa Belloto, em obra sobre o Morgado 

de Mateus, Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, nas últimas décadas do século XVIII, 

                                                           
201 Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque nasceu em Recife no ano de 1753 e faleceu em 1844. Além de 

senador ele exerceu os cargos de Juiz de Fora; Corregedor da Ilha da Madeira; Ministro do Supremo Tribunal 

de Justiça; Desembargador da Casa da Suplicação e Desembargador da Relação da Bahia. Ver site do senado: 

www.senado.gov.br. 
202 MELLO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrário e o Império. 1871-1889. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, 

p. 12. 
203Tradução minha. No original: de elemento disgregador y antipatriótico, el provincialismo se había 

transformado nada menos que en una variedad de patriotismo y em un factor favorecedor de la cohesión 

nacional” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 40). 
204SILVA (1789, p.542). 
205 Define apenas provincial como adjetivo de padre que governa uma província (BLUTEAU, 1720, p. 260). 
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afirmou que Leonor Ana Luiza de Portugal, filha de D. Rodrigo de Sousa Coutinho e esposa 

de D. Luís Antônio, passava a maior parte do seu tempo em Lisboa, porque ela “preferia a 

vida na Corte”, ao contrário de seu marido que preferia viver na província do Minho206.  

José Antônio de Sá, em suas “Memórias de Trás-Os-Montes” afirma que o modo 

de se vestir nessa província era “polido e vestem a moda da Corte, porém usam muito de 

capotes”207. Curioso, nesse sentido, é o título do periódico “O provinciano”, publicado em 

Lisboa, em 1836, e subscrito na rua Augusta. Seus editores diziam que seu único partido era a 

rainha e a Carta Constitucional e seu principal objetivo era “levar as verdadeiras ideias 

liberais à mais humilde choupana208. O periódico publicava, ainda, notícias de vários países, 

inclusive do Brasil. O termo, aqui, não parece compartilhar do significado descrito no 

dicionário de Moraes e Silva. Ao que parece, provinciano era ser defensor do 

constitucionalismo, talvez relacionado ao ser patriótico ou ainda, conseguir chegar com suas 

ideias ao mais longínquo rincão de Portugal.  

A relação corte versus província precisa ser analisada de maneira mais 

aprofundada, principalmente depois da transferência da Corte para as terras brasílicas e a 

consequente interiorização da metrópole, uma vez que esse evento mudou o equilíbrio entre 

as partes do Império português. O Correio Braziliense, logo após a transferência da Corte, 

alertou para o problema ao ponderar que  

 

um Monarca que possui tão extensos domínios, como é o Soberano de 

Portugal, não deve fazer distinção entre província, e província de seus 

Estados, resida a corte onde residir. A Beira, o Algarve, o Brasil e a Índia 

devem todos ser considerados como partes integrantes do Império, devem 

evitar-se as odiosas diferenças de nome, de Capitanias e Províncias, e ainda 

mais se devem evitar as perniciosas consequências que desses errados nomes 

se seguem209. 

 

Segundo João Paulo Pimenta e István Jancsó, o tradicional equilíbrio político 

entre as capitanias ou, mais exatamente, “entre os grandes centros de convergência do espaço 

luso-americano foi bruscamente substituído por outro que instaurava uma hierarquia entre 

                                                           
206 BELLOTO, Heloísa L. O Morgado de Mateus, governador de São Paulo. Coimbra: Editora Coimbra, 1979, 

p. 68. 
207 SOUSA, Fernando de. Uma descrição de Trás-Os-Montes por José Antônio de Sá. Revista População e 

Sociedade, Porto, n. 3, p. 359-399, 1997, p. 375. 
208O PROVINCIANO. n.1. Lisboa: BNP, 1836. p. 1. 
209 JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da 

emergência da identidade nacional brasileira. Revista de história das ideias. Coimbra, v.21, p.389-440, 2000, 

p. 411. 
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espaços sociais que anteriormente relacionavam-se horizontalmente”210. No Brasil, por 

exemplo, as regiões mais afastadas da Corte, nomeadamente as que compunham o Norte, no 

que diz respeito à economia, sentiram-se exploradas pela nova sede da Monarquia. Resta 

saber se, para Leonor Ana Luíza de Portugal, a relação era a mesma. Desejaria ela mudar-se 

para a nova Corte no Rio de Janeiro211? Teria Lisboa se tornado para ela uma província pacata 

como o Minho? A Corte enraizada no centro-sul inaugurou um tempo de possibilidades, 

deslocou o espaço de soberania da Nação portuguesa, mudando, com isso, a relação entre 

Corte e províncias, e abriu espaço para a emergência e consolidação futura do Estado e Nação 

brasileiros. 

O termo província, na passagem do século XVIII para o século XIX, adquiriu, 

portanto, novas conotações. À utilização do vocábulo como espaço geográfico, 

acrescentaram-se outras atribuições, como círculo eleitoral, circunscrição militar, unidade 

política e administrativa e território dos Estados liberais representado por instituições 

próprias. A defesa que muitos senadores fizeram de suas províncias revela, ainda, que a elas 

somou-se um forte conteúdo identitário e patriótico. As múltiplas funções que o vocábulo 

assumiu foram possibilitadas, em grande medida, pelas reformas administrativas pelas quais 

passaram as províncias. 

 

 

1.6 As províncias e as reformas administrativas 

 

 

A centralização política é um intento moderno. Afirmava François-Xavier Guerra, 

escrevendo sobre a formação da nação moderna no contexto espanhol, que a “complexidade 

corporativa do Antigo Regime, com múltiplos corpos e estamentos, com diversidade jurídica 

e a defesa que todos fazem dos privilégios é um obstáculo à existência da nação moderna”212. 

Uma das maiores preocupações dos liberais nas primeiras décadas do século XIX foi, assim, 

reorganizar esse emaranhado de corpos políticos detentores de amplas funções e atribuições. 

                                                           
210 Ibidem, p. 417. 
211 O Ato Adicional à Constituição brasileira, em 1834, atribuiu à Corte a denominação de Município Neutro, 

separando-a da província, que passou, por sua vez, a ser administrada pela Assembleia provincial fluminense. 

O município manteve sua Câmara e continuou sendo administrado pelo Ministério do Império como 

determinado pela Constituição de 1824. Com essa divisão, a Corte ligava-se à cidade do Rio de Janeiro e não 

mais à província. 
212 XAVIER-GUERRA, François. A Nação Moderna: nova legitimidade e velhas identidades. In: JANCSÓ, 

István (Org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, 2003. p. 33-60. p. 46. 
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O objetivo era claramente a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. 

Nenhuma instituição poderia acumular essas prerrogativas, como aconteceu com as Câmaras 

Municipais em Portugal e na América portuguesa213.   

Em Portugal, a preocupação com a divisão dos poderes é percebida logo na 

Constituição de 1822, em que o rei era o chefe do executivo e à Assembleia Geral competia o 

poder legislativo. O programa liberal ficou mais evidente na década de 1830, com as reformas 

propostas por Mouzinho da Silveira, principalmente aquelas evidenciadas nos decretos de 16 

de maio de 1832214. O decreto de número 23, por exemplo, que tratava da organização 

administrativa do território português, determinou, entre outras questões, a separação das 

funções de justiça e administração concentradas nas Câmaras. Medida que já havia sido 

tomada no Brasil em 1827, com a criação do Juizado de Paz, e, em 1828, com a lei de 

Organização das Câmaras Municipais.  

O decreto de 16 de maio de 1832 dividiu, para fins administrativos, o continente e 

as Ilhas em províncias, comarcas e concelhos. As primeiras tinham, como chefe 

administrativo, um magistrado, o prefeito; nas comarcas em que não residisse o Prefeito, 

deveria haver um subprefeito, e, nos concelhos, o Provedor. Todos eles de nomeação régia215. 

Ao lado de cada uma dessas autoridades nomeadas funcionaria, na península, um corpo 

coletivo de eleição indireta com papel consultivo. Trata-se de um modelo de administração 

baseado em magistrados detentores de poder executivo e corpos administrativos eleitos. No 

âmbito da província, o corpo eletivo era a Junta Geral de Província; ao nível da Comarca, 

atuariam as Juntas de Comarca e, finalmente, no âmbito do Concelho estaria a Câmara 

Municipal. Para Fernando Catroga, essa organização deixa claro o pendor centralista e 

“afrancesado” da nova legislação216. 

As competências dos órgãos coletivos, em Portugal, foram quase sempre 

subalternas em relação às competências das autoridades nomeadas. Os primeiros eram 

coadjuvantes e tinham funções dominantemente consultivas. Por mais moderado que o 
                                                           
213 Como apontou Helvécio Nascimento, as funções das Câmaras Municipais no Antigo Regime eram amplas, de 

caráter administrativo, fiscal, jurídico e político, mesmo sendo a Coroa a última instância para recursos. No 

ultramar, essas edilidades eram os principais órgãos na organização da defesa e administração dos tributos 

exigidos pelo poder régio (NASCIMENTO, 2010, p.122). As reformas liberais visavam destruir essa 

concentração de poderes. 
214 A esse respeito ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Mouzinho da Silveira and the Political Culture of 

Portuguese Liberalism, 1820-1832. History of European Ideas, Lisboa, p. 1-10, 2014. Disponível em: 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/11084/1/ICS_NGMonteiro_Mouzinho_ARI.pdf. Acesso em: 03 mar. 

2015. 
215 DIAS, João José Alves. As eleições de 1834.  Arquipélago. Revista da Universidade dos Açores. Açores, n. 

5, p. 113-156, jan. 1983, p. 117. Disponível em: http://repositorio.uac.pt/handle/10400.3/611. Acesso em: 20 

set. 2015. 
216 CATROGA (2013). 
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centralismo português tenha sido em certas conjunturas, segundo Catroga, nunca se colocará 

em causa o princípio inferido da concepção de Estado uno e indivisível. Em Portugal, as 

províncias não se autogovernaram. Essa herança explica, ao menos em parte, porque a relação 

entre o “centro” e as “periferias” foram mais complexas na Espanha do que em Portugal. A 

Constituição de Cádiz, em 1812, ao propor uma Nação una e indivisível, se deparou não 

apenas com resistências das suas províncias coloniais (situação que também enfrentou o 

império português em 1820) como também, internamente, das suas províncias e reinos que 

gozavam de certa autonomia.  

Os decretos de Mouzinho da Silveira determinaram, além da nova organização 

política e administrativa, a separação total entre o poder administrativo e o poder judicial, em 

todos os níveis. A diferença entre administrar e julgar tornou-se evidente e, com isso, as 

Câmaras perderam o poder judicial em primeira instância, que detinham desde a Idade 

Média217. Quando essa lei foi aprovada, Mouzinho da Silveira era Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios da Fazenda no governo da regência de D. Pedro I, instalado na Ilha 

Terceira, Açores218. Vale notar que, quando D. Pedro IV chegou aos Açores, ele elevou o 

arquipélago, em 4 de julho de 1832, à categoria de província do Reino de Portugal. Com isso, 

o arquipélago tornava-se parte de Portugal, e não sua colônia. A relação entre os dois 

territórios não pressuporia, ao menos em teoria, subordinação, mas colaboração219.  

A legislação de Mouzinho da Silveira dividiu, então, Portugal e as Ilhas 

Adjacentes em oito províncias - Minho, Trás-os-Montes, Douro, Beira Alta, Beira Baixa, 

Estremadura, Alentejo e Algarve -, 40 Comarcas e 796 concelhos. Essa organização também 

foi estendida às colônias por meio da criação das províncias de Angola, Cabo Verde e Guiné, 

Índia Portuguesa, Macau e Timor, Moçambique e São Tomé e Príncipe220. Na prática, como 

                                                           
217 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A vida política. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo; PEDREIRA, Jorge M 

(Coords.). O colapso do Império e a revolução liberal 1808-1834. Vol. 1. Madrid: Fundacíon Mapfre, 2013. 

p.37-74. p. 73. 
218 Como se sabe, já se passavam quatro anos do Reinado de D. Miguel. A ofensiva miguelista forçou a 

emigração de muitos liberais para fora do Reino. A Ilha Terceira foi o reduto de resistência à (re)instauração 

do absolutismo, representada pelo governo de D. Miguel (1828-1834). Sobre esse assunto, ver: MONTEIRO, 

Nuno Gonçalo. Societa rural i actituds polítiques a Portugal (1820-34). In: FRADERA, Josep Maria; 

MILLAN, Jesús; GARRABOU, Ramon (Eds.). Carlisme i moviments absolutistes. Capellades: Eumo 

Editorial, 1990; LOUSADA, Maria Alexandre; FERREIRA, Maria de Fátima Sá e Melo. D. Miguel. Lisboa: 

Círculo do Livro, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, 2009; GONÇALVES, 

Andréa Lisly. A luta de brasileiros contra o miguelismo em Portugal (1828-1834): o caso do homem preto 

Luciano Augusto. Revista Brasileira de História (Online), v. 33, p.211-234, 2013. Para a repercussão desse 

movimento no Brasil ver: GUIMARÃES, Nívea Carolina. O movimento miguelista nas páginas d’Aurora 

Fluminense (1828-1834). 2016. 115 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, 

Mariana, 2016.  
219 CATROGA (2013, p. 54).  
220 Ibidem, p. 55. 
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já mencionado, a divisão territorial em províncias quase não funcionou como circunscrição 

administrativa, pois a nova legislação, em 1835,221 a substituiu por 17 distritos acrescentando 

a esses, em 18 de julho, mais quatro (três nos Açores e um na Madeira). A divisão também 

pressupunha freguesias e concelhos. Com a antiga terminologia, província, desejava-se 

manter um legado histórico. Vale lembrar que, em 1835, não constituía inovação o uso da 

palavra distrito, uma vez que ela já havia sido referenciada na Constituição portuguesa de 

1822.  

As reformas político-administrativas originadas na Revolução Liberal em 1820 e, 

depois, em 1834, diminuíram o peso do poder municipal, o que pode ser percebido pela 

supressão de vários concelhos, e também pela tentativa de subordiná-los a uma nova instância 

de poder regional - as províncias, em 1832, e, em 1835, aos distritos. Em Portugal, a perda de 

autonomia dos poderes locais, caracterizada pela supressão de vários concelhos, gerou 

conflitos. Para Catroga, o município parecia ter saído das mãos de Deus222. Essa percepção 

deixa claro que, em Portugal, a identidade estava muito mais associada às localidades. O 

mesmo não aconteceu com a supressão das províncias. Os vínculos eram com as pequenas 

pátrias, com os Concelhos. Ainda hoje Portugal é dividido em províncias, que apenas 

descrevem geograficamente o país. Houve, no entanto, tentativas de se regionalizar o 

território.  

Em 8 de novembro de 1998, aconteceu, em Portugal, um referendo, por meio do 

qual a população deveria escolher pela regionalização ou não do país. O projeto, que foi 

levado a referendo popular, previa a divisão de Portugal em oito regiões: Entre-Douro e 

Minho, Trás-Os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Estremadura e Ribatejo, 

Região de Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve. A regionalização implicaria a criação de 

diversas instituições políticas e administrativas no âmbito das regiões. Para os favoráveis ao 

projeto, o principal ponto positivo seria o desenvolvimento do interior do país em razão de um 

maior equilíbrio entre as regiões. Entre os argumentos contrários, estavam as alegações sobre 

os custos desse processo e a necessidade de se fortalecer o município.  

                                                           
221 Em 1835, o parlamento português discutiu o projeto de base da administração geral e municipal. O projeto 

questionava a organização anterior criada por Mouzinho da Silveira. Alguns deputados acusavam de 

despóticos os seus decretos de 1832. Em sua defesa, disse Mouzinho: “não tem uma só frase que cheire a 

despotismo porque todos os senhores deputados são muito liberais, porém nenhum excede a mim em 

liberalismo, senhor presidente, as juntas de distrito não fiscalizam sobre a administração, mas como 

representantes de sua província exprimem os votos dela e promovem seus interesses, representando às 

Câmaras legislativas e ao Governo”. As províncias no projeto de Mouzinho da Silveira não constituíam apenas 

circunscrições territoriais. Elas exerceriam um papel administrativo importante. Ver: Debates Parlamentares. 

Câmara dos deputados da Nação Portuguesa. Assembleia da República. Número 64. 13 abr. 1835. p. 810. 
222 CATROGA (2013, p. 38). 
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Contra a regionalização, o cidadão António Barreto defendeu, no jornal O Público 

de primeiro de novembro de 1998, na coluna intitulada “espaço público”: “o poder municipal 

necessita de mais competências e meios, não de uma tutela regional que em nada o vai 

ajudar”223. Nesse mesmo sentido, argumentou Martinho Vicente Rodrigues, na época 

professor da Universidade de Santarém, “Portugal é um país pequeno (...) não precisa de 

regionalização, mas de um municipalismo forte”224. Muitos dos que defenderam o “não” 

justificavam, assim, suas decisões em nome do fortalecimento do poder municipal. Isso pode 

evidenciar o peso que o município ainda tem em Portugal.  

O jornal Diário de Notícias de 6 de novembro, diferentemente de O Público, 

apresentou opiniões favoráveis à regionalização. António José Seguro, coordenador da 

Comissão Permanente do Partido Socialista (PS), apontou algumas razões para o “sim”. A 

primeira delas era que a criação de regiões permitiria uma melhor aplicação das verbas. Em 

segundo lugar, a coesão nacional seria reforçada, uma vez que o modelo centralista 

potencializava o crescimento de uma parte do país e a desertificação de outra225. Marcelo 

Rabelo de Sousa, na época, presidente do Partido Social Democrata (PSD) foi 

categoricamente contrário à divisão do país em regiões. Ele alegava que essa proposta era 

uma aventura, pois não previa os custos, além de ser um risco de crise econômica. Rabelo de 

Sousa afirmou ter sofrido insultos por defender esse posicionamento, sendo chamado por um 

socialista de “palhaço salazarento”226, provavelmente uma alusão a António de Oliveira 

Salazar.  

No debate sobre a regionalização em Portugal foram utilizados discursos que 

apontaram para algumas daquelas especificidades portuguesas que Nuno Monteiro descreveu 

e que nós tratamos neste capítulo. Portugal era um país de fronteiras definidas há séculos e 

não possuía identidades regionais consolidadas. Para muitos, fortalecer e ampliar o poder 

municipal era mais importante do que regionalizar o país. O resultado das eleições deu a 

vitória à não regionalização227. 

Se, em Portugal, as tentativas, inclusive as recentes, de regionalizar o território, 

criando nele instâncias de poder intermediário, não se consolidaram, na Espanha e no Brasil o 

processo foi outro. O reconhecimento das províncias como partes integrantes do Império 

                                                           
223 O PÚBLICO. Ano 9, n.3153. Lisboa: BNP, 1998. p. 11. 
224 Ibidem, p. 16. 
225 O DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Ano 134, n.47344, Lisboa: BNP, 1998.  p. 4. 
226 O DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Ano 134, n.47344, Lisboa: BNP, 1998. p. 5. 
227 O “sim”, no entanto, ganhou na província do Alentejo. Para saber detalhadamente sobre esse processo, ver: O 

PÚBLICO. Ano 9, n.3161, Lisboa: BNP, 9 nov. 1998.  
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brasileiro, por exemplo, evidenciou que se reconhecia, também, a existência de identidades 

regionais, por mais que essa estrutura administrativa nunca pudesse colocar em causa a 

unidade imperial. Na Espanha, por sua vez, a proposta de criação de províncias foi, inclusive, 

uma tentativa de apagar as identidades regionais, pois era preciso dividir racionalmente o 

território visando extirpar antigos privilégios.  

Em Portugal, a eleição do distrito como a divisão regional mais extensa foi muito 

criticada pelos que sonhavam em transformar as antigas províncias em autarquias, mesmo que 

as províncias não tenham gozado desse atributo. Assim, fica claro que, nessa disputa, a vitória 

pendeu para o lado distrital enquanto elo mais forte da divisão político-administrativa. Dessa 

forma, como afirma Catroga “a província, depois da fracassada tentativa de 1832 a 1835, 

ficará reduzida, pelo decreto de 18 de julho deste último ano, a uma referência histórica e 

etnográfica, situação que se manterá até a década de 1930”228, pois o Estado Novo com o 

código administrativo de 1936-1940 instituiu a província como instituição administrativa. 

Na Espanha, por outro lado, a história foi diferente. A ocupação napoleônica 

impôs, em 4 de maio de 1810, uma nova divisão territorial que desconsiderava o modelo 

existente - caracterizado basicamente pela divisão em províncias e intendências - e introduziu 

o modelo de divisão departamental francês imposto pela Assembleia Nacional e Constituinte 

em 1795. O objetivo era racionalizar o território do Estado eliminando as situações 

diferenciadas e os privilégios do Antigo Regime. A transposição desse modelo francês para a 

realidade espanhola encontrou dificuldades. A Espanha não havia passado por uma 

Revolução, então, o peso da história era muito maior e a pluralidade geográfica em nada 

favorecia o rigor geométrico. A divisão afrancesada229 do território espanhol parcelou os 

antigos reinos e províncias, alterando a integridade territorial. O objetivo era apagar as antigas 

identidades regionais em nome da unidade territorial. 

As Cortes constituintes reunidas em Cádiz desde finais de setembro de 1810 

estabeleceram como uma das prioridades das suas discussões a apresentação e o debate de um 

projeto de reorganização das províncias da Espanha. O compromisso era articular as divisões 

“artificiais” com as fórmulas organizativas “naturais”, a geografia com a história e as 

tendências centralizadoras com as aspirações autonomistas. Com a expulsão dos franceses do 

território espanhol, em 1813, encontrava-se as condições necessárias para proceder à 

                                                           
228 CATROGA (2013, p.56). 
229 Esse comportamento se reduz, segundo Juan C. Gay Armenteros, à manutenção da monarquia como forma de 

governo, ao reformismo como caminho mais adequado para o desenvolvimento político frente a revolução que 

representava anarquia e à crença de que a Monarquia de José I garantiria as reformas para a modernização da 

Espanha (ARMENTEROS, 2004, p. 68). 
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reorganização do território. Assim, foi proposto um novo projeto de divisão territorial da 

Espanha entregue a Felipe Bauzá.  

As reformas propostas por Bauzá estão situadas na primeira etapa de vigência das 

instituições liberais na Espanha entre os anos de 1808 e 1814. Um segundo momento se daria 

entre 1820 e 1823. Apesar da vigência dessas instituições liberais nos dois momentos citados, 

para Prudencio Vivero Mogo, somente após a morte de Fernando VII, em setembro de 1833, 

o liberalismo se estabeleceu na Espanha. E essa transição para o liberalismo só foi possível 

devido ao acordo entre absolutistas reformistas e liberais moderados, que se uniram em nome 

de uma causa comum: assegurar o trono à Isabel II230. 

O projeto de Bauzá propunha fazer uma divisão que fosse consequente em relação 

a realidade histórica herdada. De forma geral, esse projeto, diante da complexa realidade 

jurisdicional de raiz histórica, desconsiderava os departamentos e procurava articular as 

antigas divisões em três níveis hierárquicos de províncias ou governaciones: os reinos, as 

províncias de menor extensão e as províncias de segunda ordem. Esse projeto não chegou a 

ser discutido nas Cortes, pois, em 11 de maio de 1814, elas foram dissolvidas e Fernando VII 

assume o poder na Espanha. 

Fernando VII, ao retornar ao poder em 1814, restaurou o Antigo Regime na 

Espanha, pondo fim à experiência e projetos liberais, bem como ao reformismo afrancesado, 

restabelecendo as antigas instituições. No dia 4 de maio de 1814, por exemplo, extinguiu o 

cargo e a função de Chefe Político, reunindo o mando político ao militar dos Capitães 

Generais. Depois, em 15 de junho de 1814, aboliu as deputações provinciais, símbolo do 

liberalismo no poder e administração das províncias231.  

Em março de 1820, recuperadas as garantias constitucionais, as Cortes retomaram 

o projeto interrompido em 1813, pois consideravam urgente a divisão territorial. Assim, o 

plano de Bauzá foi reconhecido, não obstante a necessidade de novos ajustes. Surgiu, então, a 

proposta de divisão do território em 47 províncias, três a mais do que em 1813. Tratava-se, 

sobretudo, de imprimir os valores liberais na política territorial a fim de se proceder a um 

nivelamento das províncias para que a ação do governo pudesse ser uniforme. Como afirma 

Juan Armenteros, é na administração do território que a dinâmica do poder se mostra mais 

intensa. Assim, com a nova divisão, ficaria mais fácil proceder à repartição de contribuições, 

                                                           
230 MOGO, Prudêncio Vivero. La transicíon al liberalismo: de las reformas administrativas a las reformas 

políticas (1823-1833). Revista Ayer, Madrid, n. 44, p.175-195, 2001, p. 186. 
231 ARMENTEROS (2004, p. 72). 
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vigiar, além de estender os benefícios constitucionais a todos os povos, o que poderia auxiliar, 

dessa maneira, na consolidação do próprio sistema.232 

É muito significativo que a proposta mencionada acima parta do princípio 

provincialista para dividir províncias que tinham um tamanho desmesurado, ao mesmo tempo, 

tal proposta aponta os perigos desse princípio para a ideia de Nação, que preside o projeto 

político dos liberais. Segundo António Reguera Rodríguez, isso gera um duplo efeito 

aparentemente contraditório: “a divisão em províncias como fator de integração em um único 

projeto nacional, e a mesma como fator de desintegração dos velhos reinos ou comunidades 

históricas”233. Essas novas unidades territoriais, as províncias, deveriam preservar suas razões 

históricas. Esse decreto, com o título de “divisão provisional do território Espanhol”, foi 

aprovado em 27 de janeiro de 1822. Assim como aconteceu com o plano de reformas de 

Bauzá em 1813, esse novo projeto de redivisão do território espanhol em províncias foi 

interrompido pelo decreto real de 1 de outubro de 1823, que declarava nulo os atos do 

governo constitucional desde 7 de março de 1820 até 1 de outubro de 1823. 

O absolutismo é novamente restabelecido na Espanha em 1823 e Fernando VII 

revitaliza a figura dos Intendentes em detrimento da reforma da administração pública e, em 

particular, da divisão provincial. Com isso, ficou interrompido a processo já muito avançado 

de divisão provincial. Anos mais tarde, em novembro de 1833, Javier de Burgos, a essa altura, 

titular do Ministério de Fomento, finalizou o plano de reforma provincial. Burgos, em 1810, 

era subprefeito de Almería e defendia as reformas francesas como símbolo do progresso. 

Quando o liberalismo triunfou na Espanha, principalmente depois de proclamada a 

Constituição gaditana, Javier de Burgos se exilou em Paris. Segundo Juan Armenteros234, ele 

tinha um fascínio pelo racionalismo administrativo francês e rechaçava a Revolução Liberal. 

Era, portanto, um reformista ilustrado e não um liberal. Foi ele quem, finalmente, finalizou os 

projetos de divisão do território começados anteriormente, ainda no contexto de Guerra da 

Independência contra a França (1808-1812). 

A reforma de Javier de Burgos foi realizada durante a Regência de Maria Cristina, 

uma vez que Fernando VII estava doente e sua filha Isabel era uma criança de dois anos de 

                                                           
232 Ibidem, p. 73.  
233 Tradução minha. No original: “la división em provincias como factor de integración en um único proyecto 

nacional, y la misma como factor de desintegración de los vejos reinos o comunidades históricas”. Ver: 

REGUERA RODRÍGUEZ, António T. Geografía y administracíon. Estrategias de territorializacíon del poder: 

las divisiones administrativas del territorio. In: ______. Geografía de Estado: los marcos institucionales de la 

ordenacíon del territorio en la España contemporânea (1800-1940). Espanha: Universidade de León, 1998, 

p.52-85, p.73.  
234 ARMENTEROS (2004). 
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idade. Burgos apontou algumas soluções para tirar a Espanha da crise em que se encontrava 

devido à guerra civil (também chamada de primeira guerra Carlista, de 1833 a 1840). Em 

primeiro lugar, era preciso conceder anistia aos liberais exilados, em seguida, a prosperidade 

da Espanha se daria a partir da administração civil, quando fosse garantido que a presença do 

Estado fosse sentida em cada rincão do país. Segundo Juan Armenteros, “reformistas 

autoritários”235, como Javier de Burgos, queriam aperfeiçoar o sistema político de poder da 

Monarquia absolutista, assim, sua ideia não era fazer concessões ao liberalismo, mas reformar 

o absolutismo. 

A reforma administrativa de Burgos colocou a província a serviço de uma nova 

administração centralizada e desconsiderou, portanto, pretensões autonomistas. De acordo 

com a proposta de Javier de Burgos, as deputações provinciais e os ajuntamentos seriam 

agentes do poder executivo e não corpos representativos do poder popular. O poder seria 

exercido em nome do rei, o que não era incompatível com a existência de autoridades 

coletivas emanadas de eleições. Assim, Burgos reforçou o caráter não representativo das 

deputações e ajuntamentos, tornando-os porta-vozes das decisões do rei nas províncias e 

municípios. 

A província, a partir das reformas de Javier de Burgos, seria uma unidade 

territorial que se identifica com uma deputação. O sistema provincial se opunha ao 

emaranhado de reinos de origem medieval e, até aqui, se assemelha com o programa dos 

liberais, cujo objetivo também era o de acabar com as diversidades regionais e, por 

conseguinte, com os privilégios que essas antigas divisões traziam. As raízes históricas desses 

reinos podiam gerar, segundo Reguera Rodríguez236, aspirações autonomistas e projetos 

federais. A divisão em províncias representava, assim, uma maneira de manter a unidade 

territorial e política do Estado ou colocar fim à multiplicidade de corpos políticos. Tal 

situação é bastante diferente daquela que se passou no Brasil, em 1823, quando alguns 

deputados da Assembleia Constituinte propuseram a extinção do próprio termo província 

porque ele evocava a dispersão do território e não sua unidade. 

Em novembro de 1833, promulgou-se o decreto que dividia a Espanha em 49 

províncias. Essa divisão não se limitaria à ordem administrativa, mas também às demarcações 

militares, judiciais e de fazenda. No mesmo dia da promulgação do decreto mencionado, 

publicava-se o “Real Decreto disponiendo los Subdelegados y demás empleados de Fomento 

que ha de haber em las provincias”. Esse decreto estabelecia a função dos novos funcionários 

                                                           
235 Ibidem, p.84. 
236 REGUERA RODRÍGUEZ (1998). 
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das províncias, que seriam os chefes encarregados de estudar as necessidades locais e propor 

ao Governo o meio para verificá-las e saná-las.  

Em cada capital de província de primeira e segunda classe, haveria um 

Subdelegado Provincial de Fomento com um Secretário, cinco oficiais e um porteiro. Nas 

províncias de primeira classe, haveria um oficial a mais. Aos Subdelegados, caberia garantir o 

desenvolvimento da agricultura, da indústria, do comércio e realizar os censos. Os 

ajuntamentos ficavam sujeitos aos novos chefes que exerceriam, sobre essas instituições, a 

função fiscalizadora. Os Subdelegados eram, ainda, chefes de polícia. Essa divisão de Burgos 

representava, para Armenteros, uma dupla tendência observada desde o século XVIII: 

racionalizar a estrutura do território, ao mesmo tempo em que se objetivava, também, a 

centralização237.  

Para muitos contemporâneos de Javier de Burgos, a reforma representou um 

retrocesso na separação de poderes proclamada pelos liberais docenistas. Para outros, esses 

Subdelegados se assemelhavam, inclusive, aos Intendentes do Antigo Regime. Com Burgos, 

nota-se a acentuação do modelo centralizado da administração, o que pode evidenciar sua 

afeição pelo sistema napoleônico. É importante lembrar que a revolução liberal na França 

perdeu sua concepção participativa e autônoma dos departamentos depois da ascensão de 

Napoleão. Para Burgos, o Estado deveria ser unitário, centralizado e vigilante. Por isso, ele 

via com grande desconfiança os ajuntamentos e as deputações provinciais.  

As deputações provinciais, para Burgos, não deveriam ter sessões públicas e a 

publicação de suas atas deveria fazer-se com certas precauções. Além disso, essas instituições 

deveriam abandonar qualquer pretensão política que supusesse ultrapassar seu exclusivo 

âmbito econômico e administrativo. As deputações, bem como os ajuntamentos, deviam estar 

debaixo da tutela do Governo. Javier de Burgos apelava, assim, ao dogma da unidade de 

poder, da hierarquia e da administração. Muitos dos liberais conservadores espanhóis 

acabaram por aceitar essas ideias quando pensaram que a ameaça da Monarquia 

Constitucional já não era o absolutismo carlista, mas o radicalismo progressista cujas bases 

sociais se estendiam pelas províncias238.  

De acordo com Raul Morodo, o centralismo dominou a cena política espanhola 

até finais do século XIX. Esteve presente desde a Constituição gaditana, que, apesar de ter 

criado instituições no âmbito das províncias, atribuiu à autoridade nomeada pelo centro o 

poder executivo, até a progressista Constituição de 1869. Para Morodo, centralismo e 

                                                           
237 ARMENTEROS (2004, p. 86-87). 
238 Ibidem, p. 96. 
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liberalismo apareceram como fenômenos coincidentes. Os primeiros liberais espanhóis e 

também os afrancesados identificaram centralismo com modernização e entenderam que o 

Estado era o organismo regulador da vida política territorial. Nesse aspecto, afirma o referido 

autor que “afrancesados, liberales e conservadores tendrán el mismo planteamiento político”. 

No entanto, esse não era o caso de outro setor importante da sociedade espanhola, “os 

carlistas”, que, em muitos aspectos, se assemelhavam aos “miguelistas” portugueses. Ambos 

os setores desejavam restabelecer a antiga ordem, pautada na tradição e na monarquia 

absolutista.239 

As deputações provinciais desapareceram em 1823 e só voltaram a funcionar a 

partir da aprovação do decreto de 21 de setembro de 1835 com suas competências diminuídas 

e com sua atribuição administrativa reforçada. Em outubro de 1836, o decreto de 3 de 

fevereiro de 1823, que dava forma às deputações, é reimplantado, vigorando até 1843. No dia 

8 de janeiro de 1845, uma nova lei regulamentou as atribuições das deputações e 

ajuntamentos. Essa lei, segundo Manuel Molina, foi uma adaptação completa do sistema 

idealizado por Napoleão e criou uma nova instituição: os Conselhos Provinciais, órgãos de 

assessoramento e consulta do chefe político. A administração provincial passou, assim, a ser 

representada pelos Conselhos provinciais, pelas deputações (com atribuições deliberativas, 

consultivas e informes) e pelo Chefe Político (que em 1849 passou a ser designado como 

Governador Provincial). De fato, trata-se de uma estrutura bastante semelhante à da França, 

onde existia o Conselho Departamental, o Conselho de Prefeitura e o prefeito240. 

As Deputações Provinciais, com a Constituição de Cádiz, tornaram-se um 

importante espaço de administração territorial. Não eram mais as antigas Deputações 

históricas com amplo escopo de poderes e acúmulo de atribuições, mas eram órgãos 

importantes na organização e no funcionamento das províncias, devendo promover sua 

prosperidade e reforçar o poder do Estado. Os liberais espanhóis, ao longo do século XIX, 

procuraram fazer dessas instituições representantes do Estado nas províncias. Apesar de 

amplas atribuições, elas nunca chegaram a legislar, como aconteceu com as Assembleias 

Provinciais no Brasil em 1834. Talvez nós tenhamos sido, de fato, mais construtores do que 

herdeiros, pois, como vimos, em Portugal sequer se esboçou instituição semelhante e na 

Espanha elas eram instituições administrativas. 

Portugal, ao contrário da Espanha, não tinha problema regional significativo para 

resolver. Assim, o liberalismo em tal país precisou enfrentar os poderes locais e não os 

                                                           
239 MORODO (1998, p. 180). 
240 MOLINA (1986, p. 207). 
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poderes regionais inexistentes. O constitucionalismo no Brasil nasceu junto com o 

constitucionalismo em Portugal, em 1820, mas logo os caminhos se distanciaram e o Brasil 

tornou-se uma nação independente. O novo império do Brasil precisaria lidar com questões 

como autonomia e independência, afinal era um império das províncias. E essas províncias 

não constituíam apenas circunscrições territoriais, eram, sobretudo, entidades administrativas 

e dotadas de representação, eram partes que integravam um império e não apenas o 

nomeavam. 

 

 

1.7 Integrar para não perder: a transformação de colônias em províncias como 

estratégia para assegurar a manutenção dos Impérios  

 

 

(...) as classes populares metropolitanas, ao fim e 

ao cabo, calmamente deram de ombros quando 

'perderam' as colônias (...) No final, são sempre as 

classes dirigentes, certamente as burguesas, mas 

sobretudo as aristocráticas, que pranteiam 

longamente os impérios, e a sua dor sempre tem 

um certo ar teatral (ANDERSON, 2008, p.162). 

 

O Império espanhol, diante da possibilidade de perda de uma de suas últimas 

possessões coloniais no ultramar, decretou, em 15 de julho de 1878, a mudança do estatuto de 

Cuba. A partir desse momento, a Ilha passou a ser reconhecida como “província espanhola do 

ultramar”241. Estava claro que a mudança de estatuto de colônia para província era uma 

tentativa de assegurar a continuidade do império. Província passava, assim, a ser uma parte 

que integrava um território e não mais uma conquista. Transformar colônias em províncias 

exigia, em contrapartida, conceder autonomia às novas partes que comporiam o todo, o 

império.  

Os decretos que seguiram o de 15 de julho para Cuba visavam conceder maior 

autonomia à Ilha com o objetivo claro de tentar barrar a independência. É nesse sentido que 

podemos entender o decreto de 9 de agosto de 1878, que dividiu a Ilha em seis províncias, o 

                                                           
241 PIÑA HOMS, Román. El proyecto de Estatuto “Maura” de 1893 para la autonomía de Cuba y Puerto Rico. 

Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldies i Històrics. Dialnet. San  

Juan, v. 2, n. 11, p. 149-161, 2001, p. 152. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

ElProyectoDeEstatutoMauraDe193ParaLaAutonomiaDeCub-2672155%20(2).pdf. Acesso em: 15 out. 2015. 
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decreto de 29 de julho, que estabeleceu em cada uma delas uma deputação provincial (eleita 

pelos ajuntamentos) e um Conselho provincial com atribuição consultiva e composto por 

cinco membros nomeados pelo Governo. Mais do que mostrar a divisão territorial e 

administrativa de Cuba no contexto da Guerra de Independência contra a Espanha, nos 

interessa evidenciar que os antigos impérios coloniais ibéricos tentaram assegurar sua unidade 

transformando colônias em províncias.  

Ao contrário da Espanha, que perdeu suas últimas possessões ultramarinas no 

final do século XIX, Portugal manteve-se como império colonial para além de meados do 

século XX. Notamos a mesma estratégia utilizada pela Espanha com Cuba para Portugal. 

Antônio de Oliveira Salazar promulgou, no dia 11 de junho de 1951, a Lei nº 2.048, que 

introduziu alterações na Constituição Política da República portuguesa. Por meio da 

aprovação dessa lei, as antigas colônias de Angola, Guiné, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe, Cabo Verde, Macau e Timor passaram a ser designadas como “províncias 

ultramarinas”.  

O Título VII da referida lei, intitulado “Do Ultramar português”, deixava evidente 

o que a mudança de designação significava: “as províncias ultramarinas, como partes 

integrantes do Estado português, são solidárias entre si e com a metrópole”242. As novas 

províncias integravam o Estado português, a relação era, pela lei, fraternal e não paternal. Se, 

por um lado, o objetivo de Salazar era desassociar a imagem de Portugal como um império 

colonial, por outro, fica evidente o desejo pela manutenção do mesmo império. A reforma da 

Constituição, em seu segundo capítulo, previa a criação de instituições provinciais. Conceder 

maiores autonomias, ma non troppo, parece ter sido uma tentativa recorrente, apesar de 

frustrada, para evitar as independências. Em 1975, a designação província perde seu sentido, 

pois as colônias, com exceção de Macau, tornaram-se independentes. 

No Brasil, apesar do longo debate sobre a autonomia das províncias, foram elas 

que asseguraram a manutenção do Império. À herança portuguesa do nome província, criada 

como circunscrição eleitoral no contexto da convocação das Cortes Constituintes da Nação 

portuguesa, somou-se a construção de todo um aparato de poder no seio dessas divisões 

administrativas e políticas que fez do Brasil, de fato, um império de províncias e das 

províncias. Se na Espanha a criação de províncias foi uma maneira encontrada para apagar as 

antigas identidades regionais, no Brasil, a criação dessas unidades territoriais favoreceu a 

emergência de identidades provinciais e coube às elites políticas nelas atuantes, seja na 

                                                           
242 O DIÁRIO DE GOVERNO. Lisboa: BNP, n.117, 1951. p. 409. 
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Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Provinciais, assegurar a integridade imperial. É o 

que veremos nos próximos capítulos.  

Sintetizando, neste capítulo, vimos as propostas de reforma da Constituição 

brasileira, em 1831, que resultaram na promulgação do Ato Adicional, em 1834, e na 

consequente criação das Assembleias Provinciais. O estabelecimento de uma instituição 

legislativa no âmbito da província, além de evidenciar que, a partir daquele momento, as 

províncias conquistaram um relevante espaço de representação no interior do Império do 

Brasil, revelou uma mudança de concepção: a província, enquanto território do Estado 

reconhecido pela Constituição de 1824, corpo político e administrativo, tornava-se também 

uma instância legislativa.  

A atribuição legislativa era, de fato, uma novidade, mas o debate sobre a 

autonomia e o papel que as províncias deveriam assumir, primeiramente no Império luso-

brasileiro e, posteriormente, no Império do Brasil, remontava ao contexto da convocação das 

Cortes Vintistas. Por esse motivo, retomamos os debates travados nas Cortes de Lisboa, entre 

os anos de 1821 e 1822. O objetivo foi compreender qual era o lugar, ou qual deveria ser, das 

províncias na configuração da Nação portuguesa. A falta de consenso sobre o grau de 

autonomia e representação das partes que compunham a América portuguesa contribuiu para 

o desenlace dos vínculos políticos entre Brasil e Portugal. Aqueles debates deixaram claro o 

desafio que os futuros dirigentes do Estado brasileiro enfrentariam na construção da unidade 

imperial do Brasil.  

Em 1823, reuniram-se os deputados de diversas províncias em Assembleia 

Constituinte para elaborarem a Constituição da Monarquia brasileira. Mais uma vez, a 

definição sobre qual deveria ser o arranjo institucional causou debates. Ao final, as Juntas de 

Governo foram substituídas pelos Conselhos de Governo. Esses últimos foram mantidos pela 

Constituição de 1824 que também criou o Conselho Geral de província e o cargo de 

Presidente, nomeado pelo Governo Central. Estava assegurado, via Constituição, o 

ordenamento político da Monarquia Constitucional brasileira.  

Discutimos, em seguida, algumas interpretações sobre o significado do Ato 

Adicional. Destacamos, assim, os discursos de dois Presidentes, proferidos na instalação das 

Assembleias Provinciais: do Maranhão e de Pernambuco, províncias que não aderiram de 

imediato ao projeto de Monarquia com sede no Rio de Janeiro. Para eles, o Ato havia 

afrouxado os laços tão apertados entre a Corte e as províncias, permitindo que cada uma delas 
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pudesse gerir suas próprias demandas. Garantindo-se a autonomia das partes, estava 

garantida, também, a integridade imperial. 

Vimos, ainda, a iniciativa de algumas Assembleias, a exemplo da mineira, em 

propor projetos de incentivo à escrita de suas histórias, o que demonstra que, se por um lado, 

o objetivo era preservar a unidade imperial, por outro, não deveria se desconsiderar as 

particularidades de cada uma das regiões que a compunha. As Assembleias podem, assim, ter 

contribuído para o reforço das identidades regionais, mas, igualmente, para a construção de 

um sentimento de pertencimento à Nação brasileira - mas uma nação que nascia nas 

províncias. A província, enquanto unidade territorial, geográfica, foi se transformando ao 

longo da primeira metade do século XIX. Ela se tornou um espaço de representação e de 

poder fundamentais do Estado Nacional. 

Também procuramos identificar os significados das províncias e da criação de 

instituição de poderes intermediários em alguns países europeus. A Constituição de Cádiz, em 

1812, foi, sem dúvida, um marco importante na transformação das províncias em unidades 

político-administrativas da Monarquia Constitucional espanhola, a partir da criação das 

deputações provinciais. Na Espanha constitucional, a determinação da organização do 

território em províncias foi uma tentativa de homogeneizar o território, extirpando as antigas 

identidades regionais ligadas aos vários Reinos históricos. Na França, por outro lado, as 

províncias foram abolidas com a Constituição de 1791 e, em seu lugar, surgiram os 

departamentos.  

Os revolucionários franceses romperam com a antiga ordem e substituíram, de 

forma radical, um universo simbólico por outro. Nesse sentido, o próprio termo província foi 

abolido porque, além de representar diferentes identidades regionais que poderiam ameaçar a 

unidade francesa, significava a manutenção dos antigos privilégios. Nesse ponto, as 

revoluções hispânicas (a de 1810 e a de 1820) evidenciaram a sobrevivência e a readaptação 

de diversos elementos culturais, discursivos e institucionais do Antigo Regime, produzindo, 

assim, uma continuidade entre a velha ordem e a nova sociedade pós-revolucionária243. Em 

Portugal, por sua vez, apesar da importância que as províncias adquiriram, em 1820, enquanto 

circunscrições eleitorais, elas não foram entendidas como elementos desagregadores.  

Se os primeiros registros do termo província indicaram as terras conquistadas 

(eram assim que as chamavam os romanos), na passagem do século XVIII para o XIX, o 

vocábulo passou a descrever as partes que integravam os Impérios. Uma mudança 

                                                           
243 FERNÁNDEZ (2007, p.168). 
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significativa, pois províncias de uma Monarquia não são equivalentes a colônias ou 

possessões. A substituição do nome capitania por província, no Brasil das duas primeiras 

décadas do século XIX, pode estar associada à percepção da necessidade de integrar para não 

dividir244. São províncias da Monarquia brasileira e, por isso, pelos menos em tese, não 

haveria distinção entre elas. Este capítulo também se dedicou, em suas últimas páginas, a 

analisar os significados do termo província e algumas reformas administrativas em Portugal e 

na Espanha. Enfim, tratou-se de perceber as várias dimensões da província: como um 

território da Monarquia, no sentido eclesiástico e como unidade política e administrativa de 

um Estado. 

Por tudo isso, a criação de Assembleias legislativas provinciais no Brasil 

demonstra que, de fato, a elite política brasileira foi mais construtora do que herdeira, pois 

sobre a herança portuguesa do nome província ela implantou instituições representativas e, a 

partir de 1834, legislativas, no âmbito regional, politizando-a. A Constituição de Cádiz e a 

Constituição francesa influenciaram os políticos que elaboraram a primeira Constituição 

brasileira, no entanto, as Deputações Provinciais e os Conselhos Departamentais não 

chegaram a exercer o poder legislativo. Os Estados Unidos, por sua vez, também foram 

destacados, como pode ser percebido nas ideias de Tavares Bastos, mas eles constituíam uma 

República e, por isso, as apropriações tinham seus limites. Modelos distintos foram 

referenciados no processo de construção do Estado Nacional brasileiro, mas, sem dúvida, 

também se inovou criando-se instituições legislativas no âmbito das províncias, como 

veremos a seguir, a partir do estudo da Assembleia Legislativa da província de Minas Gerais.  

                                                           
244 Apesar do que acabamos de afirmar, é importante destacar a consideração feita por Evaldo Cabral de Mello. 

Segundo ele, quando a Constituinte brasileira se reuniu, em 1823, com o objetivo de elaborar a Constituição, 

“o próprio nome de província esteve para ser abandonado como perigoso para a unidade imperial, a despeito 

de haver sido a designação canônica das divisões territoriais do Império Romano, carecendo de conotação 

política, como, aliás, também se verificava em Portugal, onde era empregado apenas na acepção administrativa 

e corográfica”. (MELLO, 2004, p.149).  
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2 A PRIMEIRA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL (1835-1837) E A 

“HARMONIA QUE FELIZMENTE SUBSISTE” ENTRE O LEGISLATIVO E O 

EXECUTIVO 

 

 

Como vimos no primeiro capítulo, a criação das Assembleias Provinciais 

consolidou a província como unidade político-administrativa do Estado brasileiro. Por meio 

delas, descentralizou-se o poder legislativo, exercido, a partir de então, por elas e pela Corte. 

Sabe-se, contudo, que a percepção de que tais circunscrições territoriais (as províncias) 

necessitavam de representação no corpo político da Nação era pressuposta desde a outorga da 

Constituição brasileira, em 1824, que determinou o estabelecimento dos Conselhos Gerais de 

província e do Conselho da Presidência. Aliás, desde o contexto de crise do Império luso-

brasileiro já havia se constatado a importância de se conectar as províncias, por via da 

representação, ao Centro decisório de poder. A novidade do Ato Adicional estava, portanto, 

na atribuição legislativa conferida às Assembleias245. Pelo novo arranjo institucional, elas 

conquistaram amplas atribuições: podiam legislar sobre uma variedade de assuntos que 

incluíam a instrução pública, os impostos, a construção de estradas etc.  

A instalação de Assembleias Legislativas Provinciais foi o único ponto do projeto 

elaborado na Câmara dos Deputados, em 1831, conhecido como Miranda Ribeiro, que não 

sofreu emendas no Senado. Assim, desde o começo das regências, a necessidade de 

descentralizar o poder uniu grupos distintos. O grande desafio seria estabelecer os limites 

daquele poder intermediário, visto que a Nação era única e indivisível. Quando foram 

propostos projetos para se rever as atribuições dessas instituições, não estava em pauta sua 

abolição. As Assembleias eram instituições importantes para a integridade imperial. Nas 

palavras de Miriam Dolhnikoff, “a criação de governos autônomos regionais significava a 

organização de um aparato administrativo local que poderia e deveria servir de braço do 

Estado na região, uma condição estrutural sine qua non para a construção de um Estado 

                                                           
245 Não há dúvidas de que essa mudança politizou o espaço provincial, o que abriu espaço para disputas internas 

pelo exercício do poder nesse âmbito. Em termos práticos, a descentralização legislativa agilizou a aprovação 

dos projetos que tratavam das demandas das províncias. No caso de Minas Gerais, por exemplo, Carlos de 

Oliveira apontou que o Conselho Geral, funcionando plenamente entre os anos de 1828 a 1834, teve apenas 13 

propostas aprovadas, das 29 enviadas, pela Assembleia Geral. Ver: OLIVEIRA (2015). Nos dois meses de 

sessão da Assembleia provincial, em 1835, os deputados propuseram 99 projetos. Desses, 26 tornaram-se leis, 

o dobro dos projetos aprovados pelas Câmaras da Corte em sete anos. A instituição das Assembleias 

Provinciais assegurou, assim, a viabilidade das demandas regionais. 
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nacional viável”246. Se a criação das Assembleias visava a manutenção da unidade, elas 

também foram palco de disputas que relevaram visões distintas acerca da organização dos 

poderes no Estado brasileiro.  

A defesa categórica do Ato Adicional pelos deputados mineiros, nas duas 

primeiras legislaturas (1835-1837 e 1838-1839), mostrou que, para eles, a descentralização 

política era condição para a manutenção da Monarquia Constitucional brasileira. Assim, 

defender maiores prerrogativas para as províncias não significava que eles estavam, 

necessariamente, empenhados numa mudança de regime político. Como bem apontou Carlos 

de Oliveira, referindo-se aos políticos atuantes nos espaços de representação provincial, eles 

eram “defensores das províncias e construtores do Império”247. A questão que logo se impôs 

era a da articulação (e da definição) entre o que era considerado assunto da província e o que 

que pertencia à esfera de decisão do Centro.  

A primeira legislatura da Assembleia mineira (1835-1837) iniciou seus trabalhos 

registrando a relativa harmonia que existia entre a Casa e o Presidente de província, Antônio 

Paulino Limpo de Abreu. A harmonia ainda se estendia à Câmara dos Deputados, composta 

por uma maioria liberal. Lembremos que a terceira legislatura da Câmara Temporária (1834-

1837) foi aquela autorizada para fazer, por vias legais, a reforma da Constituição. Quando a 

Assembleia se instalou em 1835, seis - dos 36 - deputados provinciais eram também 

deputados gerais. Foram eles: Bernardo Pereira de Vasconcelos, Batista Caetano de Almeida, 

José Pedro Dias de Carvalho, José Joaquim Fernandes Torres, José Alcebíades Carneiro e 

Antônio José Ribeiro Bhering248. Eram, assim, ao mesmo tempo, políticos na província e na 

Corte. No Rio de Janeiro, eles compunham, juntamente com mais 14 deputados, a bancada 

mineira.  

Além da representação exercida na Assembleia Provincial, os deputados eleitos à 

Assembleia Geral ainda podiam reforçar, na Câmara temporária, demandas provinciais. O 

trânsito pelas instituições do Estado ampliava suas influências políticas. Sendo muitos deles 

proprietários, negociantes e comerciantes – como demonstra o Quadro 1 -, é possível que esse 

descolamento entre a capital da província, Ouro Preto, e a capital do Império favorecesse, 

ainda, seus negócios na praça comercial fluminense.  

                                                           
246 DOLHNIKOFF, Miriam. Elites regionais e a construção do Estado Nacional. In: JANCSÓN, István (Org.) 

Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, 2003, p.431-468, p.467. 
247 OLIVEIRA (2014). 
248 REPRESENTANTES de Minas Gerais. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto: Imprensa Oficial 

de Minas Gerais, ano 1, fascículo 1, 1896. p. 23-95. Disponível em: 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/rapm/brtacervo.php?cid=2. Acesso em 05 maio  2014. 
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Quadro 1: Ocupação dos deputados mineiros ao tempo da instalação da Assembleia, 1835 

NOME DOS DEPUTADOS OCUPAÇÃO 

Antônio Alves da Silva N/C 

Antônio da Costa Pinto Juiz do cível 

Antônio Gomes Nogueira Freire Proprietário 

Antônio José da Silva Eclesiástico 

Antônio José Ribeiro Bhering Professor 

Batista Caetano de Almeida N/C 

Bento de Araújo Abreu Proprietário 

Bento Rodrigues de Moura e Castro Negociante 

Bernardo Jacinto da Veiga Negociante 

Bernardo Pereira de Vasconcelos Aposentado 

Cândido Tadeu Pereira Brandão Eclesiástico 

Carlos Pereira Freira de Moura Eclesiástico 

Domiciano Leite Ribeiro Advogado 

Domingos Teodoro de Azevedo e Paiva Agricultor 

Francisco Antônio da Costa Proprietário 

Francisco de Paula Ferreira Lopes Negociante 

Francisco Teodoro da Silva Agricultor 

João Antunes Correia Eclesiástico 

João Batista de Figueiredo N/C 

João Fernandes de Oliveira Pena Negociante 

Joaquim Antão Fernandes Leão Promotor 

Joaquim Pimentel Barbosa Agricultor 

José Alcebíades Carneiro Professor 

José Antônio Marinho Professor 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha Minerador 

José Joaquim Fernandes Torres Juiz de direito 

José Jorge da Silva Advogado 

José Justiniano Carneiro Agricultor 

José Pedro Dias de Carvalho Negociante 

Manoel Inácio de Mello e Souza Agricultor 

Manoel Júlio de Miranda Cônego 

Manoel Rodrigues Jardim Empregado público 

Mariano José Ferreira Armonde Agricultor 

Olímpio Carneiro Viriato Catão Advogado 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite Juiz municipal 

Teófilo Benedito Otoni Negociante 
N/C: não consta 

Fonte: RODARTE, Claus. Os liberais de Minas e o “regresso”. Revista do APM. Belo Horizonte, ano 50, n..2, 

p.69-85, jul./dez. 2014. p. 85. O autor se baseou em mapas de população da década de 1830 e em listas de 

qualificação de votantes da década de 1840. Como se sabe, Bernardo Pereira de Vasconcelos era magistrado. 

 

A grande maioria dos deputados provinciais mineiros, a despeito da diversidade 

de suas ocupações, eram liberais apoiadores da Reforma da Constituição. Em 1836, porém, a 

harmonia de que tanto falaram os deputados sofreu alguns revezes. Paulino José Soares de 
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Sousa, futuro Visconde do Uruguai, então deputado pelo Rio de Janeiro e futuro membro da 

“Trindade Saquarema”, escreveu um projeto extenso e detalhado que serviu de base jurídica 

para a posterior revisão do Ato Adicional, em 12 de maio de 1840. A conjuntura política não 

era a mesma e, em 1837, com a renúncia do Regente Feijó e a elevação do líder da oposição, 

Pedro de Araújo e Lima, ao poder, a relativa harmonia entre os poderes legislativo e executivo 

começou a ceder lugar à animosidade e à concorrência, pelo menos no que diz respeito à 

Assembleia mineira.  

São dois os objetivos do presente capítulo. Primeiramente, ele discute a 

organização e o funcionamento da Assembleia. Em segundo lugar, focamos a atuação dos 

deputados, seus projetos políticos e qual era, para eles, o papel da instituição. Os liberais 

eleitos para a primeira legislatura reforçaram o papel político das províncias na construção do 

Estado nacional brasileiro. Da tribuna da Assembleia Provincial, defenderam projetos mais 

amplos, sabiam-se parte do Poder Legislativo Geral e esforçaram-se para preservar a 

autonomia da Casa diante das pretensões centralizadoras da Corte. Defendiam, sobretudo, o 

equilíbrio entre os poderes. Os projetos analisados a seguir indicam que as atribuições que as 

Assembleias conquistaram com o Ato Adicional eram amplas e os deputados queriam mantê-

las, além de expandi-las.  

Este texto é assumidamente narrativo, pois, assim sendo, cumpre-se dois 

objetivos. Primeiro, dar a conhecer o cotidiano da Assembleia, a atuação dos deputados e as 

prioridades e projetos políticos por eles propostos. Segundo, ao se discutir o funcionamento 

da instituição, procura-se mostrar que a descentralização do poder lhe garantiu o exercício da 

autonomia para tributar, decretar a força policial, criar empregos, construir obras públicas, 

promover a instrução, entre outros. A descrição dos posicionamentos dos deputados diante 

das matérias em discussão tem, ainda, outro objetivo: dentro da designação mais ampla de 

liberais existia uma multiplicidade de posições distintas, algumas mais moderadas, outras, 

radicais. Assim, é importante deixar que se conheça como cada legislador encaminhou seus 

projetos.  

Por tudo que já dissemos, a criação de instituições de poder intermediário se 

insere no espectro mais amplo da construção do Estado nacional brasileiro. A província, como 

apontou o jurista espanhol José de Jesús López Monroy249, pelo menos para aqueles que se 

definiam como liberais, apresentou-se com um conceito de “equilíbrio de poder”. É o esforço 
                                                           
249 MONROY, José de Jesús L. El concepto de “provincias” y “pueblos, y su régimen de gobierno interior em la 

Constituición de Cádiz. Anuário Mexicano de Historia del Direcho. México, v. 22, p. 271-282, 2010. 

Disponível em: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-

der/issue/view/1658. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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dos grupos políticos atuantes nas Assembleias Provinciais, neste caso a Assembleia mineira, 

para imprimir uma direção política que veremos no decorrer deste capítulo. Equilibrar os 

poderes do Estado, articulando soberania da Nação e representação provincial, foi capital na 

viabilização de um projeto de Estado monárquico e unificado.  

 

 

2.1 “O dia primeiro da história de Minas”: a instalação da Assembleia Legislativa 

Provincial 

 

 

Às 11 horas da manhã do dia 31 de janeiro de 1835, após terem assistido a missa 

do Espírito Santo na Igreja do Carmo, ato que marcava a natureza sagrada e legítima do 

resultado da eleição250, “os representantes do povo mineiro” juraram nas mãos do Bispo 

Diocesano “promover fielmente o bem geral da província dentro dos limites marcados pela 

Constituição”. A artilharia saudou com 101 tiros de canhão o momento solene251. De volta ao 

Palácio do Governo, os deputados252 concluíram a segunda sessão preparatória253 prestando 

novamente o juramento na forma do Regimento dos Conselhos Gerais de Província254.  

                                                           
250 Evaristo Caixeta Pimenta, tratando da celebração da Missa do Espírito Santo antes dos pleitos, presumiu que 

essa prática chegou até nós por influência da Espanha, e não de Portugal, uma vez que as Ordenações do Reino 

(Manuelinas e Filipinas) determinavam apenas o juramento. A opção dos legisladores do Império pela Missa 

em questão remete, ainda, ao dogma utilizado na escolha papal. Segundo os ensinamentos da Igreja, o Espírito 

Santo, isto é, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, presidia pessoalmente a eleição papal.  Inserir essa 

cerimônia religiosa no processo eleitoral e antes da posse dos políticos era afirmar a chancela do Divino sobre 

o resultado das urnas. Ver: PIMENTA, Evaristo Caixeta. As urnas sagradas do Império do Brasil: governo 

representativo e práticas eleitorais em Minas Gerais (1846-1881). 2012. 233f. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012, p. 169. A reunião dos deputados constituintes 

em 1823 para a discussão do projeto de Constituição também nos oferece alguns indícios nesse sentido. 

Quando o preâmbulo, “a assembleia geral e constituinte do Império do Brasil, depois de ter religiosamente 

implorado os auxílios da sabedoria Divina (...)”, foi posto em discussão, a emenda do deputado Maia, para que 

se substituísse “sabedoria divina” por “Santíssima Trindade”, gerou grande debate. Para ele, trocando-se a 

fórmula, os deputados estariam afirmando sua profissão de fé na religião católica apostólica romana, apesar da 

proposta de liberdade de culto prevista no projeto. O deputado Araújo Lima, por sua vez, disse que a emenda 

não tinha lugar porque eles já professavam sua fé quando se dirigiam à Igreja para assistirem a missa do 

Espírito Santo. Depois de longa discussão, a emenda não foi aprovada e no projeto de Constituição elaborado 

pela Constituinte constou a fórmula “sabedoria divina”. Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Câmara dos 

Deputados. Assembleia Geral e Constituinte do Brasil. Anais. Sessão do dia 15 de setembro de 1823, p. 86-92.  

Na Constituição outorgada em 1824 figurou, contudo, a fórmula “Em nome da Santíssima Trindade”. 
251 O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 1140. 4 fev. 1835, Suplemento. p.1. 
252 Para a província de Minas Gerais, foram eleitos 36 deputados conforme determinação do Ato Adicional. 

Essas eleições, assim com a eleição dos deputados gerais, eram indiretas e provinciais, o que significa que 

cada eleitor deveria votar em 36 nomes, lista completa. Em 1855, com a Lei dos Círculos, as eleições se 

tornaram distritais. A principal alegação daqueles que empreenderam a referida reforma eleitoral, o chamado 

Gabinete da Conciliação (1853-1857), era que a mudança garantiria a representação das minorias. Os 

oposicionistas, por sua vez, argumentaram que ela favoreceria os grupos locais. A referida lei tornou, ainda, os 
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Na sessão preparatória do dia anterior, foram nomeados, “por aclamação”, José 

Joaquim Fernandes Torres255 (Juiz de Direito residente em Ouro Preto) para Presidente da 

Assembleia e Pedro de Alcântara Cerqueira Leite256 (Juiz Municipal residente em Barbacena) 

para Secretário. Estava formada a Mesa, a quem competia a organização dos trabalhos da 

Casa. Elegeram-se, ainda, duas Comissões para a averiguação da legalidade dos diplomas. 

Estando tais diplomas aprovados, os deputados estavam aptos a tomar posse do cargo. Toda a 

cidade se iluminou e bandas de música percorreram as ruas anunciando o “dia primeiro da 

História de Minas”, o dia da instalação da Assembleia Legislativa provincial mineira.  

No dia 1 de fevereiro de 1835, também às 11 horas, “saudada com igual número 

de tiros pela artilharia”257, foi instalada a Assembleia na capital da província, Ouro Preto. 

Foram escolhidos três deputados, entre os 25 presentes258, para receber o Presidente, Antônio 

Paulino Limpo de Abreu, a quem competia comunicar, à Assembleia, o estado em que se 

                                                                                                                                                                                     
magistrados inelegíveis nos distritos onde exerciam sua jurisdição. Alegaram que a eleição de juízes para os 

cargos políticos causava a desassistência da justiça. Ver: PIMENTA (2012, p.18). 
253 O objetivo das sessões preparatórias era fazer com que os deputados se reunissem alguns dias antes do início 

dos trabalhos para que seus diplomas pudessem ver verificados e aprovados, para que eles pudessem assistir à 

missa votiva do Espírito Santo e definir a deputação que receberia o Presidente de província no dia da 

instalação da Assembleia. As sessões preparatórias, em 1835, aconteceram, nos dias 30 e 31 de janeiro. Em 

1836, foram três sessões preparatórias e, em 1837, a Assembleia só foi instalada no dia 03 de fevereiro depois 

de oito sessões preparatórias. A demora se deu em função de não haver quórum - 19 deputados. 
254 O Ato Adicional determinou, em seu artigo 6º, que a organização das Assembleias Provinciais deveria se dar 

com base no Regimento dos Conselhos Gerais de província até a elaboração do seu próprio regimento. 
255 Joaquim Fernandes Torres nasceu na cidade de Mariana, Minas Gerais, em 17 de abril de 1797 e faleceu no 

Rio de Janeiro no dia 24 de dezembro de 1869. Formou-se em Direito pela universidade de Coimbra (1827). 

Além de magistrado, exerceu vários cargos políticos. Foi deputado provincial mineiro, deputado geral (1834-

1837, 1838-1841, 1845-1848), Ministro da Fazenda e senador pela província de Minas em 1847. Foi, ainda, 

presidente das províncias de São Paulo (1857-60) e Minas Gerais (1863). Fernandes Torres cerrou fileira com 

Teófilo Otoni, Marinho, Alcebíades, Joaquim Antão, entre outros, na defesa da autonomia provincial e do Ato 

Adicional. Uma breve biografia pode ser consulta em: www.fazenda.gov.br 
256 Pedro de Alcântara nasceu na cidade mineira de Barbacena em 28 de junho de 1807.  Foi político, magistrado, 

fazendeiro e cafeicultor. Antes de assumir a cadeira de deputado provincial, em 1835, sendo o segundo mais 

votado, depois de Manoel Inácio de Melo e Souza, Pedro de Alcântara já havia sido eleito à primeira 

legislatura da Câmara dos deputados, em 1829. Não era, portanto, um iniciante na carreira política, o que não 

significa que o exercício na Assembleia da Província não lhe tenha garantido e ampliado projeção. Além de 

deputado, foi desembargador e Presidente da província de Minas Gerais (1864-1865). Morreu em 1883, dois 

anos depois de receber o título de Barão de São João Nepomuceno. Seu irmão, Francisco de Paula Cerqueira 

Leite, também magistrado, exerceu diversos mandatos na Câmara Temporária, tendo sido, inclusive, um dos 

deputados mais votados para a terceira legislatura do Império (1834-1837), aquela que reformou a 

Constituição brasileira. No âmbito da província, foi eleito, juntamente com seu irmão Pedro de Alcântara, para 

a segunda legislatura da Assembleia mineira (1838-1839). Sobre a família Cerqueira Leite ver: OLIVEIRA 

(2014, p.45). 
257 O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 1140. 4 fev. 1835, Suplemento. p.2. 
258 Entre eles estavam deputados de projeção política nacional, reconhecidos pela atuação na Assembleia Geral 

do Império e no governo da província de Minas Gerais, Manoel Ignácio de Mello e Souza e Bernardo Pereira 

de Vasconcelos, e outros conhecidos, sobretudo, pela atuação na imprensa como Teófilo Benedito Otoni, 

Antônio José Ribeiro Bhering, José Antônio Marinho, José Pedro Dias de Carvalho e Bernardo Jacinto da 

Veiga, irmão de Evaristo Ferreira da Veiga, redator do periódico Aurora Fluminense.. ARQUIVO PÚBLICO 

MINEIRO. AL001. Ata da sessão preparatória da Assembleia Provincial. Atas (1835-1845). Ouro Preto, 30 

jan. 1835. p.1. 
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encontrava a província de Minas Gerais, bem como as providências necessárias para o seu 

“melhoramento”. À direita do Presidente da Assembleia e sentado em cadeira igual a dele, 

Limpo de Abreu ofereceu um relatório minucioso sobre os “negócios da província”.  

Limpo de Abreu iniciou seu discurso destacando a importância da Lei de 12 de 

Agosto de 1834 que possibilitou às províncias exercerem “a indispensável atribuição de 

proverem aos seus particulares interesses” sem ter mais que “mendigar uma aprovação 

tardia”259. Tal fala se referia ao fato de todos os projetos de interesse provincial terem de ser 

remetidos à Assembleia Geral. Abreu afirmou, também, que os deputados começariam seus 

trabalhos no “seio da paz, pois que os réus envolvidos na Sedição de Março de 1833 que 

tentaram fugir da cadeia não tiveram sucesso”. Como veremos neste capítulo, a Sedição do 

ano da fumaça, “que abalou profundamente toda a Província”, seria utilizada como arma 

política pelos liberais.  

Feita as considerações, Limpo de Abreu informou aos deputados o estado dos 

negócios da província, apontando quais deveriam ser as áreas a serem melhoradas. Destacou a 

necessidade de elaboração de um mapa da província, de se investir na instrução primária - 

informou sobre as escolas que tinham sido criadas -, de fomentar a agricultura, o comércio e a 

indústria. Sobre as estradas, uma de suas maiores preocupações, ele declara: “(...) as péssimas 

estradas são, seja-me lícito dizê-lo, a chave encantada que de muitos anos fecha os tesouros da 

província, tornando-os quase improdutivos”260. Informou, ainda, sobre a seca que havia 

assolado a província no ano anterior - e que atingiu sobretudo a Comarca do Serro, e cujos 

efeitos também foram sentidos em Ouro Preto - e sobre as enfermidades. Enfim, ofereceu aos 

deputados um quadro pormenorizado do estado da província, incumbindo-lhes da tarefa de 

promover as melhorias necessárias. Lido o relatório, o Presidente da província retirou-se da 

sala das sessões com as mesmas formalidades de estilo. Então, o Presidente da Casa, 

Fernandes Torres, declarou que estava instalada a Assembleia Legislativa.  

 

 

 

 

 

                                                           
259 FALA do Presidente de Província à Assembleia Legislativa. O Universal, Ouro Preto, edição 1139, 02 fev. 

1835. p.12. 
260 Ibidem,. p.12. 
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2.2 Felicitações e representações: consolidando a província como espaço de poder 

 

 

Ao longo do primeiro mês de trabalho, foram muitas as felicitações - de Câmaras 

Municipais, de Sociedades políticas e filantrópicas, de particulares, de juízes de paz, entre 

outros – recebidas, “com especial agrado”, pela Assembleia, por sua instalação. O juiz de paz 

de Grão Mogol, por exemplo, Manoel Pereira de Carvalho, depositou nela, onde para ele 

estavam reunidos “varões conspícuos”, “patriotas reconhecidos”, a “mais lisonjeira esperança 

da prosperidade da pátria”. Para ele, “a Lei de 12 de Agosto de 1834 causou o mais vivo 

transporte de alegria em toda a Família Brasileira na bela expectativa de um porvir 

venturoso”261. Luís José da Silva Maia, juiz de paz da vila de São José, também felicitou a 

Assembleia “por tão suspirado momento” e esperava “ver prosperar o País Mineiro debaixo 

de um sábio e prudente desenvolvimento que a Lei das Reformas oferece”262.  

Além dos juízes de paz, a Sociedade Promotora da Instrução Pública, estabelecida 

na cidade de Ouro Preto, enviou sua felicitação à Assembleia Provincial, que cuidaria dos 

interesses da província “até hoje abandonados”. Por isso, “a Sociedade Promotora tem a 

ufania de poder lisonjear-se de que Minas Gerais, dirigida pelo vosso patriotismo, dará o 

exemplo a outras províncias no seu governo interior”. Depois de felicitar a Assembleia, a 

Sociedade solicitou seu empenho em favor da instrução pública, “que é sem dúvida a primeira 

necessidade dos Governos Livres”263. Esperava-se que a Assembleia se dedicasse, 

especialmente, à instrução. As felicitações podiam ser, assim, mais do que congratulação, elas 

funcionavam também como petições, eram atos performáticos.  

Não se tratava de uma prática peticionária típica do Antigo Regime, os recursos 

discursivos eram pautados na nova ordem, uma ordem liberal e constitucional. Os novos 

símbolos de legitimidade eram as leis, a Constituição, as instituições. As petições - 

felicitações, representações, requerimentos - encaminhadas à Assembleia Provincial, seja por 

particulares ou por autoridades, desempenharam um papel fundamental na definição dos 

“negócios mais interessantes” da província na medida em que levavam o assunto à apreciação 

dos deputados e os forçava a se posicionarem frente a ele. Elas, ainda contribuíram para a 

consolidação da província como espaço de poder reconhecido e legítimo. Por fim, as petições 

                                                           
261 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-1.2. Magistratura (1835-1889), Cx 2, Doc 4, s.p. 
262 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-1.2. Magistratura (1835-1889), Cx 2, Doc 2, s.p. 
263 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-1.2. Instrução pública e obras públicas, Cx 1, Doc 1, s.p. 
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também foram um mecanismo de expressão dos cidadãos na vida pública. Vejamos alguns 

exemplos.  

O juiz de paz suplente do distrito e arraial da Uberaba, Manoel José dos Santos, 

depois de felicitar a instalação da Assembleia, disse esperar dela alguns benefícios gerais e 

particulares. Primeiro, solicitava que ela revogasse, “pelos meios coerentes”, a última ordem 

do Tesouro que excetuou no troco do cobre da província de Minas aquele que foi cunhado na 

província de Goiás porque, com isso, Araxá e Desemboque, que haviam pertencido à 

administração dessa última, sofreria “injustiça manifesta”. Manoel José dos Santos dirigiu sua 

representação aos deputados eleitos “deste cantão que felizmente se assentam hoje na 

Assembleia”, pois eles poderiam desenvolver melhor a matéria, “a qual por si só prova que 

não bastam talentos, nem o habitar em uma das partes da nossa vasta província para remediar 

seus males e que é da mais útil transcendência pequenos raios de todos os lados convergindo 

ao centro para formar o foco de luzes (...)”264.  

Manoel José aproveitava, ainda, para solicitar o empenho dos deputados para a 

realização de outro benefício, esse particular, pelo qual “suspiram estes povos”, qual seja, 

decretar “a criação desta freguesia em vila sem o qual jamais o andamento judiciário e 

administrativo poderá progredir”265. Como dito, as felicitações/representações eram também 

um meio de comunicação direta com a Assembleia objetivando a conquista de benefícios, seja 

para as localidades, seja para um ramo da administração pública, caso da Sociedade citada 

anteriormente, ou mesmo para benefícios particulares266. O trecho reproduzido indica, ainda, 

que “os povos” confiavam que os deputados eleitos nos seus “cantões” fossem a suas vozes na 

Assembleia. Esperavam que, além de representantes da província, os deputados o fossem, 

sobretudo, das suas localidades de origem. As representações citadas são diferentes entre si, 

mas elas podem ser caracterizadas como um instrumento de intervenção política imediata. 

Algumas delas ainda podiam virar projetos de lei, como de fato se deu com a felicitação do 

juiz de paz do arraial da Uberaba. Se a publicização dos atos legislativos nos jornais era uma 

forma de aproximar os deputados dos seus eleitores, as representações os colocavam diante 

dos seus representantes. Por meio delas, os deputados eram informados, cobrados, 

questionados e impelidos a realizar as solicitações.  

                                                           
264 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-1.2. Magistratura (1835-1889), Cx 2, Doc 1, p. 33 e 33v. 
265 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-1.2. Magistratura (1835-1889), Cx 2, Doc 1, p. 33 e 33v. 
266 A exemplo da representação de Francisco José Soares, que recorreu à Assembleia contra a deliberação da 

Câmara de Minas Novas que mandou abrir uma estrada em suas terras. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. 

AL017. Atas (1ª legislatura). Sessão do dia 16 de março de 1836, p.443. 
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A representação do Juiz de Paz do arraial da Uberaba encontrou eco no projeto 

que o deputado Antônio José da Silva267, pároco residente em Araxá, provavelmente o 

representante daquele cantão, enviou à Mesa da Assembleia na sessão do dia 28 de fevereiro 

de 1835268. O projeto número 42 propunha a criação da vila de Santo Antônio da Uberaba269 e 

suprimia o julgado do Desemboque. Rejeitado em primeira discussão no dia 23 de março de 

1835270, o tema do projeto voltou à tona no ano seguinte, sendo, dessa vez, aprovado, como 

pode ser constatado no Livro das Leis Mineiras: Lei nº28 de 22 de fevereiro de 1836 que 

elevou à vila o arraial de Santo Antônio da Uberaba271. 

Sobre a outra necessidade apontada pelo juiz de paz, o troco do cobre, não 

conseguimos, pela documentação consultada, conhecer a deliberação da Assembleia sobre o 

assunto. Sabemos, contudo, que, na sessão do dia 10 de março de 1835, o deputado José 

Antônio Marinho enviou um requerimento ao Governo perguntando o motivo pelo qual se 

“tem retardado a execução da lei 3 de outubro de 1833”, lei que mandou substituir a moeda de 

cobre em circulação272. Se, especificamente sobre a súplica do juiz de paz, não encontramos 

notícias, verificamos que o tema do meio circulante foi assunto recorrente na tribuna, o que 

indica a superação das atribuições meramente locais da Assembleia Provincial e seu 

envolvimento em uma questão fundamental na construção do Estado nacional brasileiro, uma 

questão de política monetária que, de resto, escapam ao objetivo desta tese. 

Em março 1837, por exemplo, uma Comissão especial da Assembleia Provincial, 

composta pelos deputados Antônio Ribeiro Fernandes Forbes, Bernardo Pereira de 

                                                           
267 Os padres Antônio José da Silva, João Antunes Corrêa (Tamanduá), Carlos Pereira Freire de Moura (Araçuaí) 

e Manoel Pinto Ferreira (Mato Dentro) seriam grandes aliados de Vasconcelos na primeira legislatura da 

Assembleia e, segundo Rodarte, importantes nomes do regresso (RODARTE, 2014, p. 74). 
268 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Atas (1ª legislatura). Sessão de 28 de fevereiro de 1835, p.181. 
269 Constituindo-se enquanto Vila, em conformidade com o Código do Processo, era necessária a criação da 

Câmara Municipal “e as mais Justiças”. Como era comum, a determinação expressa no 4º artigo do referido 

projeto deixou a cargo dos habitantes do termo a obrigação de fazer, às suas custas, o prédio da edilidade bem 

como a cadeia. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL003. Projetos (1ª legislatura). Projeto número 42, p. 

119.  
270 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Atas (1ª legislatura). Sessão de 23 de março de 1835, p. 343. Essa 

ata e as edições do Universal que fizeram menção ao projeto 42 (Edições 1154 e 1161 de 1835) não 

apresentaram a discussão do projeto, sendo, por isso, difícil apontar as razões pelas quais ele foi recusado. 
271 Desmembrando-a, assim, da vila de Araxá. Uberaba, situada na região oeste de Minas Gerais, região 

atualmente conhecida como Triângulo Mineiro, integrou a comarca de Paracatu. Porém, em 1840, passou a 

pertencer a recém-criada comarca do Paraná.  
272 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Atas (1ª legislatura). Sessão do dia 10 de março de 1835, p. 

249. Segundo Ângelo Carrara, na economia brasileira, caracterizada pela carestia da moeda de ouro e prata, a 

moeda de cobre cumpria o papel de meio circulante. Ver: CARRARA, Ângelo Alves. Fiscalidade e formação 

do Estado brasileiro, 1808 – 1889. 2013. 346f. Tese (Livre docência) – Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Juiz de Fora, 2013. No prelo. p.174. 
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Vasconcelos e Francisco de Paula Santos273, examinou a representação da Câmara Municipal 

de São João Del-Rei,274 na qual a edilidade pedia que a Assembleia representasse diante do 

Poder Legislativo Geral contra a criação de notas provinciais. A Câmara Municipal alegava o 

prejuízo que às “províncias centrais e às de pequeno comércio” traria a criação de tais notas, 

situação que se agravaria ainda mais “pela razão de ser a importação em nossa província 

muito superior a sua exportação principalmente nestes últimos tempos que a desgraçada 

introdução de Africanos tem sido avultadíssima”275. A representação, “assinada pelos 

membros da Câmara”, é concluída com a conclamação de que, como mineiros, os deputados 

provinciais sabiam que “o único mercado da província era o Rio de Janeiro” e que, portanto, 

eles poderiam “avaliar os embaraços, sacríficos e prejuízos que teremos de sofrer se por 

infelicidade nossa forem criadas as Notas Provinciais”276. 

 A Comissão Especial, apesar de concordar com a Câmara Municipal de São João 

Del-Rei na conveniência e necessidade de melhorar-se o meio circulante, achou imprudência 

representar-se ao poder Legislativo Geral contra essa medida, uma vez que eles não tinham 

propostas melhores. Apresentou, assim, o seguinte parecer 

 

muito devemos confiar nas luzes e patriotismo da Assembleia Geral 

Legislativa, onde melhor se podem discutir os verdadeiros interesses de 

todas as províncias do Império com os quais milita a questão importante do 

meio circulante, e por isso a Comissão é de parecer que se represente ao 

Poder Legislativo Geral a necessidade somente do melhoramento pronto do 

meio circulante, sem contudo combater ideia alguma quando não temos 

ainda um melhoramento a indicar277.  

 

A questão do troco da moeda de cobre apresentada pelo juiz de paz do arraial da 

Uberaba, em 1836, anunciava um problema que não era localizado naquele seu cantão, mas 

                                                           
273 Leandro Braga de Andrade descreveu Paula Santos como um dos maiores negociantes de Ouro Preto. Em 

1828, ele passou pela Polícia da Corte para registrar a compra de 27 escravos e, dois anos mais tarde, registrou 

30. Era dono de uma loja na Rua São José, Ouro Preto, e matriculou-se na Junta do Comércio do Império em 

1843. O futuro comendador também era acionista da Caixa Econômica Particular de Ouro Preto, fundada em 

1838, por iniciativa local. Mercanciava fazendo a rota Minas Gerais-Rio de Janeiro. Seus negócios nos 

permitem afirmar que era um homem abastado.  Voltaremos ao deputado no último capítulo. Ver: ANDRADE, 

Leandro Braga. Negociantes regionais e mercado interno: uma análise da praça comercial de Ouro Preto nas 

primeiras décadas da independência. In: SIMPÓSIO IMPÉRIOS E LUGARES NO BRASIL, 3, 2010, 

Mariana, Anais... Mariana: 2010, p.1-15. Disponível em: http://www.ilb.ufop.br. Acesso em: 20 set. 2017. 
274  ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-021. Representação da Câmara. Ouro Preto, 13 fev. 1837, 8ª sessão 

do dia 13 de fevereiro de 1837, p.85. 
275 O papel de Minas Gerais no encaminhamento da questão do tráfico de cativos, bem como da entrada de 

africanos na província é tema o último capítulo desta tese. 
276 REPRESENTAÇÃO da Câmara. Astro de Minas, São João Del Rei, n.1437, 14 fev. 1837. p.2. 
277 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-020. Pareceres (1ª legislatura). Projeto de representação número 29, 

p.55. 
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dizia respeito a toda província de Minas, particularmente, e a todo o Império de forma geral. 

Surgido no âmbito da Assembleia Geral, e sob proposta do deputado Calmon, a quem o 

periódico o Astro de Minas acusou de querer o “provincialismo da moeda”278, o projeto de 

criação de notas provinciais encontrou resistência, entre outros, em alguns comerciantes de 

Minas para os quais, sendo o comércio com o Rio de Janeiro a principal fonte de riqueza, elas 

seriam a ruína de seus negócios.  

O posicionamento da Comissão, ao afirmar que na Assembleia Geral melhor se 

discutiria os interesses das províncias, indica a posição centralista dos deputados que a 

compunham revelando alguns princípios que caracterizaram a política “regressista”, alcunha 

atribuída pelos defensores da reforma àqueles que as queriam interpretar. Em outras palavras, 

sem desconsiderar o papel da Assembleia Provincial, a Comissão reconhecia a soberania da 

Assembleia Geral para resolver o tema do meio circulante. Curioso é que, não se 

posicionando contra a criação de notas provinciais, a Comissão favorecia o provincialismo, 

pelo menos o da moeda, ao mesmo tempo que defendia a limitação dos poderes da 

Assembleia. Por outro lado, também é curioso que os políticos liberais que se engajaram na 

reforma da Constituição, defendendo a descentralização do poder, vissem nessa medida uma 

ameaça ao comércio mineiro. O provincialismo tinha seus limites e a uniformização do papel 

moeda, além de interessar aos comerciantes mineiros, era condição necessária à construção de 

um Estado nacional unificado.  

Em tese defendida recentemente sobre o tema da fiscalidade no Brasil Imperial, 

Ângelo Carrara questionou a quem interessava o esforço de dotar o país de um sistema 

monetário unificado. Depois de discorrer sobre a reforma do meio circulante, concluída com a 

aprovação da Lei nº53 de 6 de Outubro de 1835, que uniformizou o papel e as moedas 

metálicas, desvalorizando as moedas nacionais (cunhadas no Rio de Janeiro e na Bahia) em 

50% e as moedas provinciais (aquelas oriundas das províncias de Mato Grosso, Goiás, Minas 

Gerais e São Paulo) em 70%, concluiu que:  

 

[o] Rio de Janeiro concentrou 90% do valor das cédulas emitidas pelo Banco 

do Brasil entre 1810 e 1829 e substituídas pelo de novo padrão entre 1830 e 

1835. Os 10% restantes distribuíram-se pela Bahia, Minas Gerais e São 

Paulo (...) Explica-se, assim, o empenho dos comerciantes da Corte em dar 

uma solução ao tema, a eles interessava a implantação de um sistema 

monetário nacional279  

 

                                                           
278 O ASTRO DE MINAS. São João Del Rei, n.1655, 1 set. 1838. p. 1.  
279 CARRARA (2013, p. 174). 
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A representação, enviada à Assembleia Provincial pela Câmara de São João del 

Rei, com a súplica dos comerciantes de tal cidade, sugere, contudo, que não apenas aos 

comerciantes da capital do império interessava a implementação de um sistema monetário 

nacional. Se o Rio de Janeiro concentrava grande parte do meio circulante e era a grande 

praça para onde se destinavam os produtos mineiros, a província de Minas, bem como as 

demais, onde era reduzida a circulação de moedas e notas, teriam seus negócios prejudicados. 

Assim, condenar as notas provinciais era defender, paradoxalmente, a autonomia da 

província. A questão não era apenas de natureza econômica, ela era, sobretudo, política: como 

já comentado, a unificação da moeda era condição necessária à construção e ao bom 

funcionamento do Estado imperial brasileiro.  

As felicitações mencionadas acima, além de tudo que já pontuamos, indicam, 

também, ao menos nos casos aqui descritos, que a instalação da Assembleia Provincial 

representou uma promessa de prosperidade para o “país mineiro”, “a pátria”, Minas Gerais. 

De acordo com a reforma da Constituição ficava sob a responsabilidade da instituição 

provincial muitas decisões que antes dependiam da aprovação da Assembleia Geral. 

Encurtavam-se os caminhos e aumentavam-se as possibilidades de resolução das demandas. 

As representações são, dessa forma, um indício da percepção que se tinha do papel que a nova 

instituição deveria exercer. As expectativas expressadas nas congratulações enviadas para a 

Assembleia eram as de muitos de seus deputados. Para José Pedro Dias de Carvalho280, por 

exemplo, a prosperidade da província viria da harmonia entre a Assembleia e Limpo de 

Abreu, Presidente de Minas, pois juntos eles removeriam os obstáculos da instrução, se 

empenhariam na revisão dos impostos e “na consolidação do crédito do país”281. A 

prosperidade seria, portanto, o resultado da boa relação entre o executivo e o legislativo e da 

plena observância do Ato Adicional. A harmonia entre os poderes, “manancial de grandes 

                                                           
280 José Pedro Dias de Carvalho (1805-1881) era natural da cidade de Mariana, província de Minas Gerais. 

Ocupou importantes cargos políticos. Foi vereador em Ouro Preto, membro do Conselho Geral da província, 

deputado provincial em seguidas, mas não consecutivas, legislaturas (1835 até 1843), deputado geral, 

chegando a presidir a Câmara dos Deputados na sessão de 1847. Exerceu, ainda, o cargo de Presidente da 

província de Minas em 1848. Nesse período, foi nomeado Ministro da Fazenda, ocupando a pasta em três 

ocasiões diferentes, e depois foi indicado também para a pasta do Império. Ocupou o cargo de conselheiro de 

Estado e foi eleito e nomeado senador. Desde jovem, aos 21 anos de idade, se interessou pela imprensa 

periódica, passando a trabalhar na redação de um dos mais importantes e duradouros jornais mineiros, O 

Universal, de cuja tipografia era ele proprietário em 1842. Colaborou, também, com O Parlamentar, periódico 

publicado na Corte, de cuja redação Antônio José Ribeiro Bhering também teria participado. Nessas folhas 

defendeu e lutou pelas ideias liberais das quais era adepto. Participou ativamente da Revolução Liberal em 

Minas Gerais tendo sido anistiado em 1844. Morreu, em 1881, senador do Império. Ver: BLAKE, Augusto 

Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1883. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/14856#. Acesso em: 02 fev. 2018 
281 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL003. Projetos (1º legislatura), p.70-72. 
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bens”, garantiria que o comércio, a agricultura e a indústria fossem desenvolvidos na 

província.  

A defesa da melhoria dos caminhos e da exploração dos rios também foi tema 

recorrente na tribuna da província. Investir nesse ramo, além de criar as condições necessárias 

ao comércio de abastecimento, subsistência e exportação, também desempenhava um 

importante papel de integração e ligação entre regiões distantes. O discurso do 

“desenvolvimento da província”, no entanto, não deve escamotear as relações de poder que 

definem esse espaço de exercício político. Não pode apagar, ainda, a possibilidade de que os 

deputados mineiros pudessem ter seus interesses afinados aos dos grandes comerciantes, 

negociantes e proprietários de terra e escravos, por exemplo, isso quando seus interesses não 

se confundiam com os deles.  

Nesse sentido, uma breve análise do perfil socioeconômico dos deputados 

provinciais mineiros revela que muitos deles eram homens de negócio e senhores de escravos. 

Na primeira legislatura, por exemplo, de acordo com as ocupações descritas nas listas 

nominativas, eram eles: sete agricultores, sete negociantes, três proprietários, um mineiro 

(minerador), além dos padres, professores, advogados, juízes e promotores (ver Quadro 1). 

Dos 36 deputados eleitos, 18 tinham suas atividades ligadas aos setores produtivos. Esses 

“grupos”, que Ilmar Mattos descreveu como frações da “classe senhorial”282, transformavam-

se também em elite política. De grupo dominante naquela sociedade, tornavam-se também 

grupo dirigente. Para ilustrarmos essa discussão vejamos o caso da família Armonde, um 

exemplo entre muitos outros. Uma família abastada, enraizada na cidade de Barbacena, 

comarca do Paraibuna, responsável pelo abastecimento da Corte e por uma ampla rede de 

negócios, que envolvia, inclusive, o tráfico de escravos. A família nos interessa na medida em 

que oferece meios para compreendermos a atuação de Mariano José Ferreira Armonde, 

deputado provincial mineiro283.  

Mariano José Ferreira, eleito deputado para a primeira legislatura, cobrou da 

Assembleia, em 1837, a quantia de 7:593$570 (sete contos, quinhentos e noventa e três mil e 

quinhentos e setenta réis) por ter aberto picadas e realizado melhorias na estrada geral do 

                                                           
282 Essa “classe senhorial consciente” de sua função social e do poder exercido sobre o conjunto da sociedade 

teria se constituído na articulação entre o controle dos meios de produção (terra, capital, homens) e o domínio 

dos aparelhos do Estado (MATTOS, 2004).  
283 Com exceção de Mariano, falecido em 1837, aliado político de Bernardo Pereira Vasconcelos, seus irmãos 

tiveram participação decisiva no Movimento Liberal mineiro, em 1842, sobre o qual trataremos no quarto 

capítulo. 
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Paraibuna, que ligava Barbacena à Ouro Preto284. Deputado e, ao mesmo tempo, prestador de 

serviço para a Assembleia, é provável que Mariano tenha usado de seu cargo e influência para 

conseguir benefícios e favorecimento na arrematação da estrada, o que lhe permitiria expandir 

os negócios da família em direção à capital da província. É preciso atentar para o fato que no 

mesmo período que Mariano foi eleito deputado, Honório José Ferreira Armonde, seu irmão, 

era vereador da Câmara de Mariana, cidade vizinha à capital da província. Os dois, homens de 

negócio, traficantes de escravos285, e políticos: um atuando no âmbito da municipalidade, em 

uma das cidades mais importantes, em termos políticos e econômicos da província, Mariana, e 

o outro exercendo o cargo na província. Dificilmente as redes que ambos estabeleceram não 

lhes proporcionariam ampliação de riqueza e influência. A atuação política, tanto quanto os 

negócios, poderia gerar a acumulação de riqueza. 

Esses homens tiveram participação efetiva na construção do Estado brasileiro. Sua 

atuação não pode ser reduzida, contudo, a meras práticas clientelísticas - mesmo que não se 

possa desconsiderar essa dimensão - e uma atitude passiva frente aos mandos e desmandos da 

Corte. O foco apenas nesse ponto não dá conta de explicar as adesões em torno de 

determinados projetos. Mariano José Ferreira Armonde, filho de Francisco Ferreira Armonde, 

apontado por Edna Resende como um dos maiores proprietários de terra e escravos da cidade 

de Barbacena poderia ser, assim, além de porta-voz do grupo social dos proprietários, seu 

representante. Como afirmou Gramsci, um comerciante não está no governo para 

comercializar, um professor não está para ensinar ou um padre não está para expressar seus 

preceitos católicos, mas estando no Governo eles exercem uma função organizativa e 

diretiva286. Eles se tornam agentes de atividades gerais, amplas, que extrapolam o âmbito 

                                                           
284 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL1.1. Correspondência recebida da Presidência. Cx.5. Doc.37, s/p. 

Imagem 546.  
285 Segundo Edna Resende, entre 1809 e 1830, Honório enviou para a província de Minas Gerais 195 escravos, já 

Mariano, 83. O inventário dos irmãos revelou, ainda, que grande parte de suas fortunas estavam na posse de 

escravos. Enquanto Honório - em 1845 - contabilizou 13:900$00 contos de réis em 26 escravos, Mariano 

contava com a quantia de 14:600$000 contos de réis referentes a 44 escravos. A maior fortuna do último, 

contudo, estava depositada em dívidas ativas, a considerável quantia de 101.960$397 contos de réis. 
RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de 

construção do Estado Imperial, Barbacena (1831-1840). 2008, 335f. Tese (Doutorado em História) – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.  
286 Entender a atuação desses grupos a partir das considerações de Antônio Gramsci nos parece esclarecedor na 

medida em que nos permite identificar as relações entre dominação econômica e a dominação que perpassa os 

discursos, as práticas sociais e políticas, bem como as visões de mundo, gerando aquilo que o autor chamou de 

hegemonia. Para a utilização de Gramsci no estudo da construção e dinâmica do Estado Imperial brasileiro, 

além do trabalho de Mattos (2004), já referenciado nas notas antecedentes, ver também: SARAIVA, Luiz 

Fernando; PIÑERO, Théo Lobarinhas. Compreender o Império: usos de Gramsci no Brasil no século XIX. In: 

ASSIS, Ângelo Adriano Faria; SANTOS, João Henrique dos; ALVES, Ronaldo Sávio Paes (Orgs.). 

Tessituras da memória: ensaios acerca da construção e uso de metodologias na produção da História. Niterói: 

Editora Vício de Leitura, 2011. p. 291-312.  
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local. Assim, muitas das representações enviadas à Assembleia provincial encontrava 

acolhida entre os deputados, eles mesmos interessados em dar resolução aquelas demandas. 

Entre felicitações, ofícios e representações, os deputados iam tomando 

conhecimento das demandas de sua província e, ao estabelecerem as matérias que teriam 

prioridade nas suas deliberações, revelaram as bases sobre as quais se assentavam suas 

concepções políticas. As matérias sobre as quais não lhes cabiam decidir, a exemplo do meio 

circulante, os deputados podiam representar à Assembleia Geral expressando, com isso, qual 

era o posicionamento da Casa. E foram muitas as petições enviadas ao Poder Central, mas 

nada comparado com a intensa prática legislativa dos deputados mineiros. Os dois meses de 

sessão, em 1835, registraram a proposta de 99 projetos de lei. Apesar dos números, apenas 26 

foram aprovados287, muitos não foram discutidos e outros foram rejeitados.  

Nesse último caso, podemos citar como exemplo, o projeto de número 44 de 

autoria de Antônio José Ribeiro Bhering, que exercia concomitantemente ao cargo de 

deputado provincial a vereança da cidade de Mariana e o cargo de deputado geral. O projeto 

proposto por Bhering, na sessão do dia 9 de março de 1835, visava separar as Divisões do Rio 

Doce do Corpo do Exército, uma vez que, sendo elas destinadas “a bater matas, abrir estradas 

e defender colonos das hostilidades dos índios selvagens (...) era evidente a necessidade de 

ficarem imediatamente sob a administração provincial”288. Note-se que no papel atribuído às 

Divisões não está a exploração do Rio Doce. Nesse contexto, tal empreendimento havia sido 

transferido para a Companhia anglo-brasileira do Rio Doce. 

As Divisões ainda tinham, contudo, um papel fundamental “na civilização dos 

indígenas” e na garantia do processo de colonização da região. Assim, manter sob a 

administração da província essa força militar, além de descentralizar os lucros e o capital, 

ainda colocava Minas como protagonista do empreendimento. É provável que sua reprovação 

em 27 de março de 1835 estivesse relacionada ao entendimento de que se tratava de uma 

matéria de interesse nacional, extrapolando, por esse motivo, as atribuições provinciais. 

Projetos como esse, evidenciam que na Assembleia Provincial discutiam-se também questões 

relacionadas à política mais ampla, além de se indicar a dificuldade em se estabelecer o que 

era interesse nacional e interesse provincial.  

 

 

                                                           
287 Além dos projetos, também foram publicados seis regulamentos e duas portarias. Livro das Leis Mineiras. 

Disponível em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/   
288 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL003. Projetos (1ªlegislatura). Projeto nº44, p.122.  
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2.3 A quem compete? Projetos e dúvidas sobre a atuação legislativa 

 

 

Dos 99 projetos propostos, o primeiro foi mandado à Mesa por Teófilo Benedito 

Otoni e propunha a demarcação dos novos limites entre os municípios da Vila de Itabira e do 

Príncipe289. Esse deputado, nascido e residente na Vila do Príncipe, cabeça da Comarca do 

Serro Frio, eleito para várias legislaturas da Assembleia, participou ativamente dos debates 

travados na Casa, tornando-se um dos maiores oradores da Assembleia Provincial mineira e 

projetando-se, posteriormente, no cenário político nacional. Otoni se antecipou à proposta de 

outro projeto que talvez fosse o mais importante naquele momento, cuja necessidade de 

estruturar e organizar o poder provincial exigia a normatização dos trabalhos, o projeto de 

Regimento Interno, como veremos a seguir.  

De forma geral, os demais projetos versaram sobre a criação de imposto de 

passagem sobre a ponte do Jequitinhonha (Teófilo Otoni, Pedro de Alcântara Cerqueira Leite 

e Domiciano Leite Ribeiro); de estradas (Bernardo Pereira de Vasconcelos e Antônio Alves 

da Silva); sobre a forma pela qual deveriam ser publicadas as leis e resoluções da Assembleia 

(Teófilo Otoni); sobre suas sessões (Teófilo Otoni); sobre a maneira de serem nomeados, 

suspensos e admitidos os empregados provinciais (José Antônio Marinho); sobre o pagamento 

de pensões aos guardas nacionais envolvidos na Sedição de Março de 1833 (Bernardo Pereira 

de Vasconcelos); autorizando as Câmaras a contratar caminheiros, pessoas responsáveis pelo 

serviço de correio (Antônio José Ribeiro Bhering); sobre exploração e navegação dos rios 

Araçuaí, Jequitinhonha e Pardo (Carlos Pereira Freire de Moura); sobre o subsídio e 

indenização que os deputados deveriam receber (Teófilo Otoni)290; sobre contas das Câmaras 

(José Alcebíades Carneiro) etc.  

                                                           
289 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.AL001. Atas (1ªlegislatura). Sessão do dia 3 de fevereiro de 1835. Ouro 

Preto, 3 fev. 1835. p. 8-8v. 
290 A Lei n.9 de 28 de março definiu o subsídio diário de 4 mil réis durante o tempo em que durassem as sessões 

(art.1) e aqueles que morassem fora do local de reunião receberiam uma indenização de mil reis por cada légua 

(art.2). O projeto havia causado, contudo, grande debate. Na sessão do dia 17 de março de 1835, o deputado 

suplente Manoel Pinto Ferreira ofereceu um requerimento para que não se marcasse subsídio algum para os 

deputados. O presidente, Fernandes Torres, considerou-o inconstitucional (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. 

AL001. Ata. Sessão de 17 de março de 1835, p. 309v). Maria de Fátima Gouvêa encontrou situação 

semelhante na Assembleia fluminense. Alguns deputados alegaram que não deveria se estabelecer subsídio 

porque era preciso criar um senso de responsabilidade. À compensação financeira outros argumentaram pela 

questão da sobrevivência em outra cidade. O projeto foi aprovado e o subsídio definido em 6$400 réis diários 

(GOUVÊA, 2008, p. 137-138). Em 1838, o deputado Alcebíades propôs uma emenda para que se aumentasse 

o subsídio para 8$000 réis alegando a carestia em Ouro Preto. Teófilo Otoni considerou a proposta injusta e 

impolítica. Injusta porque sobrecarregaria os cofres da província e, segundo ele, a Assembleia havia deixado 

de votar obras públicas de importância por falta de verbas e impolítica porque a Casa tem se manifestado 

contra o Governo e não pode dar motivos para críticas. Alcebíades retirou sua emenda (ARQUIVO PÚBLICO 
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Dos 26 projetos mandados à Mesa, oito versaram sobre a organização e o 

funcionamento da Assembleia. Se de um lado percebe-se o empenho de deputados em propor 

projetos que beneficiassem diretamente seus cantões, caso de Teófilo Otoni e Freire de 

Moura, por exemplo, de outro lado também verificou-se a preocupação com questões 

relacionadas à província:  empregados provinciais, fixação da força policial da província291, 

regulação de cadeiras de instrução pública, receita e despesa provincial e orçamento das 

Câmaras Municipais. Nesse último caso, é preciso destacar que a Assembleia aprovou uma lei 

desonerando apenas a Câmara de Ouro Preto dos custos com os presos pobres292. Não 

podemos deduzir disso, contudo, como bem apontou Wlamir Silva, “uma manifestação de 

uma vida política reduzida à lógica clientelista, da qual não havia política propriamente dita, 

apenas a do mando local”293. Questões de maior grandeza estavam presentes, a exemplo do 

projeto de estradas proposto por Bernardo Pereira de Vasconcelos, uma importante via de 

ligação, sobretudo comercial, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Voltaremos a ele.  

Todos os projetos aprovados pela Assembleia e mandatos para a sanção do 

Presidente de província, em 1835, foram por ele sancionados sem demora. Não era retórica o 

discurso do deputado José Pedro Dias de Carvalho na Assembleia Provincial, a “fiel 

representante de Minas”, quando afirmou a afinidade política entre o legislativo provincial e o 

executivo. Limpo de Abreu era, assim, para usarmos os termos do deputado Marinho, um 

“presidente parlamentar”. De forma geral, podemos dizer que entre os anos de 1835-1837 a 

Assembleia Provincial não se referiu aos Presidentes de província como ameaça aos interesses 

da província, situação distinta daquela que marcou os trabalhos da segunda legislatura. 

                                                                                                                                                                                     
MINEIRO. JM. O Universal. Ouro Preto, edição 28, 26 fev. 1838, p.1). Para além do aparente “patriotismo” 

que propostas como a defesa da não remuneração do cargo de deputado pudesse ter, não há como negar a sua 

dimensão aristocrática, uma vez que pressupunha que somente os dotados de recursos materiais poderiam 

exercê-lo. Essa percepção foi destacada pelo deputado Joaquim Gomes de Carvalho quando o assunto retornou 

à Casa em 1840. Segundo ele, tal proposta (de extinguir o subsídio dos deputados) “equivaleria quase a dizer-

se que a província só fosse representada por homens abastados”, concluiu citando o economista francês João 

Batista de Say, “que os representantes devem ter subsídios porque representantes gratuitos custam sempre caro 

ao povo que os nomeia” (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais. Sessão do dia 24 de fevereiro de 

1840, p. 182).  
291 Enquanto o Governo Central tinha sob sua responsabilidade e direção o Exército e a Marinha, pelo Ato 

Adicional ficava determinando que às Assembleias provinciais cabia fixar a força policial, responsável pela 

manutenção da ordem interna. A força policial em Minas Gerais era composta de 300 praças de Infantaria e 30 

de cavalaria. Em circunstâncias extraordinárias o número poderia ser elevado para 400 (ARQUIVO PÚBLICO 

MINEIRO. LM. Lei nº 8, 28 mar. 1835. Segundo Miriam Dolhnikoff a determinação dessa força era um 

importante instrumento nas mãos da elite provincial, além de também ser empregada na garantia de cobrança 

dos tributos (DOLHNIKOFF, 2008, p. 195-196). 
292 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº 17. 01 abr.1835. 
293 SILVA, Wlamir. É crime dar vivas à federação? Revista do APM, Ano L, número 2, Belo Horizonte: Rona 

Editora Ltda, 2014. p.61. 
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A crítica que se faz (historiográfica) e mesmo a que se fez (dos coevos) ao Ato 

Adicional por ter mantido nas mãos do Centro o poder de escolha das autoridades executivas 

fazendo delas um representante dos interesses da Corte na província, pelo menos no caso de 

Minas Gerais e no momento da instalação da Assembleia, não se apresentou como um 

problema, antes mostrou-se como uma solução, uma “promessa de prosperidade” como disse 

Pedro Dias. A Assembleia contou, assim, com a coadjuvação do Presidente da província que, 

apesar de nomeado pelo Poder Central, era aliado político da maioria dos deputados 

provinciais, o que favoreceu a sanção dos seus projetos.  

 

 

2.4 A organização dos trabalhos: a eleição da Mesa e a criação de Comissões 

 

 

Logo nas primeiras sessões, os deputados mencionaram a necessidade de 

nomeação da Mesa, cujo papel na organização e funcionamento da Casa era fundamental. 

Todos os projetos propostos pelos deputados, por exemplo, eram a ela enviados. Composta 

pelo presidente, vice-presidente e secretários294, - o primeiro era responsável por abrir e fechar 

as sessões, manter a ordem e fazer observar as disposições do Regimento, bem como 

conceder a palavra aos deputados, anunciar o resultado das votações, entre outros; e os 

secretários eram responsáveis pela organização do expediente, redação das atas e organização 

dos papeis e arquivo295 - a Mesa era o prumo da Assembleia.  

Além da Mesa, procederam-se à nomeação de algumas Comissões Permanentes. 

A Assembleia Provincial lidou com um grande e variado leque de assuntos políticos, 

econômicos e sociais. O trabalho das Comissões era, portanto, fundamental para o andamento 

e agilidade das matérias discutidas. Como afirmou Maria de Fátima Gouvêa, estudando a 

Assembleia Provincial Fluminense, a reunião em Comissões era a força de trabalho da Casa. 

Viriato Catão logo sugeriu que fosse criada uma Comissão Especial de três membros para 

                                                           
294 Membros da Mesa eleitos para o ano de 1835: José Joaquim Fernandes Torres (Presidente), Antônio da Costa 

Pinto (vice-Presidente), Bento de Araújo Abreu (1º Secretário) e Olímpio Carneiro Viriato Catão (2º 

Secretário). SESSÃO de 1 de fevereiro de 1835 (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Atas (1ª 

legislatura). Ouro Preto, 1 fev. 1835. p.5). 
295 Ao vice-Presidente competia as mesmas atribuições dadas ao Presidente quando tomasse o seu lugar. Sobre as 

funções dos referidos membros da Assembleia ver títulos 6 e 7 do Regimento Interno da instituição 

(ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei n.15 de 30 de março de 1835. Regimento Interno, p. 44-46). 
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rever a fala do Presidente de província e apresentar os projetos necessários296. Cabia aos 

deputados reunidos nas Comissões receber os ofícios e sobre eles darem o seu parecer. Um 

ofício sobre criação de cadeiras de primeiras letras, por exemplo, era destinado à Comissão de 

Instrução Pública; informações sobre construção de pontes, estradas, canais etc. eram 

enviadas à Comissão de Obras Públicas; sobre dízimos, à Comissão Eclesiástica. De fato, era 

uma verdadeira divisão do trabalho tal dinâmica de cada Comissão se responsabilizar pelas 

matérias que lhes eram afins.  

Ao mesmo tempo em que tomavam conhecimento do expediente e encaminhavam 

os ofícios às respectivas Comissões, os deputados solicitavam ao Governo informações 

diversas: sobre o rendimento dos dízimos, sobre a quantidade de exportação de todos os 

gêneros da província, sobre o extinto corpo de cavalaria, sobre limites de vilas, sobre os 

músicos, sobre o número de empregados públicos, sobre a produção de salitre produzida nas 

nitreiras de Minas297, sobre a quantidade de engenhos de cana movidos a vapor, água e 

animais existentes na província; sobre a quantidade de lojas, casas de gêneros importados ou 

do País e boticas298, sobre ordens terceiras, confrarias e irmandades etc299. Era preciso 

conhecer para legislar. O Regimento Interno da instituição, publicado como uma das 

primeiras leis mineiras em março de 1835, garantiu a existência de 11 Comissões 

Permanentes, além das Especiais, quantas fossem necessárias300 e determinou as bases sobre 

as quais deveria se assentar a atuação política dos deputados mineiros. 

 

 

 

 

 

                                                           
296 Foram eleitos para essa Comissão: Bernardo Pereira de Vasconcelos, José Pedro Dias de Carvalho e Antônio 

da Costa Pinto. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-001. Atas (1ª legislatura), sessão de 3 de fevereiro de 

1835, Ouro Preto, 3 fev. 1835. p.7. 
297 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL1.1. Correspondência recebida da presidência da província. Cx2. 

Imagem 1 a 21. O Governo enviou à Assembleia os avisos expedidos pela Regência autorizando a compra de 

salitre para ser remetido à Fábrica de Pólvora da Serra da Estrela no Rio de Janeiro. Consta que o governo 

autorizou a compra desse produto a dois cidadãos: Francisco de Paula Santos, eleito deputado provincial para a 

segunda legislatura, e Honório Pereira de Azeredo Coutinho. Ambos deputados e negociantes. 
298 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL1.1. Correspondência recebida. Cx. 5. Doc 27, s/p, Imagem 523. 
299 As respostas do Governo aos requerimentos enviados pela Assembleia foram catalogadas pelo APM como 

“correspondências recebidas da Presidência da província” e podem ser consultados on-line no site do arquivo, 

fundo da Assembleia Provincial. 
300 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº15 de 30 de março de 1835. Regimento Interno, p. 39-69. 
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2.5 O funcionamento da Assembleia: a publicação do Regimento Interno 

 

 

De todos os projetos mencionados anteriormente, gostaríamos de destacar, em 

primeiro lugar, o projeto de Regimento Interno. Documento que regulou os trabalhos 

legislativos e que marcou os limites dos debates na Assembleia, o Regimento, de autoria de 

José Pedro Dias de Carvalho, veio a lume na sessão do dia 4 de fevereiro de 1835, terceiro dia 

de reunião301. A elaboração e aprovação desse projeto por parte da Assembleia Provincial 

marca sua principal diferença em relação à instituição que a precedeu, os Conselhos Gerais. O 

Regimento desses últimos, que, inclusive, norteou os trabalhos na Assembleia num primeiro 

momento, lhes foi dado pela Assembleia Geral. Apesar do Ato Adicional, artigo 11 e 

parágrafo 1º, ter definido as bases sobre as quais o Regimento deveria se assentar, 

estabelecendo que “todo projeto deveria passar por três discussões e de uma discussão para 

outra não poderia haver intervalo menor que 24 horas”, a Assembleia teve bastante autonomia 

para elaborar seu Regimento. Dava-se, assim, um passo importante para a organização e 

normatização dos trabalhos da instituição. 

Proposto o projeto, Dias de Carvalho sugeriu que se nomeasse uma Comissão 

Especial para revê-lo. Os deputados Antônio da Costa Pinto, juiz do cível, Joaquim Antão 

Fernandes Leão, promotor, e José Alcebíades Carneiro, professor, foram os responsáveis pela 

avaliação do projeto antes de submetê-lo à apreciação dos demais membros da Casa. 

Aprovado no dia 23 de fevereiro de 1835 e sancionando pelo vice-Presidente da província, 

Limpo de Abreu, o Regimento foi publicado no livro das Leis Mineiras como “Lei nº 15 de 

30 de Março de 1835”.  

Composto por 20 títulos e 282 artigos, o Regimento descreveu minuciosamente 

como deveria se organizar a Assembleia Legislativa provincial de Minas Gerais. O 

documento versou sobre as sessões preparatórias, de instalação, de encerramento, sessões 

ordinárias e extraordinárias, sobre a admissão dos deputados, sobre a forma como se daria o 

juramento e posse do Presidente de província, sobre a organização da Mesa, sobre a função 

dos presidentes, vice-presidentes, secretários e suplentes e sobre a função dos empregados 

(oficial maior, amanuenses, contínuos, porteiro e um guarda policial a cavalo, responsável 

                                                           
301 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.AL-01. Atas (1ª legislatura). Sessão do dia 4 de fevereiro de 1835. 
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pelo serviço de correio)302. O organograma abaixo ilustra o quadro da organização dos 

trabalhos da Assembleia. 

 

 
Organograma 1: Empregados da Assembleia Provincial 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os deputados eram eleitos para compor a Mesa. A ela cabia o direcionamento dos 

trabalhos da instituição. O primeiro secretário apresentava o expediente enquanto o segundo 

redigia as atas. O oficial maior da secretaria deveria prestar auxílio ao primeiro secretário na 

organização do arquivo e de todos os papeis relativos à Assembleia. A secretaria era um cargo 

importante porque demandava contato direto com a documentação oficial da Casa. O 

secretário contava, por sua vez, com a prestação de serviço dos amanuenses a quem 

competiam fazer, dentre outras tarefas, cópias dos atos legislativos. O porteiro tinha a função 

de zelar pela parte física do prédio e fazer vistorias nas galerias para saber se tudo estava em 

ordem. Para esse trabalho ele contava com o auxílio dos contínuos. Por fim, o guarda policial 

era responsável pelo serviço de correio, outro cargo dos mais importantes da Assembleia.  

                                                           
302 O oficial maior e o porteiro teriam ordenado anual fixo e assentamento na folha de empregados provinciais. 

Os outros venceriam gratificações durante o trabalho. 
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Além da Mesa e dos empregados, o Regimento versou também sobre a forma 

como deveria se dar a discussão dos projetos de lei e resoluções, das indicações e dos 

requerimentos dos deputados; sobre os pareceres das Comissões; sobre a comunicação da 

Assembleia com o Presidente da província e a Assembleia Geral; sobre o modo de deliberar; 

sobre a polícia e a economia da Casa; sobre o registro e publicidade dos atos legislativos etc.  

Em relação aos projetos, é importante destacar que eles deveriam ser discutidos 

três vezes. A primeira discussão decidia sobre a conveniência da medida a ser adotada; na 

segunda discussão, decidia-se se seria considerado “de deliberação” e, na terceira, caso 

aprovado, era enviado à Comissão de Redação, que depois de redigi-lo, o encaminharia para a 

sanção do Presidente de província. Em 1837, foram aprovadas algumas emendas e 

aditamentos (acréscimos) ao Regimento. Entre tais emendas, destaca-se a expressa no 

parágrafo 7º do artigo 12, que determinou que seriam recebidas em forma de resolução os atos 

legislativos que tivessem por objeto a interpretação, a reforma ou a suspensão de alguma parte 

da lei ou resolução provincial, a aprovação das contas das Câmaras Municipais e suas 

posturas e as alterações do Regimento Interno. Todos os demais atos seriam recebidos em 

forma de decreto, o que significa que grande parte dos atos legislativos não necessitaria da 

sanção do executivo303. Bernardo Pereira de Vasconcelos pediu ao secretário que registrasse 

seu voto contrário às alterações “por me parecerem tendentes a precipitarem as deliberações e 

em parte ofensivo da Constituição”304. 

De todos os pontos abordados pelo Regimento, gostaríamos de destacar três. O 

primeiro diz respeito às sessões da Assembleia, lembrando que sua legislatura durava dois 

anos. A cada dois meses por ano, os deputados provinciais se reuniriam no Palácio do 

Governo305, em Ouro Preto, para propor, discutir e deliberar sobre os negócios da província 

                                                           
303 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL020. Projetos, decretos e indicações (1ª legislatura).  Projeto n.2, 

1837, p.5. 
304 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL021. Atas (1ª legislatura). Sessão do dia 7 de fevereiro de 1837, p. 34. 
305 Quando a Assembleia se instalou em 1835, o periódico O Universal mencionou que os deputados se reuniram 

no Palácio do Governo, atual Museu da Escola de Minas. Em 1838, O padre Marinho acusa o Presidente de 

província, Cesário de Miranda Ribeiro, de querer tirar-lhes do Palácio do Governo. Pedro Dias de Carvalho 

respondeu que havia sido ele que, em 1837, enviou ao Governo um requerimento solicitando a compra de uma 

Casa própria para a Assembleia “para maior comodidade”. O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 42, 1835-

1842.  p.2. Em 1839, o viajante Ernst Hasenclever, passando por Ouro Preto, registrou em seu diário, “olhei 

prazerosamente pela janela que dava para a praça principal da cidade, situada entre o Palácio do Governo e a 

Casa da Câmara. O primeiro é um prédio insignificante, semelhante a uma pequena fortaleza, cujo pátio estava 

guarnecido com mastros de bandeiras e soldados, transmitindo uma imagem alegre e vivaz. O outro edifício 

público, que abriga a Assembleia provincial e a cadeia, é a construção mais bonita que já vi no Brasil. 

Lembrou-me muito a prefeitura da cidade de Bonn, só que a torre é muito mais alta. Em volta do telhado, há 

uma galeria aberta com uma graciosa balaustrada de pedra que confere ao prédio uma aparência majestosa” 

(ALVES, Débora Bendocchi (Org). Ernst Hasenclever e sua viagem às províncias do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2015, p.158). Em 1855, outro viajante, Richard 
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mineira. Com exceção dos dias santos, domingos e festas nacionais, em todos os outros 

haveria sessão, cuja duração seria de quatro horas, com início às 11 horas da manhã306. O 

Presidente de província poderia prorrogá-la. A primeira legislatura da Assembleia contou com 

três sessões, em 1835, 1836 e 1837. Considerando que o Ato Adicional transferiu para a 

Assembleia todas as demandas referentes à província, divisão civil, judiciária e eclesiástica (a 

ela caberia a criação de distritos, freguesias, vilas e cidades, por exemplo), instrução pública, 

fixações das despesas municipais e provinciais, fiscalização das rendas públicas, supressão, 

criação e a nomeação de cargos, obras, estradas etc., foi necessário ampliar as sessões por 

mais um ano. Assim, a segunda legislatura começou em 1838. Essa e todas as demais tiveram 

apenas duas sessões por legislatura.  

Ainda no que diz respeito às reuniões da Assembleia, é curioso que o Regimento 

Interno não tenha definido com clareza a natureza das suas sessões, se seriam públicas ou 

fechadas. O Regimento dos Conselhos Gerais de Província, nesse ponto, por exemplo, foi 

categórico: suas sessões “jamais deveriam ser secretas”307. De fato, as sessões da Assembleia 

mineira foram, em sua esmagadora maioria, públicas. No entanto, também foram registradas 

algumas sessões secretas308. Dentre todas, destacamos a reunião do dia 17 de fevereiro de 

1836 porque consta, no registro da ata, diferente das outras sessões secretas, o motivo pelo 

qual as galerias foram esvaziadas. Tratava-se de dar conta de um “ofício reservado” da 

                                                                                                                                                                                     
Burton, registrou, “visitamos, em seguida, o Paço da Assembleia Legislativa Provincial, a nordeste da praça. O 

salão é grande e bem conservado, com poltronas para o presidente e os dois secretários, de frente do habitual 

semicírculo dos assentos dos deputados; as acomodações para o público são muito limitadas, precaução 

aconselhável, onde as discussões costumam provocar excitação. Ao sul do Paço, fica um prédio modesto, a 

Câmara Municipal” (BURTON, Richard. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. Brasília: Senado 

Federal, 1976, p.431). Tal informação é corroborada pelo registro da compra de uma casa para servir de Paço 

da Assembleia, na praça da Independência, em 25 de junho de 1855. “Uma casa de pedra na praça da 

Independência comprada por 14:000$000 a 25 de junho de 1855. Serve de Paço da Assembleia provincial”. 

ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Microfilme 0133. Registro: 0860. A 

localização parece ser onde atualmente funciona o prédio do Centro Acadêmico da Escola de Minas (CAEM). 

Também há relatos que apontam para o funcionamento da instituição, no final do século XIX, onde até 

recentemente funcionou a Escola de Farmácia.  
306 Uma emenda ao Regimento, em 1837, alterou para às 10 horas o início das sessões (artigo 11). ARQUIVO 

PÚBLICO MINEIRO. AL020. Projetos, decretos e indicações (1ª legislatura).  Projeto n.2, 1837, p.5. 
307 Lei de 27 de agosto de 1828. Regimento Interno dos Conselhos Gerais de província. Art.35, título 2, das 

sessões. O Regimento Interno da Assembleia legislativa de São Paulo, a título de exemplo, no capítulo 9, 

artigo 34, determinou que somente os deputados poderiam ficar na sala das sessões. No entanto, o capítulo 10, 

estabeleceu que, quando a Assembleia fosse deliberar em sessão secreta, as galerias e as imediações da sala 

deveriam ser esvaziadas (art.42). Disponível no site da Assembleia Legislativa de São Paulo: 

https://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoImperio.jsp?idDocumento=15809  
308 A primeira delas, datada de 31 de março de 1835, foi solicitada pelo padre Antônio José Marinho. E apesar de 

a ata não nos dar a conhecer o teor da discussão, na ocasião discutia-se o projeto número 34, sobre 

caminheiros. Bhering notou “um absurdo” e a discussão foi adiada. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. 

Sessão do dia 31 de março de 1835, p. 402. As outras ocorreram em 1836, nos dias 12, 18 e 21 de março. 

Essas sessões começaram públicas e, no final, tornaram-se secretas. APM. AL17, respectivamente, páginas 

418, 472 e 483. 
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Presidência da província que expunha as providências que se tinha dado a respeito das 

“tentativas de escravos”309. O deputado Alcebíades propôs que se criasse uma Comissão 

Especial para tratar desse assunto e para ela foram eleitos Fernandes Torres, Cerqueira Leite e 

Bernardo Pereira de Vasconcelos. O último pediu dispensa da Comissão, o que nos causa 

estranheza em se tratando de um deputado tão ativo na Casa como era Vasconcelos. A 

licença, porém, não lhe foi concedida.  

É curioso que alguns deputados que se empenharam tanto, caso do padre Marinho, 

por exemplo, em dar publicidade aos trabalhos da Assembleia, defendendo a publicação dos 

seus atos nos jornais de maior circulação da província a fim de que cada rincão pudesse 

conhecer os debates da Casa, tenham também defendido o segredo de algumas matérias. A 

Assembleia deliberou que todo assunto relacionando às “tentativas de escravos” seria 

“sempre” tratado em sessão secreta.  

Para que uma sessão se realizasse era necessário um número de 19 deputados. E o 

secretário deveria registrar em ata aqueles que faltaram, bem como se eles apresentaram as 

suas justificativas. Aqui, entra o segundo ponto que gostaríamos de destacar: as atas das 

sessões. O Regimento Interno, artigo 97 e 98 do título 11 intitulado “Das sessões”, 

determinou que elas conteriam somente o resultado das deliberações da Assembleia e nunca 

as opiniões dos seus membros. Nelas seriam inseridos, resumidamente, todos os ofícios que 

fossem lidos na sessão e o destino que a cada um se desse. De forma resumida também 

deveriam ser registrados os projetos de lei e indicações. As sessões poderiam ser publicadas 

pela imprensa, como de fato, o eram, no O Universal (Ouro Preto) e no Astro de Minas (São 

João del-Rei), por exemplo.  

A primeira implicação dessa determinação do Regimento acerca das atas é a 

impossibilidade de, unicamente por meio delas, traçar os posicionamentos políticos, 

acusações e defesas dos deputados310. Sabe-se apenas da deliberação do conjunto, da 

                                                           
309 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL017. Sessão secreta de 17 de fevereiro de 1836. p.147. Supomos 

que tais “tentativas” façam referência a ajuntamentos de escravos. É possível que a referência seja fruto de 

rumores sobre levante de escravos. Em julho de 1835, por exemplo, as cidades de Mariana e Ouro Preto foram 

palco de um levante concertado por cativos. Segundo Andréa L. Gonçalves (2008, p.131), o plano dos 

insurretos era a libertação do cativeiro, a distribuição da riqueza e a morte dos senhores. Desde a revolta 

escrava de Carrancas, em maio de 1833, em que os escravos mataram seus senhores, o temor e os rumores de 

movimentos dessa natureza em Minas Gerais não eram infundados. A Revolta dos Malês, ocorrida em janeiro 

de 1835, somou ainda mais preocupações a essa “onda negra”. No que diz respeito à província de Minas, onde 

o número de escravos era elevado, é razoável que a Assembleia Provincial se preocupasse com a questão.  
310 Representativo do que acabamos de afirmar é a acusação feita por Teófilo Otoni ao Administrador dos 

Correios, em 1838. Otoni o acusou de violar as cartas ferindo com isso um direito previsto no artigo 179 da 

Constituição, que garantia o segredo das missivas. (O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 14, 07 fev. 1838. p.4). 

Trata-se de um discurso bastante inflamado e acusatório que não foi registrado em ata: nela apenas registou-se 

o “requerimento do senhor Otoni” solicitando ao Governo informações e providências a esse respeito. Reitera-
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Assembleia. Apesar disso, elas são relevantes para se compreender o cotidiano da instituição, 

uma vez que informam sobre a organização, o funcionamento e sobre os assuntos discutidos 

na Casa. As atas registram, assim, “as intervenções da Assembleia” funcionando, como 

apontou João Adolfo Hansen, “como arquivamento de decisões”. São intervenções de uma 

prática administrativa e protocolar, como já mencionado na introdução desta tese. Dessa 

forma, se a pesquisa com as atas não revela os “conflitos”, ela aponta, por outro lado, os 

temas que foram considerados prioritários pelos deputados. 

As atas possuem uma estrutura padrão. De forma geral, elas apresentam um 

cabeçalho, o expediente e a ordem do dia. Na primeira parte, consta o título da sessão -  

registra-se a sua natureza, se trata-se de sessão preparatória, ordinária, extraordinária ou de 

encerramento -, o horário da reunião, os deputados presentes, bem como as justificativas 

apresentadas pelos faltosos, a informação sobre a leitura e a aprovação da ata antecedente e, 

por fim, informa a abertura da sessão pelo presidente da instituição. Na segunda parte da ata 

consta o expediente apresentado pelo primeiro secretário. É nesse momento que aparecem os 

ofícios, as representações de instituições e particulares, os informes, as notícias de forma 

geral, entre outros, bem como para qual comissão o assunto foi direcionado.  

No final da ata, é registrada a ordem do dia, espaço destinado aos informes das 

matérias que seriam discutidas na próxima sessão, ao registro dos projetos enviados à Mesa - 

bem como o registro do nome do deputado que o mandou -, à discussão das propostas e 

pareceres das Comissões. É nessa parte que aparecem os primeiros indícios da prática política 

dos deputados, pois são referenciadas as emendas dos projetos, as indicações, as propostas de 

adiamento da discussão e, finalmente, a aprovação e reprovação das resoluções. 

O terceiro e último ponto do Regimento sobre o qual gostaríamos de nos deter diz 

respeito ao título 8, artigo 59, que determinou a criação de 11 Comissões Permanentes, às 

quais deveriam ser encaminhadas todas as demandas apresentadas à Assembleia. São elas: 

Poderes e infrações da Constituição e das Leis; Fazenda Provincial; Fazenda Municipal; 

Propostas e Representação das Câmaras; Estatística, Catequese e Civilização dos indígenas; 

Instrução Pública; Estradas, Pontes, Canais e Navegação interior de rios; Negócios 

eclesiásticos; Força Pública; Polícia e Redação. Com exceção da Comissão de Redação que 

teria apenas um membro, todas as outras teriam entre três e cinco. 

                                                                                                                                                                                     
se, assim, a necessidade do cruzamento das fontes a fim de apreender as identidades políticas que iam se 

constituindo na Casa. Para isso, as pesquisas nos jornais são fundamentais porque eles “por serem fontes de 

circunstâncias”, como se referiu Lúcia Bastos (2003) à imprensa periódica, diferentemente da linguagem 

protocolar e formal das atas, levavam ao público os debates da tribuna.   
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A existência da Comissão de poderes e de infrações da Constituição e das leis 

revela o papel político da Assembleia Provincial: além de responsável por avaliar e aprovar os 

diplomas dos deputados dando-lhes posse no cargo, ela também deveria zelar pela guarda da 

Constituição e das leis na província311. A Assembleia, por meio da referida Comissão, tinha  

poder para legislar sobre questões relacionadas à justiça, a exemplo de dois ofícios que a ela 

foram destinados pelo Secretário do Governo, Herculano Ferreira Pena. O primeiro deles, 

registrado em ata na sessão do dia 22 de fevereiro de 1836, dizia respeito a uma representação 

de Silvestre Melena pedindo providências a respeito de seu processo de liberdade312. O 

segundo ofício, datado de 16 de março de 1836, trazia a representação de Felícia Monteiro, de 

nação Conga, queixando-se de estar privada de sua liberdade que lhe fora conferida por seu 

senhor e dos procedimentos realizados contra ela no Juízo de Paz de Antônio Dias313. Os dois 

citados ofícios, apesar de não ter sido possível conhecer o posicionamento da Comissão sobre 

a matéria, nos permitem inferir que havia certa percepção de que a Assembleia Provincial 

poderia garantir que a “justiça” fosse feita.  

Se não podia assegurar a justiça, a Assembleia tinha, contudo, competência (até 

1840) para legislar sobre os responsáveis pela sua aplicação. É o que nos mostra o artigo 11, 

parágrafo 7º do Ato Adicional, que determinou que elas poderiam decretar a suspensão ou a 

demissão do magistrado contra quem houvesse queixa de responsabilidade, sendo que ele 

deveria ser ouvido e a ele deveria ser ofertado direito a defesa. A primeira legislatura da 

                                                           
311 A título de comparação: na Assembleia provincial de São Paulo, a Comissão foi denominada “Constituição e 

Justiça”. A Assembleia fluminense, por sua vez, a nomeou “Comissão de Leis”.  
312 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 17. 17ª sessão do dia 22 de fevereiro de 1836, p. 186. Não 

encontramos o parecer da Comissão sobre essa matéria. Foram eleitos para a Comissão de Poderes e Infração 

da Constituição e das Leis, em 1836, os deputados Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, José Joaquim 

Fernandes Torres e Domiciano Leite Ribeiro. Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 17. 1ª sessão de 3 de 

fevereiro de 1836, p. 6. Todos eles, ao tempo da instalação da Assembleia, estavam exercendo funções 

relacionadas ao campo da justiça. Cerqueira Leite era Juiz Municipal, Fernandes Torres Juiz de Direito e Leite 

Ribeiro, advogado. Tal constatação reforça o argumento de que a escolha dos membros para as Comissões da 

Assembleia se fazia a partir das carreiras dos deputados.   
313 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 17. 36ª sessão de 17 de março de 1836, p. 443. Sobre essa matéria a 

Comissão ofereceu o “Parecer nº 190”. Consultando o livro de pareceres consta “parecer não apareceu”. 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-016- Pareceres de Comissões (1ª legislatura). p. 315. Em 1838, o 

periódico O Universal reproduziu a ata da sessão da Assembleia de 10 de fevereiro desse mesmo ano. Nela 

constava que a Comissão de Poderes, responsável por dar seu parecer sobre o requerimento de Felícia Conga, 

em que ela pedia “providências para ser conservada a sua liberdade e aliviada do depósito da cadeia em que se 

acha”, entendeu que não havia nada a resolver-se a esse respeito. (O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 23, 17 

fev. 1838, p. 3. Não sabemos se Felícia enviou outro requerimento à Assembleia na esperança de obter um 

parecer favorável ou se se tratava daquele enviado à Casa, quase dois anos antes. Em 1838, primeiro ano da 

segunda legislatura, eram membros da referida Comissão: Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, José Joaquim 

Fernandes Torres e Bernardino José de Queiroga. (O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 14,17 fev. 1838, p. 1. 

Queiroga era advogado. Sobre as ações de liberdade ver, entre outros, GONÇALVES, Andrea Lisly. As 

margens da liberdade. Estudo sobre a prática de alforrias em Minas colonial e provincial. Fino Traço: Belo 

Horizonte, 2011. 
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Assembleia, cuja maioria era composta por deputados liberais, defensores da Reforma da 

Constituição, aprovou várias leis nesse sentido. É o caso, por exemplo, dos projetos que 

regularam a maneira de serem nomeados, removidos, suspensos e admitidos os empregados 

provinciais (Lei nº3 de 9 de março de 1835), da Lei que impediu os Juízes de Direito de 

assumir a presidência do júri (Lei nº41 de 16 de março de 1836), e da Lei nº72 de 8 de abril 

1837 que criou substitutos dos Juízes de Direito das Comarcas e do cível e estabeleceu 

providências acerca dos ordenados e exercício destes empregados314.  

A competência da Assembleia para legislar sobre questões relacionadas ao 

universo da justiça gerou discussão na Casa, principalmente nas duas primeiras legislaturas. 

As críticas e as defesas que esse tema suscitou mostram como foi difícil estabelecer os limites 

do poder de uma instituição recém-criada. A questão não se restringia apenas à influência 

sobre a magistratura, mas, sobretudo, dizia respeito ao controle de cargos públicos. Não era, 

assim, um assunto sem importância, corriqueiro. Era, ao contrário, basilar, pois deixava a 

cargo da província a capacidade de influenciar aqueles que praticavam a justiça.  

O periódico O Universal de 18 de fevereiro de 1836 reproduziu o debate travado 

por alguns deputados mineiros envolvendo o Juiz de Direito da Comarca do Jequitinhonha.  

Teófilo Otoni, amparado no argumento de que à Assembleia cabia “velar” pela guarda das leis 

e da Constituição, disse constar que o dito juiz “tem cometido alguns abusos e prevaricações 

sem que, contudo, tenha sido pronunciado”. Segundo Otoni, constava-lhe a informação de que 

na Secretaria da presidência existiam documentos a respeito dos atos do magistrado, porém 

como seu pedido de informações ao Governo não havia tido retorno, resolveu mandar um 

requerimento solicitando esclarecimentos. O requerimento foi aprovado e posto em 

discussão315. 

O deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos pediu a palavra e disse que não ia se 

opor ao requerimento, mas que gostaria apenas de fazer uma observação. Segundo ele, uma 

questão vital era saber como a Assembleia ia se haver com os julgamentos dos magistrados, 

“isto é, se os membros da Assembleia que podem ser os acusadores dos Juízes de Direito 

também devem e podem ser os seus julgadores, ou Juízes”. Para Vasconcelos, isso não lhe 

parecia “muito conforme porque neste caso vinham os legisladores a reunir dois caracteres, 

como sejam de acusadores e julgadores”, acrescentando que, “conquanto não fosse entusiasta 

da Magistratura, nem de nenhum poder solidário do Estado” e desejasse que eles trabalhassem 

dentro da órbita de suas atribuições, “por nenhum princípio queria que a Assembleia 

                                                           
314 Todas essas Leis estão disponíveis no APM, fundo das Leis Mineiras. 
315 SESSÃO dia 17 de fevereiro de 1836. O Universal, Ouro Preto, edição 23, 18 fev. 1836, p.2. 
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Provincial evapore dentro de si o Poder Judiciário (...)”316. Vasconcelos, dirigindo-se a Otoni, 

o interpelou para que, caso ele julgasse que suas palavras mereciam alguma ponderação, 

retirasse o requerimento, reservando-o para ocasião mais oportuna, “não porque o não 

considerasse objeto urgente, mas para evitar que o público observando que os membros da 

Assembleia são acusadores e juízes os tachassem de injustos”317.  

Teófilo Otoni não aceitou a sugestão de Vasconcelos e, a seu favor, citou o Ato 

Adicional que resguardava à Assembleia a competência para legislar sobre a matéria. 

Afirmou, ainda, que não estava acusando o magistrado sobre quem só tinha “ouvido 

clamores”. Era justamente para se ter certeza das acusações que ele solicitava informações ao 

Governo, “porque a ser verdadeiro seu procedimento, enquanto não houver lei que marque o 

modo do julgamento pediria que se recomendasse ao Governo que possa cortar esse abuso 

dentro da órbita de suas atribuições e poderes (...)”. Vasconcelos solicitou, assim, o adiamento 

do requerimento “por não estar ainda marcada a forma pela qual os Magistrados devem ser 

julgados”318. A discussão do requerimento, contudo, continuou revelando o empenho de 

alguns deputados em defender a legitimidade da Assembleia para deliberar sobre o assunto. 

José Alcebíades Carneiro sugeriu que a Assembleia discutisse a lei, quando ela 

estivesse pronta, e não o requerimento. Sendo assim, não via sentido no adiamento do 

requerimento. Manoel Júlio de Miranda, por sua vez, julgou-o muito simples e, por isso, 

propunha que ele fosse aprovado. Considerando as ideias apresentadas por Vasconcelos como 

“muito judiciosas”, Miranda propôs que elas fossem aproveitadas na ocasião da discussão do 

projeto. Joaquim Antão Fernandes Leão alegou, por outro lado, que, “embora pareça simples, 

contudo não é porque envolve uma decisão da Assembleia a respeito do modo de proceder 

que ela quer observar para com os Juízes de Direito”, por isso votava pelo adiamento do 

requerimento. Contando com uma Câmara majoritariamente defensora da autonomia da 

Assembleia, Otoni não encontrou muitas dificuldades para aprovar seu requerimento319. É 

relevante lembrar que os Juízes de Direito, diferentemente dos Juízes de Paz, faziam parte da 

magistratura nomeada pelo Poder Central.  

A questão dos magistrados era das mais espinhosas. Não apenas porque dizia 

respeito ao âmbito do judiciário, mas também porque colocava em pauta a discussão sobre a 

quem competia legislar sobre eles: ao Governo Geral ou ao provincial. Nas duas primeiras 

legislaturas da Assembleia, verificou-se a defesa categórica de que caberia a ela essa 
                                                           
316 Ibidem, p.2. 
317 Ibidem, p.2. 
318 SESSÃO dia 17 de fevereiro de 1836. O Universal, Ouro Preto, edição 23, 18 fev. 1836, p.3. 
319 Ibidem, p.3. 
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competência. Como veremos no terceiro capítulo, em 1838, no início da segunda legislatura, 

essa discussão retornou a partir de outro projeto, novamente de Teófilo Otoni, acerca dos 

vencimentos dos promotores públicos. Novamente o Ato Adicional estaria na base dos 

argumentos para defender a constitucionalidade do projeto. Projetos como esses colocam o 

autor da folha a Sentinela do Serro como um dos maiores defensores da consolidação de um 

poder provincial autônomo.  

A interpretação do Ato Adicional, em 1840, Lei nº105 de 12 de maio, incidiu 

exatamente nesse ponto, retirando da alçada da Assembleia o poder de decidir sobre a 

demissão ou suspensão dos magistrados. A reforma judiciária, lei de 3 de dezembro de 1841, 

reforçou ainda mais tal determinação, centralizando a justiça nas mãos do Ministério. A 

discussão que o requerimento de Otoni desencadeou na tribuna revelou que uma das maiores 

preocupações dos deputados no começo dos trabalhos legislativos foi em definir os espaços de 

atuação do poder provincial, bem como a organização e o bom funcionamento da Assembleia.   

Segundo Andréa Slemian, a questão da administração da justiça precisa ser lida 

sob a luz da ideia de uma chave de heranças institucionais, de heranças jurídicas ibéricas. Para 

ela, “seria na separação entre as esferas da administração e da justiça que a agenda liberal 

encontraria um dos maiores impasses para sua realização, diante da manutenção de uma 

pluralidade de micro poderes herdados da cultura jurisdicional”320. A Lei de Organização 

Municipal de Outubro de 1828 retirou das Câmaras Municipais as atribuições de justiça, 

expressa na atividade do Juiz Ordinário, por exemplo, separando-as das funções 

administrativas. As Assembleias Legislativas, contudo, exerceriam essa competência, pelo 

menos até 1840. A Comissão de Poderes e infração da Constituição e das Leis, além de ser 

responsável pela averiguação dos diplomas dos deputados, exercia um papel político 

relevante. Era, sem dúvida, uma das Comissões mais importantes da Assembleia.  

O Regimento Interno da Assembleia foi um dos projetos mais importantes 

propostos em 1835. Foi a partir dele que a instituição foi organizada, o que garantiu o seu 

funcionamento. Ao definir as bases em que os trabalhos deveriam se pautar, o Regimento 

ofereceu à Casa as normas legislativas e a forma como os deputados exerceriam sua função - 

seus discursos não poderiam ser escritos e eles deveriam falar em pé, e no máximo, duas 

vezes, exceto os autores dos projetos que poderiam falar o quanto fosse preciso. Elaborado o 

Regimento, os deputados rapidamente começaram a propor os projetos que eles julgavam de 

suma relevância. Nesse critério, sem dúvida, a construção de estradas despontou como 

                                                           
320 SLEMIAN, Andréa. Sob o império das leis: Constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-

1834). 2006. 338f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
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prioridade, sendo esse o tema do terceiro projeto mandado à Mesa em 1835, de autoria de 

Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

 

 

2.6 Definindo os “negócios mais interessantes da província”: a construção de estradas 

 

 

A construção de estradas, caminhos e pontes transitáveis também era atribuição da 

Assembleia, assegurada pelo parágrafo 8 do artigo 10 do Ato Adicional. Bernardo Pereira de 

Vasconcelos foi o autor do primeiro projeto sobre estradas proposto na Assembleia 

Provincial. Para facilitar “uma rápida e constante comunicação” entre a capital, as cidades e 

as vilas, favorecendo o comércio interno e externo entre elas era necessário, segundo 

Vasconcelos, a construção de boas estradas de carro321. Ao mandar o projeto à Mesa, 

Vasconcelos solicitou que ele fosse encaminhado à Comissão de Obras Públicas, para a qual 

foram eleitos ele próprio e o deputado Domingos Teodoro de Azevedo e Paiva322, agricultor 

residente em Lavras (Carrancas). 

O projeto descreveu minuciosamente como deveriam ser construídas as quatro 

estradas principais, bem como as laterais e as pontes, quantas fossem necessárias, para 

facilitar a comunicação entre a capital e as suas cidades e vilas. Elas deveriam ser construídas 

para carros devendo-se priorizar as pequenas pedras quebradas, ao invés das calçadas, 

segundo “a forma mais adotada nos Países cultos”. A versão final do projeto, publicada no 

Livro das Leis Mineiras como Lei nº 18 de 1 de Abril de 1835, além dessas quatro estradas, 

acrescentou outras, expressas no artigo terceiro, “também serão construídas quatro estradas 

que partindo dos pontos mais apropriados ao sul da capital da província se dirigirão à raia da 

do Rio de Janeiro para facilitarem a comunicação com a capital do Império”323. Em todas 

essas estradas seriam estabelecidas barreiras para a cobrança de taxas itinerárias, a quem 

todos, excetuando-se os peões, aqueles que andam a pé, deveriam pagar. O produto desse 

imposto seria empregado nas suas construções e reparos.  

O terceiro parágrafo do artigo 56 da referida Lei determinou que ao Inspetor 

Geral, aquele responsável pela fiscalização das estradas, cabia mandar levantar uma carta 

geográfica e topográfica da província, “nomeando um geógrafo com autoridade do Presidente 

                                                           
321 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-003. Projetos (1ª legislatura). Projeto 2, p. 35-41. 
322 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-001. Atas (1ª legislatura). Sessão do dia 6 de fevereiro de 1835. 
323 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº 18 de 1 de abril de 1835, p. 76. 
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de província e ministrando-lhe os instrumentos e quanto preciso for para as observações 

astronômicas e operações geodésicas”324. No projeto de Vasconcelos estava previsto que o 

engenheiro contratado para a construção das estradas e do mapa, bem como o Inspetor Geral, 

poderiam ser demitidos pela Assembleia e pelo Presidente de província. Muito 

provavelmente, Vasconcelos desejava manter esses funcionários sob vigilância constante do 

poder provincial, visto ter sido atribuído a um engenheiro, Reinaldo Bilstein, a liderança da 

sedição que ocorreu na província em 1833, sobre a qual falaremos adiante.  

A construção das estradas e da carta geográfica foi atribuída a Henrique Halfeld, 

contratado pela Assembleia em 1836. Segundo Maria do Carmo Gomes325, a Lei nº18 foi a 

primeira política pública voltada diretamente para a questão territorial e para a representação 

cartográfica de Minas Gerais. A carta geográfica da província, a que se refere a lei, somente 

foi concluída em 1855, sendo que sua elaboração foi dividida entre o engenheiro Frederico 

Wagner e o Alferes João José da Silva Teodoro326. A proposta de construção do mapa da 

província demonstra uma apropriação política do território, evidenciando o empenho dos 

deputados em dar visibilidade e transparência à administração do espaço.  

A carta geográfica é, ainda, de acordo com Maria do Carmo Gomes, um 

instrumento prático da ação do Estado – de controle e delimitação do espaço -, além de 

simbolizar a construção do “corpo pátria”, uma força emblemática como o hino e a 

bandeira327. Iniciativas como essa, e aquela apresentada no primeiro capítulo, proposta por 

Teófilo Otoni para conceder um prêmio ao historiador da província de Minas Gerais que 

escrevesse sua história desde os primórdios até 1834, sugerem que, para alguns deputados, o 

exercício político parecia estar atrelado à definição não apenas do espaço de poder da 

Assembleia, mas da própria província. Eles pareciam, assim, se empenhar na construção de 

uma identidade regional mineira, por meio da elaboração de um mapa e de uma memória de 

Minas Gerais.  

Em 1835, foram aprovados pela Assembleia dois projetos sobre estradas. O 

primeiro foi o de Vasconcelos sobre o qual acabamos de falar. O outro foi mandado à Mesa 

por Antônio Alves da Silva, negociante, residente em Pitangui. Publicado como Lei nº25 de 2 

de abril de 1835, o projeto autorizou o Governo a contratar uma ou mais companhias para a 

                                                           
324 Ibidem, p. 85. 
325 GOMES, Maria do Carmo Andrade Gomes. Representações cartográficas na província: em busca da imagem-

síntese. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (Orgs.) A província de 

Minas/História de Minas Gerais. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p.113-134. 
326 Sobre a elaboração do referido mapa, ver: HALFELD, H.G.F; TSCHUDI, J.J. A província brasileira de 

Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro (Coleção Mineiriana), 1998. 176p. 
327 GOMES (2013, p.117). 
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construção de uma estrada com início no Paraibuna, “onde vem ou possa vir a ter a que se 

dirige da Corte do Rio de Janeiro à Barbacena”, passando por Queluz, Ouro Preto, Mariana, 

Itabira e a vila do Príncipe, terminando em Diamantina, com laterais nos pontos mais 

apropriados para São João Del-Rei e Sabará328. Barbacena e São João Del-Rei eram os 

principais polos comerciais da província de Minas. A primeira concentrava boa parte das 

exportações de algodão, e São João escoava a maior parte das exportações de subsistência 

mineira. Parece que os deputados mineiros queriam encontrar aquela “chave encantada que 

abriria os tesouros da província”, mencionada por Limpo de Abreu em seu relatório. 

Privilegiando as cidades e vilas circunscritas às comarcas do Ouro Preto, Paraibuna, Serro, 

Rio das Velhas e Rio das Mortes, a construção de estradas revelou a relação entre comércio e 

política, uma vez que tais regiões eram importantes produtoras de gêneros de primeira 

necessidade para o mercado interno e externo329. 

No século XVIII, a abertura de caminhos e picadas era visto pela Coroa 

portuguesa como uma medida temerária, visto que poderia levar ao descaminho do ouro. 

Quando a Corte se instalou no centro-sul, em 1808, essa percepção se alterou, uma vez que os 

caminhos passaram a ser entendidos como necessários ao seu abastecimento. Destaca-se, 

nesse sentido, a importância das tropas que abrindo espaço na imensidão das gerais abasteceu 

regiões distantes e estabeleceu o comércio entre Minas Gerais e a província do Rio de Janeiro. 

Quando, a partir de 1835, as Assembleias Provinciais assumiram a responsabilidade de gerir o 

espaço da província com boas estradas, a importância delas era inquestionável não apenas 

para o comércio, mas também para a subsistência. A Assembleia mineira se dedicou para 

dotar a província de uma necessária malha viária. Contudo, por mais que os deputados se 

dissessem representantes de Minas Gerais, os recursos destinados às regiões foram desiguais.  

Lidiany Barbosa e Marcelo Godoy, partindo da análise dos Processos de 

Construção de Estradas e Pontes, gerados no âmbito da Secretaria de Obras Públicas, 

traçaram um quadro geral das obras realizadas na infraestrutura de transportes tradicionais 

                                                           
328 Em 1836, a Lei Mineira n.49, autorizou o Governo a dispender “com a abertura e melhoramentos (desde já) 

dos atalhos da estrada de Barbacena para o Rio de Janeiro, mandados fazer no ano passado” e também com a 

abertura e melhoramentos da estrada desta cidade para a Vila de Queluz, 200$000. ARQUIVO PÚBLICO 

MINEIRO. LM. Lei n.49 de 8 de abril, p. 2. 
329 Segundo Miriam Dolhnikoff, a construção de estradas também foi uma rubrica importante nos orçamentos 

das Assembleias provinciais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Para a primeira elas eram 

importantes para viabilizar a expansão da cafeicultura, para a segunda elas eram necessárias para a circulação 

de tropas e gados e para a última, as estradas eram fundamentais para agilizar o escoamento de algodão e 

açúcar. DOLHNIKOFF (2008, p.172). 
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pelo Governo Provincial de Minas Gerais, entre 1840 e 1889330. Os autores destacaram a 

elevada concentração espacial das intervenções viárias provinciais em três regiões do centro-

sul da província. A Mineradora Central Oeste (pelo peso da polarização e expressão política), 

a Sudeste (pela importância da economia de mercado interno e externo) e a Mata (pela 

dinâmica econômica agroexportadora)331. A concentração dos recursos públicos nas regiões 

citadas, regiões economicamente dinâmicas, deixa claro o caráter desigual da ação política. 

Apesar da análise dos autores iniciar em 1840, suas conclusões também se 

aplicam aos primeiros anos de funcionamento da Assembleia Provincial. Nas duas primeiras 

legislaturas verificou-se que grande parte dos projetos propostos sobre estradas privilegiaram 

regiões economicamente dinâmicas e de onde, inclusive, era proveniente a representação 

provincial. Apesar de sugerirem que os setores econômicos fossem representados, dentro das 

Assembleias, ricos comerciantes tiveram de lidar com uma miríade de assuntos: desde a 

mediação de conflitos até a criação de vilas. Além disso, não se pode tratar o espaço de Minas 

Gerais de forma homogênea, pois existe uma diversidade regional, produtiva e de relações de 

trabalho. Em todo caso, os projetos aprovados entre 1835 e 1839 apontam que o investimento 

em infraestrutura privilegiou, de fato, regiões economicamente dinâmicas. O favorecimento 

de algumas localidades gerou discussão entre os deputados mineiros, como veremos a seguir.   

Em 1837, a Assembleia, por meio da aprovação da Lei nº81 de 13 de abril, 

aprovou o contrato feito pelo governo com o engenheiro Fernando Halfeld, em 13 de maio de 

1836, para a construção da estrada do Paraibuna, aquela mencionada anteriormente, que se 

dirigia da Corte até Barbacena, considerada por muitos deputados o maior empreendimento 

provincial. Quando, em 1838, o deputado Francisco de Paula Santos propôs um projeto para 

flexibilizar a Lei nº 78 de 1837, que autorizou o governo a contrair um empréstimo para a 

feitura da referida estrada, Marinho levantou-se e enfaticamente disse que não concordava 

com a flexibilização da lei, e tampouco com o empréstimo, alegando ironicamente que Paula 

                                                           
330 BARBOSA, Lidiany Silva; GODOY, Marcelo Magalhães. Transportes, região e desenvolvimento econômico. 

Varia História. Belo Horizonte, v. 30, n. 53, p. 461-486, 2014. 
331 De acordo com Marcelo Godoy, a região mineradora central oeste compreende os municípios de Ouro Preto, 

Queluz e parte dos municípios de Sabará, Vila do Príncipe, Caeté e Mariana. A região sudeste, por sua vez, 

corresponde aos municípios de Baependi, São João Del-Rei e partes do município de Barbacena. Já a região da 

Mata é composta pelos municípios de Barbacena, Rio Pomba e Mariana. É relevante lembrar que, em 1835, a 

província de Minas Gerais tinha 16 municípios, eram eles: Baependi, Barbacena, Caeté, Campanha, Jacuí, 

Mariana, Minas Novas, Ouro Preto, Paracatu, Pitangui, Queluz, Sabará, São João Del Rei, São José Del Rei, 

Tamanduá e Vila do Príncipe. Ver: GODOY, Marcelo Magalhães. Intrépidos viajantes e a construção do 

espaço: uma proposta de regionalização para as Minas Gerais do século XIX. Texto para discussão nº. 109. 

Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1996. Em 1836, a Assembleia criou mais dois 

municípios, Uberaba e Januária. Já em 1839, foram criados seis: Bonfim, Caldas, Formiga, Oliveira, Presídio e 

Santa Bárbara. Novos municípios seriam criados nos anos seguintes. 
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Santos “tem mais razão para saber destas matérias porque é negociante e capitalista”. Era a 

primeira discussão do projeto, aquela que definia sua utilidade. Marinho ainda acrescentou  

 

a Assembleia Legislativa Provincial é a Assembleia da Província de Minas 

ou do município de Barbacena?! Toda a província de Minas precisa de 

estradas e navegação de rios e algumas estradas estão muito precisadas até 

de reparos, e não convirá que se aplique alguns dinheiros desse empréstimo 

para tais reparos? Nada, tudo deve ir pra Barbacena (...) não conviria 

consignar alguma coisa para se abrir uma picada que comunique o vasto 

município de Minas Novas com o litoral, talvez alguém julgue que isso não 

interessa, tão desgraçados são os meus patrícios sertanejos! (...) mas bem 

parece que não se quer a instrução nem a prosperidade do Sertão (...)332. 

 

Marinho comunicou à Assembleia a existência de boatos de que Barbacena era 

seu “filho predileto”. Lembrou, ainda, aos deputados presentes, que era do sul da província 

que vinham a maior parte dos impostos e grande exportação de tabaco, queijos toucinhos etc., 

convinha, assim, “aplicar-se algum dinheiro para o reparo dessas estradas”333. O que nos 

interessa especificamente no discurso de Marinho e nas falas dos demais deputados que a ela 

intercederam é a acusação de favoritismo imputada à Assembleia no que diz respeito à estrada 

do Paraibuna. A recusa de Marinho ao projeto de Paula Santos tinha, ainda, outro propósito, 

qual seja, negar ao Presidente de província, Miranda Ribeiro, a autorização para o 

empréstimo, uma vez que nele Marinho dizia não confiar. O favorecimento do município de 

Barbacena era um problema para Marinho na mesma medida em que era problemático 

autorizar a flexibilização da lei. As afinidades políticas podiam, assim, emperrar a 

administração da província.   

Pedro Dias de Carvalho, apesar de anunciar que também desconfiava do Governo 

discordou da afirmação de Marinho, que dizia ser Barbacena o município predileto da 

Assembleia. Para ele, havia de se começar as obras por algum lugar, não havendo recursos 

para as fazer em todos os municípios, o acaso determinou que elas se principiassem por 

Barbacena. Defendeu Carvalho, “não se culpe a Assembleia de parcial. Se havia de começar 

por um lado melhor começar daquele que une a capital da província a capital do Império por 

ser o mais frequentado”334. Sobre a acusação de Marinho acerca do abandono dos sertanejos 

pela Assembleia, Carvalho alegou a falta de população que havia no lugar, “o que faz com 

que o comércio não concorra para esse ponto”. O deputado Carvalho votou pelo adiamento do 

                                                           
332 16ª SESSÃO em 21 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 42, 14 mar.1838. p. 2. 
333 16ª SESSÃO em 21 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 42, 14 mar. 1838, p. 3. 
334 Ibidem, p. 2. 
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projeto até a lei do orçamento, mas defendeu a necessidade do empréstimo dizendo que foi 

favorável a ele em 1837. Nesse ponto, não havia unanimidade entre aqueles que pertenciam 

ao mesmo grupo político, como era o caso de Marinho e Pedro Dias de Carvalho. 

O autor do projeto, Paula Santos, em sua defesa, alegou que a dívida pública era 

um meio de prosperidade, a “Suécia e a Toscana que sendo dois países da Europa que nada 

devem, não gozam da prosperidade de outros que devem (...)”, acrescentando que “uma 

dívida pública moderada liga a fortuna pública à sorte da fortuna particular e põe a 

prosperidade particular em dependência da prosperidade pública (...)”335. Em relação à 

acusação de abandono do sertão feita por Marinho, Paula Santos alegou que  

 

sentia que a Assembleia não houvesse de aplicar dinheiros para a abertura de 

uma estrada do sertão de Minas Novas que se comunicasse com o litoral, 

mas se não há da nossa província para a capital do Império, como grande 

mercado, como se há de distrair dinheiro para todas as estradas quando o não 

temos?336.  

 

Concluindo, por fim, “que a Assembleia não faz de uns municípios filhos e de 

outros enteados, mas não tendo recursos é incontestável que a do Paraibuna tem que ser 

atendida com preferência”. Votou-se, portanto, pela aprovação do projeto. Paula Santos e 

Pedro Dias, que pertenciam a grupos distintos no interior da Assembleia, concordavam sobre 

a necessidade da estrada do Paraibuna. Discussões como essas deixam claro como os 

alinhamentos poderiam ser circunstanciais. Em torno do comércio, os interesses se reuniam.   

Bernardo Jacinto da Veiga337, depois de ponderar que, do ponto de vista da 

economia política, a questão já havia sido elucidada, afirmou que o Governo estava sendo 

injustamente agredido, votando pelo adiamento do projeto. O deputado Alcebíades também 

votou pelo adiamento, mas por outras razões: desejava que o projeto morresse o quanto antes 

porque não queria que a Assembleia desse provas de confiança ao Governo. Como 

                                                           
335 Ibidem,  p. 1. 
336 Ibidem,  p. 2. 
337 Bernardo Jacinto da Veiga, eleito para as duas legislaturas da Assembleia mineira, pertencia a uma das 

famílias mais influentes em Campanha, cidade localizada no extremo sul da província, situada na comarca do 

Sapucaí, região fronteiriça com a província de São Paulo. Segundo Carlos de Oliveira (2014), em 1836, 

Campanha ocupava a sexta colocação dentre as localidades mineiras voltadas para a economia açucareira, com 

mais de 80 engenhos. Bernardo Jacinto da Veiga nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1802, mas logo 

se estabeleceu em Campanha. Era dono de uma casa de comércio e fundou o primeiro periódico da vila, o 

Opinião Campanhense (1832-1837). Foi presidente da província de Minas Gerais por duas vezes, de março de 

1838 a agosto de 1840, período em que recebeu duras críticas de certos deputados oposicionistas reunidos na 

Assembleia, que o acusavam de “marchar no regresso”, e de outubro de 1842 a março de 1843, tendo se 

destacado no desbaratamento do movimento liberal de 1842. Sobre a família Veiga ver: OLIVEIRA (2014, p. 

46). 
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comentamos, a questão extrapolava a estrada do Paraibuna e dizia respeito, sobretudo, ao 

conflito existente entre o legislativo e a autoridade executiva da província. Quando a 

Assembleia autorizou o Governo a contrair o empréstimo, alegou Alcebíades, a circunstância 

era outra, pois o Presidente Costa Pinto marchava com a maioria da Assembleia. No meio da 

discussão sobre o projeto, o secretário comunicou o recebimento de um ofício do secretário do 

Governo e a sessão tornou-se secreta pelo “bem da província” e as galerias foram 

evacuadas338. 

João Antunes Corrêa, procurando livrar a Assembleia da acusação de favoritismo, 

citou os projetos de exploração do Rios Araçuaí e Paracatu, acrescentando, ainda, a mudança 

da Vila de Januária “para um lugar mais sadio”. Votou pelo adiamento do projeto. Teófilo 

Otoni, depois de acusar Paula Santos de “órgão do Governo”, também votou pelo adiamento 

do projeto, mas antes reiterou a necessidade de se realizar a “grande obra que a Assembleia 

tinha em mãos”, a estrada do Paraibuna. O projeto foi adiado, mas, antes de sê-lo, o deputado 

Carvalho afirmou o papel da Assembleia de fiscalizar e censurar o Governo, mas não o 

impedir de administrar a província.  

A discussão gerada pelo projeto proposto por Francisco de Paula Santos, visando 

flexibilizar o empréstimo que o Governo estava autorizado a contrair para a construção da 

estrada, sugere algumas questões. Em primeiro lugar, parece indicar que havia favoritismo na 

ação dos deputados e o privilégio direcionado para algumas regiões específicas da província 

era ditado pelo comércio. Então, é preciso relativizar os discursos daqueles deputados que 

elegeram o melhoramento e o desenvolvimento “da província”, uma vez que suas ações 

práticas diziam respeitos a partes dela. Em segundo lugar, a harmonia apontada por Carvalho, 

em 1835, entre o legislativo e o executivo, fonte de prosperidade da província, em 1838, 

cedeu lugar a animosidade e ao conflito. As identidades políticas iam se delineando entre a 

oposição e os governistas.   

Em resumo, nota-se duas questões importantes para os deputados mineiros. A 

primeira delas dizia respeito a definição das fronteiras da província, como mostra a proposta 

de elaboração do mapa cartográfico previsto no projeto de construção de estradas. 

Internamente, por outro lado, era preciso dotar tais fronteiras de caminhos que favorecessem, 

sobretudo, o comércio, integrando as regiões distantes e ligando-as à Corte. Ampliar a rede 

viária significava, ainda, expandir a rede tributária. Tanto o empreendimento cartográfico 

                                                           
338 16ª SESSÃO em 21 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 42, 14 mar.1838, p. 3. 
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quanto a construção e manutenção de estradas e obras públicas só foram possíveis em razão 

da atribuição fiscal e orçamentária exercidas pelas Assembleias.  

 

 

2.7 A atribuição tributária e orçamentária da Assembleia e a autonomia para gerir os 

negócios internos da província 

 

 

O Ato Adicional havia dado às Assembleias Provinciais, além do poder 

legislativo, atribuições fiscais importantes. O deputado Pedro Dias de Carvalho afirmou, na 

ocasião da discussão do projeto de lei nº78, apresentado acima, que ele não era contrário aos 

empréstimos, mas julgava que o mais adequado naquele momento era melhorar a arrecadação 

das rendas e do cofre provincial para que se tivesse certeza que os emprestadores seriam 

pagos. Naquela ocasião, Carvalho defendeu as vantagens do empréstimo, opinião distinta de 

Marinho para quem esse tipo de transação causa a “ruína das nações”, citando o caso dos 

Estado Unidos, onde para ele, as estradas haviam sido melhoradas em função dos 

empréstimos contraídos. 

Ao defender o adiamento do projeto, não por ser contrário ao empréstimo, como 

dito, mas por achar que era necessário melhorar a arrecadação interna, Carvalho apontou o 

que para ele era um outro problema. Afirmou que a Constituição reformada não tinha 

estabilidade, que alguns colocavam em dúvida o Ato Adicional, dizendo que ele poderia ser 

revogado por uma lei ordinária. O resultado disso seria, para Carvalho, a falta de interesse dos 

“capitalistas em adiantar grandes somas a um Governo cuja existência se põe em dúvida”. 

Assim, em primeiro lugar era preciso reforçar as determinações do Ato, garantindo sua 

existência. Disso resultaria todas as outras melhorias.  

O empenho do deputado Carvalho em melhorar e consolidar o crédito do país 

parecia, assim, passar necessariamente pela arrecadação das rendas, sendo uma de suas fontes 

os impostos. Esse empenho já havia sido verificado em seu discurso na abertura dos trabalhos 

legislativos em 1835, quando ele elencou os pontos sobre os quais recairia a ação da 

Assembleia. Um deles previa o esforço dos deputados na revisão dos impostos, em modificá-

los e alterá-los porque essa era a principal fonte de recurso da província, os outros dois 

tocavam na questão da instrução pública, que ocuparia “a mais desvelada atenção da 
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Assembleia Legislativa” e a “humanidade desvalida minorando a sorte daqueles que se 

desgraçam em crimes”.  

Tendo sido a questão tributária apontada como uma das prioridades da 

Assembleia Provincial, leis que regulavam a cobrança de impostos também estiveram entre as 

primeiras a serem aprovadas pela instituição. A Lei Provincial nº12, por exemplo, que 

aprovou as despesas e a receita referentes ao ano financeiro de 1833-1834, registrou a receita 

provincial em 35:99$867 (trinta e cinco contos noventa e nove mil oitocentos e sessenta e sete 

réis). O maior quantitativo dessa cifra foi o imposto cobrado sobre “passagens”, que totalizou 

a quantia de 14:620$989 (quatorze contos seiscentos e vinte mil novecentos e oitenta e nove 

réis). O segundo maior valor indicado foi o imposto sobre o selo das heranças, 4:838$547 

(quatro contos oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta e sete réis).  

A meia sisa foi o terceiro maior imposto arrecadado, 3:514$623 (três contos 

quinhentos e quatorze mil seiscentos e vinte e três réis)339. Os números registrados para os 

dízimos, os impostos sobre as aguardentes, a carne verde, sobre o subsídio literário (para 

pagar professores de primeiras letras)340 também indicaram quantias consideráveis. Nota-se 

que a maior parte da receita provincial provinha da arrecadação dos impostos de passagens, o 

que talvez explique a dedicação dos deputados à construção de estradas e pontes. Os dados 

apontados para a imposição da meia sisa são também relevantes porque demonstram a 

importância da taxação sobre os escravos para a província mineira, questão que será 

explorada no último capítulo desta tese. 

Para Wilma Peres, a fiscalidade é o centro nevrálgico do poder do Estado e do 

poder das instituições estatais, como eram as Assembleias. Segundo a autora, é ela que 

fornece a base material para a elaboração e implementação das leis, a constituição das forças 

policiais, enfim, “a extensão do poder sobre o território e a defesa da soberania”341. A Lei 

                                                           
339 De acordo com Miriam Dolhnikoff, impostos como a dízima sobre os gêneros (café, açúcar etc.), a décima 

urbana, a meia-sisa sobre os escravos ladinos e a décima de heranças e legados, por exemplo, foram criados a 

partir de 1808 e seus rendimentos eram destinados ao governo central. Com o Ato Adicional esses impostos 

foram transferidos para o cofre provincial. (DOLHNIKOFF, 2003, p.450). 
340 Segundo Miriam Dolhnikoff, a principal receita da província de São Paulo eram as taxas cobradas nas 

barreiras instaladas nas principais estradas que ligavam o porto de Santos e o direito de saída cobrado da 

comercialização da cana de açúcar e depois do café. No Rio Grande do Sul, a receita advinha dos tributos 

cobrados da criação do gado e da comercialização da charque e do couro. Já Pernambuco tinha na venda do 

algodão e do açúcar sua principal fonte de arrecadação (DOLHNIKOFF, 2003, p.161). 
341 Sobre o modo de arrecadação dos impostos, questão que extrapola os limites dessa pesquisa, ver: COSTA, 

Wilma Peres. A fiscalidade e seu avesso: centro e províncias na constituição da estrutura fiscal brasileira na 

primeira metade do século XIX. In: CHAVES, Claudia Maria das Graças; SILVEIRA, Marco Antônio (Orgs.). 

Território, Conflito e Identidade. Belo Horizonte: Argumentum, 2007, p. 131. A autora aponta que, com 

exceção das províncias do Rio Grande do Sul e São Paulo, as outras retomaram o sistema de arrematação de 

rendas a particulares, nele permanecendo até o final do período imperial, revelando, com isso, os percalços 

encontrados na construção da ordem pública. 
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Provincial n. 49, sobre a qual falaremos mais detidamente a seguir, estabeleceu a cobrança de 

diversos impostos, além de determinar as despesas da Assembleia. Obviamente havia uma 

diferença entre receita orçada e receita arrecadada, em todo caso, o registro das atividades que 

deveriam ser taxadas revela que os impostos eram uma importante fonte de receita provincial. 

Se a tributação era um recurso financeiro dos mais importantes, para muitos cidadãos ela foi 

considerada injusta, o que os levou a recorrer à Assembleia em busca de “justiça”. Em outros 

termos, muitos pressionaram a Assembleia para que leis fossem revogadas. 

 

 

2.8 “Bárbara, injusta e inexequível”: a Lei mineira n. 49  

 

 

Manoel Dias de Toledo, Presidente da província de Minas Gerais, sancionou no 

dia 13 de abril de 1836, a Lei nº49 aprovada pela Assembleia Provincial. Essa lei, além de 

estabelecer as despesas da Assembleia para o ano financeiro de 1836-1837, determinou a 

criação de alguns impostos. Entre eles destacam-se os seguintes: 5% de todo o açúcar ou 

rapadura e 10% de todos os gêneros de produção; imposto de passagem de diversos rios; 

imposto de 1$600 réis sobre cada rês que se matar ou vender; imposto de 20$000 réis nos 

engenhos movidos por animais em que se fabricar aguardente, e de 40$000 réis, nos engenhos 

movidos por água ou outro motor; imposto de 8$000 réis por cada casa, na cidade, que se 

vender aguardente simples ou beneficiada, e 6$000 réis sendo nas povoações de mais de 40 

fogos, e de 4$000 réis nas povoações menores. O terceiro artigo, no entanto, suprimiu a 

décima dos prédios urbanos e isentou do pagamento do dízimo aqueles fazendeiros cujas 

terras fossem exclusivamente trabalhadas por colonos europeus, índios e chineses. O referido 

artigo também suprimiu o imposto das terças partes dos ofícios da justiça, entre outros. Como 

podemos perceber, a maior parte dos impostos estipulados incidiu sobre os locais de produção 

de aguardente e dos produtos derivados da cana de açúcar, importante fonte de recurso da 

província. A publicação da referida lei causou alarde entre os comerciantes.  

O secretário do Governo, Herculano Ferreira Pena, encaminhou para a secretaria 

da Assembleia Provincial, “visto que o deferimento não cabe nas atribuições do Governo”, 

duas representações questionando alguns pontos da Lei Provincial nº49. A primeira delas, no 

dia 20 de fevereiro de 1837, era uma representação que havia sido enviada ao Governo pela 

Câmara de Itabira em que constava a assinatura de 108 negociantes daquela vila solicitando a 
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suspensão do artigo 2, parágrafo 6 da referida lei342, referente ao imposto de 8$000 réis que 

pagaria cada casa em que se vendesse aguardente simples ou beneficiada, sendo nas cidades 

ou vilas; 6$000 réis sendo nas povoações de mais de 40 fogos. A segunda representação 

encaminhada pelo secretário à Assembleia, no dia 22 de fevereiro de 1837, trazia a mesma 

queixa, mas agora dos habitantes da Vila de Rio Pardo, que também haviam mandado uma 

representação à Câmara Municipal, para que ela se dirigisse ao Governo provincial pedindo a 

abolição do imposto a que faz menção o parágrafo 4 do artigo 2º (imposto de 1$600 réis sobre 

cada rês) e a modificação do que está estabelecido no parágrafo 6º da lei nº49 343, mesma 

reclamação dos comerciantes da Vila de Itabira. 

Na representação enviada para a Câmara de Itabira, os comerciantes acusam que a 

execução da lei “é um terrível flagelo para grande parte dos povos do município por não 

terem como pagar o imposto por ela decretado”. Rogavam, assim, aos vereadores da Câmara, 

a quem cabia a defesa e proteção dos interesses dos concidadãos, que representassem ao 

Governo provincial “para que se faça sustar o cumprimento daquela lei até que se reúna a 

Assembleia Provincial e dê as providências mais adequadas à prosperidade pública sem 

prejuízo dos interesses particulares”344. Os comerciantes de Itabira esperavam, assim, que a 

Assembleia revogasse a lei cuidando, portanto, dos interesses públicos, mas sem onerar 

demais os particulares.  

Sobre a representação dos 108 negociantes de Itabira, o Procurador Fiscal emitiu 

o parecer de que ela deveria ser negada345. Para ele, a representação, cujo objetivo era imputar 

“a lei de bárbara, injusta e inexequível”, não passava de delírios “de homens que não passam 

da superfície à substância das cousas”. Portanto, o pedido deveria ser indeferido por dois 

motivos. Primeiro, porque não cabia ao Governo, poder executivo, revogar uma lei, essa 

função pertencia ao poder legislativo. Em segundo lugar, o requerimento dos comerciantes 

estava cheio de excessos, e “nenhuma lei se presume determinar cousa que não seja direita, 

útil e proveitosa ao povo”. Para o Procurador, tratava-se de uma lei justa e, por isso, a queixa 

dos comerciantes não deveria ser ouvida.  

A repercussão da lei foi tamanha que até o coletor das rendas provinciais, Manoel 

Gomes da Fonseca, em relatório de dezembro de 1836, apresentado ao Governo provincial, 

apontou os obstáculos encontrados pela administração da Fazenda na fiscalização e 

                                                           
342 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 1.1. Correspondências recebidas. Cx 5. Doc.26, s/p, imagem 515 
343 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 1.1. Correspondências recebidas. Cx 5. Doc.35, s/p, imagem 544. 
344 A representação é de outubro de 1836, a Assembleia se instalou em fevereiro de 1837. ARQUIVO PÚBLICO 

MINEIRO. AL 1.1. Correspondências recebidas. Cx 5. Doc.26, s/p, imagem 518. 
345 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 1.1. Correspondências recebidas. Cx 5. Doc.26, s/p, imagem 517. 
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arrecadação das rendas, fazendo algumas considerações sobre a lei346. Para ele, o dízimo do 

açúcar, do café e do algodão deveria sofrer uma diminuição no seu quantitativo e ser alterada 

sua forma de arrecadação, uma vez que podiam ser considerados gêneros de exportação, era 

preciso animar a produção e não colocar entraves a ela, afirmava ele. Citava, ainda, que nas 

províncias marítimas, como Pernambuco, por exemplo, os legisladores provinciais não 

hesitaram em reduzir o dízimo do açúcar para 3%, “como se vê na lei provincial de 

Pernambuco de 8 de junho deste ano”347. O tributo sobre o café, 17%, favorecia o produzido 

no Rio de Janeiro, que era apenas de 10%. Essa situação, para Manoel Gomes, era o mesmo 

que dizer “extinga-se mesmo a cultura do café nesta província”. Sugeria, pois, que se 

reduzisse os dízimos para que esse benefício animasse a cultura. O coletor esperava ainda 

que, reduzindo-se a porcentagem, aumentaria, por conseguinte, sua arrecadação.  

Quando a Assembleia se reuniu em 1837 e determinou as despesas provinciais 

para o ano de 1837-1838, autorizando o Governo da província a arrecadar as imposições nela 

declaradas, a sugestão do coletor das rendas foi incorporada. O parágrafo 1, do artigo 2, da 

Lei nº80 de 13 de abril de 1837348, reduziu o dízimo do açúcar, do tabaco, do café e do 

algodão a 3%. Além disso, também reduziu para $800 réis o imposto sobre cada rês que se 

matasse ou vendesse. Já a súplica dos comerciantes da Vila de Itabira não foi atendida. O 

sexto parágrafo do mesmo artigo definiu que o imposto sobre os engenhos e as casas de 

negócio seriam cobrados da mesma forma como se achava expresso nos parágrafos 5 e 6 do 

artigo 2º da Lei nº49. Assim, a Assembleia reduziu o imposto sobre o produto, os dízimos, 

mas manteve as imposições sobre os engenhos e as lojas. A assinatura de 108 comerciantes, 

um número considerável, não conseguiu pressionar a representação provincial.  

Segundo Marcelo Godoy, Minas Gerais foi durante todo o século XIX e boa parte 

do XX o mais importante espaço canavieiro do Brasil349. Somente para a década de 1830, o 

                                                           
346 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 1.1. Correspondências recebidas. Cx 5. Doc.11, s/p, imagem 438-

447. 
347 Era comum a troca de atos legislativos entre as Assembleias provinciais. Nas correspondências recebidas pela 

Assembleia de Minas está registrada a solicitação de algumas Assembleias (Alagoas, Maranhão, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, 

Bahia, Espírito Santo) para que lhes fossem enviados os atos da Assembleia mineira. A Assembleia de Minas 

também se recusou a aceitar alguns.  Foi o caso, por exemplo, dos atos legislativos da Assembleia Provincial 

do Rio Grande do Sul, muito provavelmente por ter essa província declarado guerra ao Império. Já a 

Assembleia do Mato Grosso informou que não poderia enviar seus atos por falta de tipografia na província. 

Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL1-03. Correspondências recebidas do Governo Imperial e outras 

províncias, 1835-1849.  
348 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº80 de 13 de abril de 1837, p.81. 
349 GODOY, Marcelo. A primazia do mercado interno. A proeminência  do espaço canavieiro de Minas Gerais 

no último século de hegemonia das atividades agroaçucareiras tradicionais no Brasil. Estudos Econômicos. 

São Paulo, v..38, n.4, p.815-848, 2008.  
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autor estimou a existência de 4.150 unidades produtivas com transformação da cana de 

açúcar. A soma de todos os engenhos do litoral nordestino, do Planalto paulista e do norte 

fluminense, regiões produtoras de açúcar para o mercado externo, não alcançava a metade do 

número de engenhos mineiros. Marcelo Godoy estimou, ainda, que mais de 85 mil cativos 

eram empregados, sazonalmente, na fabricação do açúcar, aguardente e rapadura.  

Se consideramos que em Minas a economia canavieira se pautava na 

desconcentração espacial da produção, na diversificada base técnica, na desconcentração da 

força de trabalho, na sazonalidade e em uma produção voltada para o mercado interno, os 

dados são, de fato, como mostrou Marcelo Godoy, surpreendentes. No que diz respeito aos 

números estimados para a força de trabalho empregada na referida produção, eles podem nos 

ajudar a esclarecer os motivos que levaram antigas lideranças, nomeadamente os liberais 

moderados, a aderir ao Regresso Conservador a partir de 1837. É relevante lembrar, ainda, 

que a economia mineira era diversificada, em outras palavras, não estava atrelada apenas à 

produção de açúcar, por exemplo. Por fim, Minas era a província com maior plantel de 

escravos do Brasil. Assim, esses dados nos oferecem elementos para compreendermos a 

atuação de políticos liberais na “campanha” pela revogação da lei antitráfico de 1831. Em 

torno da manutenção da escravidão e do tráfico, estabeleceu-se um consenso. É o que 

veremos no último capítulo.  

Ainda de acordo com Marcelo Godoy, na década de 1840 estimou-se que Minas 

Gerais produziu 33.200 toneladas de açúcar, superando a produção paulista (8.500 toneladas) 

e a pernambucana (27.000 toneladas). Números ainda maiores que as exportações de açúcar 

da Bahia (30 mil toneladas) e do Rio de Janeiro (17 mil toneladas). O estudo do autor 

defendeu, em oposição aos estudos clássicos de Robert Slenes350, por exemplo, a primazia do 

mercado interno e o vigor de uma atividade não-exportadora que também dependia de 

trabalho escravo. Polêmicas à parte, o texto de Godoy deixa claro a importância da produção 

do açúcar, e também da aguardente e da rapadura, para a economia da província mineira. 

Portanto, era dessa atividade que vinha grande parte da receita da província. E, com o Ato 

Adicional, coube às Assembleias Provinciais a tributação e a escolha dos destinos das rendas 

arrecadadas. As Assembleias tinham, portanto, autonomia para elaborar e aprovar os 

orçamentos, diferentemente dos Conselhos Gerais, que os fixavam a partir das informações 

dos Presidentes e que deveriam enviá-lo, segundo Francisco Iglésias, ao Ministério da 

                                                           
350 SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos e diamantes – a economia escravista de Minas 

gerais no século XIX. Campinas: Ifch, UNICAMP, 1985.  
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Fazenda. Esse, por sua vez, o encaminhava à Assembleia Geral, que estabelecia o orçamento 

das províncias. 

É importante destacar que a autonomia tributária, segundo Miriam Dolhnikoff, foi 

plenamente exercida pelas Assembleias, mesmo após a lei de interpretação do Ato. A 

preservação dessa competência nas mãos das províncias interessava, em boa medida, segundo 

a autora, ao Governo Central, porque a autonomia tributária não diz respeito apenas à 

arrecadação, mas também se refere às despesas, desonerando o Tesouro Central. Além disso, 

ao transferir para as províncias os chamados impostos internos, o Governo Central tornava 

mais eficiente sua arrecadação, ampliando a Receita do próprio Estado. Todavia, para Evaldo 

Cabral de Mello351, o Ato Adicional havia esboçado, mais do que implementado, o sistema de 

discriminação de rendas que vigorou nas Regências e no Segundo Reinado. Para ele, o Ato 

incorporava duas limitações fundamentais à competência de taxar que reconhecia às 

províncias. Não dava o direito às Assembleia de legislarem sobre impostos de importação, 

reservado ao Governo Central, e o direito concedido à criação de taxas para atender as 

necessidades locais não podia ferir as imposições gerais.  

Dessa maneira, afirmou Evaldo Cabral, as províncias ficavam necessariamente 

limitadas na sua competência para tributar a exportação352. Mesmo que fosse uma autonomia 

limitada, como apontando pelo autor, a concessão do direito de criação de impostos às 

Assembleias Provinciais representou uma descontinuidade significativa frente aos seus 

antecedentes Conselhos Gerais. Elas podiam organizar suas rendas, investindo o produto de 

sua arrecadação nas atividades que os deputados julgavam prioritárias, a exemplo da 

construção de estradas, sem depender da morosidade da decisão do Centro do Império. Como 

vimos, as obras públicas não foram o único fim para o qual se destinaram as rendas 

provinciais. A primeira legislatura da Assembleia assegurou cifras consideráveis à instrução 

pública.  

Francisco Iglésias já havia chegado à essa conclusão ao estudar várias leis 

orçamentárias da Assembleia Provincial. Para ele, desde o orçamento de 1837-1838, a 

instrução pública constituiu o título com melhor verba. Estranhamente, em seu entender, as 

verbas destinadas às obras públicas foram mais modestas, talvez porque vigorasse o sistema 

de contratos. Antes mesmo de 1837, a Lei nº14, de 28 de março de 1835, a primeira lei 

orçamentária criada pela Assembleia Provincial, que marcou a despesa para o ano financeiro 

de julho de 1835 a junho de 1836, já havia definido uma verba maior para a instrução 

                                                           
351 MELLO (1999) 
352 Ibidem, p. 246-247. 
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(54:719$200) comparado às obras públicas (39:170$000). A Lei nº 49, citada anteriormente, 

definiu que os gastos com a instrução (escolas menores) seriam de 58:249$200 e com 

estradas, pontes, e outras obras públicas apenas 25:000$000353.  

De fato, como apontou Iglésias, apesar da reclamação constante dos deputados em 

relação às péssimas estradas da província, a instrução pública recebeu maiores incentivos, 

pelo menos nos primeiros anos de funcionamento da instituição. Foram, também, destinadas 

verbas para os gastos com a guarda policial, com a magistratura, com a exploração de alguns 

rios, com o Jardim Botânico de Ouro Preto, com a propagação da vacina, com a biblioteca 

pública de Ouro Preto e São João del-Rei etc. Com exceção da quantia destinada à força 

policial (78:000$000), superior àquela da instrução pública, todas as outras tiveram um 

quantitativo inferior à dela.  

Exercendo as atribuições que lhe garantiu a reforma da Constituição, a 

Assembleia assegurava, cada vez mais, sua legitimidade para defender os interesses do poder 

provincial mineiro, fazendo das províncias peças relevantes na engrenagem do Estado 

imperial brasileiro. Estavam, pois, concentradas nas regiões, muitas decisões que antes 

emanavam do Centro do Império. E se esse poder permitiu aos deputados elaborar leis sobre 

instrução pública, construção de obras e estradas e decretação de impostos, como vimos, 

também lhes deu autonomia para, a partir dos projetos propostos, incentivar e garantir uma 

memória, aquela que destacava a característica dos mineiros como briosos e defensores da 

legalidade e da ordem, reforçando, assim, as qualidades que faziam de Minas Gerais, nas 

palavras do visconde de Cairu, em excerto citado no primeiro capítulo, a “província mais 

acreditada na Europa”. Assim, nota-se que, além da organização de um poder intermediário 

no âmbito do Estado, também se intencionava destacar Minas Gerais como parte importante 

da “Grande família brasileira”, parte integrante, vale dizer, e não isolada. O projeto aprovado 

por unanimidade, em 1835, sobre concessão de pensão354 aos guardas envolvidos na Sedição 

de Março de 1833, também pode ser lido nesse sentido. 

 

 

                                                           
353 Contudo, discriminou separadamente a quantia de 20:000$000 para o reparo dos atalhos da estrada geral de 

Barbacena para o Rio de Janeiro, a estrada do Paraibuna, e com a abertura da estrada de Ouro Preto para 

Queluz. Ainda assim, um montante inferior ao da instrução pública. 
354 As pensões decretadas por leis provinciais tornaram-se inconstitucionais depois da Lei Geral de 22 de março 

de 1843 e 27 de fevereiro de 1844. Segundo José Marcelino Pereira de Vasconcelos, uma lei de Sergipe que 

concedia pensão foi revogada. Ver: VASCONCELOS, J.M. Pereira. As Assembleias provinciais ou coleção 

completa das Leis, decretos (...). Rio de Janeiro: Typografia Universal de Laemmert, 1869, 114p. Disponível 

em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/biblioteca> . Acesso em: 02 mar. 2018. 
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2.9 “A sedição de nefanda memória”: a atividade legislativa e as disputas políticas  

 

 

Na sessão do dia 6 de fevereiro de 1838, o deputado Marinho - discursando sobre 

o impacto da Lei nº109, decretada pela Assembleia Geral, sobre o troco do cobre, que fez com 

que uma terrível crise estivesse “sobranceira a província de Minas” – afirmou “que todas as 

pragas que Deus mandou sobre o Egito, caem hoje sobre os desgraçados Mineiros!”355. Uma 

dessas pragas ainda estava por vir e era, para ele, a bancarrota, fruto da referida lei. As outras 

duas já haviam assolado a província. Uma delas foi a peste dos carrapatos356, a outra foi a 

fome357 e a guerra causadas pela Sedição de Março de 1833, a “sedição de nefanda 

memória”358. Sobre essa última, acrescentou Marinho, dirigindo-se ao Presidente da 

Assembleia, Manoel Inácio de Melo e Souza, “ainda outro dia passei por esses lugares de 

triste recordação. Eu vi hasteadas as cruzes que demonstram os sepulcros dos defensores da 

Lei e mesmo desses que empunharam as armas fraticidas contra os sustentadores da 

Constituição e das leis”359. Foram muitas as ocasiões em que o deputado se referiu à Sedição, 

pois “parecia que até a vigésima geração teriam eles que lutar” contra seus males360.  

Em outra ocasião, quando se discutia o parecer da Comissão que havia 

determinado que a Câmara da Vila do Pomba pagasse a Joaquim Luiz Pereira a quantia de 

“cinquenta e tantos mil réis” que ele despendeu com caminheiros e outras despesas na ocasião 

de 22 de março, Marinho propôs uma emenda: que se recomendasse ao Governo satisfazer o 

pedido, pois o objeto dizia respeito “ao Geral da província”, devendo, por esse motivo, ser 

pago pelos cofres provinciais e não municipais. Como era de se esperar, a questão gerou 

debate. Para alguns deputados, como Bernardo Jacinto da Veiga e Fortunato Rafael Arcanjo 

da Fonseca, cabia ao município sanar a despesa, sendo essa opinião respaldada pela lei que 

                                                           
355 SESSÃO do dia 6 de fevereiro de 1838. O Universal, OuroPreto, edição 16, 09 fev.1838. p.1-2. 
356 Em 1830, o periódico O Novo Argos publicou uma notícia, não se sabe se oficial ou oficiosamente, sobre uma 

das tentativas empreendidas para sanar aquele mal. A nota dizia, “a maldita praga dos carrapatos continua a 

assolar o gado deste termo (de Mariana), não é possível achar-se um antídoto a este mal: o cura João Paulo 

Barboza, revestido de sobrepeliz e estola, já exorcizou estes animais danosos; mas os seus exorcismos 

aumentaram o seu número de tal sorte que os povos ficaram arrependidos de terem chamado este padre em que 

não supunham o poder de multiplicar com as suas orações tais insetos (...)”.O NOVO ARGOS. Ouro Preto, n. 

24, 22 abr. 1830. 
357 Uma das estratégias utilizadas pelo marechal José Maria Pinto Peixoto, militar enviado pela Regência para 

colocar fim à sedição e desbaratar os sediciosos, foi impedir a entrada de víveres na cidade forçando-os a 

desistirem pela fome. 
358 SESSÃO do dia 7 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 17, 10 fev. 1838, p.4. 
359 SESSÃO do dia 6 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 16, 09 fev. 1838, p.1 e 2. 
360 SESSÃO do dia 7 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 18, 12 fev. 1838, p.2. 
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autorizava as Câmaras a manter a segurança e sossego públicos361. O deputado Paula Santos 

sugeriu, por outro lado, que a quantia exigida fosse paga pelo cofre geral do Império porque, 

naquela época, não estavam definidas as rendas gerais e provinciais. Joaquim Antão 

Fernandes Leão, depois de votar contra a emenda e a favor do parecer da Comissão, fez uma 

observação: que se registrasse que ele não estava questionando o pagamento, mas sim quem 

deveria fazê-lo. 

Depois de muita discussão, Marinho retira sua emenda e vota pelo parecer, mas 

antes diz que sua ideia era propor que a quantia fosse paga por meio de subscrição dos 

deputados provinciais. Também se dizia convencido de “que as bolsas dos mineiros se 

abririam no mesmo instante quando se aparecesse uma necessidade como a de 22 de março” e 

conclui,  

 

a sedição foi calamitosa, mas trouxe muitos bens, ela deixou o nome dos 

mineiros escritos nas páginas da história com letras de ouro e não só 

transmitirá seu patriotismo à posteridade como também as obras públicas 

porque na Vila de São Joao del-Rei se acha levantada a melhor fonte com as 

sobras dos donativos oferecidos por essa ocasião362. 

 

O deputado Marinho de fato se empenhou em resolver todas as questões que 

diziam respeito à Sedição, revelando seu interesse em garantir uma recompensa para aqueles 

que se colocaram ao lado da legalidade que, naqueles anos, era representado pela autoridade 

de Manoel Ignácio de Mello e Souza, Presidente da província, e Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, seu vice. 

As palavras do deputado Antônio José Marinho revelam que o passado de 1833 

ainda estava presente em seu tempo, e sua referência frequente na tribuna parecia ter um 

duplo objetivo. Primeiro, destacar a diferença entre os sediciosos, aqueles que não 

respeitavam a Constituição e as Leis e que, por esse motivo, causaram grande mal à província, 

e os deputados, aqueles que as defendem. Esses objetivos já estavam claros nas primeiras 

sessões da Assembleia Provincial em 1835, quando o deputado Bernardo Pereira de 

Vasconcelos propôs um projeto sobre concessão de pensão aos guardas envolvidos na 

Sedição. Vasconcelos era o conselheiro mais votado da província de Minas Gerais em 1833 

contra o qual os sediciosos desferiram seus insultos e gritos de “morra”. Sugerir um projeto 

dessa natureza, além de indicar o interesse em recompensar aqueles que contribuíram para 

desbaratar o movimento sedicioso, revela, também, o empenho em dotar uma instituição 

                                                           
361 SESSÃO do dia 7 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 17, 10 fev. 1838, p.4. 
362 SESSÃO do dia 7 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 18, 12 fev. 1838, p.2. 
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recém-criada de legitimidade política, apresentando-a aos cidadãos como o espaço de poder 

autorizado para representá-los, visto estar ela empenhada na manutenção da ordem e sossego 

públicos.  

O peso que a Sedição de Março tinha para alguns mineiros ficou ainda mais 

evidente na ocasião da demissão do Presidente de província, Antônio Paulino Limpo de 

Abreu, em 1835. Ele se recusou a cumprir o decreto da Regência, referendado pelo Ministro 

da Justiça, Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, que comutava a pena de galés perpétua 

para 15 anos de degredo, para a província do Rio Grande do Sul, de João Reinardo Verna 

Bilstein, engenheiro contratado para construir estradas na província acusado de ser um dos 

mentores da revolta (condenado pelo Juri de Ouro Preto e Mariana, “a principal cabeça da 

sedição de março”363). A Regência aceitou a demissão de Limpo de Abreu, e nomeou Antônio 

da Costa Pinto para substituí-lo. Costa Pinto, então deputado da Assembleia Provincial, 

recusou a oferta alegando os mesmos motivos que seu antecessor, acrescentando, ainda, que 

não podia ir contra “a opinião pública”364. Demitido pela Regência, a Assembleia mineira, em 

25 de fevereiro de 1835, o elegeu, por unanimidade, à vice-presidente da província. 

Vasconcelos ficou em segundo lugar, tendo obtido 25 votos365. 

Sufragando Limpo de Abreu para a vice-presidência da província, a Assembleia 

transmitia um recado ao Poder Central: se não era de seu interesse tê-lo à testa da 

administração da província, era do interesse da Assembleia que assim o fosse. O ato indicava, 

portanto, que os deputados não concordavam com sua demissão e, tampouco, com a decisão 

do Ministro da Justiça. Com isso, Limpo de Abreu atuou, ao mesmo tempo, como presidente 

e vice-presidente da província, até que a Regência nomeasse outro, tendo sido ele o 

responsável pela sanção do projeto 24 sobre as pensões. O projeto, publicado no Livro das 

Leis mineiras como Lei nº19 de 2 de abril de 1835, determinou, em parágrafo único, que as 

 

 

 

                                                           
363 O ASTRO DE MINAS. Ouro Preto, n.1114, 8 jan. 1835, p.2. 
364 O ASTRO DE MINAS. Ouro Preto, n.1114, 8 jan. 1835, p.2. 
365 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Atas da 1ªlegislatura. Sessão do dia 25 de fevereiro de 1835, 

p.159. A escolha dos vice-presidentes de província deveria ser feita com base no artigo sexto da lei n.  40 de 3 

de outubro de 1834, que deu regimento aos presidentes de província e extinguiu o Conselho da Presidência. 

Por meio dessa lei, a Assembleia Provincial deveria escolher seis nomes, um deles seria nomeado, pelo 

Imperador, vice-presidente da província. Esta lista, contudo, foi extinta em 1841, o que permitiu ao Governo 

Central escolher livremente o vice-presidente. Em terceiro lugar, foi eleito Manoel Inácio de Melo e Souza, em 

quarto, Antônio da Costa Pinto; em quinto, José Joaquim Fernandes Torres e, por último, Teodoro da Silva. 
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pensões concedidas pelo Governo Geral às viúvas ou famílias dos cidadãos 

que pereceram na luta contra os sediciosos de 22 de março de 1833 ou em 

qualquer diligência contra os mesmos sediciosos e aqueles que nessa luta se 

impossibilitaram de trabalhar serão pagos pela Fazenda provincial enquanto 

não forem definitivamente aprovadas pela Assembleia Geral Legislativa366.  

 

A província assumia, assim, as rédeas de uma questão que lhe era cara enquanto o 

poder central sobre ela não deliberasse.  

A sedição do ano da fumaça, assim chamada por ter acontecido num período de 

frio em que a neblina espessa encobria a cidade, foi um movimento que irrompeu na capital 

da província de Minas Gerais, Ouro Preto, no dia 22 de março de 1833. Os sediciosos 

aproveitaram da ausência do presidente Manoel Ignácio de Melo e Souza, que se encontrava 

na cidade vizinha, Mariana, para deflagrar a revolta. Os motivos do levante foram associados 

ao aumento da taxação da aguardente, bem como a proibição de se enterrar corpos nas igrejas. 

Os sediciosos também acusavam o governo de despótico e arbitrário. Mello e Souza e 

Vasconcelos se refugiaram na cidade de São João del-Rei, de onde organizaram a ofensiva 

contra o “governo intruso”, assim chamando por ter destituído o legal, chefiado por Manoel 

Soares do Couto. Dois meses depois, o exército da Regência avançava por Ouro Preto e o 

movimento seria derrotado. 

A natureza da revolta não é consenso entre os historiadores. Para Andréa Lisly 

Gonçalves, o evento fazia parte de uma série de revoltas que já vinham ocorrendo na 

província desde 1831, cuja principal “bandeira” era a defesa do retorno do ex-imperador. 

Wlamir Silva e Alexandre Barata, por outro lado, defendem que se tratou de disputas pelo 

poder provincial e a sua capacidade de influir nos destinos dos mineiros. Para os autores, não 

cabia à sedição o epíteto de caramuru367. Limpo de Abreu, contemporâneo do episódio, assim 

o descreveu: 

 

[é] uma triste verdade, senhores, que aquela Sedição abalou profundamente 

toda a província, mas como uma compensação de males ela produziu o 

benefício de revelar o vasto plano que existia concertado para entregar-se a 

Constituição, o trono do senhor D. Pedro II, a liberdade e a honra nacional a 

mercê do príncipe estrangeiro, que abdicara no dia 7 de abril, e de fazer com 

                                                           
366 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-003. Projetos (1ª Legislatura). Número 24, p.87. 
367 Ver respectivamente Gonçalves (2008, p. 55-98); SILVA, Wlamir. Usos da Fumaça: A Revolta do Ano da 

Fumaça e a afirmação moderada na província de Minas Gerais. Lócus: Revista de História. Juiz de Fora, v. 4, 

n. 1, p. 105-118, 1998.e BARATA, Alexandre Mansur. A Revolta do Ano da Fumaça. Revista do APM, Belo 

Horizonte, p.79-91, 2014.  Disponível em: 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/2014A08.pdf Acesso em: 15 jul. 2015. 
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que todos os patriotas redobrassem a sua vigilância e esforços para evitarem 

a ignominia o aviltamento de seu país368.  

 

Para Wlamir Silva369, rotular os adversários de restauradores fazia parte da 

construção identitária dos liberais moderados. Fato é que a referida sedição deixou suas 

marcas na província mineira, até então isenta das conturbações (pelo menos de grande porte) 

que sacudiram o período regencial. 

Quando, em maio de 1835, o projeto proposto por Cornélio França de anistiar os 

sediciosos foi aprovado na Câmara dos Deputados e com grande possibilidade de ser 

aprovado no Senado, como mais tarde o foi, o deputado geral e provincial Antônio José 

Ribeiro Bhering o acusou de ser “o mais funesto presente outorgado à pátria mineira”, além 

de “ofensivo à Constituição do Estado”370. Quando a revolta eclodiu, Bhering, juntamente 

com Manoel Júlio de Miranda, ambos vereadores da Câmara Municipal de Mariana naquela 

ocasião, convocou os seminaristas para pegarem em armas e defender o governo legalmente 

constituído pela Regência e a Constituição do Império371.  

Como “testemunha dos desastrosos acontecimentos de 22 de março” e como 

deputado da província de Minas, Bhering disse votar contra a anistia porque, em primeiro 

lugar, os cofres públicos haviam sido desfalcados “em mais de sessenta contos de réis na 

defesa da legalidade” e, em segundo lugar, “o sangue dos patrícios foram derramados nos 

campos de José Corrêa”. Para ele, a “sedição deixou viúvas e órfãos desvalidos os quais ainda 

não mereceram a simpatia dessa casa”, referindo-se à Câmara dos Deputados. Concluindo seu 

discurso, afirmou Bhering, “e os deputados mineiros trabalharão quanto estiver em suas 

forças para que a lei seja cumprida a fim de que nossos constituintes não satisfação os desejos 

daqueles que aspiravam por ver aquela bela província retalhada em partidos”372.  

Os sediciosos de 1833 foram anistiados por 57 votos favoráveis contra 28. Todos 

os deputados provinciais que ocupavam o cargo concomitantemente na Câmara dos 

Deputados do Império, com exceção de Evaristo Ferreira da Veiga, votaram contra o projeto 

de anistia. Foram eles: Bernardo Pereira de Vasconcelos, Batista Caetano de Almeida, José 

Pedro Dias de Carvalho, Antônio José Ribeiro Bhering, José Joaquim Fernandes Torres e José 

Alcebíades Carneiro. Se os deputados mineiros não conseguiram impedir a aprovação da 

                                                           
368 FALA do presidente de província, Limpo de Abreu, à Assembleia legislativa. O Universal, Ouro Preto, 

edição 1139, 02 fev. 1835, p.2. 
369 SILVA (1998). 
370 DISCURSO de Antônio José Ribeiro Bhering. O Universal, Ouro Preto, edição 1191, 08 jun.1835. p.2-3. 
371 AHCMM. Atas. Sessão Extraordinária de 23 de março de 1833. Códice 214.   
372 DISCURSO de Antônio José Ribeiro Bhering. O Universal, Ouro Preto, edição 1191, 08 jun. 1835, p.2- 3. 
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anistia na Assembleia Geral, ocupando seus assentos na Assembleia Provincial, eles puderam 

legislar sobre as questões referentes à Sedição, como foi o projeto de Vasconcelos. Outro 

exemplo nesse sentido foi uma cláusula da lei do orçamento provincial proposta em 1838. Por 

meio dela, ficavam impedidas de assumir cargos no quadro policial pessoas implicadas em 

crimes de sedição373. “Perdoados” pelo Poder Central, os envolvidos na “sedição de nefanda 

memória” seriam cerceados pelo Poder Provincial.  

Como mencionado, mais do que aprovar um projeto sobre pensão aos envolvidos 

na Sedição de Março, o ato da Assembleia Provincial indicou um empenho em construir uma 

memória da instituição que atrelasse sua imagem à luta contra aqueles que romperam a 

tranquilidade da província em 1833. Fiel representante da lei e da Constituição, a Assembleia 

não compactuaria com aqueles que contra elas se levantassem. Reforçava-se, assim, a posição 

de Minas Gerais como uma província ordeira e legalista. Claro que, por trás dos projetos 

dessa natureza, ainda estava uma questão política. Os vencidos estavam sendo agraciados, 

segundo os deputados da oposição, pelo Governo da província, sendo, portanto, urgente 

impedi-lo de beneficiar aqueles que, nas palavras de Bhering, haviam causado tanto mal à 

província de Minas. Uma terceira questão ainda pode ser elencada na aprovação do projeto de 

Vasconcelos, a província reclamava para si o direito de decidir sobre as questões que lhes 

eram afins, bem como mostrava à Assembleia Geral que, ao demorar para deliberar sobre os 

assuntos da província, a Assembleia o faria, mas dentro dos limites marcados pelo Ato 

Adicional. Sobre os outros projetos, a instituição podia solicitar a coadjuvação do Centro por 

meio do recurso às representações.  

 

 

2.10 Os limites do poder provincial: representações à Assembleia Geral  

 

 

Como vimos ao longo deste capítulo, as atribuições da Assembleia eram amplas, 

elas podiam legislar sobre todas as matérias circunscritas ao âmbito provincial. Não cabia a 

elas, porém, deliberar sobre as questões gerais do Estado ou que dissessem respeito a outras 

províncias. Nesses casos, ela podia representar à Assembleia Geral apresentando a questão e 

solicitando seu empenho e aprovação. Foi o que aconteceu no episódio das notas provinciais, 

quando a Câmara de São João del-Rei enviou um pedido à Assembleia para que ela 

                                                           
373 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei n.113. 15/06/1838. Artigo 4. Capítulo III. Disposições gerais, p. 

75.  
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intercedesse junto à Assembleia Geral acerca da questão do troco do cobre, como apresentado 

anteriormente. A Assembleia Provincial funcionava, assim, como um poder intermediário 

relevante entre as Câmaras Municipais e o Poder Central. Vejamos outro exemplo. 

Em 1837, Jorge Vicente Durval, dirigente da companhia inglesa Imperial 

Brazilian Mining Association, em nome da Sociedade da Mineração do Congo Soco374, não 

tendo obtido resposta da Assembleia Geral sobre sua representação - em que pedia a redução 

do imposto de 25% sobre o ouro extraído pela mesma sociedade e o levantamento do depósito 

de 100:000$000 hipotecados ao futuro pagamento da referida imposição – solicitou da 

Assembleia Legislativa Provincial uma representação ao Corpo Legislativo da União 

apoiando sua petição. A Comissão Especial, composta pelos deputados José Feliciano Pinto 

Coelho da Cunha - descrito nas listas de habitantes como mineiro, futuro Barão de Cocais - 

Manoel Gomes da Fonseca e José Pedro Dias, a quem foi submetida a representação, 

ponderou que, “não obstante parecer que não é devida a interferência da Assembleia 

Provincial numa questão à primeira vista de interesse particular”, a questão era do interesse da 

província e “nossos concidadãos relacionados com o estabelecimento do Congo Soco”. Sendo 

assim, julgou conveniente dirigir à Assembleia Geral uma representação a respeito (...)375. 

Quando o projeto de representação número 32, sobre o requerimento da Sociedade 

do Congo Soco, foi discutido na Assembleia, em sua defesa, o deputado Paula Santos afirmou  

 

a Assembleia provincial, entretanto, não pode deixar de observar em vossa 

augusta presença que não foi sem grandes vistas que o Governo Mexicano 

aliviou de imposição os importantes estabelecimentos de mineração naquele 

país. Pensa a Assembleia provincial que aquele Governo com providência tal 

tem chamado os capitais estrangeiros que achando um emprego menos 

precário para os empreendedores aumentam a indústria e a agricultura do 

país. Se pois uma isenção absoluta desta imposição em favor das 

Companhias no nosso país não nos convém, é sem dúvida incontestável que 

uma redução razoável que ponha o estabelecimento estrangeiro em um pé se 

não de igual aos dos nacionais, ao menos a eles aproximado, trará vantagens 

consideráveis ao nosso tesouro e um melhoramento incalculável à 

agricultura e ao Comércio376.  

 

                                                           
374 A Mina do Congo Soco foi descoberta na década de 1740 pelo português Manoel da Câmara Bittencourt. Em 

1825 foi adquirida por capital inglês. Sobre a referida mina, bem como as companhias inglesas de mineração 

de ouro em Minas Gerais ver: RENGER, Friedrich E. As companhias inglesas de mineração de ouro no tempo 

de Ernst Hasenclever:1825-1845. In: ALVES, Débora Bendocchi (Org). Ernst Hasenclever e sua viagem às 

províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2015, p.81-108; e 

LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista. Minas Gerais no século 

XIX. São Paulo: Editora brasiliense, 1988. 
375 ARQUIVOPÚBLICO MINEIRO. AL020. Pareceres da primeira legislatura. Projeto de representação da 

Sociedade do Congo-Soco, n. 32, p. 59. 
376 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL005. Atas (1ªlegislatura). 37ª sessão de 20 de março de 1837, p. 117v. 
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Segundo Friedrich Renger, Francisco de Paula Santos era um rico comerciante 

fornecedor de insumos e escravos para a Companhia. Inclusive, quando a Companhia do 

Congo Soco faliu, em 1856, a propriedade passou a pertencer a ele, seu credor377. Se, por um 

lado, Paula Santos defendeu o parecer da Comissão, por outro, Manoel Ignácio de Mello e 

Souza, Presidente da Assembleia, fez questão de pedir ao secretário que registrasse seu voto 

contra a representação378. A natureza das atas não nos dá a conhecer os motivos. 

Aprovado o projeto, na versão final da representação redigida pela Comissão 

Especial, constou a necessidade de se atender a petição da Mineradora, uma vez que ela não 

poderia progredir por muito tempo sem que suas súplicas fossem atendidas. Foi afirmado, 

ainda, que a Assembleia entendia que a ruína da Companhia “arrastaria” consigo muitos 

cidadãos brasileiros e, em especial, os habitantes do distrito onde ela se localizava, que nela 

haviam investido seus braços e capitais. Além disso, acreditava-se que a redução do imposto a 

animaria a explorar outras lavras com vantagem para os habitantes da província. Por esse 

motivo, solicitava-se à Assembleia Geral que atendesse a petição da sociedade de Mineração 

do Congo Soco379.  

Segundo Renger, no período entre 1826-1856, a companhia recuperou um total de 

32.528 libras troy de ouro, em torno de 12.887 quilos, correspondente a 1.427.074 libras 

esterlinas. Com um custo operacional em torno de 884.937 libras esterlinas e 333.180 pagos 

em impostos, os dividendos pagos aos acionistas foram de 348.750 libras. A mineração e a 

agricultura eram apontadas pelos deputados como atividades importantes na província. Tanto 

o era que, em uma correspondência enviada para a Assembleia Geral, em 1839, a Assembleia 

Provincial solicitou a revisão (e, posteriormente, a revogação) da Lei de 7 de novembro de 

1831, que aboliu o tráfico internacional de escravos, alegando que sem o braço dos africanos a 

agricultura e a mineração retrocederiam, causando a ruína da província380. Voltaremos a essa 

discussão no capítulo 5.  

As representações da Assembleia Provincial para a Assembleia Geral, além de nos 

permitir conhecer o posicionamento da instituição sobre as matérias apresentadas, indicam 

que, mesmo não podendo legislar sobre determinados assuntos, elas podiam pressionar o 

Centro, lembrando que muitos deputados provinciais também eram deputados gerais. Por 

                                                           
377 RENGER (2015, p.91). 
378 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL005. Atas (1ªlegislatura). 39ª sessão de 22 de março de 1837, p. 

121v. 
379 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL020. Pareceres da primeira legislatura. Projeto de representação da 

Sociedade do Congo Soco, número 32, p.60. 
380 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 2. Correspondência expedidas da Assembleia legislativa 

provincial. Cx 1. Pc. 04, p.2. 
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meio dessas representações, a Assembleia tencionava a aprovação daquelas medidas sobre as 

quais o Ato Adicional a impediu de deliberar. Se por vias legais as Assembleias Provinciais 

não podiam legislar sobre os negócios de interesse do Estado, desde que esses interesses 

também fossem da província, elas usariam do direito de petição, garantido pela Constituição 

de 1824, para ter a matéria aprovada no Legislativo Geral, revelando, assim, mais uma faceta 

da organização e do funcionamento da instituição. 

Discutimos, neste capítulo, a atuação dos deputados mineiros na Assembleia e os 

projetos por eles propostos. Verificou-se que uma de suas primeiras preocupações recaiu 

sobre a organização do funcionamento da instituição. Para isso, foram elaborados o 

Regimento Interno e o Livro das Leis Mineiras. Ao mesmo tempo, legislou-se sobre estradas, 

pensões, instrução pública, empregos, impostos etc. O exercício desse poder deixou claro que 

a província não era unicamente uma unidade administrativa e territorial do Estado. Ela era, 

também, uma instância política. Se nos dois primeiros anos de funcionamento da instituição o 

alinhamento entre o executivo provincial e o legislativo evitou embaraços, a partir de 1837, 

grande parte dos deputados (muitos deles reeleitos) se declararam como oposição ao Governo.  

No próximo capítulo, discutiremos os impactos do Regresso na Assembleia mineira e quais 

foram as manobras políticas que os deputados da oposição usaram para impedi-lo de se 

consolidar. Depois de 1837, foram muitas as disputas e desentendimentos registrados entre os 

deputados e o Presidente de província. Havia acabado o tempo da harmonia e da hegemonia 

liberais.  
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3 A SEGUNDA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA (1838-1839) E “O CAVALO DE 

BATALHA DO REGRESSO”  

 

 

Quando a segunda legislatura da Assembleia Provincial teve início, em fevereiro 

de 1838, na Corte do Império, onde a Câmara dos Deputados iniciava sua quarta legislatura 

(1838-1841), o tema da interpretação do Ato Adicional estava posto e com grande aceitação 

entre os pares. Nas palavras do deputado Teófilo Otoni, “quando em 1838 apareci como 

deputado (geral), a situação era das mais difíceis”381. Em Minas Gerais, onde a maior parte 

dos políticos havia sido reeleita, 23 num total de 36 deputados, (ver Quadro 2), a oposição ao 

governo seria extrema e ferrenha,382 o que colocava a província de Minas na contramão das 

propostas aventadas pela Corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
381 OTONI, Teófilo Benedito. Circular dedicada aos senhores eleitores de Minas Gerais. Rio de Janeiro: 

Typografia do Correio Mercantil, 1860, p 39. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6688 

Acesso em: 20 mar. 2018. 
382 Nesta ocasião, era Presidente da província de Minas, José Cesário de Miranda Ribeiro, futuro Visconde de 

Uberaba, um dos grandes defensores do projeto de reforma da Constituição nos inícios da década de 1830. 

Assim como Vasconcelos, Miranda Ribeiro reviu seus atos passados concluindo que eles foram fruto “das 

circunstâncias”. Essa postura lhe gerou inimizades políticas e forte oposição na Assembleia Provincial, cuja 

maioria dos deputados estava engajada com a defesa do Ato Adicional. A situação, portanto, era “das mais 

difíceis” na Corte e também na província, onde a autoridade executiva estava afinada com a maioria da 

Câmara dos deputados. José Antônio Marinho afirmou, em sessão da Assembleia, que estava na “oposição 

extrema ao governo” porque Miranda Ribeiro não era um Presidente “parlamentar”, isto é, “aquele que marcha 

com a opinião da província, com a maioria da Assembleia” (SESSÃO do dia 8 de fevereiro de 1838. O 

Universal, Ouro Preto, edição 20, 14 fev. 1838, p. 2). 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6688
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Quadro 2: Deputados eleitos para a 2ª legislatura. 

NOME DOS DEPUTADOS NÚMERO DE VOTOS 

Manoel Inácio de Mello e Souza 962 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite 939 

Antônio da Costa Pinto 930 

Teófilo Benedito Otoni 909 

Bento de Araújo Abreu 805 

José Pedro Dias de Carvalho 805 

Bernardo Pereira de Vasconcelos 785 

Joaquim Antão Fernandes Leão 774 

Antônio Alves da Silva 742 

Cândido Tadeu Pereira Brandão 712 

Domiciano Leite Ribeiro 665 

João Antunes Correia 650 

Carlos Pereira Freira de Moura 629 

João Batista de Figueiredo 629 

José Joaquim Fernandes Torres 615 

Francisco Antônio da Costa 609 

Bento Rodrigues de Moura e Castro 594 

Bernardo Jacinto da Veiga 565 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha 563 

José Justiniano Carneiro 520 

Mariano José Ferreira Armonde 499 

Antônio Gomes Nogueira Freire 481 

Domingos Teodoro de Azevedo e Paiva 481 

Joaquim Pimentel Barbosa 446 

José Alcebíades Carneiro 424 

João Fernandes de Oliveira Pena 419 

Batista Caetano de Almeida 393 

José Jorge da Silva 391 

Francisco de Paula Ferreira Lopes 389 

José Antônio Marinho 388 

Manoel Júlio de Miranda 387 

Olímpio Carneiro Viriato Catão 385 

Francisco Teodoro da Silva 387 

Antônio José Ribeiro Bhering 375 

Antônio José da Silva 364 

Manoel Rodrigues Jardim 364 
Fonte: APURAÇÃO dos deputados provinciais. Astro de Minas, Ouro Preto, n. 1113, 06 jan. 1835, p.4. 

Observação: Os nomes em negrito representam os deputados que já haviam sido eleitos para a primeira 

legislatura, portanto, se reelegeram. Os treze eleitos para completar a deputação foram: Bernardino José de 

Queiroga, Manoel Machado Nunes, Manoel José Pires da Silva Pontes, José Ferreira Carneiro, João Teixeira da 

Fonseca Vasconcelos, Francisco de Paula Cerqueira Leite, Quintiliano Rodrigues da Rocha, José Agostinho 

Vieira de Matos, João Antônio de Lemos, José de Abreu e Silva, Tristão de Alvarenga Peixoto e Joaquim Dias 

Bicalho. O Universal. Ouro Preto, edição 1, 01 fev. 1837, p.2. 

 

Se, na Câmara Temporária, uma maioria conservadora assumiu a direção 

legislativa do Império, na província de Minas foram reeleitos os liberais. Teófilo Otoni, um 
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dos grandes defensores do Ato Adicional, por exemplo, foi o quarto deputado provincial 

melhor votado. Eleito também para a Câmara dos Deputados, Otoni seria uma das principais 

vozes contrárias à centralização. Atuando nos dois espaços de poder oficial do Estado, um da 

Corte e, o outro, na província ele questionou a política do Regresso veementemente.  E ele 

não estava sozinho: contava com o apoio de uma imprensa periódica de circulação na 

província, o jornal O Universal.  

O periódico O Universal (1825-1842) era uma folha liberal que desde o Gabinete 

de 19 de setembro de 1837, que marcou o início, segundo Ilmar Mattos383, “do tempo 

saquarema”, estava na oposição ao Governo. Nas suas páginas foram reproduzidas as atas das 

sessões da Assembleia Provincial. Diferentemente das atas registradas nos livros da 

instituição, as que foram publicadas no jornal apresentavam mais detalhes do que havia sido 

discutido, numa clara intenção de informar o público leitor e eleitor sobre o conteúdo das 

matérias propostas. Não se tratava de um periódico neutro, ao contrário, O Universal ofereceu 

uma cobertura parlamentar seletiva comprometida com a defesa da instituição e com a 

vinculação de uma opinião que coadjuvava com a dos deputados oposicionistas. É, portanto, 

uma fonte com clara intencionalidade.  

Não podemos nos esquecer, ainda, de que o jornal era impresso na tipografia de 

Pedro Dias de Carvalho, deputado da Assembleia. A imprensa tinha um papel político 

fundamental na divulgação e formação de opinião, além de esclarecer o público sobre ações 

parlamentares funcionando, assim, ao mesmo tempo, como um espaço de acusação, mas 

também de defesa. As palavras do deputado provincial mineiro, Joaquim Dias Bicalho, 

proferidas na Assembleia em março de 1840, são esclarecedoras dessa percepção da impressa. 

Disse ele: “eu teria muito prazer se o jornal que publica as discussões da Assembleia 

Provincial chegasse às mãos de todos os mineiros (...) já que pessoalmente perante eles não é 

possível justificar-me”384. 

Em 1840, em pleno regresso conservador, O Universal mudou sua postura: 

reproduziu apenas algumas sessões da Assembleia e de forma dispersa. Nesse ano, a folha 

                                                           
383 MATTOS (2004) 
384 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais. 0001. Sessão de 18 de março de 1840, p. 312. Como apontado 

por Jeremy D. Popkin, referindo-se ao papel assumido pela imprensa pós revolução francesa, os jornais 

permitiam a condução do debate público numa escala nacional, tornavam possível a transmissão contínua do 

público para seus representantes eleitos e possibilitavam o esclarecimento dos eleitores por parte dos líderes 

intelectuais. (POPKIN, Jeremy. D. Jornais: a nova face da notícia. In: DARNTON, Robert; ROCHE, Daniel 

(Orgs.). Revolução impressa: a imprensa na França (1775-1800). São Paulo: Edusp, 1996. p. 195-223). Sobre 

o papel político da imprensa e dos impressos nas Minas Gerais oitocentistas ver, entre outros, ARAÚJO, Maria 

Marta. Polígrafos, tipógrafos e jornalistas em Minas no século XIX (Dossiê). Revista do Arquivo Público 

Mineiro. Belo Horizonte, ano 44, n. 1, p. 20-23, jan./jun. 2008. 
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limitou-se apenas a indicar o resultado final das deliberações, os projetos sancionados pelo 

Presidente Jacinto da Veiga. Quando a sessão legislativa desse ano terminou, em 1 de abril, 

foi comunicado aos leitores que aquela legislatura havia se limitado a prestar o desserviço de 

abolir o cargo de oficial maior da secretaria, criado pelo Regimento Interno, motivado por 

vingança. Acusava, assim, os deputados da terceira legislatura provincial (1840-1841) de 

perseguição política. Comprometido com um grupo de políticos liberais, era de se esperar que 

a folha criticasse o governo provincial que, neste momento, “marchava no regresso”. 

Reforçando o empenho liberal e o comprometimento da Assembleia mineira com 

as reformas da Constituição, o periódico O Universal registrou, em 30 de janeiro de 1838, 

“que todos estavam atentos à conduta da Assembleia nas condições atuais (...) sua maioria é 

decididamente aferrada as ideias liberais, inimiga do regresso, e animada de promover os 

melhoramentos da Província”385. É importante, contudo, reafirmar que a oposição se dava 

contra as medidas centralizadoras vindas da Corte, que intencionavam retirar das Assembleias 

Provinciais, por exemplo, a competência de legislar sobre empregados provinciais e 

magistrados. Não temos notícia de que a intenção daqueles acusados de regressistas, pelos 

defensores do Ato Adicional, fosse extinguir as Assembleias Provinciais, o objetivo era rever 

suas atribuições.  

Regressistas e progressistas pareciam ver as Assembleias Provinciais como 

instituições necessárias à manutenção da Monarquia Constitucional brasileira. Políticos como 

Teófilo Otoni e José Antônio Marinho, “liberais avançados”386, como se autodeclarava o 

primeiro, propunham que as Assembleias tivessem mais autonomia, fossem consideradas um 

braço do Estado, enfim, que tivessem as mesmas atribuições que as Câmaras dos Deputados. 

Otoni não tinha aversão ao regime monárquico, sua intenção era “republicanizar as 

instituições”, dando a elas liberdade de ação frente ao executivo e à Assembleia Geral. Na 

circular aos eleitores, Otoni afirmou “somos de opinião que se deve lentamente republicanizar 

a constituição do Brasil cerceando as fatais atribuições do poder moderador, organizando em 
                                                           
385 O excerto foi publicado na véspera da instalação da Assembleia. Trata-se de uma matéria elogiosa do papel 

da instituição, sem autoria informada, com o objetivo de reforçar o poder provincial, diante das ameaças 

centralizadoras vindas da Corte do Império (INTERIOR. O Universal, Ouro Preto, edição 11, 30 jan. 1838, p. 

1.  
386 Por mais que historiadores como Wlamir Silva situem Teófilo Otoni no campo do liberalismo moderado 

(buscando desenvolver sua tese de uma pedagogia moderada que, em Minas, teria sufocado os germes do 

liberalismo radical), e cientes, como bem apontaram Valdei Araújo e Weder Silva, da necessidade de 

estabelecermos categorias de análise, uma vez que Otoni poderia até ser um moderado sem o saber, é preciso 

considerar que ele se identificava como um liberal avançado. Ver, respectivamente: SILVA, Wlamir. 

Esmagando a Hydra da discórdia: o enquadramento do pensamento exaltado pela moderação mineira. Revista 

História, São Paulo, v.25, n. 2, p. 214-227, 200; ARAUJO, Valdei Lopes de; SILVA, Weder Ferreira da.  

Fragmentos de um periódico perdido: a sentinela do Serro e o sentido da republicanização (1830-1832). Varia 

História: Belo Horizonte, v. 27, n. 45, p.75-95, 2011.  
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assembleias os conselhos gerais de província, abolindo a vitaliciedade do senado, e isso 

desde já”387. 

Para Otoni, os excessos de liberdade poderiam levar o Estado ao despotismo ou à 

anarquia, “continuaremos a reprovar altamente todos os meios violentos, que podem levar a 

anarquia e depois ao despotismo militar, que oprime a quase todas as chamadas repúblicas da 

América ex-espanhola”388, por isso alinhou-se à monarquia como uma alternativa a 

movimentos que poderiam levar à desintegração do Império. Assim, a ideia de “república” 

para Otoni, segundo Valdei Lopes e Weder Silva, era um ideal a ser seguido, uma etapa 

política, resultado da evolução natural do sistema monárquico389. O empenho com que Otoni, 

e também Marinho390, devotou à autonomia provincial era parte, assim, do seu programa de 

“republicanizar a Constituição”. Ainda na Circular, Otoni referiu a si mesmo como  

 

[a]póstolo das franquezas provinciais, tendo fé no governo do povo por si 

mesmo, eu procurei pôr toda a sorte de embargos a semelhante lei (a que 

visava interpretar o Ato), que considero o maior erro da legislatura de 1838-

1841. Parecia-me que se devia antes alargar do que restringir as faculdades 

provinciais391.  

 

Otoni teve uma participação efetiva na Assembleia Provincial, sua atuação 

contribuiu para a consolidação da província como espaço de poder político importante no 

Império do Brasil. Atuou também na Câmara dos Deputados. Na Corte e na província, 

defendeu o fortalecimento do poder legislativo, do Ato Adicional e de um projeto de Estado 

único, porém descentralizado. Para a realização desse programa, as Assembleias Provinciais 

deveriam continuar exercendo as competências previstas na Lei de 12 de Agosto de 1834. 

                                                           
387 OTONI (1860, p.20, grifos do autor). 
388 Ibidem,, p.20. 
389 ARAUJO e SILVA (2011). 
390 Filho de lavradores, o “menino de cor”, como o qualificou o viajante Saint-Hilaire, José Antônio Marinho 

exerceu múltiplas atividades ao longo de sua vida: padre, professor, político, jornalista e historiador. Como 

deputado provincial ele se destacou pela sua atuação efetiva na Casa, principalmente no que diz respeito ao 

tema da instrução pública. Projetou-se politicamente, assumindo, também, um assento na Câmara dos 

Deputados do Império.  Como apontado por Iglesias (1977), Marinho não se esquivava dos debates e seus 

discursos eram “eruditos, corajosos e ferinos” (IGLESIAS, 1977). Foi um dos líderes da Revolução liberal de 

1842, em Minas Gerais, tendo se destacado pela sua participação no registro contemporâneo dos fatos. Iglésias 

cita, ainda, sua participação como soldado nas fileiras revolucionárias de 1824, na Confederação do Equador.  

Morreu vítima de febre amarela, no Rio de Janeiro, em 1853, antes de completar 50 anos.  Sobre a trajetória de 

Marinho, ver: IGLESIAS (1977)  
391 OTONI (1860, p.46). 
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Todos aqueles que se colocaram contrários a esse projeto, marchavam, para Teófilo Otoni, 

Antônio Marinho, Alcebíades Carneiro, Joaquim Antão392, entre outros, “no regresso”393. 

Lideranças importantes do campo liberal aderiram ao regresso. Foram, por isso, 

duramente criticadas pelos seus antigos aliados. Bernardo Pereira de Vasconcelos e Cesário 

de Miranda Ribeiro foram alguns deles. Ambos se defenderam alegando que, em conjunturas 

de crise, instáveis, eram necessárias respostas imediatas para acalmar os ânimos394. A 

reforma, então, vinha como uma concessão tanto aos exaltados quanto aos moderados, 

parando “o carro da revolução”. Uma vez realizada a reforma, e atendidos os anseios de 

grupos distintos, ela passou a ser questionada e projetos visando sua interpretação apareceram 

na Câmara temporária. Alegando que ela era “filha do apuro das tristes circunstâncias”, 

políticos como Vasconcelos e Cesário de Miranda Ribeiro advogaram prudência: mudanças 

eram necessárias, desde que lentas. Miranda Ribeiro justificou a seus eleitores, em 1832, os 

motivos que o haviam feito votar a favor das emendas realizadas ao seu projeto no Senado:   

 

Julguei político o projeto de reformas, votadas pela Câmara temporária, hoje 

porém por serem diversas as circunstâncias, entendi que era desnecessário 

(...) naquele tempo ao aspecto da revolução, que presenciamos, e por entre 

clamores, que manifestavam por toda parte pretensões de reformas já e já, 

foi mister empregar um meio, capaz de suspender sem forças os golpes, com 

que era ameaçada a Constituição do Império395.  

 

                                                           
392 Joaquim Antão Fernandes Leão nasceu em Queluz, atual cidade de Conselheiro Lafaiete-MG, próxima à 

cidade de Ouro Preto, em 17 de janeiro de 1809 e faleceu em 11 de abril de 1887. Formou-se em Direito na 

Universidade de São Paulo e assumiu muitos cargos ao longo de sua vida. Foi promotor público em Ouro 

Preto, inspetor da Fazenda e diretor geral das rendas públicas. Sua atuação política na Assembleia Provincial 

projetou-o politicamente a outros cargos. Além de deputado geral, foi membro do conselho do imperador e 

presidente das províncias do Rio Grande do Sul e Bahia. Em 1848, administrou a pasta da Marinha e, em 

1868, a pasta da agricultura, foi, ainda, senador do Império. Ver: MARTINS (2013, p.248). Na tribuna 

provincial defendeu, nas duas primeiras legislaturas, o Ato Adicional, sendo contrário à sua interpretação.  
393 O termo “sistema do regresso” foi cunhado pelo deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos. Para ele, era 

preciso “parar o carro da revolução”, reverter os excessos de um liberalismo entendido como radical. Não era, 

necessariamente, um retorno a um estado anterior às reformas. Para a caracterização do regresso na 

Assembleia mineira, ver: OLIVEIRA, Kelly Eleutério Machado. “O cavalo de batalha do regresso”: a segunda 

legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA SEO, 

2, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: 2018, p.1-12. Disponível em: http://www.seo.org.br Acesso em: 05 abr. 

2018. 
394 Mesmo entre os liberais radicais, essa necessidade foi sentida. Teófilo Otoni, por exemplo, afirmou que as 

ideias dos moderados, “por certo”, não lhe agradavam, mas como a “oposição começou a revolver na Corte e 

na Bahia os mais perigosos instintos da nossa sociedade (...) preferiu acostar-se ao princípio monárquico, 

contanto que a monarquia fizesse por meio das reformas legais na Constituição largas concessões ao princípio 

democrático”.  OTONI (1860, p. 17). 
395 RIBEIRO, Cesário de Miranda. Proposição justificativa do procedimento do deputado José Cesário de 

Miranda Ribeiro sobre as reformas da Constituição. Rio de Janeiro: Typografia de Seignot- Plancher, 

1832. Disponível em: http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/OR/123449/pdf/123449.pdf Acesso em 20 jul. 

2017. 
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Bernardo Pereira de Vasconcelos, em 1838, defendendo-se das acusações de 

regressista e detrator do Ato Adicional, utilizando-se dos mesmos argumentos de Miranda 

Ribeiro, afirmou 

 

(...) a diferença que há entre o ministro da justiça de hoje e o deputado em 

outro tempo é que a experiência, a observação de alguns atos para que ele 

contribuiu, algumas ideias mais que com os estudos tem granjeado, o tem 

convencido que tem que proceder como aconselhava Washington, autor sem 

nota – com pé firme, mas lento (...)396  

 

As acusações de regressistas podiam cumprir vários papeis. Um deles era formar, 

por contraposição, a identidade contrária, deslegitimando as ações do grupo adversário. Para 

Vasconcelos, seu movimento caracterizava “o verdadeiro progresso”. Regresso para ele era 

corrigir os excessos, parar a revolução, se ater as circunstâncias do país e observar a 

Constituição. Não era, portanto, a negação do liberalismo397. A essa mesma conclusão chegou 

Luaia Rodrigues que, buscando explicar o regresso de Vasconcelos, utilizou-se da noção do 

Justo Meio. Assim, segundo a autora, não se tratava necessariamente de um pensamento 

conservador, mas de um sistema que propunha o equilíbrio entre elementos democráticos e 

aristocráticos na construção das instituições398. Vasconcelos foi um dos grandes defensores 

das reformas políticas da década de 1840. Tais reformas, entre outras questões, retiraram uma 

série de atribuições dos Juízes de Paz, uma magistratura eleita, e as transferiu para autoridades 

nomeadas pelo Governo Central. Sua noção de Justo Meio o colocava, sem dúvida, nas 

fileiras conservadoras e aristocráticas.  

As alcunhas regressista e progressista foram utilizadas na tribuna provincial 

como arma política. É o que veremos no final deste capítulo, quando tratarmos da revogação e 

anulação da Lei Mineira nº48, que regulou a remoção, suspensão e demissão dos párocos da 

                                                           
396 VASCONCELOS, Bernardo Pereira. Discurso na Câmara dos Deputados apud CARVALHO, José Murilo de. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos. São Paulo: Editora 34, 1999. p. 253. 
397 Foi Bernardo Pereira de Vasconcelos o autor do chamado “sistema do regresso”. Como dito, essa formulação 

implicava corrigir ou desfazer os excessos do reformismo liberal. As reformas haviam dado às províncias, por 

exemplo, controle sobre a polícia e o judiciário de primeira instância o que, para Vasconcelos, era a razão dos 

conflitos que as ameaçavam.  Segundo Lynch, o movimento regressista no Brasil não pode ser apresentado 

como uma reação, entendida com partidária do absolutismo- tal como em Portugal o miguelismo e, na 

Espanha, o carlismo. Os conservadores brasileiros também se encontram no interior do espectro liberal. Eles 

também estavam empenhados no progresso, mas de forma lenta e prudente.  Ainda segundo Lynch, a virada 

conservadora no final da década de 1830 não foi experimentada apenas no Brasil, ao contrário, foi uma 

experiência comum ao mundo ibérico e ibero-americano. Ver: LYNCH, Christian Edward Cyril. Modulando o 

tempo histórico: Bernardo Pereira de Vasconcelos e o conceito de “regresso”no dabate parlamentar brasileiro 

(1838-1840). Amanack. Guarulhos, n.10, p.314-334, 2015. 
398 RODRIGUES, Luaia da Silva. O Justo Meio. A política regressista de Bernardo Pereira de Vasconcelos 

(1835-1839). 2016. 161f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 
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província, pela Assembleia Geral. A consequência dessa determinação gerou efusivos debates 

na Assembleia Provincial, dividindo opiniões: de um lado, aqueles deputados que apontavam 

a falta de equilíbrio entre os poderes, com a Assembleia Geral invadindo as competências da 

Assembleia Provincial, e, de outro, aqueles que propugnavam a soberania da primeira frente 

às determinações da segunda.  

 

 

3.1 O Ato Adicional: problema ou solução? 

 

 

O Universal de 3 de fevereiro de 1838399 abriu sua edição com a reprodução de 

um trecho do periódico O Sete de Abril associada a Bernardo Pereira de Vasconcelos. No 

excerto, Vasconcelos atribuiu ao Ato Adicional a mais grave dificuldade que a administração 

no Brasil tinha que vencer, acrescentando que “homens de poucas experiências e acanhadas 

vistas tendo ouvido dizer que nos Estados Unidos existiam um Governo Federal assentaram 

que o deviam transplantar para a nossa Pátria”. Além disso, Vasconcelos atribuiu à reforma da 

Constituição as razões das revoltas que eclodiram no norte e no sul do país. Era, portanto, 

urgente interrompê-la.  

Refutando a opinião de Vasconcelos – que, para o autor da matéria publicada no 

O Universal, conspirava contra a Constituição e as Reformas – o periódico registrava que 

“todos os dias os regressistas nos pregam seus planos de neutralizar o Ato Adicional”400. 

Depois de questionar o posicionamento de Vasconcelos, anteriormente defensor das reformas 

e, depois, contrário a elas, o autor conclui que o Gabinete Setembrista, cujo ministro era 

Vasconcelos, via embaraço no Ato Adicional porque seu interesse era arrogar para si todo o 

domínio nas províncias, restabelecendo a antiga relação entre os Governos Locais e o Geral, 

relação pautada na súplica submissa “a mais insignificante pretensão da Corte”.  

O artigo do O Universal fez uma defesa do Ato Adicional, rivalizando, dessa 

forma, com a opinião do Sete Vasconcelino. Publicada quando a Assembleia Provincial já 

havia se instalado, a matéria nos dá a conhecer o clima de disputa e ameaça que marcaria os 

trabalhos dos deputados naquela sessão. Não havia dúvida sobre as pretensões de 

Vasconcelos, agora assumidamente contrário às reformas e defensor de medidas 

centralizadoras. O então Ministro da Fazenda foi duramente criticado na tribuna, 

                                                           
399 INTERIOR. O Universal, Ouro Preto, edição 12, 03 fev. 1838, p.1. 
400 O Universal. Ouro Preto, edição 12, 03 fev. 1838. 
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principalmente por aqueles deputados que haviam cerrado fileira com ele nos inicios dos 

trabalhos legislativos provinciais, em 1835. Eram dois os problemas percebidos na mudança 

de postura de Vasconcelos. Ao mesmo tempo em que se perdia um deputado importante, 

autor de muitos projetos de relevância para a província de Minas, como foi o das estradas e 

das pensões, ganhava-se um ministro que, para muitos, seria a maior ameaça ao poder 

legislativo provincial. Em linhas gerais, o que estava posto era a defesa, para uns, do Ato 

Adicional como garantia da “união de toda a Família Brasileira”, e, para outros, a necessidade 

de sua revisão, uma vez que ele representava exatamente o contrário, ameaçava a unidade do 

Império. Para esses últimos, a reforma da Constituição havia se convertido em um problema 

de grandes proporções, sendo urgente resolvê-lo. 

Quando a Assembleia se instalou em 1838, diferentemente da harmonia entre 

legislativo e executivo apontada por Pedro Dias na sessão da primeira legislatura, existia uma 

forte oposição ao Governo, primeiramente contra o Presidente de província, José Cesário de 

Miranda Ribeiro, e depois a Bernardo Jacinto da Veiga, que assumiu a Presidência da 

província em 20 de março de 1838. Sendo a autoridade executiva vista por grande parte dos 

deputados como defensora dos interesses da Corte, estabeleceu-se, na tribuna, um clima de 

animosidade, refletida na “linguagem do regresso”, que “deu o tom” dos debates. Assim, o 

termo regressista passou a ser empregado tanto como referência àqueles que queriam rever as 

atribuições previstas na reforma da Constituição, quanto aos que expressassem uma opinião 

diferente da corrente na Casa. O epíteto regressista pautou as discussões na Assembleia na 

segunda legislatura transformando a tribuna em um campo de batalha. Era preciso assegurar 

as conquistas previstas no Ato, alegavam os oposicionistas, porque disso resultaria a garantia 

da manutenção da autonomia e do poder provinciais.  

 

 

3.2 O Exército de Napoleão, ratos e assassinatos: acusações e política na Assembleia 

 

 

Os 19 deputados reunidos no Palácio do Governo, no dia primeiro de fevereiro de 

1838, deram início à sessão preparatória elegendo duas Comissões responsáveis para a 

averiguação dos diplomas dos eleitos. Feito isso, enviaram um oficio ao Presidente de 

província comunicando que a Assembleia estava com número legal de membros para poder 

deliberar. O secretário, depois de avisar à Assembleia que Miranda Ribeiro, o Presidente, 
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estava inteirado das resoluções, informou que a Missa do Espírito Santo seria realizada na 

Capela do Carmo, bem como comunicou à Casa a nomeação de duas praças de cavalaria e 

uma de infantaria para acompanhar o expediente da instituição. A Comissão avaliou os 

diplomas e, depois de confirmar que eles estavam de acordo com a Ata Geral de eleição, os 

aprovaram. Foi definido que a Missa aconteceria ao meio dia e que a Assembleia se instalaria 

às duas da tarde e levantou-se a sessão401.  

Depois da missa, os deputados voltaram para o Palácio do Governo. O Presidente 

da Assembleia, Manoel Ignácio de Melo e Souza, nomeado por aclamação na sessão 

preparatória, fez a chamada e declarou aberta a sessão. Nomeou-se, em seguida, uma 

deputação para receber o Presidente de província. Miranda Ribeiro, acompanhado dos 

deputados, foi recebido na porta da sala da sessão e conduzido à Mesa, sentando-se ao lado 

direito do Presidente da Assembleia que, imediatamente, declarou que estava instalada a 

segunda sessão da Assembleia Legislativa da província de Minas Gerais402. A partir desse 

momento, coube a José Cesário de Miranda Ribeiro instruir os deputados sobre o estado dos 

negócios públicos e das providências necessárias para melhorá-los. Leu o seu relatório. 

As considerações do Presidente de província começaram com o apontamento da 

tranquilidade que reinava na província desde o encerramento da última sessão, estando a 

capital em sossego. Depois disso, Miranda Ribeiro, traçou um quadro da força policial 

dizendo que o número decretado pela Lei Provincial nº 8 não era suficiente para o serviço de 

toda a província. Informou, então, à Assembleia que o Governo Imperial havia autorizado, por 

meio do Decreto de 16 de novembro de 1837, e em virtude da resolução 9 de outubro do 

mesmo ano, a convocação, para o serviço de destacamento, de 600 praças da Guarda Nacional 

para serem empregados na província. Segundo o Presidente as razões que levaram o Governo 

imperial a fazê-lo foram as notícias da revolta que eclodiu na Bahia em 7 de novembro, a 

Sabinada. O envio de tropas imperiais para Minas Gerais causou um estardalhaço na 

Assembleia provincial.  

Joaquim Antão Fernandes Leão solicitou que se pedisse ao Governo o decreto que 

ordenou o destacamento, bem como a resolução da Assembleia Geral. Marinho, por sua vez, 

afirmou que, em um primeiro momento, julgou que a Assembleia representasse contra tal 

decreto por lhe parecer ilegal e desnecessário, mas, depois de refletir, compreendeu, ao que 

parece, em tom irônico, que era melhor aceitar “o grande favor” da Assembleia Geral. 

Denominou o decreto de “uma medida de Napoleão”. Afirmou ainda que “tinha ouvido dizer” 

                                                           
401 ATA da sessão preparatória. O Universal, Ouro Preto, edição 13, 06 fev. 1838, p.1. 
402 Ibidem, p.2. 
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que a reunião do exército na capital tinha a intenção de “obstar a reunião da Assembleia”, mas 

que, se esse era mesmo o propósito, a medida não tinha logrado êxito403, afinal estavam eles 

reunidos e prontos para iniciar os trabalhos. Boatos ou não, o fato é que os deputados da 

Assembleia já haviam deixado claro que não aceitariam facilmente as determinações do 

Governo Central. Por outro lado, murmúrios, acusações de perseguição política etc. faziam 

parte do jogo político. Nesse jogo, a retórica do exagero tinha um lugar de destaque.  

Como o que se dizia na tribuna logo alcançava a imprensa, o periódico O 

Parahybuna, cuja redação é atribuída a Bernardo Pereira de Vasconcelos, em matéria 

intitulada, “o exército de mil homens na capital da província” - uma alusão aos termos usados 

por Marinho - acusou o padre, a quem chamou de “macaco negro da Assembleia Provincial”, 

de inventar calúnias. Segundo o jornal, Marinho ainda foi acompanhando “pelo narigão do 

Antão” e “repetida com ênfase pelo tiple do Teófilo”, satirizado pela voz fina404. O jornal 

registrou comicamente os trejeitos e maneirismos de outros deputados provinciais: Manoel 

Ignácio de Mello e Souza (Mané Pansa); Bernardino José de Queiroga (Fanhoso); José 

Joaquim Fernandes Torres (Mentira); Bento de Araújo Abreu (Matraca); José Alcebíades 

Carneiro (Rebôlo); José Pedro Dias de Carvalho (Môpadinho); Domiciano Leite Ribeiro 

(Joia), entre outros405. 

O Parahybuna, com o objetivo de fazer com que o público conhecesse a má fé 

dos homens da oposição, explicou a medida como preventiva e necessária criticando, ainda, o 

“desaforo” de Antão de querer examinar um decreto da Assembleia Geral. Era uma 

verdadeira batalha, cujas armas eram as palavras. Para os governistas, o grupo de deputados 

da oposição, eram anarquistas que não respeitavam a divisão e a soberania dos poderes. Para 

esses, o Governo tinha o propósito de aniquilar e subjugar o poder provincial. As disputas na 

Assembleia extrapolavam o espaço da instituição e alcançavam as ruas por meio da ação da 

imprensa periódica406.  

Além da força policial, o relatório de Cesário de Miranda Ribeiro, apresentado à 

Assembleia, versou sobre muitas outras questões. Abordou a construção da estrada do 

Paraibuna, “a mais considerável obra provincial”; sugeriu o incentivo à imigração e à 

                                                           
403 2ª SESSÃO em 5 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 15, 08 fev. 1838, p.1.  
404 O PARAYBUNA. Barbacena, edição 143, 30 mar.1838, p. 2-3.  
405 Os deputados provinciais foram satirizados pelo padre Justiniano da Cunha Pereira na comédia “Club dos 

Anarquistas” reproduzida no periódico O Paraybuna. Ver: RODARTE (2014, p.84). 
406 Para uma análise das identidades políticas que se constituíram na província de Minas Gerais, bem como do 

papel da imprensa periódica nesse processo, ver: GHERARDI, Fernanda Chaves. A construção das identidades 

políticas em Minas Gerais (1834-1844). 2013. 168f. Dissertação (Mestrado) - – Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Juiz de Fora, 2013. p.72. 
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colonização como medidas necessárias ao aumento da população da província que, para ele, 

era muito diminuta; informou sobre a produção de chá que, segundo sua visão, poderia ser 

mais lucrativo do que a produção de café; versou sobre o Jardim Botânico de Ouro Preto e 

sobre a produção de salitre que, naquele momento, não oferecia tantos lucros como outrora 

havia dado, dentre outros407.  Terminada a leitura, o Presidente da província retirou-se da sala 

das sessões com a mesma formalidade que havia entrado e levantou-se a sessão às quatro 

horas da tarde.  

A primeira sessão ordinária da Assembleia aconteceu no dia 3 de fevereiro. Mello 

e Souza fez a chamada, aprovou a ata antecedente e abriu a sessão. O secretário informou 

sobre alguns ofícios, entre eles um do Governo comunicando que havia expedido à Câmara da 

capital que convocasse o imediato em votos para assumir o lugar de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, que se achava no cargo de ministro e secretário do Império. Depois de 

apresentado o expediente pelo secretário, procedeu-se à nomeação da Mesa. Mello e Souza 

continuou como presidente, José Joaquim Fernandes Torres foi eleito vice-presidente, Bento 

de Araújo Abreu, primeiro secretário, e José Cristiano Garção Stockler, segundo secretário.  

Além da Mesa, foram eleitos os deputados que deveriam compor as 10 Comissões 

existentes na Casa408.  Os trabalhos dessa sessão teriam terminando aqui, dando o presidente a 

ordem do dia. No entanto, Teófilo Otoni, demonstrando que a ordem do dia, para a sessão do 

dia 5, seria apenas a apresentação de projetos, indicações e requerimentos, matéria que se 

esgotaria rapidamente, sugeriu, “para adiantar a marcha dos trabalhos”, que se fizesse a leitura 

de papeis que ainda estavam na secretaria e que precisavam ir às Comissões. A se fiar no 

debate que um requerimento proposto por Otoni causou na Assembleia na sessão do dia 5, 

pode-se supor que seu pedido tinha menos a ver com adiantar os trabalhos, mas, sobretudo, 

ganhar tempo para apresentar seu requerimento.  

Logo após o secretário ter apresentado o expediente, alguns ofícios e pareceres de 

comissões, Teófilo Otoni pediu a palavra para fazer uma denúncia e uma acusação ao mesmo 

tempo. Iniciou seu discurso destacando a garantia que a Constituição assegurou, no artigo 

279, parágrafo 23, a todo cidadão brasileiro de ter o segredo das cartas mantido, sendo elas, 

por esse motivo, invioláveis. Para ele, não poderia haver um abuso mais revoltante. Feita a 

consideração, Otoni denunciou à Assembleia “que pessoas notáveis pelo aferro com que tem 

defendido os princípios liberais”, “cidadãos respeitáveis e conhecidos por prestarem as fileiras 

                                                           
407 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. SGP. Fala dirigida à Assembleia Legislativa provincial pelo presidente 

José Cesário de Miranda Ribeiro. Fala-03, 01/02/1838. 
408 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL026. Atas 2ª legislatura. 1ª sessão ordinária de 3 de fevereiro de 1838. 
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da oposição” têm recebido cartas abertas da Administração dos Correios409. Otoni leu um 

oficio que lhe foi dirigido pelo administrador geral dos correios de Ouro Preto, João Teixeira 

Soares, em que se desculpa pelo ocorrido, atribuindo os danos causados às cartas à ação de 

ratos. Ironicamente, afirmou Otoni que os ratos pareciam procurar preferencialmente as cartas 

dirigidas aos cidadãos da oposição. Diante disso, afirmou que cabia à Assembleia indagar de 

onde partiu tal abuso, para se representar contra ele, e, para esse fim, apresentou um 

requerimento pedindo informações ao Governo, “a fim de que saiba o Brasil inteiro se os 

ratos caianos são (como suspeita o orador) os Comissários da polícia secreta do Ministro da 

Justiça (apoiados)”410.  

Ao sugerir que as cartas estavam sendo violadas a pedido de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos e tratar de maneira irônica a justificativa que lhe foi dada pelo administrador dos 

Correios, Otoni revela a animosidade que existia na tribuna em relação ao Governo, ao 

Ministro da Justiça, e ao Ministério de 19 de Setembro (que substituiu Feijó por Araújo 

Lima). Um excerto do O Astro de Minas, reproduzido no O Universal, descreveu Vasconcelos 

como “homem das circunstâncias, sem princípios fixos”, opinião também compartilhada pelos 

deputados Otoni e Marinho. Diz o excerto,  

 

[o] senhor Vasconcelos, esse homem de sangue, de princípios inconsistentes, 

esse devorador da substancia nacional, esse que em 1831 apregoou o reinado 

do cacete e do punhal; em 1834 e 35 insinuou a separação da província; em 

1836 difundiu pelos seus infames periódicos Parahybuna e Sete de Abril as 

máximas, as mais insidiosas e revoltantes; e em 1837 invadiu o poder e 

apadrinhando-se com os sagrados nomes de Religião e Trono, nele pretende 

manter-se, para nele tornar-se o ditador do Brasil (...)411 

 

Ter um homem como Vasconcelos, político de carreira e influente, no Ministério 

representava, para alguns deputados mineiros, principalmente para aqueles que se diziam 

empenhados na manutenção do Ato Adicional, uma grande ameaça. Afinal, o próprio 

Vasconcelos, outrora defensor das reformas, atribuía a elas os males do Império e propunha 

sua revisão. Para a oposição, “um apóstata de opiniões”, era um grande problema. Era assim 

                                                           
409 As Agências desempenhavam as funções de recepção e emissão de correspondência. Em meados do século 

XIX não havia a figura que hoje conhecemos como carteiro, assim as cartas eram enviadas para a Administração 

dos Correios, situada na Capital da província. De lá seguiam para as outras cidades e vilas. Foguetes avisavam a 

população de que cartas haviam chegado. Apesar de caber ao poder público a regulação da atividade, a condução 

de cartas estava a cargo de iniciativa privada, através de contratos. Para o funcionamento do Correio em Minas 

Gerais ver: RODARTE, Mario Marcos Sampaio. O caso das Minas que não se esgotaram...Belo Horizonte, 

Cedeplar, 1999. 179f. Tese. 
410 O Ministro era Bernardo Pereira de Vasconcelos. 2ªsessão em 5 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro 

Preto, edição 14, 07 fev. 1838, p.3- 4. 
411 ELEIÇÃO do senhor Vasconcelos. O Universal. Ouro Preto, edição 13, 06 fev. 1838, p.3 e 4. 
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que a oposição também via o Presidente de província, Cesário Ribeiro. Ele havia sido o autor 

do projeto de reforma da Constituição ainda mais radical do que aquela versão que acabou 

sendo aprovada, que propunha uma monarquia federativa. Como Vasconcelos, seu aliado 

político, acabou por mudar de opinião tendo seu nome sido associado ao regresso. 

As primeiras sessões da Assembleia registraram queixas, insultos e denúncias dos 

deputados. Marinho, se dizia coato e perseguido, acusando o deputado e Procurador Fiscal da 

província, Antônio Ribeiro de Andrade, um dos apoiadores do regresso, como veremos no 

próximo capítulo, de fazer parte da trama de seu assassinato. Ribeiro de Andrade, depois de 

afirmar que os empregados da Fazenda pareciam ser sempre os culpados de tudo, declarou 

que esperava que o deputado Marinho não tivesse muito tempo para o acusar. Tomando as 

palavras de Andrade ao pé da letra, Marinho entendeu que aí estava a prova de que ele 

precisava, pois que ele já havia sido comunicado três vezes na sessão passada sobre a 

tentativa de tirar-lhe a vida.  

Ribeiro de Andrade, em resposta, afirmou que suas palavras haviam sido claras, 

não tencionava tirar-lhe a vida, “mas significava não querer continuar no exercício de tal lugar 

(...) mata-se um empregado no desempenho de seus deveres e, em recompensa, desde o 

primeiro dia de sessão há de se ouvir insultos (...)”, concluindo “que qualquer que não se 

conforma com certas opiniões logo se lhe lança em rosto o epíteto de caramuru! (o orador é 

chamado a Ordem)”. Declarou, ainda, que não estava versado “nos estilos parlamentares”, 

sendo a primeira vez que ocupava um lugar no Corpo Representativo, parecendo-lhe “muito 

mal que sendo todos companheiros em uma mesma casa estejam uns ocupados de empregar 

ferroadas nos outros”412.  

A troca de insultos é reveladora da situação política. Enquanto para os deputados 

que estavam na “oposição extrema ao Governo”, aqueles que ladearam com Vasconcelos, 

caso do padre Andrade, eram regressistas, para os deputados da situação, que acusavam o 

excesso de liberalismo dos oposicionistas, eles eram progressistas extremos e anarquistas. Por 

trás de tudo isso estava em questão o Ato Adicional à Constituição, para uns, ameaçado de 

extinção e, para outros, uma ameaça ao Império. A situação chegou ao ponto de alguns 

deputados se negarem a aprovar projetos, caso do projeto de flexibilização do empréstimo, já 

tratado no capítulo anterior, por não confiarem na ação do Presidente de província. É certo 

que essa discussão gerou divisão, com posicionamentos mais radicais e outros mais 

ponderados. Para alguns, como Pedro de Dias de Carvalho, que também alegava a falta de 

                                                           
412 6ª SESSÃO em 9 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 23, 17 fev. 1838, p. 2. 
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confiança no Governo, a Assembleia não podia impedir o Presidente de governar, negando-

lhe os recursos à administração, antes cabia a ela a fiscalização das suas ações. Outros, por 

outro lado, como Alcebíades, o projeto deveria ser encerrado, não devendo sequer ter tido 

lugar na tribuna, evidenciando que a Assembleia, negando os recursos ao executivo, poderia 

“emperrar” sua ação. 

Se, de um lado, o Presidente de província podia negar sansão às proposições dos 

deputados, esses, por sua vez, tinham estratégias para embaraçar a ação administrativa do 

primeiro. Podiam, por exemplo, se recusar a propor os projetos por ele sugeridos. Deputados 

como Antão, padre Marinho, Alcebíades, Pedro Dias de Carvalho, Otoni e outros, de fato, 

representavam um problema para o Governo Central, pois defendiam irrestritamente o poder 

da Assembleia Provincial. As divergências ficaram ainda mais evidentes depois que a 

Assembleia Geral revogou uma lei da Assembleia de Minas Gerais.  

 

 

3.3 A revogação pela Assembleia Geral da lei mineira número 48 

 

 

Quando o Presidente da Assembleia abriu a sessão legislativa, no dia 6 de 

fevereiro de 1838, com 24 deputados presentes, os ânimos estavam exaltados. Ao dar conta do 

expediente daquele dia, o secretário comunicou à Casa um ofício transmitindo a cópia do 

Aviso da Secretaria do Estado dos Negócios da Justiça de 4 de outubro de 1837 e da resolução 

da Assembleia Geral Legislativa de 25 de setembro do mesmo ano, que anulou a Lei Mineira 

nº 48413 que regulou a suspensão e remoção dos párocos da província414. Essa lei havia sido 

publicada no Livro das Leis Mineiras em 1836415, durante a presidência do liberal Manoel 

Dias Toledo. De acordo com tal lei, o Presidente de província poderia remover os párocos de 

uma paróquia para outra, se fosse conveniente “ao bem dos povos” (Artigo 1º). Mas, antes de 

usar desse direito, ele deveria ouvir a Câmara Municipal, o próprio padre e, por fim, o Prelado 

(Artigo 2º). O Presidente podia, ainda, suspender o exercício das funções dos párocos, mas só 

poderia demiti-los diante de sentença condenatória (Artigo 4º).  

A lei, portanto, colocava os eclesiásticos sobre a administração da província e, 

pelo menos em tese, livrava-os de possíveis perseguições políticas, ao definir que só poderiam 
                                                           
413 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei n. 48. Regula a demissão, a suspensão e a remoção dos párocos 

da província. 06/04/1836. 
414 3ª SESSÃO ordinária de 6 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 15, 08 fev. 1838, p. 3. 
415 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei n.48. 06/04/1836, p. 38. 
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ser demitidos mediante comprovação de culpa. Era uma determinação importante, pois como 

se sabe, os párocos possuíam fortes relações com os povos, eles eram os “representantes da 

vontade de Deus”. Nos mais distantes rincões, “nos sertões” das Minas Gerais, lugares que o 

poder do Estado não alcançava, os padres eram a única autoridade. Por isso, eles, muitas 

vezes, assumiam distintas funções, desde a religiosa até a de justiça.  

Além da questão espiritual, a historiografia já demonstrou o papel político que 

esse setor eclesiástico exerceu na sociedade brasileira do Oitocentos. Pesquisas recentes 

apontaram para o grande número de padres que assumiram cargos políticos, como o de 

deputado e senador do Império416. Eles eram, então, “padres políticos”. Não podemos 

esquecer, ainda, que o processo eleitoral também acontecia dentro das igrejas. Dessa forma, o 

Governo Central, ao anular a referida lei, tinha como objetivo retirar da alçada provincial o 

controle sobre um grupo numeroso e influente. Sujeitos às disputas locais, os padres poderiam 

ser uma ameaça a unidade política do grupo dominante. Assim, definir que eles eram 

empregados gerais era, por sua vez, reduzi-los ao raio de ação e controle do Governo Central. 

O debate que a anulação da Lei nº 48 desencadeou na tribuna da província ao focar a invasão 

de poderes, a falta de autonomia e o direito da Assembleia para legislar sobre o assunto, 

escamoteou essa dimensão.  

Apesar disso, a discussão suscitada pelo comunicado revelou distintas visões 

políticas. De um lado, estava, aqueles que desejavam ampliar e fortalecer o poder da 

Assembleia Provincial, acusados de anarquistas pelo Governo. De outro, aqueles que 

julgavam necessário limitar os poderes provinciais, pois as reformas haviam causados mais 

males do que bem, e eram acusados pela oposição de regressistas. Entre “identidades 

assumidas” e “identidades atribuídas”, o debate evidenciou as tensões que marcariam a 

manutenção, a organização e o funcionamento da primeira instituição legislativa mineira. 

Surgiram dúvidas sobre a qual das Comissões da Assembleia deveria ser enviado 

o ofício que havia anulado a referida lei. O primeiro secretário, Bento de Araújo Abreu, 

julgou mais apropriado enviar a matéria para a Comissão de Poderes e Infração da 

Constituição e das Leis. Essa proposta desencadeou uma ferrenha discussão reveladora, como 

viemos afirmando até agora, da organização dos poderes do Estado brasileiro. Francisco de 

Paula Santos foi o primeiro a se posicionar contrariamente ao envio do ofício à dita Comissão, 

alegando que ela não tinha nada a ver com uma decisão da Assembleia Geral, propondo que a 

                                                           
416 Ver, entre outros: SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. Do Altar à Tribuna. Os padres políticos na formação 

do Estado nacional brasileiro. 2010. 460f. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2010. 
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Assembleia Provincial se declarasse inteirada417. Tal posicionamento abriu espaço para as 

críticas do padre Marinho, um dos deputados mais enérgicos e categóricos da Casa.  

José Antônio Marinho declarou “que como deputado provincial, protesta e jura 

que nunca terá opinião de se conformar com tudo quanto emanar da Assembleia Geral” 

porque o Ato Adicional deu às Assembleias atribuições e elas deveriam ser respeitadas. 

Afirmou, ainda, que seu interesse não era entrar em conflito com o Poder Geral, “apenas 

deseja que se mantenha a autonomia dos poderes, porque dela depende a felicidade de uma 

Nação”. Sendo assim, concluía Marinho, “contenha-se cada um nas raias de suas atribuições”. 

Concordou que a matéria deveria ser enviada a uma Comissão, mas diferentemente do 

secretário, sugeriu que fosse à Comissão de Negócios Eclesiásticos, destacando, contudo, que, 

se o parecer fosse que a Assembleia deveria declarar-se inteirada do assunto, seria sujeito ao 

senso de todos os deputados que deliberariam como bem entendessem418. 

Concordando com o padre Marinho no que diz respeito à defesa do Ato Adicional, 

o deputado João Antunes Correia julgou que a matéria não deveria ser enviada à Comissão de 

Poderes porque ele não estava convencido de que havia existido “uma flagrante transgressão 

de atribuições”, acrescentando que o Corpo Legislativo Geral tinha o direito de reconhecer os 

atos emanados da Assembleia Provincial. Declarou, assim, que a observação de Paula Santos 

deveria ser atendida “porque conquanto a Assembleia julgue que suas atribuições foram 

feridas, não são, contudo, estes os meios por onde ela deve reivindicar seus direitos 

ofendidos”419. 

Bernardo Jacinto da Veiga, por sua vez, declarou que nenhuma Comissão da Casa 

poderia ter a atribuição de examinar atos da Assembleia Geral, sendo isso claramente “uma 

intervenção nas deliberações de um Corpo Supremo e Independente”. Em sua defesa, Bento 

de Araújo Abreu afirmou que sua intenção não era fazer alarme sugerindo que a matéria fosse 

à Comissão da Constituição e das Leis. Não sugeriu, portanto, “processar os membros da 

Assembleia Geral”. Diante da inexistência de uma Comissão específica, alegou ele, lhe 

pareceu razoável enviar à de Poderes ou criar uma Comissão própria. Concluiu que, como 

esse era um caso novo, convinha estabelecer um precedente, enviando a uma Comissão 

“porque a Assembleia não deve ser muda expectadora quando são invadidas as suas 

atribuições”420.  

                                                           
417 3ª SESSÃO ordinária de 6 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 15, 08 fev. 1838, p. 3. 
418 3ª SESSÃO ordinária de 6 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 15, 08 fev. 1838, p. 3. 
419 Ibidem, p. 3 e 4. 
420 Ibidem, p. 4. 
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O encerramento do caso coube a Teófilo Otoni. Para ele, o objeto não encontrava 

disposição no Regimento Interno, sendo, por isso mesmo, preciso estabelecer o precedente. 

Seu parecer foi que a matéria fosse enviada às duas Comissões, de Poderes e de Negócios 

Eclesiásticos. Buscando reforçar seu argumento, Otoni citou o exemplo das Câmaras 

Municipais, alegando que, quando uma ordem revoga uma deliberação desse corpo 

deliberativo, ele não se diz inteirado, ao contrário, ele envia a revogação a uma Comissão que, 

podendo julgar o caso de utilidade pública, representa contra ela. Sendo assim, “razão mais 

forte” teria a Assembleia Provincial, cuja “autoridade é independente no círculo de suas 

atribuições”. Representar ao poder legislativo geral ainda podia fazer com que ele mudasse de 

opinião. Por isso, concordava com o envio do ofício às duas Comissões.  

O Presidente Mello e Souza consultou a Assembleia sobre o destino que se devia 

dar a essa questão e a decisão final foi a de que se enviasse o caso às duas Comissões, cujos 

membros eram: Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, José Joaquim Fernandes Torres e 

Bernardino José Queiroga, os dois primeiros juízes e o terceiro advogado, membros da 

Comissão de Poderes e Infração da Constituição e das Leis, e Manoel Júlio de Miranda, João 

Antunes Correia e Antônio Ribeiro de Andrade, todos padres, membros da Comissão de 

Negócios Eclesiásticos421.  

O periódico O Parahybuna, conhecido por desferir críticas fervorosas contra os 

deputados da oposição, se referiu à decisão da Assembleia Provincial de se enviar o ofício da 

Assembleia Geral para as duas Comissões como “o exemplo mais terrível de desobediência”. 

Ao se recusar a aceitar a anulação, para o periódico, a Assembleia Provincial ia de encontro à 

Assembleia Geral e ao Imperador que sancionou o ato anulatório. Assim, ao se rebelarem 

                                                           
421 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL026. Atas (2ª legislatura). 1ª sessão ordinária de 3 de fevereiro de 

1838, p.7. Os pareceres das duas Comissões foram discutidos na 21ª sessão do dia 28 de fevereiro. Enquanto a 

Comissão de Negócios Eclesiásticos, parecer n. 93, concluiu que a Assembleia deveria declarar-se inteirada e 

mandar inserir essa resolução no Livro das Leis Mineiras “para a todo tempo constar”, a Comissão de Poderes 

e Infração, parecer 95, defendeu a “inquestionável competência da Assembleia” para legislar sobre a matéria, 

concluindo que a resolução da Assembleia Geral feriu as determinações previstas no Ato Adicional propondo, 

por fim, que o projeto fosse novamente discutido. Apresentou-o como projeto de n. 46. (21ª SESSÃO do dia 

28 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 53, 28 mar.1838, p.1).  Depois de uma longa 

discussão, que se estendeu da edição 52 a 60 do O Universal, foi aprovado o parecer da Comissão de Poderes e 

entrou em discussão o projeto por ela proposto. 22ª SESSÃO em 01 de março de 1838. O Universal. Ouro 

Preto, edição 60, 06 abr. 1838, p.2. O assunto foi novamente retomando na 31ª sessão, em 12 de março, 

quando Marinho propôs várias emendas ao projeto visando um meio termo, isto é, “a fim de que não pareça 

que a Assembleia Provincial faz uma lei caprichosa, declarando em inteiro vigor a Lei n. 48, que foi por ela 

cassada; nem que ela deixe de sustentar as suas prerrogativas (...)”.(31ª SESSÃO em 12 de março de 1838. O 

Universal. Ouro Preto, esição 73, 07 maio 1838, p.1) Os deputados Bernardo Jacinto da Veiga, João Teixeira 

da Fonseca Vasconcelos, Manoel Júlio de Miranda, Antônio Ribeiro de Andrade, Francisco de Paula Santos e 

Joaquim Dias Bicalho mandaram uma declaração à Mesa comunicando que haviam votado contra a adoção do 

referido projeto. (33ª SESSÃO em 14 de março de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 79, 21 maio 1838, 

p.1). 
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contra o poder supremo da Nação, a Assembleia Provincial desrespeitava uma de suas 

premissas básicas, qual seja, garantir a ordem e velar pela Constituição. “A famigerada” Lei 

Provincial nº 48 convertia, para o autor do texto publicado no jornal, os vigários em soldados 

de primeira linha, “sujeitando-os a estarem destacados nesta ou naquela freguesia segundo a 

vontade dos Presidentes, a quem a célebre lei autorizava para os suspender e remover quando 

quisessem”422. Sua anulação era, portanto, necessária.  

Em outra edição do Parahybuna, ainda tratando do “atrevimento com que os 

sicofantas da Assembleia provincial” discutiram a resolução da Assembleia Geral, a acusação 

recai, sobretudo, no “servilismo” de Manoel Ignácio de Mello e Souza, “o bobo do Gualaxo”, 

que sendo Presidente da Assembleia consentiu que se discutisse uma matéria “tão insolente e 

atentatória da dignidade da Assembleia Geral”. Manoel Ignácio deveria ter reconhecido que a 

anulação da lei restituía aos párocos seus direitos e dignidade, sendo por isso justiça que se 

fazia ao anular o “disparate provincial que forjou uma lei tão excêntrica que autorizava 

presidentes leigos a romper o vínculo espiritual que une os párocos às suas freguesias, assim 

como os bispos às suas dioceses”. O Presidente da Assembleia teria se humilhado, segundo o 

periódico, e se curvado à vontade de Marinho, Alcebíades, Fernandes Torres e outros. Com 

isso, ele participou da criminosa conivência423.  

Diante da repercussão do ato da Assembleia provincial em encaminhar para duas 

Comissões a resolução da Assembleia Geral sobre a revogação e anulação da Lei Mineira 

número 48, o periódico O Universal publicou uma nota do Corpo Legislativo mineiro, no dia 

14 de março de 1838, rebatendo as críticas de rebeldia e desobediência que lhe foram 

imputadas pelos jornais que reproduziam os interesses do Governo, como o era O 

Parahybuna. O comunicado informou que a Assembleia reconhecia o poder da União em 

revogar uma lei sua, mas ignorava os motivos que haviam levado à anulação da mesma. A 

Assembleia de Minas não entendeu, “nem podia entender só por esse fato destruído o direito 

que lhe deu o Ato Adicional de legislar sobre os párocos que são empregados provinciais”. O 

texto termina com a defesa de que a decisão foi amparada no direito que lhe conferiu a 

reforma da Constituição e não na resistência aos Poderes Supremos da União424. 

A anulação da Lei Mineira acusava, para os deputados da oposição, o interesse do 

Poder Central em limitar o poder das Assembleias. Para eles, estava claro que o Ato Adicional 

poderia ser revisto a qualquer momento e era preciso defender os interesses provinciais, para 

                                                           
422 REBELIÃO dos Garimpeiros d’Assembleia. O Parahybuna. Barbacena, edição 143, 30 mar. 1838, p. 2. 
423 O SERVILISMO do Mané-Pansa. O Parahybuna. Barbacena, edição 146, 10 abr. 1838, p.2 e 3. 
424 O UNIVERSAL. Barbacena, edição 42, 14 mar. 1838, p.4 
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que as províncias não retornassem ao estado anterior de dependência da Assembleia Geral. 

Diante das medidas centralizadoras que emanavam da Corte no Rio de Janeiro, Marinho, na 

sessão ordinária de 10 de fevereiro de 1838, apresentou uma indicação curiosa e sugestiva. 

Propôs que os deputados sustentassem a denominação Ato Adicional ao invés de Lei de 12 de 

agosto de 1834. A proposta tinha o claro objetivo de reforçar o poder das reformas, não era 

apenas uma lei ordinária, era a Lei, aquela que havia reformado a Constituição brasileira. 

Sustentar essa denominação na ocasião em que “todos conspiram contra o Ato Adicional” era, 

para Marinho, barrar o cerceamento do poder da Assembleia Provincial pelo Poder Geral, 

impedindo, assim, que elas se tornassem satélites da Assembleia Geral. Nesse sentido, 

defendeu que, enquanto fosse deputado provincial, havia de “pugnar para que das atribuições 

das Assembleias se não tire nenhum ceitil”425. 

Ao defender na tribuna que se privilegiasse a denominação Ato Adicional, 

Marinho seria ainda mais hostilizado pelo periódico O Parahybuna,426 que viu naquela 

sugestão um ato risível. A reforma da Constituição, preconizava o periódico, não tinha 

produzido os bens esperados, “o nosso povo não estava preparado para tanto”. Assim, o Ato 

Adicional, “título imitado dos jacobinos e republicanos da França”, ameaçava a união e a 

integridade do Império, sendo, por isso, que “os republicanos encapotados são tão 

entusiasmados” por ele. Era, ainda, em função dele, que se introduziu o elemento federal, o 

que deixou às Assembleias Provinciais um campo vasto, em que havia surgido “uma força 

irresistível ao elemento republicano”. Era, portanto, urgente rever o Ato. Para O Parahybuna, 

a não aceitação da anulação da Lei nº 48 era um claro indício dos interesses anarquistas e 

republicanos. Contra tudo isso era preciso toda a vigilância “porque o Brasil não poderá 

jamais ser venturoso ficando dividido em pequenas repúblicas, fracas e inconsistentes”427.  

Contra as acusações de republicanos, os deputados provinciais da oposição 

procurariam se defender. José Pedro Dias de Carvalho, por exemplo, afirmou na sessão do dia 

12 de fevereiro, que ele mesmo era chamado de republicano, mas que não entendia o porquê, 

uma vez que  

 

 

 

 

 

                                                           
425 7ª SESSÃO em 10 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 24, 19 fev. 1838, p. 2-3. 
426 Um exemplo foi o soneto intitulado “consagrado à memória da célebre indicação - Macaco Marinhático”. O 

PARAHYBUNA. Barbacena, edição 145, 06 abr. 1838, p.4.  
427 ENSAIOS de Repilha (isto é, República). O Parahybuna, Barbacena, edição 146, 10 abr. 1838, p.2. 
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não faço protestos de fé política (...) reconheço que tal forma de Governo 

não convém em um país tão atrasado quanto o nosso (...) nossos esforços 

pois devem ser para que se mantenha o Sistema Monárquico Constitucional 

Representativo e o Ato Adicional (...) eu desejo ver a Monarquia 

Constitucional bem consolidada.428.  

 

José Pedro professava, assim, sua defesa à Monarquia e, na mesma medida, do 

Ato Adicional. Para ele, era preciso garantir a manutenção da reforma da Constituição porque, 

ao contrário do que afirmavam aqueles que desejavam sua revisão, ela era “a lei salvadora da 

união do Brasil”, como o deputado Joaquim Antão se referiu ao Ato. 

Antes mesmo da declaração de José Pedro, Marinho já havia proposto um 

requerimento solicitando ao Governo informações sobre as prisões que haviam sido feitas em 

19 de dezembro de 1837429.  Segundo ele, o Governo teria armado um teatro acusando de 

haver na cidade de Ouro Preto um movimento republicano que atentava contra a Monarquia, 

mas que o real interesse era demitir empregados públicos que eram oposição. Depois de 

desmentir tais acusações, Marinho questionou os motivos pelos quais o Presidente não acusou 

em seu relatório o ocorrido tendo, ao contrário, comunicado à Assembleia que a capital da 

província estava em tranquilidade pública desde a última sessão. O requerimento foi posto em 

discussão revelando mais uma vez as divisões que haviam na tribuna.  

Compartilhando da mesma opinião de Marinho, o deputado Joaquim Antão 

afirmou que estava na cidade no dia 19 de dezembro e que o Presidente teria inventado um 

motim para motivar as demissões, sendo assim, não tendo a confiança da Assembleia, Cesário 

de Miranda Ribeiro deveria pedir sua demissão430. Jacinto da Veiga, apesar de ter votado 

favoravelmente ao requerimento, declarou que não julgava o Presidente criminoso e advertiu 

para a necessidade de não se dar ouvidos a boatos431. Antunes Correia, por sua vez, depois de 

lamentar o tempo perdido com essa discussão e se dizer minoria, disse que votava pelo 

requerimento porque se comprometeu a votar por todos que tivessem objetivo de pedir 

esclarecimentos, mas que, especificamente sobre essa matéria, não iria se posicionar432.  

O deputado Pedro Dias de Carvalho, cuidando de comunicar, em primeiro lugar, 

que no dia 19 de dezembro ele estava no Rio de Janeiro, logo afirmou que era preciso 

investigar os boatos de que existiam um partido republicano na capital, portanto, votava pelo 

                                                           
428 8ª SESSÃO em 12 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 27, 22 fev. 1838, p. 5. 
429 8ª SESSÃO em 12 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 25, 20 fev. 1838, p.3.  
430 8ª SESSÃO em 12 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 26, 21 fev. 1838, p. 3. 
431 Ibidem,  p.1. 
432 Ibidem,  p.6. 
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requerimento do padre Marinho433. Boato ou não, o evento ocorrido na capital da província 

em dezembro de 1837 dividiu os deputados mineiros. Teófilo Otoni citou justamente esse 

episódio para refutar a consideração de Jacinto da Veiga, que afirmou que a oposição estava 

construindo castelos de vento acerca dos interesses do Governo. Otoni defendeu que o 

Governo demitiu empregados cujos crimes foram os de “o serem liberais e amantes do bem da 

província”434.  

Os debates políticos aqui descritos revelam a conjuntura instável em que a 

organização do poder provincial estava se forjando. Muitos políticos importantes que haviam 

participado das reformas da Constituição viam-nas, agora, como ameaça. O que se percebe na 

tribuna é uma tentativa constante de legitimar o poder da Assembleia Legislativa, 

frequentemente ameaçado para alguns deputados. E, mais do que isso, as disputas revelam o 

interesse de grupos distintos atuando na Câmara da Província. De um lado, havia aqueles que 

se empenhavam por manter e garantir a existência do Ato Adicional. De outro, aqueles para 

os quais acima do poder legislativo provincial estava o poder supremo do Império, a 

Assembleia Geral, razão de toda a soberania. Eles não propunham a extinção das Assembleias 

Provinciais, reconheciam, sobretudo, sua importância administrativa, mas desejavam limitar 

sua atuação política, reduzindo seu raio de ação.  

Como vimos, a anulação da lei sobre a remoção dos párocos, ao contrário do que 

propôs a Comissão de Negócios Eclesiásticos, para a qual a Casa deveria declarar-se 

inteirada, foi novamente discutida na Assembleia mineira como havia proposto a Comissão de 

Poderes. Ao rediscutir o projeto, os deputados mineiros deixavam claro qual era o papel que a 

Assembleia Provincial deveria ocupar no Estado brasileiro: não era um lugar de subordinação, 

não era pupila do Poder Central, as Assembleia Provinciais eram um corpo político 

autônomo, parte do Poder Legislativo da Nação e, exatamente por isso, deveriam ter seus atos 

respeitados. A discussão sobre a anulação da Lei Mineira nº 48 indica, assim, um processo 

mais amplo que diz respeito à organização dos poderes do Estado. Para os liberais, na 

construção do espaço de poder regional como canal de representação legítimo dos cidadãos, a 

imprensa e a publicização dos trabalhos da instituição desempenhariam um papel central: 

divulgando os atos legislativos, como veremos a seguir. 

 

 

 

                                                           
433 8ª SESSÃO em 12 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 27, 22 fev. 1838, p.5. 
434 5ª SESSÃO em 08 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 20, 14 fev. 1838, p.2. 
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3.4 “O apanhador de discursos”: o taquígrafo, a publicidade dos atos legislativos e a 

hostilidade ao Presidente de província 

 

 

Na sessão do dia 06 de fevereiro de 1838, o secretário da Assembleia transmitiu 

aos deputados provinciais um ofício do secretário da província apresentando as condições 

com que o Governo havia contratado, dentro dos limites marcados pela lei do orçamento, o 

taquígrafo Antônio José da Costa Amorim Freitas para extratar as discussões da Casa e dar 

publicidade aos trabalhos435. Sobre essa matéria, Teófilo Otoni fez a observação de que as 

condições determinadas pelo taquígrafo previam dar aulas de sua arte, mediante uma pequena 

gratificação. No entanto, como o Governo não estava autorizado a conceder tal gratificação, 

recusou a condição de lecionar, a qual Otoni julgava de suma vantagem. Diante disso, ele 

propôs um projeto autorizando o Governo a contratar o mesmo taquígrafo para dar as aulas, 

requerendo urgência na matéria436.  

A preocupação da Assembleia em dar publicidade aos seus atos, fazendo chegar 

em cada rincão da província notícias de seus trabalhos, como desejava o padre Marinho, 

revelou uma medida tipicamente liberal437. Além disso, o projeto ainda informou sobre a 

organização e o funcionamento da instituição ao prever a publicação dos trabalhos nos 

periódicos e o ensino da arte da taquigrafia. Se a proposta do projeto indica uma questão de 

arranjo dos trabalhos, sua discussão, por outro lado, revelou questões políticas mais amplas 

que envolviam a delimitação do espaço de atuação e poder da Assembleia. Mais uma vez, 

como já apontamos em muitos momentos deste capítulo, os conflitos entre a instituição 

legislativa e a autoridade executiva e entre as diferentes visões acerca do Ato Adicional 

“deram o tom” do debate.  

O projeto proposto por Otoni sobre o taquígrafo foi discutido pela segunda vez na 

sessão do dia 6 de fevereiro, mostrando que o pedido de urgência do seu autor havia sido 

acolhido pela Assembleia.  Tal projeto, de número 7, em artigo único, autorizou o Governo a 

determinar uma gratificação adicional ao taquígrafo encarregado de dar lições de sua arte 

durante o tempo da sessão atual. O deputado Pedro Dias de Carvalho propôs que a 

                                                           
435 3ª SESSÃO no dia 6 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 15, 08 fev. 1838, p.3. 
436 3ª SESSÃO no dia 6 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 16, 09 fev. 1839, p.3. 
437 Essa preocupação já havia sido esboçada na primeira lei mineira, de 09 de março de 1835, que determinou a 

forma da publicação das leis e resoluções da Assembleia. O artigo 12 da referida lei determinou que a 

impressão dos atos legislativos era um privilégio da Fazenda provincial, no entanto, o artigo 13 não considerou 

violação a impressão em folhas públicas, folhetos ou livros (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº1. 

09 mar. 1835, p. 3). 
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gratificação fosse paga pela renda da província, para não se criar embaraço a uma medida “tão 

necessária nos Governos Representativos”438. O parecer do padre Marinho sobre este projeto 

“mudou o rumo da prosa” dentro da tribuna.  

O deputado José Antônio Marinho, defendendo a publicidade dos atos da 

Assembleia, afirmou estar disposto a votar por toda e qualquer quantia que tivesse por fim 

publicar as sessões da Assembleia “e muito principalmente esse ano deve se cuidar de 

espalhar o conhecimento por toda a província”. Porém, não queria deixar esse negócio 

entregue à confiança do Governo, pois, enquanto não fosse colocado na Presidência da 

província um “presidente parlamentar”, aquele que marcha com a maioria da Assembleia, ele 

tudo lhe negaria. Declarou, por fim, que se o contrato fosse feito pelo Governo “não lhe dava 

nem cinco réis”, ao passo que se fosse celebrado pela Mesa, “daria tudo quando ela disser que 

precisa”. Posto isso, propôs uma emenda ao projeto de Otoni. De acordo com essa emenda, 

ficava determinado que, dentro dos limites marcados pela Lei do orçamento, a Mesa (e não 

mais o Governo) era autorizada a contratar o taquígrafo não apenas para o trabalho de extratar 

os discursos, mas também para dar aulas. A emenda foi apoiada e posta em discussão439. 

O deputado Paula Santos votou pelo projeto e contra a emenda do padre Marinho, 

que lhe pareceu “não ser muito constitucional”, uma vez que o Ato Adicional atribuiu aos 

Presidentes a competência para expedir ordens e dar regulamentos para a boa execução das 

leis440. O deputado Joaquim Antão, por sua vez, votou pela emenda e não viu nela 

inconstitucionalidade ou usurpação das atribuições do poder executivo. Para ele, toda matéria 

que dissesse respeito à publicação das sessões da Assembleia deveria ficar sob sua ingerência 

e inspeção, uma vez que, sendo o Presidente hostil à Casa, “tais publicações podiam ser feitas 

em seu descrédito”441. Com um tom mais moderado, o deputado Luiz Maria da Silva Pinto 

não viu razões para a aprovação da emenda de Marinho, se dizendo convencido de “que para 

a dignidade da Assembleia convém haver muito escrúpulo em revogar as disposições da lei do 

orçamento” e em respeito a ela votava contra a emenda442.  

O deputado João Antunes Corrêa também defendeu a necessidade de dar 

publicidade aos trabalhos da instituição, bem como afirmou a relevância das aulas de 

taquigrafia. Porém, refutou com veemência a emenda de Marinho, chamando-a de indecorosa, 

afirmando, ainda, que a Assembleia não podia mudar de opinião porque havia mudado o 

                                                           
438 5ª SESSÃO em 8 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 19. 13 fev. 1838, p.1. 
439 Ibidem, p.2. 
440 Ibidem, p.2. 
441 Ibidem, p.2. 
442 Ibidem, p.3. 
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Governo, essa volubilidade a impedia de “trilhar um caminho seguro”. Joaquim Antão, 

novamente com a palavra, acrescentou que em todos os países constitucionais a publicação 

dos trabalhos relativos ao corpo legislativo fica a seu cargo para que não haja “interferência 

de um corpo estranho”443.  

Bernardo Jacinto da Veiga ponderou que a maior parte das razões apresentadas o 

foi fora de ordem, uma vez que deveria se tratar da criação da aula de taquigrafia e não 

discutir o contrato, já feito, para extratar as sessões e publicações da Assembleia. Apesar da 

constatação, afirmou que também apresentaria algumas opiniões fora da questão. A primeira 

delas era que não se julgava muito conhecedor do sistema representativo e da tática de fazer 

oposição, depois, não considerava digno dos representantes desfazer a obra que um legislador 

fez por se achar outro homem na administração e, por fim, era preciso manter a harmonia para 

com os poderes do Estado. Diante disso, não considerava a emenda de Marinho 

inconstitucional, mas “impolítica” pelo alarde e hostilidade contra o Governo. Para ele, supor 

que o Presidente desejava dominar a Assembleia era construir “castelos de vento, 

imaginando-se mil coisas”, sendo essa oposição injusta e infundada, o que faria reviver na 

província ódios e semearia a desordem. Veiga defendeu, mesmo que lhe fosse lançada a 

distinção de regressista, que a Assembleia nada tinha a ver com o contrato444. 

O deputado Silva Pinto, discursando pela segunda vez, defendeu o Governo que, 

para ele, estava prestando bons serviços, assim como havia feito o Presidente transato Costa 

Pinto, responsável por ter firmado o contrato com o taquígrafo. Silva Pinto reconheceu que a 

Assembleia poderia incumbir a qualquer cidadão o direito sobre a publicação de seus atos, 

mas já tendo se principiado pelas mãos do Governo, afirma ele, convinha que ele continuasse 

dela encarregado445. O deputado Pedro Dias de Carvalho, por sua vez, cuidando de, em 

primeiro lugar, livrar-se da pecha ministerial, defendeu que a matéria ficasse a cargo do 

Governo para que não houvesse invasão de atribuições. Concordou que, sendo a aula de 

taquigrafia um objeto novo, a Assembleia, ao tratar dela, não usurpava atribuição alguma e 

também não revogava a lei do orçamento. Assim exposto, e com o objetivo de não se limitar à 

questão de confiança ou não no Governo, Carvalho propôs um artigo substitutivo, autorizando 

o Governo a mandar abonar (retirou-se a gratificação extra) ao taquigrafo Antônio José da 
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445 5ª SESSÃO em 8 de fevereiro de 1838. O Universal. Ouro Preto, edição 20, 14 fev. 1838, p.1. 
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Costa Amorim Freitas a quantia exigida pelo mesmo em sua proposta para que, durante a 

sessão, ele desse aulas de sua arte446.  

Com a palavra, novamente, Marinho, em tom mais brando, explicou melhor suas 

palavras. Reviu sua fala sobre negar tudo ao Governo, afirmando “que é o fogo do seu 

discurso que o leva a esse ponto”. Explicou que sua ideia não era revogar o que os 

legisladores votaram, mas propunha um novo contrato, cedendo uma verba maior para se criar 

a aula. Além disso, desejava que a publicação das sessões se estendesse a um círculo maior e 

que a Mesa, o 1º secretário ou o oficial maior da secretaria fosse incumbido de espalhar 

gratuitamente pela província as folhas com as discussões da Assembleia. Reforçou, contudo, 

suas palavras iniciais, reiterando que não queria que o Governo tivesse ingerência na 

matéria447.  

Dirigindo-se para o deputado Veiga, Marinho citou o fato de existir, na capital, 

600 praças e 400 policiais, perguntando, “com essa força se diz que não está o Governo 

armado?” e, por fim, exclama: “governistas, contestai-me; para vós lanço a luva, apanha e 

contestai esses fatos”. Em resposta, Veiga alegou não ter percebido bem a ideia de Marinho, 

de certo não queria colocar a luva e achou impolítico e pouco digno da Assembleia o desfazer 

do contrato apenas com “o fito de fazer uma desfeitinha”. Finalizou seu discurso votando pela 

medida da propagação da publicação dos atos legislativos, “uma vez que o público já passa a 

ter conhecimento do que se passa na casa”448.  

Teófilo Otoni, autor do projeto, iniciou seu discurso declarando sua desconfiança 

no Governo. Depois afirmou estar em conformidade com a ideia de que à Mesa competia tudo 

o que dissesse respeito à publicação dos atos da Assembleia porque pelo Ato Adicional a 

polícia e a economia eram de sua competência. Sendo assim, conquanto fosse o Presidente 

autorizado a expedir as ordens, às Assembleias competiam sua inspeção por intermédio da 

Mesa ou do seu secretário. Concluiu concordando que a matéria fosse ao Governo, uma vez 

que por ele já havia começado. O deputado Marinho retirou sua emenda com o consentimento 

da Casa e o artigo substitutivo de Pedro Dias de Carvalho foi aprovado449, sendo, 

posteriormente, publicado no Livro das Leis Mineiras como Lei número 85, em 16 de 

fevereiro de 1838450. A partir daí, o periódico O Universal passou a divulgar informações 
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448 Ibidem, p.3. 
449 Ibidem, p.4. 
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sobre as aulas públicas de taquigrafia que ocorreriam todos os dias, das quatro às cinco da 

tarde, durante o tempo das sessões da Assembleia, na rua Direita número 22451. 

Nenhum dos deputados que se posicionou sobre a matéria foi contrário à 

publicidade dos atos legislativos da Assembleia Provincial. Suas visões divergiram na 

interpretação da lei. Para Marinho, e seu grupo político, deixar ao Governo Provincial, na 

figura de Jacinto da Veiga, a incumbência de contratar o taquígrafo era permitir que ele 

tivesse o controle da Assembleia. Não se tratava, portanto, de negar a publicação dos atos, 

mas negar recursos a Veiga. A divulgação dos debates, além de informar, ainda favorecia a 

“fiscalização” do poder legislativo mineiro. Se ter um taquigrafo na sala das sessões 

significava, por um lado, o compromisso da instituição com a divulgação dos debates 

legislativos, por outro, sua presença além de intimidar, em alguns momentos acirrou os 

ânimos dos deputados.  

O deputado José Alcebíades Carneiro, depois de ter sido acusado por Marinho de 

estar no regresso, lhe respondeu, “nós temos taquígrafo na Casa, o que nós proferimos é 

escrito, publicado e espalhado, portanto peço ao nobre deputado, meu amigo, que me faça 

mais justiça, e que se convença de que eu me ressinto de ser apelidado regressista (...)”. 

Contra essa pecha, Alcebíades ainda reforçou sua atuação na confecção do Ato Adicional, não 

podendo, por isso, pensar contra ele452. A presença do taquígrafo exigia atenção dos 

deputados, era preciso medir as palavras, do contrário, suas reputações poderiam ser abaladas. 

Pela ação do taquígrafo a discussão restrita da tribuna, que se estendia, no máximo, às 

galerias, ganhava as ruas.   

O motivo que levou Marinho a taxar Alcebíades, e também o deputado Tristão 

Antônio de Alvarenga, de regressistas foi que ambos - na ocasião da discussão de um projeto 

proposto por Pedro Dias de Carvalho, para que a Assembleia Provincial pudesse estabelecer 

uma norma para verificação de poderes dos seus membros453 – expressaram dúvida sobre a 

competência da Assembleia Provincial para legislar sobre a questão eleitoral, uma vez que o 

Ato Adicional havia determinando que a eleição dos deputados provinciais seria feita do 

                                                           
451 AULA pública de taquigrafia. O Universal. Ouro Preto, edição 24, 19 fev. 1838, p. 4. 
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453 O deputado Carvalho propôs que, competindo às Assembleias a verificação de poderes dos seus membros, na 
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Nº 87. Contém algumas disposições e aditamentos ao Regimento Interno, 06 mar. 1838. 



182 
 

 
 

mesmo modo que a eleição dos deputados gerais. Alcebíades, assim como Marinho, travou 

forte oposição ao Governo. Mas, para Marinho, qualquer um que ousasse questionar a 

atribuição e a competência da Assembleia Provincial, “marchava no regresso”. 

 

 

3.5 “Não se dê a esta questão a cor política do regresso ou do progresso” 

 

 

Teófilo Otoni foi um dos deputados mais atuantes na tribuna provincial, tanto na 

primeira quanto na segunda legislatura. Foi ele o responsável pelo segundo projeto mandado à 

Mesa, na segunda sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 1838454. Alegando que havia 

ouvido, de pessoas entendidas na matéria, que faltavam bons promotores na província, uma 

das razões que fazia aumentar a impunidade, e atribuindo essa estatística à falta de subsídio 

suficiente, propôs um projeto visando estabelecer os vencimentos dos promotores públicos455. 

De acordo com o Código do Processo Criminal de 1832, eles eram responsáveis por oferecer 

denúncia ou acusação ao indivíduo suspeito de contrariar a lei, solicitar a prisão e punição dos 

criminosos, promover a execução de mandados judiciais etc. A discussão do projeto sobre os 

promotores apontou, mais uma vez, as distintas interpretações da mesma lei, nesse caso, do 

Ato Adicional. O debate que essa matéria produziu indica, ainda, qual era o papel e o poder 

da instituição para legislar sobre determinados assuntos, principalmente os ligados às questões 

da justiça.  Mais uma vez, o tema da discussão levantou a bandeira do regresso e do 

progresso. 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite foi o autor da emenda que causou grande 

alarde na Casa. Ele propôs que, juntamente com o aumento dos subsídios dos promotores, se 

reduzisse, também, para um o seu número. Esse promotor atuaria na “cabeça” da Comarca e 

seria nomeado pela Câmara Municipal da respectiva sede. Ao se questionar sobre o direito da 

Assembleia Provincial de legislar sobre essa questão, e muito provavelmente já ciente de que 

sua emenda produziria debates acalorados, rapidamente concluiu pela afirmativa, citando em 

seu amparo o 7ª parágrafo, do artigo 10 do Ato Adicional456 - que garantiu às Assembleias o 

direito de legislar sobre a nomeação, a criação e a supressão de empregados municipais e 

                                                           
454 Também foi Otoni o autor do primeiro projeto, que marcou o subsídio dos deputados da terceira legislatura, 

bem como do projeto sobre as aulas do taquígrafo que acabamos de mencionar.  
455 2ª SESSÃO ordinária de 5 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 15, 08 fev. 1838, p. 1-2. 
456 9ª SESSÃO em 13 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 28, 26 fev. 1838, p. 3. 
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provinciais. A tentativa de Cerqueira Leite de se resguardar citando a Lei não impediu as 

críticas que lhe foram desferidas. 

O deputado Tristão Antônio de Alvarenga foi o primeiro a rebater a proposta de 

Cerqueira Leite. Temendo a acusação de regressista por votar contra uma emenda assegurada 

no Ato Adicional, Alvarenga se defendeu afirmando que se regressista era “quem deseja a 

correção dos defeitos da nossa legislação regulamentar”, e quem desejava “a manutenção das 

nossas Instituições Políticas no mesmo estado em que se acham” ele era regressista. Votou, 

pois, contra a emenda porque ela ofendia as leis gerais, nesse caso, as disposições do Código 

do Processo que deu a cada município e a cada Câmara o direito de propor seu promotor. Era, 

contudo, favorável ao projeto “porque com ele se consegue o que se deseja, que vem a ser 

estabelecer-se um incentivo para que pessoas mais idôneas aceitem o cargo de promotor”457.  

O deputado Joaquim Antão, que assume uma postura declaradamente de oposição 

ao Governo, fazendo coro com Marinho, Alcebíades, Otoni e outros, surpreendeu ao afirmar 

que não considerou Alvarenga regressista, uma vez que ele mesmo o era, precisamente em 

sua opinião acerca da emenda. Considerava regressista aquele que era contrário à 

multiplicidade de empregados na administração da justiça, uma vez que, sendo muitos e mal 

pagos, a justiça não seria bem administrada. Fazendo uma distinção entre o regresso dos 

deputados da situação - aqueles que, para Antão, desejavam a diminuição “até as últimas 

autoridades góticas que oprimam os povos” -, e seu próprio regresso – uma vez que defendia a 

diminuição apenas do número dos promotores, criando-se um em cada Comarca -, Antão 

utiliza de um recurso curioso e dúbio: seu regresso estava “muito conforme com as ideias 

mais vantajosas da administração da justiça e que em substância se converte em um 

verdadeiro progresso”. Para defender os projetos e emendas daqueles que comungavam das 

mesmas posições políticas, parecia valer a pena, em alguns momentos, assumir uma alcunha 

normalmente utilizada para desqualificar os membros da situação458.  

No que diz respeito ao direito da Assembleia para legislar sobre a matéria, Antão 

foi categórico,  

 

nas instituições do país, assim como no Governo Geral há poder legislativo, 

executivo e judicial, também pelo Ato Adicional nas províncias há poderes 

legislativo, executivo e judicial, e assim as atribuições que cada um desses 

poderes tem e que formam uma espécie particular do nosso sistema de 

Governo devem ser mutuamente respeitadas459 

                                                           
457 9ª SESSÃO em 13 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 28, 26 fev. 1838, p. 4. 
458 9ª SESSÃO em 15 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 29, 27 fev.1838, p. 1. 
459 Ibidem, p. 2. 
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Assim, agindo dentro de suas atribuições, a Assembleia não infringiu a lei geral. 

Acusava, portanto, o deputado Alvarenga de ter ido buscar num parecer dado na Câmara dos 

Deputados as bases de seu argumento. Esse parecer, que para Antão, foi “o cavalo de batalha 

do regresso”, defendia que os empregados que dão cumprimento às leis gerais não são 

empregados provinciais. Antão, concluiu, por fim, que, conquanto os promotores públicos 

exerçam funções gerais, eles não podem estar fora da competência da Assembleia, assim, por 

essa razão, a Assembleia poderia legislar sobre o número desses promotores.  O deputado 

votou, portanto, a favor da emenda. 

O deputado e padre Antunes Corrêa, depois de “considerar uma imperdoável 

ousadia a um eclesiástico pedir a palavra para falar sobre matérias do foro e interpor o seu 

parecer relativamente à nobre administração da justiça (...)”, expressando sua opinião 

unicamente porque a qualidade de deputado da província lhe permitia apresentar sua ideia  

sobre a matéria, afirmou que os promotores eram os representantes dos interesses da 

sociedade e não “descobre como e de que maneira grudados à cabeça da comarca, em que 

devem residir, possam com as suas vistas abranger a imensa extensão d’uma comarca!”. Em 

segundo lugar, dirigindo-se ao autor da emenda, argumentou que “dando-se unicamente ao 

município da cabeça da comarca a interferência da eleição destrói-se necessariamente a 

igualdade dos municípios consagrada no código e isso é inaceitável”. Votando contra a 

emenda, afirmou seu desejo pela guarda da Constituição e do Código do Processo, bem como 

do direito reservado a cada Câmara Municipal nessa matéria460.  

Ao se posicionar diante da matéria, Alcebíades solicitou que não se desse à 

“questão a cor de regresso ou progresso” porque isso poderia influir no voto dos deputados. 

Alegando que não via inconstitucionalidade na emenda, divergiu do “seu amigo” Alvarenga, 

que citou em seu abono um parecer da Comissão da Câmara dos Deputados, parecer sem 

legitimidade, para Alcebíades, uma vez que naquela instituição atuava, referindo-se a 

Bernardo Pereira de Vasconcelos como “um Proteu que todos os anos muda de figura e 

ultimamente tornou-se mais patente como reformador das mesmas Reformas (apoiados)” e 

concluía,  “não quero pois que esse parecer sirva de aresto nesta Casa, a opinião daquele 

parecer é aniquiladora do Sistema Representativo”. Alcebíades defendeu, portanto, o direito 

da Assembleia, de legislar sobre os promotores públicos, pois eles eram empregados 

provinciais. Apesar de entender que a emenda estava dentro da legalidade, ele julgou que 

                                                           
460 9ª SESSÃO em 15 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 29, 27 fev.1838, p. 2. 
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administração da justiça não seria melhorada com um promotor de Comarca, mas com os 

mesmos promotores locais461. 

Teófilo Otoni defendeu a constitucionalidade da emenda, argumentando que o 

Legislador “quando deu o poder de se converter os Conselhos Gerais em Assembleias 

Provinciais foi com o fim de dar a essas Assembleias uma parte do Poder Legislativo 

Geral”462. Apesar de ser constitucional, a emenda apresentava para Otoni alguns 

inconvenientes e, por isso, ele votava contra ela. Alvarenga, por sua vez, lamentando se passar 

por regressista, continuou acusando a inconstitucionalidade da emenda, pois apenas o Poder 

Geral poderia legislar sobre o Código, e tirando das Câmaras o direito de escolherem os seus 

promotores, dando-lhes um nomeado por município estranho, seguia-se que a emenda era 

contrária ao Ato463. Jacinto da Veiga, também votou contra a emenda, “embora lhe continuem 

a chamar regressista”, pois suas opiniões eram “filhas do desejo de defender, quando é 

possível, o Ato Adicional, como uma das partes integrantes da Constituição”464. Para ele, as 

atribuições da Assembleia precisavam ser asseguradas, ao mesmo tempo em que o Código do 

Processo, como Lei Geral, também deveria ser resguardado.  

O deputado Júlio de Miranda não considerou a emenda inconstitucional, apenas 

achou que ela continha alguns inconvenientes. Afirmando que “a natureza humana é frágil”, 

Miranda acreditava que os promotores podiam se tornar perseguidores por terem seus 

vencimentos atrelados ao número de processos. Votava, assim, contra a emenda porque 

julgou-a “impopular”, querendo “dar à Câmara da Cabeça da Comarca a autorização para que 

ela só eleja o promotor que tem de servir nos demais municípios (...) o código nesta parte é 

mais amplo deu a todas as Câmaras essa atribuição”. Por ele, haveria um promotor em cada 

juizado de paz, assim, Miranda votou contra a ementa, para que houvesse pelo menos um 

promotor em cada município465.  

Joaquim Fernandes Torres também defendeu a legalidade da emenda, 

argumentando: as  

 

Assembleias tem o poder de legislar. E o que é o poder de legislar? Observa 

o nobre orador. É a autoridade de fazer leis dentro da órbita que lhe está 

marcada. E o poder legislativo que tem autoridade de fazer leis, não terá a de 

criar empregados que as executem? Certamente que a deve ter466.  

                                                           
461 Ibidem, p. 3 e 4. 
462 9ª SESSÃO em 15 de fevereiro de 1838. O Universal Ouro Preto, edição 30, 28 fev. 1838, p. 2. 
463 9ª SESSÃO em 15 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 30,28 fev. 1838, p. 3. 
464 Ibidem, p. 3. 
465 9ª SESSÃO em 15 de fevereiro de 1838. O Universal, Ouro Preto, edição 31, 01 mar. 1838, p. 2. 
466 Ibidem, p. 2. 
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Apesar disso, considerou a ideia de só haver um promotor “um pouco regressiva, 

como uma opinião que tende a centralizar as garantias que são dadas aos povos em cada 

Município (...)”467. 

A emenda não foi aprovada e o projeto sobre os emolumentos dos promotores 

públicos, depois de muita discussão, foi finalmente aprovado. Sua versão final, publicada no 

livro das leis mineiras, marcou apenas o subsídio que eles deveriam receber, não influindo no 

seu número468. O direito das Assembleias Provinciais de legislarem sobre essa matéria estava, 

contudo, com os dias contados. A Lei nº105 de 12 de maio de 1840, que interpretou o Ato 

Adicional, reformou justamente o 7º parágrafo dos artigos 10 e 11 que diziam respeito aos 

empregados municipais, provinciais e aos magistrados. Em relação aos dois primeiros, sendo 

criados por leis gerais, a Assembleia Provincial não poderia legislar sobre eles, e sobre o 

último estabeleceu-se que a Assembleia só poderia demiti-los ou suspendê-los mediante 

queixa por crime de responsabilidade.  

A Lei nº 261 de 03 de dezembro de 1841, que reformou o Código do Processo 

Criminal, centralizou ainda mais as questões relacionadas ao âmbito da justiça. 

Especificamente no que diz respeito aos promotores públicos, essa lei definiu que eles só 

poderiam ser demitidos pelo Imperador ou pelos Presidentes de província. Além disso, 

determinou que haveria apenas um promotor na “cabeça” da Comarca e, quando as 

circunstâncias exigissem, poder-se-ia nomear outro, fixando-se, ainda, o ordenado. Tais 

determinações antes cabiam às Assembleias e, como vimos anteriormente, ela procurou 

desempenhar. Essa lei reduziu o número de promotores, medida que Joaquim Antão, por 

exemplo, considerava um regresso positivo, pois visava o progresso. Mas, ao ter sido uma 

decisão tomada pelo Centro, foi entendida por ele, e por aqueles que com ele cerravam fileiras 

políticas, como aniquiladora do Ato Adicional. 

Estudando o perfil dos deputados regenciais eleitos para a Câmara dos Deputados, 

o historiador Marcello Basile constatou que a maioria deles possuía extensa folha de serviços 

prestada em empregos públicos469. Segundo o autor, era prática generalizada no Império, 

“herdada da sociedade de Corte do Antigo Regime”, a solicitação de bacharéis recém-

formados de empregos públicos em forma de mercês. Sendo assim, a discussão travada na 

                                                           
467 Ibidem, p. 3. 
468 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei n. 92. 06 mar. 1838.  
469 BASILE, Marcello. Deputados da Regência: perfil sócio profissional, trajetórias e tendências políticas. In: 

CARVALHO, José Murilo, CAMPOS, Adriana Pereira (Orgs.). Perspectivas da cidadania no Brasil 

Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 87-121.  
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Assembleia Provincial de Minas não era pequena, ela tocava em uma das questões centrais no 

jogo político imperial, o controle sobre os cargos públicos. 

Com a “cor do regresso ou do progresso”, os discursos aqui reproduzidos 

evidenciam as tentativas de se organizar o poder provincial. As duas primeiras legislaturas 

demonstraram o empenho de muitos deputados em reforçar e garantir as determinações 

previstas no Ato Adicional, o que em outras palavras significou um comprometimento em 

manter e ampliar a autonomia da província, consolidando a Assembleia Provincial como um 

espaço de poder oficial do Estado brasileiro. Transformar as Assembleias em instâncias 

importantes do Estado Imperial era um ponto que unia regressistas e progressistas. A 

diferença estava, portanto, no peso que os primeiros conferiam ao aspecto administrativo que 

essas instituições deveriam ter, já os segundos destacavam e defendiam a sua dimensão 

política, propondo mais autonomia e, por conseguinte, maior descentralização.  

As discussões políticas travadas na segunda legislatura da Assembleia indicam a 

força da oposição numa conjuntura política promotora da centralização. Essa força também se 

mostrou na relação da Assembleia com o Presidente de província que, ao negar sanção ao 

projeto do orçamento provincial, por exemplo, teve de ratificá-lo, uma vez que ele foi 

novamente discutido e aprovado pela Casa.  

 

 

3.6 A Assembleia Provincial se converteu em Assembleia Geral”: o projeto de 

orçamento provincial retorna à Casa 

 

 

Após o fim dos trabalhos legislativos da Assembleia Provincial em primeiro de 

abril de 1838, o periódico O Universal apresentou um balanço dos atos da instituição nos dois 

meses de sessão ordinária470. Os dados apontaram que sete projetos foram enviados ao 

Presidente de província para serem publicados, os quais, pela determinação do Ato Adicional, 

não necessitavam de sua sanção. O conteúdo desses projetos determinou a verificação de 

poderes dos deputados como parte do Regimento Interno, a autorização de algumas Câmaras 

Municipais para aumentar o ordenado de seus empregados, a aprovação de posturas, o 

orçamento da despesa e receita municipal para o ano financeiro de 1838-1839, bem como a 

aprovação das contas das edilidades.  

                                                           
470 SINOPSE dos trabalhos da Assembleia legislativa provincial. O Universal, Ouro Preto, edição 70, 30 

abr.1838, p.1-3. 
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A estatística apontada pelo periódico informou, ainda, que foram 29 projetos não 

concluídos em razão do pouco tempo de sessão, apenas dois meses471. Além dos projetos e 

resoluções mandados à Mesa, foram enviados 185 pareceres de comissão, dos quais 151 

foram discutidos. Desses, 135 foram aprovados sem modificação, 10 sofreram emendas, dois 

foram substituídos, dois foram adiados e dois rejeitados. Se consideramos que, na época do 

Conselho Geral, instituição que não tinha atribuição legislativa, entre os anos de 1828 e 1834, 

período em que a instituição mineira funcionou ativamente, apenas treze propostas (das 29 

enviadas) foram sancionadas pela Assembleia Geral472 não resta dúvida de que a criação das 

Assembleias viabilizou as demandas provinciais. Obviamente ainda existia a possibilidade de 

as propostas não serem sancionadas, mas, em termos numéricos, os dados são pequenos. As 

Assembleias, de fato, se constituíram como um canal importante de representação dos 

interesses regionais no quadro do Estado brasileiro.  

Para a sanção do Presidente foram encaminhados 23 projetos, alguns dos quais 

autorizaram-no a abonar o taquígrafo, a conceder loterias, outros determinaram o subsídio dos 

deputados, vencimentos dos promotores e elevação dos ordenados dos professores, 

destacando-se aqueles projetos que elevaram à cidade as vilas de São João del-Rei, Sabará, 

Diamantina e Príncipe (essa com o nome de Serro), entre outros473. De todos eles, o 

Presidente da província negou sanção a três: aquele que decretou a receita e a despesa 

provincial para o ano financeiro de 1838-1839, o outro que declarou os párocos da província 

amovíveis, regulando, ainda, o seu exercício, e o terceiro, que declarou válidas as remoções 

feitas pelo Presidente da província. Esses dois últimos resultaram da discussão acerca da 

anulação da lei mineira.  

A oposição que compunha a Assembleia Provincial não aceitou a anulação da Lei 

mineira nº 48, como visto, propondo novamente o projeto sobre os párocos, que, depois de 

muito discutido, foi aprovado pelos deputados, o que caracterizou a vitória dos oposicionistas. 

No entanto, tal projeto foi barrado pela ação do Presidente de província que lhe negou sanção. 

Consta que os projetos voltaram à Assembleia e foram novamente discutidos e adotados, mas, 

ao serem reenviados para o Presidente, que, pela Lei, deveria sancioná-los, não o foram. Essa 

                                                           
471 Muitos projetos foram retomados na sessão extraordinária convocada para junho pelo Presidente de província. 

Pode ser que esse número tenha se reduzido. 
472 OLIVEIRA (2015, p.353). 
473 A Assembleia Provincial empreendeu uma política de organização do território criando distritos, freguesias, 

vilas e cidades. Em 1839, por exemplo, ela elevou à vila os arraiais de Bom Fim, São João Batista do Presídio, 

Caldas, Oliveira e Formigas criando, também, duas comarcas. Uma com a denominação de Rio Grande, que 

abarcou os municípios de Tamanduá, Oliveira e Vila Nova de Formiga, e a outra, Comarca do Rio Verde, que 

abrangeu os municípios de Campanha, Baependi e Aiuruoca. APM. JM. Sinopse dos trabalhos da Assembleia 

legislativa provincial (O UNIVERSAL. Ouro Preto, edição 100, 14 jun. 1839, p. 1). 
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situação se diferencia daquela do projeto de orçamento provincial,474 que também teve a 

sanção negada, mas, ao retornar à Casa para nova discussão, e sendo aprovado com poucas 

modificações, foi sancionado.  

O periódico O Parahybuna, reproduzindo um artigo do O Correio de Minas, 

referiu-se à decisão da Assembleia Provincial mineira de voltar a discutir o projeto do 

orçamento da província, referida por ele como “lei dos enxertos exóticos”, depois que o 

Presidente lhe havia negado sanção, como inversão de poderes: a Assembleia Provincial havia 

se convertido em Assembleia Geral, “tratando de política, ao invés de tratar dos interesses da 

província”475. O Presidente Cesário Ribeiro, ao negar a sanção do projeto e convocar para 

junho uma sessão extraordinária, mais uma vez revelou o clima tenso que envolvia os poderes 

executivo e legislativo no âmbito da província, mas que também informava sobre a relação 

desses poderes com o Poder Central.  

Segundo notícias veiculadas no O Universal, foram dois os motivos alegados por 

Cesário de Miranda Ribeiro para negar a sanção ao projeto de orçamento. O primeiro deles se 

deu em função da lei proibir que, no Corpo Policial, servissem, como oficiais, os implicados 

em crimes de rebelião, sedição e insurreição, determinando que fossem substituídos os que 

nesses pontos se enquadrassem. Para os governistas, essa determinação não poderia ser aceita 

porque ela ia de encontro a lei de anistia e de restituição dos direitos, sendo, assim, contrária 

às determinações da Assembleia Geral.  

A cláusula que impedia oficiais implicados em crime de sedição de compor o 

quadro policial parecia indicar uma manobra dos deputados oposicionistas que acusavam o 

Governo de incorporar os sediciosos de 1833 não apenas no corpo policial, como no próprio 

governo. Se eles haviam perdido, na ocasião em que o projeto de anistia foi aprovado, por 

esse tópico eles podiam reverter a situação. A segunda causa apontada pelo Presidente foi que 

a referida lei propunha a supressão das côngruas dos párocos reintegrados nas paróquias de 

que foram removidos por virtude da anulação da Lei Provincial nº 48 e tirar-lhes o direito de 

receberem benesses476. A sanção do projeto estava, portanto, atrelada à decisão da Assembleia 

Provincial de não ter se declarado inteirada da anulação da lei mineira, enfrentando, assim, 

um dos poderes supremos do Estado, a Assembleia Geral. 

                                                           
474 A Comissão de Fazenda Provincial, responsável pela elaboração do projeto de orçamento, era uma das mais 

importantes da Casa. Ela era composta pelos deputados Joaquim Antão, Fernandes Torres e Teófilo Otoni, 

todos eles constituíam oposição declarada ao Governo. 
475 COMUNICADO. O Parahybuna, Barbacena, edição 157, 1838, p.3. 
476 OURO Preto. O Universal, Ouro Preto, edição 87, 11 jun. 1838, p. 2. 
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Em junho de 1838, os deputados se reuniram novamente na capital da província 

para dar início à sessão extraordinária convocada por Cesário Ribeiro – é relevante lembrar 

que, no dia 30 de março, Bernardo Jacinto da Veiga havia assumido o cargo, deixando assim 

sua cadeira de deputado provincial. Como em todas as sessões, o ato de instalação da 

Assembleia foi precedido pelas formalidades do estilo. Primeiro, os deputados se reuniram em 

duas sessões preparatórias para verificar os poderes de seus membros e completar a 

representação que, pelo Regimento, era de 19 deputados. Feito isso, comunicaram ao 

Presidente que a Assembleia contava com número suficiente para instalar-se a sessão, ao que 

esse respondeu que a Capela do Carmo estava preparada para o ato religioso.  

Após a Missa do Espírito Santo, os deputados voltaram para o Paço da 

Assembleia. Uma deputação recebeu o Presidente Veiga que, então, fez sua fala. Afirmou que 

a convocação da Assembleia tinha o objetivo de submeter novamente o projeto de orçamento. 

Depois disso, comunicou que a província estava em tranquilidade e que ele estava se 

empenhando para que todas as deliberações da Assembleia fossem cumpridas477. Logo em 

seguida, retirou-se da sala das sessões.  

Reunidos os deputados para a primeira sessão extraordinária, em 6 de junho de 

1838, o secretário apresentou o expediente. Nele constava o ofício do ex-Presidente da 

província comunicando os motivos pelos quais negou sanção ao projeto de orçamento. 

Elegeu-se uma Comissão Especial para dar o parecer sobre a matéria. Foram eleitos os 

deputados José Teixeira da Fonseca Vasconcelos (depois Visconde de Caeté), Manoel 

Machado Nunes, João Fernandes de Oliveira Pena, José Joaquim Fernandes Torres e Joaquim 

Antão Fernandes Leão478. O parecer da Comissão, no entanto, não foi unânime. Fonseca e 

Machado Nunes concordaram com todas as razões dadas pelo ex-Presidente e concordaram, 

também, que o projeto entrasse em discussão para ser modificado. Já os outros três deputados 

apresentaram restrições quanto ao corpo policial e benesses, declarando que não considerava 

as razões convincentes e que o projeto devia passar “tal e qual”479. 

Há uma nota no jornal O Universal comunicando que, “na sessão de sábado, dia 

9, concluiu-se a discussão do projeto de lei do orçamento provincial que o senhor presidente 

havia negado a sanção”. A nota avisava que, “desejando quanto antes informar o leitor do 

resultado dessa importante questão” exporia a maneira como ela foi decidida. Segundo o 

excerto, a Assembleia estava dividida e faltando os dois terços de votos para sustentar ou para 

                                                           
477 SESSÃO preparatória. O Universal, Ouro Preto, edição 85, 06 jun. 1838, p. 1-2. 
478 SESSÃO extraordinária em 6 de junho. O Universal, Ouro Preto, edição 86 08 jun. 1838, p. 1. 
479 SESSÃO extraordinária em 7 de junho. O Universal, Ouro Preto, edição 87, 11 jun. 1838, p. 1. 
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modificar o projeto, segundo as razões apresentadas pelo Presidente da província, dos dois 

lados apareceram emendas. Os debates duraram dois dias e, ao final, foram aprovadas as 

emendas de Alcebíades, para que a lei não prejudicasse os oficiais existentes, e a emenda de 

João Fernandes de Oliveira Pena, para que as côngruas ficassem somente suspensas e nada se 

dissesse sobre as benesses (Antunes Corrêa deixou de votar por essa emenda). O projeto foi 

então aprovado por unanimidade de votos480, sendo novamente enviado ao Presidente de 

província, que o sancionou. No dia 13 de junho de 1838, Mello e Souza encerrou a sessão 

extraordinária da Assembleia Provincial481 e os deputados mineiros, que também ocupavam 

assento na Assembleia Geral, dirigiram-se para o Rio de Janeiro a fim de dar início aos 

trabalhos na Câmara dos Deputados.  

Os projetos propostos na Assembleia Provincial, apresentados neste capítulo, 

apesar de abordarem temas diversos, informam sobre a organização e o funcionamento dessa 

instituição. Em um momento em que o espaço de poder provincial com maior autonomia 

estava se constituindo, o exercício político dos deputados apontou, ainda, as dificuldades em 

se estabelecer a quem competia a resolução de determinadas questões. Assim, as discussões 

dos projetos revelaram muito mais do que a organização do poder provincial, elas assinalaram 

para os conflitos que estiveram na base da organização e da construção do próprio Estado 

Brasileiro, afinal a defesa ou a condenação do Ato Adicional indicou a difícil conciliação 

entre soberania da Nação, expressa na fórmula a Nação é única e indivisível, prevista na 

Constituição, e a autonomia das províncias.  

A atuação dos deputados mineiros informa, assim, sobre questões mais amplas, 

que remetem à organização das instâncias de poder, com uns desejando maiores poderes para 

as províncias e outros apontando a necessidade de limitá-los. A construção da legitimidade 

desse espaço de poder regional se deu de forma conflituosa, demonstrando as divergências 

entre os poderes legislativos, geral e provincial, e a autoridade executiva, o Presidente de 

província. 

O Governo que assumiu a liderança política em setembro de 1837, cujo grande 

nome foi Bernardo Pereira de Vasconcelos, encontrou na Assembleia Provincial mineira forte 

resistência. Recusando-se a aceitar as determinações vindas da Corte, a exemplo da anulação 

da lei mineira, e rediscutindo o projeto cuja sansão foi negada pelo Presidente de província, a 

oposição reunida na Assembleia Provincial era, para o Governo Central, um problema a ser 
                                                           
480 Ibidem, p. 2. 
481 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 026. Atas (2ª legislatura). Sessão do dia 12 de junho de 1838, p.521v-

522. 
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resolvido. Vasconcelos, grande nome do regresso conservador, já havia atribuído às reformas 

liberais as razões das desordens sociais que atingiam o Império brasileiro. Pela ordem e pela 

integridade do território nacional, era preciso controlar os excessos da política liberal. Em 

nome disso, ele empreendeu diversas propostas, chamando à autoridade do Poder Central, 

demandas que, de acordo com o Ato Adicional, pertenciam a alçada da província.  

Nas duas primeiras legislaturas provinciais (1835-1837 e 1838-1839) predominou, 

na Assembleia mineira, um grupo de políticos engajados com o reforço da autonomia da 

instituição e com a defesa da reforma da Constituição. Na primeira legislatura, contudo, os 

deputados contaram com a coadjuvação de dois Presidentes de província, Limpo de Abreu e 

Costa Pinto uma relação que Pedro Dias descreveu como de perfeita harmonia entre o 

legislativo e executivo. E, de fato, todos os projetos encaminhados à sanção foram 

sancionados sem demora. Por outro lado, quando a segunda legislatura se instalou, a 

autoridade executiva não estava alinhada com o legislativo provincial. Por esse motivo, 

Cesário de Miranda Ribeiro e Evaristo da Veiga encontraram forte resistência na Assembleia 

Provincial. 

Se pudemos constatar a polaridade em torno do Ato Adicional, não foi possível, 

por outro lado, definir claramente as identidades partidárias, principalmente para a primeira 

legislatura. Como observou Marcello Basile, para a Câmara dos Deputados, cujo exemplo 

também cabe à Assembleia mineira, as disposições políticas na legislatura de 1834 a 1837 

eram muito indefinidas, fragmentadas e oscilantes. Em outras palavras, as facções dos 

primeiros anos da regência (moderados, caramurus e exaltados) conviviam confusamente com 

oposicionistas e governistas, sem identidade partidária, e progressistas e regressistas já 

constituídos. Além disso, as posições variavam muito. Diante disso, era praticamente inviável, 

ou mesmo “forçado”, agrupar os deputados sob rótulos de facções específicas, adiantando 

posturas que só se consolidaram mais tarde. Essa situação ajuda a explicar porque recorremos 

à observação das posições tomadas no calor dos acontecimentos, em meio aos próprios 

trabalhos parlamentares. Segundo Basile, somente na quarta legislatura (1838-1841) é que as 

tendências políticas ficaram melhor definidas, “com a consolidação e a polarização havida 

entre regressistas e progressistas”482. A constatação feita pelo historiador sobre a Câmara dos 

Deputados também pode ser verificada na Assembleia Provincial de Minas Gerais. 

A situação mudou, assim, radicalmente em 1840, na terceira legislatura 

provincial. Primeiro porque nenhum daqueles deputados, entendidos como mais “radicais”, a 

                                                           
482 BASILE (2011, p.114). 
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exemplo de Marinho, Otoni, Alcebíades, Antão, Fernandes Torres, Pedro Dias e outros, foi 

eleito. Com um quadro renovado e composto majoritariamente por regressistas, a nova 

legislatura registrou, logo no início de suas sessões, a “concórdia” existente entre a 

Assembleia e a autoridade executiva, o Presidente Bernardo Jacinto da Veiga. Instalava-se, 

novamente, o tempo da harmonia, mas com novos atores políticos. Não mais uma harmonia 

construída em torno do consenso liberal, mas a partir do Regresso: era o início do tempo 

saquarema.  

Os deputados mineiros alijados da Assembleia Provincial483 encontraram no 

recurso às armas um meio possível para reverter o regresso dos últimos anos da década de 

1830 e começo dos anos de 1840. Não é por acaso que Marinho chamou “revolução 

mineira”484 o movimento político derrotado em Santa Luzia, em agosto de 1842. Para ele, 

“(...) então acreditavam os chefes do Partido Liberal que uma revolução se havia tornando 

inevitável, e que sem ela seriam eles exterminados”485. A revolução era, portanto, uma reação 

necessária. Para Marinho, o vocábulo comportava um sentido antigo e não moderno, pois não 

se pretendia uma ruptura com a ordem vigente, mas o retorno ao estado anterior às reformas 

centralizadoras, isto é, a defesa era pela manutenção do Ato Adicional486. Nesse sentido, os 

termos revolução e regresso podiam encontrar alguma equivalência. A revolução como meio 

de reverter o regresso e este como tentativa de parar o carro revolucionário.  

                                                           
483 Foram, contudo, eleitos para a 4ª legislatura geral do Império (1838-1841): Fernandes Torres, José Pedro Dias 

de Carvalho, Teófilo Otoni, José Feliciano P. Coelho da Cunha e Pedro de Alcântara Cerqueira Leite. O padre 

Marinho também exerceu o mandato de deputado geral, mas apenas na sessão de 1839, quando substituiu 

Batista Caetano de Almeida. Ver: REPRESENTANTES de Minas Gerais. Revista do Arquivo Público 

Mineiro. Ouro Preto: Imprensa Oficial de Minas Gerais, ano 1, fascículo 1, 1896. p. 23-95. Se, por um lado, 

não conseguiram impedir a aprovação da interpretação do Ato Adicional, promulgada em maio de 1840, por 

outro, colaboraram decisivamente para o sucesso do “Golpe da Maioridade”, em julho do mesmo ano, que 

projetou novamente os liberais ao cenário político nacional por meio do novo ministério, chamado “da 

maioridade”. Mudanças significativas na conjuntura, como a deposição desse Gabinete, em março de 1841, 

somado à aprovação da lei de reforma do judiciário e da restituição do Conselho de Estado, legislação 

considerada a mola mestra do regresso, levaram os liberais mineiros (e também paulistas) às armas em 1842, 

no movimento que ficou conhecido como Revolução Liberal de 1842. 
484 IGLÉSIAS, Francisco. O Cônego Marinho e 1842. In: IGLESIAS, Francisco. História do movimento 

político de 1842. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1977. p.13-36. p. 35.  
485 MARINHO (1977, p.56).   
486 Se, de um lado, a revolução era entendida como meio eficaz para barrar a centralização, por outro, Marinho 

acusou os conservadores de executarem a “revolucionária da lei de reforma judiciária” (MARINHO, 1977, 

p.101). Aqui, o termo é usado com sentido negativo. De fato, o termo era polissêmico. Para o conceito no 

contexto do movimento político de 1842 e, mais especificamente, na obra do Cônego Marinho, Ver: SOUZA, 

Valéria Cristina R. A “Revolução” de 1842. 2006. 80f. Monografia (Bacharelado) – Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2006. Sobre a mudança do conceito em 

uma perspectiva mais ampla, ver: KOSELLECK (2006) 
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4 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E O REGRESSO 

CONSERVADOR 

 

 
A tribuna e a imprensa são as mais poderosas 

alavancas da liberdade no governo representativo. 

(Deputado Salomé, 1843). 

 

A terceira legislatura da Assembleia Provincial de Minas Gerais, com seu quadro de 

deputados substancialmente renovado (ver Quadro 3) deu início a seus trabalhos em fevereiro 

de 1840. As eleições para essa legislatura se deram em 1838, sob a influência do Gabinete de 

19 de Setembro de 1837, o “Ministério das Capacidades”, liderado por Bernardo Pereira de 

Vasconcelos. 

 

Quadro 3: Deputados eleitos para 3ª legislatura (1840-1841) 

(Continua) 

NOMES DOS DEPUTADOS 

Antônio da Costa Pinto 

Antônio da Rocha Franco 

Antônio Francisco Teixeira Coelho 

Antônio Gomes Cândido 

Antônio José da Silva * 

Antônio José Monteiro de Barros 

Antônio Marques Sampaio * 

Antônio Ribeiro de Andrada 

Antônio Rodrigues Afonso 

Belchior Pinheiro de Oliveira 

Bispo eleito 

Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca * 

Francisco Coelho Duarte Badaró 

Francisco de Paula Santos * 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos 

Gabriel Mendes dos Santos 

Gomes Freire de Andrade 

Jerônimo Máximo de Oliveira e Castro 

Jerônimo Máximo Nogueira Penido * 

João Antunes Correia 

João Fernandes de Oliveira Pena 

João Paulo Barbosa 

Joaquim Dias Bicalho 

Joaquim Gomes de Carvalho * 

Joaquim Pimentel Barbosa 

José Agostinho Vieira de Matos 

José Ferreira Carneiro 

José Inácio Gomes Barbosa 

José Lopes da Silva Viana 
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Quadro 3: Deputados eleitos para 3ª legislatura (1840-1841) 

(Conclusão) 

Luiz Antônio Barbosa 

Manoel José Monteiro de Barros 

Manoel Júlio de Miranda 

Manoel Soares do Couto 

Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama 

Roque de Souza Dias 

Tristão Antônio de Alvarenga. 
Fonte: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0001, Relação dos deputados à Assembleia Provincial que 

serviram na sessão ordinária de 1840.p. 1. 

Obs: Os nomes em destaque, dez em um total de 36, são os deputados reeleitos. Os nomes marcados com 

asterisco (*) representam os suplentes na legislatura anterior. A lista apresenta o quadro dos deputados eleitos, o 

que não significa que todos eles tomaram posse. O Bispo eleito, Carlos Pereira Freire de Moura, por exemplo, 

não assumiu o cargo em função de uma enfermidade que o levou à morte em 1841. Trata-se de uma Câmara 

majoritariamente regressista. 

 

A essa altura o projeto de interpretação do Ato Adicional já havia sido aprovado 

na Câmara dos Deputados e aguardava votação na Câmara vitalícia487. Parecia não haver 

dúvida, para os deputados recém empossados na Câmara da província, de que o projeto 

também seria aprovado no Senado. Diante disso, a Assembleia mineira, cuja maioria dos 

deputados compactuavam com o regresso, aprovou a indicação do deputado Manoel Soares 

do Couto488 para que dirigisse à Assembleia Geral do Império uma representação afirmando a 

sua concordância com a interpretação de alguns artigos do Ato Adicional, bem como seu 

empenho na manutenção do sistema monárquico, representativo e constitucional. Pelo 

documento, Soares do Couto solicitava urgência na discussão da matéria, a fim de que os 

trabalhos da Assembleia Provincial não ficassem comprometidos489. O deputado registrou, 

                                                           
487 Lembrando que o projeto de interpretação de alguns artigos do Ato Adicional foi apresentado na Câmara dos 

Deputados no dia 10 de julho de 1837, proposto pela Comissão de Assembleias Provinciais da qual eram 

membros: Paulino José Soares de Souza, Miguel Calmon e Honório Hermeto Carneiro Leão, três grandes 

nomes do futuro Partido Conservador. O projeto saiu do Senado para a sanção em maio de 1840. Ver: 

JAVARI, Barão. Organizações e programas ministeriais desde 1822 a 1889. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1889. p.70. 
488 Manoel Soares do Couto foi uma das principais lideranças da Sedição do Ano da Fumaça - já discutida no 

capítulo antecedente -, movimento que reuniu “tropa e povo”, na capital da província mineira, Ouro Preto, em 

1833. Soares do Couto fez carreira política no Conselho Geral, instituição em que ele atuou, sobretudo, 

propondo projetos que visavam fomentar a agricultura. No Conselho, destaca-se sua proposta de criação de um 

centro de aperfeiçoamento de raças de bois e cavalos. Nesse centro também deveria se desenvolver a indústria 

da lã, o que contribuiria para a diversificação da economia mineira. Ver: MARTINS (2013, p.151-152).  Na 

Assembleia Provincial sua atuação não foi diferente. Demonstrou preocupação com a agricultura, o comércio e 

a indústria da província. Teve papel importante na criação de um montepio em benefício das famílias de 

funcionários públicos, numa das primeiras inciativas, ao que parece, de regulamentação de direito 

previdenciário. O historiador Leandro Braga o apontou como um dos mais importantes negociantes de Ouro 

Preto. Proprietário de escravos, Soares do Couto tinha uma loja na rua Direita, a principal rua da cidade, e 

comercializava com negociantes do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, se matriculou na Junta do Comércio, 

Agricultura e Fábricas da capital do Império com o objetivo de favorecer suas redes de negócio. (ANDRADE, 

2010). 
489 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0001. Sessão do dia 10 de fevereiro de 1840, p.42. 
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ainda, “sua completa confiança no governo”490. A indicação de Soares do Couto, por si só, 

marca substancialmente a diferença existente entre a terceira legislatura provincial e aquela 

que a precedeu. Em outras palavras, em 1840, a Assembleia Provincial de Minas Gerais fazia 

coro às determinações da Corte.  

Assim, quando os deputados ocuparam suas cadeiras na Assembleia Provincial, 

sabiam que precisariam ter prudência na deliberação de alguns temas, principalmente aqueles 

relacionados ao judiciário e aos cargos públicos, pauta da Assembleia Geral. Por esse motivo, 

afirmaram a dificuldade em legislar, naquela conjuntura, sobre a nomeação de juízes de 

direito, por exemplo, uma das demandas apresentada pelo Presidente de província, Bernardo 

Jacinto da Veiga, em seu relatório, lido na sessão de abertura da Assembleia. Dessa forma, era 

urgente uma definição acerca da reforma da Constituição para que a Assembleia pudesse 

“marchar no desempenho de suas obrigações” sem correr o risco de ultrapassar os limites de 

suas atribuições. Enquanto a questão não se resolvia, a Assembleia enfrentou embaraços.  

Quando a interpretação foi finalmente aprovada, em maio de 1840, os deputados 

provinciais mineiros já haviam encerrado o expediente daquele ano. Então, durante os dois 

meses de sessão, de fevereiro a abril, eles se concentraram em outros projetos que não se 

relacionavam diretamente ao tema da polícia e dos magistrados. Legislaram, assim, sobre a 

divisão civil (proposta de criação de vilas), judiciária (projetos sobre comarcas) e eclesiástica 

(organização, criação e divisão de paróquias), sobre instrução pública, sobre polícia e 

economia municipal, finanças e impostos, autorização de empréstimos, sobre incentivo a 

companhias que quisessem desenvolver a agricultura do chá na província, sobre obras 

públicas, entre outros. Essas atribuições não foram revistas pela Lei de Interpretação do Ato. 

Ao todo, foram aprovadas, nos dois meses de sessão legislativa de 1840, 36 leis, todas elas 

sancionadas pelo presidente Jacinto da Veiga491. 

                                                           
490 Representativo da boa relação entre o legislativo provincial e a autoridade executiva, Jacinto da Veiga, foi a 

indicação do deputado Antônio José Monteiro de Barros, uma das lideranças do futuro Partido Conservador 

em Minas, para que se enviasse uma mensagem ao Presidente da província comunicando que a Assembleia 

apreciava sua boa administração e que esperava a continuação de suas atividades e zelo (SESSÃO do dia 8 de 

fevereiro de 1840. O Universal, Ouro Preto, edição 22, 19 fev. 1840, p.1). O deputado Antônio da Costa 

Pinto, “progressista”, minoria na Casa, solicitou o registro em ata de que ele havia votado contra a indicação 

de Monteiro de Barros. (SESSÃO do dia 12 de fevereiro de 1840. O Universal, Ouro Preto, edição 25, 26 fev. 

1840, p.2). Em resposta a indicação do deputado, Bernardo Jacinto da Veiga afirmou seu compromisso com a 

“liberdade constitucional, o respeito e a firme adesão à Sagrada Pessoa do Sr. D. Pedro 2º e à integridade do 

Império” garantiu, ainda, a mais “franca coadjuvação à Assembleia” (SESSÃO do dia 18 de fevereiro de 1840, 

O Universal, Ouro Preto, edição 28, 04 mar.1840, p.3). 
491 NUNAN, Berardo Acúrsio. Repertório Geral ou índice alfabético das leis e resoluções da Assembleia 

Legislativa provincial de Minas Gerais. Organizado em virtude da ordem do ilustríssimo e excelentíssimo 

senhor Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. Ouro Preto: Typ. do Bom Senso, 1855. Dentre todas, 

destaca-se a criação da Guarda Municipal expressa na Lei n. 169 de 14 de março de 1840. Composta por 

pessoas que pela falta de renda foram excluídas da Guarda Nacional, a referida guarda deveria ser criada em 
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A crítica aos trabalhos dessa legislatura foi frequente no O Universal, como era de 

se esperar de um periódico comprometido com o grupo que estava na oposição ao Governo. 

Em relação às leis aprovadas na terceira legislatura, o jornal registrou o “desserviço” prestado 

pelos deputados à província de Minas Gerais ao se extinguir o cargo de oficial maior da 

secretaria, criado pelo Regimento Interno da Casa492. A folha não titubeou ao atribuir o ato a 

uma vingança contra o padre José Felicíssimo do Nascimento, que ocupava o cargo desde 

1835493. Por outro lado, o autor do projeto de extinção do cargo, Francisco Coelho Duarte 

Badaró494 alegou que sua proposta visava aliviar o cofre provincial, uma vez que o empregado 

recebia 800 mil réis anuais. Além disso, parecia-lhe que a função desempenhada pelo oficial 

maior poderia ser exercida por qualquer oficial da secretaria do governo.   

                                                                                                                                                                                     
cada um dos municípios da província. Cabia a ela executar as ordens das autoridades policiais e auxiliar as 

diligências judiciárias. Entre suas funções estava a prisão de escravos fugidos. Essa força policial podia ser 

destituída pelo governo quando a segurança ou a utilidade pública o exigissem. Merece destaque, ainda, o 

artigo 6 que determinou que as despesas necessárias nas diligências do serviço público e com as armas 

deveriam ser pagas pelo Governo ou pelas Câmaras Municipais. Situação bastante distinta daquela observada 

por Fernando Uricoechea para a Guarda Nacional. Nela, os próprios guardas arcavam com as despesas, como 

o uniforme, o que levou o autor a definir essa prática como patrimonialista. Ver: URICOECHEA. Fernando. O 

Minotauro Imperial. Rio de Janeiro: Difel, 1978. Além da Força policial, fixada anualmente pela 

Assembleia, responsável pela “ordem” na província, cada município teria uma polícia própria.  
492 Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº 155. 21 fev. 1840. Lei que extinguiu o lugar de oficial 

maior da secretaria e encarregou o expediente da Assembleia a um oficial da secretaria do governo. 

Evidenciando que as leis também podiam estar sujeitas às disputadas políticas, o cargo foi recriado pelos 

deputados da 4ª legislatura (1842-1843). Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei n. 226. 18 nov. 

1842.  Curiosamente, os mesmos deputados que aboliram o cargo de oficial maior da secretaria, o 

restabeleceram, o que sugere que, de fato, tratava-se de uma perseguição política. A fala do Presidente Jacinto 

da Veiga, na reabertura da Assembleia em 1842, foi decisiva para a recriação da função. Veiga alegou que a 

secretaria do Governo estava sobrecarregada de trabalho. 
493 OURO Preto. O Universal, Ouro Preto, edição 18, 10 fev. 1840, p. 2-3. 
494 Duarte Badaró era um dos fazendeiros mais importantes de Piranga (transformada em vila em 1841). Segundo 

Eliane Batista, ele era dono de um número considerável de escravos (48), tendo em vista que a média era de 10 

cativos para essa localidade. Em seu inventário também foram registrados diversos animais (BATISTA, Eliane 

Aparecida Duarte. Mulheres da terra: as proprietárias da vila de Piranga. 2016. 150f. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2016). Era, portanto, um homem de muitas posses, integrante 

de um restrito grupo de proprietários abastados.  Badaró foi um dos representantes do Regresso Conservador 

na Assembleia provincial mineira. Badaró esteve, ainda, à frente do comando da Guarda Nacional de Piranga 

na defesa da capital da província, Ouro Preto, ameaçada pelos insurgentes em 1842 (HORNER, Erik. Em 

defesa da Constituição: a guerra entre rebeldes e governistas (1838-1844). 2010. 376f. Tese (Doutorado) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010). Em 1843, quando se discutia uma proposta de Rodrigues Duarte 

para se devolver algumas cadeiras, abolidas em 1841, ao Seminário de Mariana, Badaró foi enfático: era 

contrário a essa medida, pois ele tinha tido “a glória” de propor a supressão das disciplinas, filosofia e retórica, 

daquela cidade porque “seus lentes não se ocupavam com seus deveres e sim em tratar de política” 

(ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 30ª sessão em 4 de julho de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 27, 04 ago.1843. p. 2). As referidas matérias eram ministradas pelos padres Bhering e 

Roussim, cujas ideias liberais já eram atacadas desde a época do Bispo D. Frei José da Santíssima Trindade. A 

política do regresso passava, necessariamente, pela instrução pública. As disciplinas entendidas como capazes 

de aguçar as liberdades eram perigosas e ameaçadoras da ordem, tão pregada pelos conservadores. 

Obviamente, a proposta de Badaró ia além do que poderia despertar as aulas de filosofia e retórica. A ação 

visava, sobretudo, seus professores, engajados com a causa liberal. O posicionamento de Badaró deixa 

evidente o quão profundas são as raízes do pensamento conservador, para o qual a sala de aula não é espaço de 

discussão política. 
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Se, por um lado, a acusação do O Universal nos parece comprometida, por outro, 

não nos soa convincente o argumento de Badaró. Não seria o ordenado de um empregado da 

Casa que desafogaria o cofre público. Nos parece, contudo, mais razoável supor que a 

proposta de Badaró se relacionava menos a um ato de vingança contra o oficial maior, contra 

quem, de fato, havia queixa de manter sempre fechada as portas da secretaria, e visasse mais 

professar sua plena confiança no Governo, deixando a cargo de um de seus oficiais os papeis 

e arquivos da Assembleia Provincial. De toda maneira, as acusações do periódico também não 

pareciam totalmente fora de lugar ou resultado de falácias e boatos, de forma geral, comuns 

no jogo político. De fato, a terceira legislatura empreendeu a revogação de algumas leis 

aprovadas na sessão passada cuja maioria dos deputados era progressista. Se toda nova 

legislatura revertesse os atos da anterior, segue que o sistema representativo estaria ameaçado. 

A prática da revogação de leis se mostrou uma arma política eficaz para a vitória de 

determinados projetos. Mesmo cientes de que tais propostas lhe fariam levar a pecha de 

“reacionários”, “retrógrados” e “reativos” alguns deputados as propuseram.  

Na sessão do dia 6 de fevereiro de 1840, o deputado Badaró pediu urgência para 

se discutir o projeto que propunha a revogação do artigo 4 da lei provincial nº 113, de 1838, 

que determinou que cidadãos pronunciados em crimes políticos, mesmo que não sentenciados, 

não poderiam exercer cargos públicos495. No capítulo anterior, quando discutimos a aprovação 

dessa lei pela Assembleia, aventamos a hipótese de que o estabelecimento desse artigo na lei 

do orçamento teria sido uma tentativa de impedir que os envolvidos na Sedição de Março de 

1833, anistiados por lei geral, assumissem cargos públicos no âmbito da província.  

Se a Assembleia Provincial, em 1838, não conseguiu impedir ou influenciar o 

decreto de anistia, ela pode, por outro lado, por meio de sua competência legislativa, aprovar 

uma lei que impedisse que aqueles envolvidos na Revolta do Ano da Fumaça assumissem 

cargos. Atuando dentro de sua órbita de poder, a Assembleia Provincial deu uma direção ao 

tema, mostrando os meandros e as estratégias políticas possíveis. Algum tempo depois, em 

fevereiro de 1840, o deputado Badaró, julgando a lei “injusta, revoltante e contrária à 

Constituição do Império” propôs a sua revogação. Esse é um claro exemplo de manipulação 

das leis em benefício de determinados grupos políticos, nesse caso, o grupo governista. 

O pedido de urgência de Badaró não encontrou, contudo, unanimidade na Casa. 

Manoel Júlio de Miranda, que ocupava o cargo de deputado desde 1835, foi o primeiro a não 

concordar com o pedido de urgência, mesmo compartilhando da opinião de Badaró de que a 

                                                           
495 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0001. Sessão de 6 de fevereiro de 1840, p.20. 
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lei era injusta. O próprio Miranda havia votado contra a referida lei em 1838, mas ela havia 

“passado” e, portanto, era preciso, disse ele, prudência, para que a Assembleia não fosse 

acusada de “reatora”. Por fim, Miranda pediu aos deputados que não se precipitassem porque 

“fora da casa se procura apresentar a Assembleia com tendências retrogradas ou reacionárias”, 

sendo preciso desmentir esse conceito.  

Em concordância com Miranda, o deputado Joaquim Gomes de Carvalho, adepto 

do regresso, citando Bentham, filósofo e jurista inglês conhecido pela sua defesa do 

utilitarismo, afirmou que a precipitação era “o cancro do sistema representativo”496. Dizendo 

não se importar com boatos, pois ele não era regressista e nem progressista, concluiu 

afirmando que desejava apenas o bem geral do seu país. Num contexto em que divisões 

“partidárias” estavam cada vez mais demarcadas, advogar em prol do bem geral da província 

parecia ser uma boa estratégia.  

Diante das ponderações de que era preciso agir com prudência, sem precipitação e 

com respeito à legislatura passada, Badaró defendeu veementemente seu pedido de urgência 

da matéria, alegando que a lei “apertava os braços do poder executivo provincial”497, isto é, 

limitava sua atuação. O deputado Antunes Correia, que também alegou ter votado contra essa 

lei na legislatura passada e que, por esse motivo, votaria pela sua revogação, solicitou, 

contudo, assim como Miranda, cautela. E no que diz respeito às ideias de que a Assembleia 

era retrograda e reatora, afirmou que elas eram “uma metafísica” da qual gostaria de ter mais 

explicações. Se assim era, ele mesmo era retrogrado, “mas de uma maneira que não admite o 

trono sem liberdade, assim como também não admite a liberdade sem o trono”. Atrelando o 

regresso à defesa da monarquia, Antunes Correia invertia as acusações498.  

 Francisco de Paula Santos499 também votou a favor da urgência, assim como 

Jerônimo Máximo Nogueira Penido500. Mas procurou justificar seu voto citando, em seu 

                                                           
496 Segundo Ilmar Mattos (2004, 159-160), o pensamento e a ação dos regressistas pareciam guiar-se pelas 

proposições de dois pensadores: Thomas Hobbes e Jeremy Bentham. Hobbes aparecia como grande inspirador 

daqueles que argumentavam ser necessário ampliar a área de controle do poder central e reduzir a do 

indivíduo, como condição de sua própria preservação. Já em Bentham, os regressistas aprenderam que o 

objetivo das leis era restringir e não liberar. Por meio de uma apreensão particular dos dois referidos autores, 

os regressistas retiraram os elementos que lhes permitiram colocar no centro das suas discussões políticas a 

noção de Ordem.  
497 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0001. Sessão de 6 de fevereiro de 1840, p.22. 
498 Ibidem, p.22. 
499 Paula Santos, outro importante negociante da cidade de Ouro Preto, como vimos no capítulo 2, discursando 

na Assembleia Provincial, em 1843, deixou claro seus princípios políticos: “(...) dois foram dessa época em 

diante os princípios cuja causa cada um desses partidos pleiteou: um queria que a esfera das liberdades se 

ampliasse, outro queria que a esfera da felicidade de dilatasse; um queria mais liberdade com sacrifício de 

alguma felicidade, outro queria mais felicidade com sacrifício de alguma liberdade. Foi ao Gabinete de 19 de 

Setembro, que adotava este último princípio, que eu me liguei (...)” (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 

27ª sessão em 30 jun.1843. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 24, 28 jul.1843, p.4). Nesse 
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favor, o Regimento Interno que permitia o pedido de urgência. Com isso, objetiva afastar de 

si, como ele mesmo disse, “a pecha de reator”.  Com esse propósito, Paula Santos afirmou que 

fez acirrada oposição a D. Pedro I porque viu nele fortes tendências ao absolutismo. Depois 

da abdicação, entendeu que “devia conter o carro revolucionário e dar força ao governo que o 

sucedia”. Por fim, exclamou, “chama-se pois do que quiserem eu declaro que não sou nem 

retrogrado nem progressista: sou um trabalhador que procura com honestidade ganhar o pão 

para manter minha família”501. Concluiu dizendo que na legislatura passada ele havia votado 

contra os artigos que se pretendia revogar, sendo assim, para ele o ato não configurava uma 

reação, uma vez que ele nunca concordara com ele.  

São curiosos os meandros dos discursos e da retórica. Ao mesmo tempo em que 

afirmava não se importar com os boatos, “chamem como quiser”, sua fala procura justificar 

que não se tratava de uma reação. Parecia difícil assumir um posicionamento político claro. O 

fato é que os três deputados, Miranda, Antunes Correia e Paula Santos, todos eles tendo 

votado contra os artigos da lei em 1838, e tendo sido “votos vencidos”, poderiam ter suas 

opiniões consideradas no momento em que se discutia a revogação daquela lei. Depois de 

discutido, o pedido de urgência da matéria foi aprovado. 

Regressistas, reatores, reacionários, retrógrados ou progressistas, todos os 

deputados, atuando na Assembleia Provincial podiam fazer valer seus projetos políticos desde 

que conseguissem estabelecer alianças, mesmo que circunstanciais. E se, por ventura, os 

                                                                                                                                                                                     
ano, os trabalhos da Assembleia começaram a ser publicados pela Tipografia do Itacolomy. Dizemos isso 

porque nós reproduzimos, neste capítulo, discursos que também foram publicados pelo O Correio de Minas e 

pelo O Universal. A Tipografia do Itacolomy estabeleceu algumas condições pela publicação. A primeira delas 

seria a divulgação no O Compilador da Assembleia, uma folha destinada unicamente para esse fim, e a outra 

condição era a reprodução dos atos legislativos nas páginas de seu jornal O Itacolomy. O deputado governista 

Badaró, alegando que o número de assinantes do O Correio de Minas era muito maior, 2.000, comparado aos 

720 assinantes do O Itacolomy, mandou um requerimento à Mesa da Assembleia, solicitando a divisão da 

publicação dos trabalhos com aquele jornal. O secretário, o deputado Felicíssimo do Nascimento, disse-lhe que 

antes havia consultado a tipografia do Correio de Minas, mas que ela “negou-se inteiramente”.  Essa tipografia 

era governista e, provavelmente negou a publicação dos trabalhos da Assembleia porque, nesse momento, ela 

estava composta por uma maioria liberal (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 28ªsessão em 1º de julho de 

1843. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 25, 31 jul. 1843, p. 4). Esse é mais um dos exemplos 

das articulações e usos entre imprensa e política. 
500 Jerônimo Penido estreou na Assembleia Provincial em 1840, tendo sido, posteriormente, eleito também para a 

Câmara dos Deputados. Possuía vínculos familiares com nomes ligados ao Partido Conservador. Era sobrinho 

de Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca e primo de Jerônimo Máximo de Oliveira e Castro, ambos deputados 

provinciais na mesma legislatura. Oliveira e Castro, apesar de ter nascido em Ouro Preto, projetou-se 

politicamente no norte de Minas depois que lá se radicou como magistrado. Um estudo prosopográfico dos 

deputados escapa aos propósitos desta tese, mesmo assim, é inegável a importância de análises dessa natureza 

para se compreender os meandros do exercício político e da representação no Brasil oitocentista. Para uma 

referência, nesse sentido, ver: MARTINS (2007). Jerônimo Penido casou-se, em 1839, com Emília Luiza, filha 

do senador Antônio Gonçalves Gomide. Desde então, ele seria um dos principais alicerces dos conservadores 

em Minas. A autora agradece ao professor Claus Rodarte pela troca de informações de seu banco pessoal de 

dados. 
501 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0001. Sessão de 6 de fevereiro de 1840, p.22. 
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deputados conseguissem alinhar o legislativo e o executivo, como aconteceu durante a 

primeira legislatura - com Pedro Dias tendo destacado a harmonia entre os poderes – e, como 

tudo indica que aconteceria na terceira - Soares do Couto descreveu a concórdia entre a 

Assembleia e o Presidente de província - melhor ainda. 

Nos momentos em que a “harmonia” deixou de existir era preciso elaborar outras 

estratégias, o que dificultava o exercício político, mas não o anulava. Foi o que se deu com a 

repercussão da anulação da lei mineira nº 48, – discutida no capítulo 3 - que regulou a 

remoção dos párocos. O ato da Assembleia Geral foi duramente criticado pela Assembleia 

mineira de 1838/1839 que a acusou de invasão de poderes. Os deputados não aceitaram a 

decisão da Corte e decidiram levar o projeto novamente à discussão com algumas alterações. 

Aprovado pela segunda vez, o presidente, Jacinto da Veiga, negou-lhe a sanção. Todavia, 

havia uma cláusula no Ato Adicional que definia que, se um projeto retornasse à Assembleia 

com 2/3 dos votos, ele deveria ser sancionado.  

Não podendo descumprir uma lei geral, os deputados provinciais, assim como 

fizeram com a lei da anistia, a partir de uma manobra, inseriram uma cláusula na lei do 

orçamento (artigo 9 da lei nº113) suspendendo as côngruas dos párocos restituídos pelo 

Presidente da província - se eles não poderiam impedir a reintegração dos párocos às antigas 

paróquias, ao menos dificultariam suas vidas, suspendendo seus ordenados. O importante era 

ter seus projetos aprovados. As articulações em torno da aprovação desse artigo deixaram 

claro a força da oposição mineira reunida na Assembleia Provincial na segunda legislatura. 

Diante disso, não nos causa surpresa a completa renovação do quadro legislativo de Minas 

Gerais em 1840 e a revogação de leis por eles empreendidas.  

Na sessão seguinte àquela em que o deputado Badaró propôs urgência para se 

discutir o projeto que revogava o artigo 4 da lei nº 113, o deputado Jerônimo Máximo 

Nogueira Penido sugeriu também a derrogação do artigo 9 – aquele artigo sobre o qual 

acabamos de tratar - afirmando que, se uma lei geral mandou que os padres fossem 

restituídos, “e com toda razão”, às suas freguesias “, como essa lei, que é provincial, manda 

que não lhe paguem as côngruas?”502. Claramente, para Penido, existia uma hierarquia de 

poderes e as decisões da Assembleia Geral eram soberanas, cabendo às Assembleias 

Provinciais acatá-las. Tal pensamento se distingue do pensamento da oposição, reunida na 

sessão passada, para a qual o legislativo provincial era um braço do geral, não sendo inferior a 

ele. Penido, alegando que ninguém ignorava o princípio de que quem trabalha deveria ser 

                                                           
502 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0001. Sessão de 7 de fevereiro de 1840, p.24. 
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pago, julgava justificada sua proposta de revogação do artigo. Ao final, o projeto de Penido 

foi aprovado e a Resolução nº 165, que derrogava o artigo 9 da lei nº113, foi publicada no 

Livro das Leis Mineiras em 14 de março de 1840.  

Apesar das iniciativas dos deputados Badaró e Penido para se proceder à 

revogação de algumas leis ou artigos específicos, em termos numéricos, a terceira legislatura 

revogou apenas quatro das 36 resoluções aprovadas em 1840. Dessas quatro, duas nos 

chamam atenção pela relação de confiança que estabeleceram com o Governo, confirmando, 

assim, a percepção da afinidade, ou alinhamento político, entre os poderes legislativo e o 

executivo provinciais503. A primeira delas diz respeito à resolução 179 - de 2 de abril de 1840, 

que aboliu os artigos 12 e 13 da lei mineira de número 1, publicada em 9 de março de 1835 - 

que determinava que a impressão das leis e resoluções da Assembleia eram de privilégio da 

fazenda provincial.  

A partir da Resolução nº179, a impressão e distribuição das leis mineiras 

passavam a ser livres, mas apenas aquelas que fossem impressas por ordem do Governo 

seriam consideradas oficiais e autênticas. Transferia-se, portanto, diretamente para o 

Presidente de província o controle sobre esse processo. Com isso, o legislativo professava, 

mais uma vez, sua confiança no executivo. Em última medida, a ação ainda pode ser lida sob 

chave da pedagogia política, afinal as leis divulgadas com a chancela do Governo cumpriam 

um papel, além de disciplinador, informativo. Transmitia-se a mensagem de que o Governo 

estava empenhado em dar publicidade a seus atos, em prestar contas a seus eleitores. A 

construção de uma hegemonia política passava, necessariamente, pela imprensa. Uma coisa 

era deixar essa demanda sobre os cuidados dos empregados da Fazenda, funcionários 

provinciais, que, apesar de também serem subordinados ao Presidente, não eram empregados 

que sofriam influência direta do Governo Central, como era o Presidente de província. 

Outro exemplo do alinhamento do legislativo com executivo provincial foi a 

Resolução nº 180, também de 2 de abril de 1840: essa resolução derrogou a lei nº137, de 2 de 

abril de 1839, que determinava que os deputados que não pudessem comparecer às sessões 

deveriam informar os motivos de suas faltas. Pela nova lei, ficou definido o inteiro vigor do 

artigo 12 do Regimento Interno da Assembleia, que autorizava o Presidente de província, 

depois de noticiado pelos deputados, a convocar os suplentes504. Essa medida, além de abrir 

                                                           
503 As outras duas foram: a resolução 165 que derrogou o artigo 9 da lei nº 113, que acabamos de mencionar, e a 

resolução 162 que derrogou o artigo 9 da lei nº 134, que deu preferência à efetivação no cargo aos juízes de 

direito substitutos mais antigos.  
504 Em 1843, o deputado Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca insistia na necessidade de se convocar o número 

de deputados estabelecido pelo Ato Adicional, isto é, 36. Para ele, “a Assembleia tem feito diferentes 
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espaço para a rotatividade do cargo, concedia à autoridade executiva influência direta na 

composição do legislativo provincial505.  

 Em linhas gerais, nos importa menos se, ao final dos debates na Assembleia, 

todas as propostas de revogação foram aprovadas pela Casa, firmando-se como leis mineiras. 

Mais relevante é o fato de tais propostas terem sido aventadas. Os deputados, utilizando-se de 

suas atribuições legislativas, tinham o poder para reverter as leis, o que lhes permitia anular os 

atos promulgados pela oposição, o que os alinhava com as determinações do Governo Central. 

Em uma conjuntura econômica em que o centro-sul, sobretudo o Rio de Janeiro, emergia no 

cenário nacional e internacional como grande exportador de café (segundo Tâmis Parron, 

somente nos Estado Unidos, o consumo do café brasileiro aumentou 980% entre 1821 e 

1842506 e o açúcar sofria concorrência da produção cubana e o algodão dos EUA), é provável 

que não fosse viável à Minas Gerais seguir outro caminho, afinal, além de possuir a bancada 

mais numerosa na Câmara dos Deputados, tinha vínculos econômicos bem estabelecidos com 

a praça fluminense.  

O Rio de Janeiro era sede do principal porto do país, maior importador de 

escravos, e principal praça comercial do mercado exportador mineiro, para onde se exportava 

predominantemente os gêneros da agricultura e pecuária, simples ou transformados, sendo o 

extrativismo mineral também significativo. Segundo Clotilde Paiva e Marcelo Godoy507, a 

Bahia e o Rio de Janeiro, principalmente a capital do Império, eram os destinos de quase 

todos os produtos de Minas Gerais. Na primeira metade do século XIX, os gêneros exportados 

                                                                                                                                                                                     
resoluções para prevenir que não tenham assento na Casa aqueles deputados suplentes que tenham esta ou 

aquela cor política (...)”. (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 12ª sessão em 01 de junho de 1843. O 

Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 13, 30 jun. 1843, p.1). 
505 No ano seguinte, em14 de abril de 1841, a Assembleia Provincial, ainda reunida em terceira legislatura, 

decretou outra lei nesse mesmo sentido, a resolução 219. (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Resolução 

219. 14 abr. 1841, p. 91-92). de acordo com tal resolução, ficava estabelecido que o Presidente de província 

podia convocar quantos suplentes fossem necessários para compor o quadro de 36 deputados, mesmo que já 

houvesse número suficiente para formar a Casa, isto é, 19 deputados. Eles tomariam assento na Assembleia até 

que os efetivos chegassem para ocupar o cargo. No ano seguinte, com uma maioria liberal reunida na 

Assembleia em quarta legislatura, a Comissão de Poderes da Assembleia, composta pelos deputados Francisco 

de Assis e Almeida, Manoel de Melo e Franco e Quintiliano José da Silva, alegou que essa resolução não 

havia revogado os artigos do Regimento Interno e que ela só teria lugar se os efetivos tivessem pedido escusa 

do cargo. Nesse momento estava sobre a Mesa os diplomas dos deputados suplentes Antônio José Monteiro de 

Barros, Francisco de Paula Santos, Rafael Arcanjo da Fonseca, Manoel Júlio de Miranda, Antônio Ribeiro de 

Andrada e Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, todos eles deputados na legislatura passada. (3ª SESSÃO 

ordinária de 7 de maio de 1842. O Universal, Ouro Preto, edição 57, 20 maio 1842, p.1-2). Esse é outro 

exemplo de como a legislação podia ser apropriada para favorecer os grupos políticos. Em uma Assembleia 

cuja maioria era liberal, reconhecer os diplomas de um grupo que lhes poderia fazer oposição era uma ameaça.  
506 PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. 2009. 288f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
507 PAIVA, Clotilde; GODOY, Marcelo. Território de contrastes. Economia e sociedade das Minas Gerais do 

século XIX. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 10. Diamantina. Anais… Diamantina: 

UFMG, p. 1-58, 2002, p.34.  
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da agricultura eram o tabaco e o algodão; da pecuária destacavam-se bovinos, suínos e 

equinos; da indústria rural sobressaíam queijos, couros e toucinho; o tecido e a produção 

mineral (ouro, diamante, salitre) também eram relevantes itens de exportação. 

Não se pode desconsiderar que, apesar do café ter sido um produto privilegiado na 

pauta das exportações brasileiras, o couro, o açúcar, a erva-mate, o algodão e outros produtos 

também estavam nessa lista de produtos exportados, o que colocava a província de Minas na 

rota das produções nacionais destinadas ao mercado externo. Isso talvez ajude a explicar 

porque a política do regresso ganhou força na Assembleia mineira. Em outras palavras, os 

interesses dos grandes produtores de café do Vale do Paraíba puderam ser representados na 

instituição legislativa de Minas Gerais por dois motivos: primeiramente, os grupos se 

alinharam em torno de um propósito comum: a produção para o mercado externo. Em 

segundo lugar, a participação de Minas, sobretudo do sul da província, nesse mercado teria se 

dado, como apontado por Alcir Lenharo, na medida em que os recursos egressos do setor de 

subsistência mercantil favoreceram a própria colonização do Vale do Paraíba e a expansão da 

sua economia cafeeira508. 

Nesse sentido, se o grupo dos abastecedores, ligados ao mercado interno, 

compondo a base social dos liberais, se uniu ao grupo formado na região cafeeira do Vale do 

Paraíba, cuja base sustentou a política do regresso, o fizeram porque a defesa dos interesses da 

classe proprietária estava acima do reconhecimento de comporem uma parcialidade política. 

Reforçando o caráter diversificado da economia mineira, já discutido pela historiografia, os 

deputados propuseram, frequentemente, a concessão de incentivos para o desenvolvimento de 

outros ramos da indústria como o vinho, a produção de louças e o chá. Sobre esse último, as 

leis do orçamento dão mostras de que se acreditava que ele poderia ser mais lucrativo do que 

o próprio café. A Assembleia mineira criou, inclusive, uma escola de agricultura para esse 

fim, no Jardim Botânico de Ouro Preto, cogitando o emprego de chins509 como veremos no 

último capítulo. Se, de um lado, essas propostas revelam a dinâmica da agricultura em Minas 

Gerais, por outro lado, elas podem sugerir o interesse de grupos dominantes não mais 

hegemônicos (isto é, não vinculados à exportação do café) em apresentar alternativas ao 

                                                           
508 LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-

1842. São Paulo: Símbolo, 1979. p.29 
509 Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº175. 31 mar. 1840. 
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próprio café. Em outras palavras, o empenho dos deputados em diversificar a economia 

poderia ser uma recusa do exclusivismo do café510. 

A importância política do grupo de comerciantes e proprietários mineiros ligados 

ao mercado interno de subsistência e abastecedor da praça carioca já foi suficientemente 

abordado por Alcir Lenharo511. Os setores ligados às “tropas da moderação” exerceram a 

hegemonia política e econômica até 1837, quando teriam sido cooptados/integrados pelo 

regresso. Não deixaram de ser, todavia, um grupo dominante.  A partir de então, a emergência 

do café como produto de peso no mercado internacional projetou politicamente os grandes 

proprietários do Vale do Paraíba para dentro do Estado. Os representantes desse grupo, 

ligados ao setor agrário-exportador construíram uma nova hegemonia, agora saquarema, que, 

como veremos, tinha suas bases assentadas na defesa da escravidão, do tráfico internacional 

de escravos e da centralização política, elementos estruturantes da política do regresso. 

Segundo Miriam Dolhnikoff512, a unidade do Império do Brasil sob a hegemonia 

do Rio de Janeiro não se deu pela neutralização das “elites provinciais” e pela centralização; 

Ela aconteceu em função de um arranjo institucional que permitiu a essas elites se 

acomodarem ao contar com autonomia significativa para dirigir a província. Esse arranjo, que 

a autora caracterizou como federativo, ainda possibilitou às elites garantia de participação no 

Governo Central, por meio da representação na Câmara dos Deputados. Que a construção do 

Estado brasileiro não foi um empreendimento levado a cabo apenas pela Corte já nos parece 

suficientemente esclarecido por uma historiografia recente cujas bases remontam, inclusive, 

ao “Pacto Imperial”. Contudo, o que defendemos é que a construção do Estado brasileiro não 

se tratou apenas de acomodação da elite política provincial, entendida aqui como um grupo 

político que estava à frente dos negócios do Estado na província, a partir da atuação nos 

espaços oficiais de poder, a exemplo das Câmaras Municipais e da Assembleia Provincial.  

Para nós, os representantes provinciais eleitos para a Assembleia de Minas Gerais, 

muitos deles comprometidos com os setores envolvidos na produção e no comércio de café 

(mas não apenas), se articularam num grande acordo “nacional” para garantir a integridade do 

Império sob as bases da escravidão. Nesse sentido, era necessário assegurar a Minas, a 

província que possuía o maior número de escravos do Império, uma posição de destaque nesse 

                                                           
510 Sônia Mendonça, avaliando o contexto da Primeira República, entendeu que a defesa da diversificação 

agrícola era uma tendência de áreas periféricas, isto é, áreas que estavam foram do mercado exportador de café. 

Ver: MENDONÇA, Sonia Regina de. O ruralismo brasileiro (1888-1931). São Paulo: HUCITEC, 1997. 
511 LENHARO (1979) 
512 DOLHNIKOFF (2005) 
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cenário. Não se tratava, portanto, de acomodação, mas de articulação política em torno de um 

projeto que pretendia garantir a manutenção da monarquia e da integridade do Império.  

A maioria dos deputados que assumiu assentos na Assembleia Provincial mineira 

em 1840 estava empenhada em reforçar o “projeto saquarema”, que, mais tarde, seria a base 

de sustentação do Partido Conservador513. Esses deputados alinharam-se em torno da política 

do regresso defendendo as reformas centralizadoras e entendendo-as como necessárias para 

sanar os conflitos que tomaram conta de muitas províncias no Império. Como afirmou Ilmar 

Mattos, se os liberais buscavam definir de um modo mais preciso os poderes políticos 

previstos na Constituição de 1824, sustentando a prevalência do Corpo Legislativo, os 

regressistas, por outro lado, defendiam o fortalecimento do executivo – incluindo-se o Poder 

Moderador e o Conselho de Estado - como condição para superar a “anarquia”514.  

Adeptos das reformas centralizadoras, os deputados mineiros de 1840 

colaboraram com a política do regresso e o fizeram justamente no momento em que 

defenderam que a Assembleia Provincial não deveria se ater a questões políticas, destacando, 

dessa forma, sua função administrativa. Na tribuna da província, a Nação também estava 

sendo gerida. Ocupando-se dos temas “locais” como tributação, instrução pública, construção 

de estradas, força policial, impostos etc., os deputados mineiros expandiram o programa 

saquarema que, de acordo com Ricardo Salles, era exatamente “a soldagem específica entre o 

liberalismo monárquico e a escravidão”.515  

Para Ricardo Salles, “[o] programa político saquarema”, elaborado por um grupo 

de intelectuais, tinha sua base na defesa dos interesses dos produtores de café e proprietários 

de escravos, aqueles que Ilmar Matos definiu como a classe senhorial do Vale do Paraíba, 

região que compreendia partes da província de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, “o coração 

do Império”516, como se referiu Salles. Para nós, a direção moral, intelectual e política 

exercida por esses produtores e proprietários de escravos obteve sucesso porque as províncias 

funcionaram - ao menos o caso de Minas Gerais (depois de 1839) nos permite fazer essa 

inferência - como “satélites” do Poder Central. Isso se deu porque os interesses econômicos se 

                                                           
513 A Revolução Liberal de 1842 representou, nesse sentido, um outro momento. O grupo de liberais, alijados da 

Assembleia Provincial, espaço onde haviam estado nas duas primeiras legislaturas, e sem meios para reverter 

as “leis do regresso” encontraram no recurso às armas uma forma de retomar o poder político. Esse grupo 

havia vencido as chamadas “eleições do cacete”, em 1840, mas não tomaram posse na Câmara dos Deputados 

em 1842 em razão de ela ter sido dissolvida. Que fique claro, por tudo isso, que “partidos” políticos, assim 

como se deu na Câmara Temporária, também se revezaram na Câmara da Província. Mas, em 1840, a maioria 

era esmagadoramente conservadora aliada da Corte e defensora do regresso. 
514 MATTOS (2004, p. 153). 
515 SALLES, Ricardo Henrique. O Império do Brasil no contexto do século XIX. Escravidão nacional, classe 

senhorial e intelectuais na formação do Estado.  Almanack.  Guarulhos, n.04, p.5-45, 2012. p.21. 
516 Ibidem, p. 27. 



207 
 

 
 

articulavam em torno de uma questão comum, diante do qual as diferenças pareciam se 

apagar: a manutenção da escravidão e do tráfico de escravos. Essa pauta uniu liberais e 

conservadores.  

Em 1839, por exemplo, a Assembleia Provincial de Minas, que, nesse momento, 

constituía-se de maioria liberal, enviou um projeto de representação para a Assembleia Geral 

solicitando a revogação da lei de 7 de novembro de 1831, conhecida como lei “pra inglês 

ver”517, que proibiu o tráfico internacional de escravos. Em 1840, em uma legislatura 

conservadora, o pedido foi reforçado - como veremos no último capítulo. Se esse tema unia os 

deputados, a organização dos poderes no Estado os distanciava. Enquanto liberais 

propugnavam a autonomia das Assembleias e uma maior projeção do legislativo, os 

conservadores apostavam no fortalecimento do executivo e na centralização política518. A 

política imperial é, de fato, muito mais complexa do que a mera oposição liberal versus 

conservador. Ela se constitui da articulação de alianças regionais e das disputas de poder, 

como o estudo das cinco primeiras legislaturas da Assembleia mineira nos possibilitou 

entrever. 

Ao contrário dos liberais, a direção saquarema empreendeu reformas que 

imprimiram uma nova direção política ao Estado brasileiro, uma vez que se destinou a 

reorganizar as bases dos três poderes do Estado. Se, de um lado, o apoio das Assembleias 

Provinciais era determinante, de outro, era mais fácil controlá-las restringindo-lhes os 

poderes. Retirando-lhes a competência legislativa sobre os magistrados e os cargos públicos, 

por exemplo, controlava-se, em última medida, as disputas por cargos locais, garantindo a 

ordem, máxima daquele grupo de políticos ligados à classe senhorial, cujo partido, inclusive, 

seria denominado “partido da ordem”. Se as leis centralizadoras da década de 1840 não foram 

revistas e o regresso saiu vitorioso, consolidando a hegemonia saquarema, isso não deve 

obliterar os projetos dos liberais que, apesar de vencidos, foram, todavia, propostos. A 

hegemonia conservadora não impediu, contudo, que os liberais retornassem ao poder.  
                                                           
517 Pesquisas recentes, cujos trabalhos de Beatriz Mamigonian e Tâmis Parron são alguns exemplos, vêm 

questionando a tese de que a referida lei já nasceu letra morta, ao contrário, os dados apontados por esses 

autores revelam uma diminuição dos números de cativos nos anos subsequentes a sua promulgação, o que não 

impediu, contudo, o contrabando sem precedentes que se verificaria nos anos de 1830 até 1850.   
518 Ricardo Salles (2012) traça um quadro dos períodos em que predominaram liberais e conservadores no 

cenário político brasileiro de meados do oitocentos. Segundo ele, os anos de 1831-1835, “apesar de ter sido um 

período de compromissos”, foram predominantemente liberais, haja vista as reformas. A Regência de Feijó foi, 

ainda para Salles, “inequivocamente liberal” (p.24). Entre setembro de 1837 a julho de 1840, assistimos ao 

período conservador por excelência. O golpe da maioridade e o governo que o seguiu, de julho de 1840 a 

março de 1841, foram, por sua vez, liberais. Os conservadores retornaram ao poder em março de 1841 e nele 

ficaram até 1844. Salles conclui que, apesar da oscilação entre liberais e conservadores, em termos de duração, 

houve um predomínio dos últimos que, entre os anos de 1831-1889, tiveram 32 anos de governo contra 26 dos 

liberais. 
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Quando a Assembleia mineira se instalou, nos inícios do ano de 1841, o quadro 

era outro. Dois eventos significativos haviam ocorrido no período em que a Assembleia não 

estava em funcionamento. O primeiro deles foi a Interpretação do Ato, tão combatida nas 

duas primeiras legislaturas da instituição, aprovada pelo Senado em maio de 1840, como já 

vimos. O outro evento foi a declaração da maioridade do Imperador, decretada em julho de 

1840. Esse episódio colocou fim à concórdia apontada pelos deputados em relação ao 

Governo, tanto do Império quanto da província. O resultado da articulação dos liberais - 

minoria na Câmara temporária e na Assembleia de Minas Gerais, que viram no golpe a 

possibilidade de reassumir o governo e colocar fim à política do regresso, barrando as leis que 

estavam sendo votadas –foi: D. Pedro II entronizado, dando fim ao período das regências.  

Em julho de 1840, portanto, assumiu um novo ministério, chamado “da 

maioridade”519, composto pelos irmãos Ribeiro de Andrada. Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada ocupou a pasta do Império e Martinho Francisco Ribeiro de Andrada a da Fazenda. 

Juntava-se a eles, Limpo de Abreu, no cargo de Ministro da Justiça, a quem a oposição 

chamava de “brasileiro adotivo”, alusão a sua naturalidade portuguesa. Todos eles eram 

figuras importantes no cenário político nacional, excluídos do poder pelo regresso. No 

capítulo passado, vimos que Limpo de Abreu foi um grande aliado dos deputados provinciais 

mineiros identificados com os princípios liberais. O novo governo deu início à “dança das 

cadeiras” e, em 22 de agosto de 1840, Sebastião Barreto Pereira Pinto substituía Bernardo 

Jacinto Veiga, um dos colaboradores do regresso que era apoiado pela maioria dos deputados 

provinciais, na presidência de Minas Gerais.   

Como o Governo exercia influência no processo eleitoral520, em 1841, quando os 

deputados provinciais mineiros assumiram seus assentos na Assembleia, eles já sabiam do 

                                                           
519 Segundo Ricardo Salles, os Gabinetes eram formados por indicação do Imperador, mas se relacionavam com 

a maioria e minoria da Câmara dos Deputados. Se fosse da maioria ele apenas aceitava, sendo da minoria ele 

podia dissolver a Câmara e, como o Governo tinha o controle das eleições, formar outra mais afinada com seus 

princípios políticos (SALLES, 2012, p.22). Em todo caso, o Gabinete maiorista não dissolveu a Câmara e dela 

receberia duras críticas. 
520 Essa interpretação remonta à tese clássica de Vitor Nunes Leal que atribuiu ao Presidente de província o papel 

político de garantir as vitórias eleitorais do governo (LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto. São 

Paulo: Alfa-Ômega, 1975, p. 224). Essa função, contudo, não era legal, uma vez que ao Presidente cabia 

apenas atribuições administrativas.  Francisco Iglésias, por sua vez, atribuiu ao senhor de terras o 

protagonismo no processo eleitoral. Além de dominar a sua localidade, ele enviava seus filhos para as 

faculdades de Direito para que eles pudessem adquirir os conhecimentos necessários em política. Mais tarde, a 

prole representaria seus pais nas Câmaras Legislativas (IGLÉSIAS 2005, p. 26). O fato é que uma miríade de 

questões poderia influenciar o resultado dos pleitos. Trabalhos recentes apontam, contudo, que as brechas para 

a manipulação das eleições advinham mais da legislação eleitoral em si do que propriamente da interferência 

de agentes externos, não descartando sua influência. Alguns deles apontam que as reformas da legislação 

eleitoral surtiram poucos efeitos sobre as fraudes, as manipulações e a vitória dos gabinetes ministeriais. Ver, 

nesse sentido: PIMENTA (2012).  Na introdução da referida dissertação de Pimenta, o autor fornece um 
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resultado das eleições do final do ano anterior. Essas eleições ficaram conhecidas como 

“eleições do cacete”521. Com exceção de dois deputados, Antônio da Costa Pinto e Roque de 

Souza Dias, nenhum dos outros havia sido reeleito. Costa Pinto e Souza Dias, resguardados 

pelos resultados das urnas, fizeram questão de registrar que aquela Assembleia não 

representava o “país”, Minas Gerais. O clima era, portanto, de animosidade e as sessões 

seguintes deixariam ainda mais evidentes essa situação. Os deputados se queixavam das 

fraudes e ilegalidades ocorridas no processo eleitoral e encaminharam diversos requerimentos 

para o Presidente solicitando informações sobre as eleições. Deve-se considerar, contudo, 

como bem apontado por Roberto Saba522, que a denúncia sobre abusos eleitorais fazia parte 

do jogo político do Oitocentos: a própria ideia de ilegalidade do processo era usada, muitas 

vezes, para deslegitimar a vitória dos adversários. Em todo caso, as queixas nesse sentido 

foram muitas e, a nos fiar pelas petições que chegaram à Assembleia, elas não eram 

infundadas. A demora ou mesmo ausência de esclarecimentos acirrava ainda mais os ânimos 

na Casa.  

Os deputados ainda tinham dois meses para encerrar a sessão legislativa de 1841, 

mas o resultado daquelas eleições, que os alijaram do cargo, influenciou seus trabalhos. 

Exemplo disso foi que esses deputados não reeleitos se ocuparam de dar prosseguimento aos 

projetos do ano anterior, recusando-se a dar aprovação a outros, sob a alegação de que a 

próxima legislatura tiraria melhor proveito deles. Nesse caso, podemos citar a discussão do 

                                                                                                                                                                                     
quadro interpretativo das eleições e do processo eleitoral no Brasil, revisitando as teses clássicas sobre o 

assunto e apontando as contribuições das mais recentes.  De grande relevância é ainda a constatação do autor 

de que as eleições para a Câmara dos Deputados, durante todo o Segundo Reinado, foram sempre vencidas 

pelo partido que compunha o gabinete ministerial, situação distinta do Primeiro Reinado e do período das 

regências em que foi observado o contrário: as derrotas eleitorais dos gabinetes eram a regra. Sem dúvida, as 

eleições foram uma questão chave no Império do Brasil. Diante do processo fraudulento em que muitas vezes 

elas se davam, em vários momentos seu caráter negativo obliterou sua importância enquanto meio para a 

representação política. O deputado provincial mineiro Nogueira Penido, depois de propor um projeto à 

Assembleia para que se concedesse pensão a Joaquim Dias Bicalho, demitido depois de 34 anos atuando à 

frente da mesa das rendas provinciais, referindo-se as eleições daquele ano, responsáveis, para ele, pela 

demissão do inspetor da mesa, esbravejou: elas têm “causado mais males que as pestes de Macacú e Magé e 

que a mesma cólera mórbus quando assolou a Europa” (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. 

Sessão do dia 13 de fevereiro de 1841. p.33). O recurso à citação de eventos catastróficos era uma retórica 

frequente na tribuna e visava, sobretudo, reforçar o argumento, além de ilustrá-lo.  
521 O deputado provincial mineiro Antunes Correia, que também ocupava a cadeira na Câmara Temporária, em 

1841, acusava: “na província de Minas Gerais e em outras províncias do Império a sublime teoria dos cacetes 

tem tido um espantoso crescimento!” ao que lhe retrucou Teófilo Otoni, “é falso” (ANAIS DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS Sessão de 28 de maio de 1841, p.310. Disponível em: 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp#/. Acesso em: 11 nov. 2017) As primeiras sessões da Assembleia 

Provincial de Minas registraram uma série de acusações nesse sentido. Além de receber petições de muitas 

vilas da província acusando a ilegalidade do processo eleitoral, a própria Assembleia mineira também acusou a 

manipulação dos pleitos. A dissolução da Câmara Temporária em 1842 indica que as pressões, que vieram de 

todas as partes do Império, foram ouvidas.  
522 SABA, Roberto. N.P.F. As “eleições do cacete” e o problema da manipulação eleitoral no Brasil monárquico. 

Almanack.  Guarulhos, n.02, p.126-145, 2011. 
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projeto que elevava o arraial de Santa Luzia a vila. O deputado Antônio Ribeiro de Andrade, 

regressista, afirmou que estava entre “Cila e Caríbdis” porque, sendo natural daquele lugar, se 

via obrigado a votar contra o projeto. Para ele, “as gentes da justiça”, “os doutores de 

Coimbra”, eram responsáveis por levar a discórdia aos lugares e “não se diga que isso é coisa 

dos modernos”523, enfatizava Ribeiro de Andrade.  Depois de falar sobre os custos da criação 

da vila, afirmou que as disputas pelos novos cargos causariam sérios problemas ao arraial, 

que, até aquele momento, vivia em tranquilidade.  

Além do argumento conservador do deputado, que atribuiu às gentes daquele 

lugar a capacidade de resolver, por si mesmas, seus conflitos, sua fala sugere outra 

preocupação: as vilas criadas no ano anterior tinham assegurado nas urnas a vitória dos 

liberais. Nesse sentido, a fala do deputado Penido é esclarecedora. Segundo ele, dois 

deputados da atual legislatura - Antônio da Costa Pinto e Roque de Souza Dias -, haviam sido 

eleitos para a próxima, então “criem eles a vila de Santa Luzia, liguem mais aqueles povos a 

seu partido”524. Assim, a criação de vilas, além da organização civil do território, podia estar 

relacionada a demandas eleitorais.  

O projeto não foi aprovado e, provavelmente, o argumento decisivo para a sua 

reprovação veio da alegação do deputado Duarte Badaró. Para ele, o problema não eram as 

vilas, mas sim os funcionários que ocupariam os cargos por elas criados. Votou, contudo, 

contra o projeto porque o arraial de Santa Luzia estava próximo à vila de Sabará e podia 

encontrar nela os auxílios necessários. O argumento de que a criação de vilas levava à 

desavença parece, contudo, não ter sido aplicado indistintamente, haja vista a criação da vila 

de Piranga525, onde residia o deputado Badaró. A Assembleia agia, portanto, seletivamente. E, 

nesse sentido, todo argumento era válido, desde os pessoais, como o de Ribeiro de Andrade, e 

o político, como o de Penido. Essa mesma situação ocorreu, por exemplo, nas propostas de 

concessão de pensões e aposentadorias526. Não existia uma legislação provincial, pelo menos 

no período abrangido por esta pesquisa, que definisse um perfil para os agraciados. As 

iniciativas foram sempre individuais e particularizadas, de maneira que a subjetividade dos 

                                                           
523 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 13 de fevereiro de 1841, p.33. 
524 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 13 de fevereiro de 1841, p.39. 
525 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº 202. Criou as vilas de Piranga, Piunhi, Três Pontas e São João 

Nepomuceno. 01 abr. 1841. 
526 Penido propôs um projeto para se conceder pensão a Joaquim Dias Bicalho, outro importante nome do 

regresso em Minas. Depois de muita discussão, foi aprovado pela Assembleia, mas o Presidente de província 

negou-lhe sanção. O projeto retornou à Casa que por 20 votos favoráveis, contra apenas 3, foi aprovado. Este 

era, certamente, um dos maiores problemas decorrentes da falta de harmonia entre legislativo e executivo. Ver: 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 29 de março de 1841, p.184. 
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argumentos ditava a resolução da questão. Voltemos, contudo, à segunda sessão legislativa de 

1841. 

Como afirmamos, os deputados provinciais começaram seus trabalhos naquele 

ano impactados pelos últimos eventos, as eleições, e, antes delas “o golpe da maioridade”. 

Sobre as primeiras, já ressaltamos que elas ocuparam grande parte das sessões, sendo 

frequentes as solicitações de esclarecimentos ao Presidente de província. O resultado daquele 

pleito estabeleceu uma direção aos trabalhos da Casa, servindo de argumento para propor e 

rechaçar projetos, a exemplo daquele que previa a criação da vila de Santa Luzia, que 

acabamos de mencionar. A declaração da maioridade do Imperador, por sua vez, também 

pautou os trabalhos da Assembleia, mas não de forma frequente e direta como havia sido com 

o tema das eleições. Sobre ela, os deputados optaram por escrever um projeto de 

representação felicitando sua majestade.  

A iniciativa coube ao deputado Antunes Correia, na primeira sessão da 

Assembleia, no dia 5 de fevereiro de 1841. A indicação de Antunes felicitava a declaração da 

maioridade assegurando a defesa mineira do trono imperial. O deputado Paula Santos 

acrescentou uma emenda propondo que fosse nomeada uma comissão para ir ao Rio de 

Janeiro felicitar pessoalmente D. Pedro II. Durante a discussão do projeto, Ribeiro de 

Andrada mandou uma emenda: “onde diz com o auxílio do todo poderoso” acrescente-se “e 

com a prudência e sabedoria de seus ministros”527. A emenda foi vividamente recusada pelos 

deputados que afirmaram em uníssimo que não convinha misturar os elogios. Uma coisa era o 

Ministério outra o Imperador.  

A Assembleia Provincial estava na oposição ao Governo, mas era leal à 

monarquia. O deputado e magistrado Luiz Antônio Barbosa, em nome da Comissão 

responsável por elaborar o projeto, enfatizou: “a causa dos ministérios é a causa dos partidos, 

a causa da monarquia é a causa da nação”528. Para ele, o “golpe” havia salvado o Império da 

anarquia e tinha se originado na vontade de D. Pedro II, não constituindo, assim, um fruto de 

revolução. Era preciso desvincular a declaração da maioridade da ação dos liberais e atrelá-la 

ao desejo geral da nação. Não importava os meios, o resultado aprazia a todos. Segundo 

Ricardo Salles529, os conservadores não reagiram “pelas armas” a esse evento que os tirou do 

governo: fizeram uma aposta em nome da ordem, acreditando que a vitória de seus inimigos 

não teria força para barrar a obra do regresso.  

                                                           
527 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 15 de fevereiro de 1841, p.46. 
528 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 13 de fevereiro de 1841, p.47-48. 
529 SALLES (2012) 
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O projeto de representação aprovado pela Assembleia confirma essa assertiva. 

Nada poderia colocar em dúvida a defesa da causa monárquica e constitucional da Assembleia 

mineira, sua causa era a da nação e não a dos partidos. Obviamente, a causa também era dos 

partidos, no sentido de que era preferível que um grupo estivesse à frente do Estado, nesse 

caso, o grupo defensor de um governo mais centralizado. A retórica, nesse sentido, reforçava 

os vínculos entre os interesses da província e os da nação, personificado na figura de Pedro II. 

Outro exemplo do “patriotismo” da Assembleia mineira foi dado durante a discussão do 

projeto nº 6, que autorizava o Presidente de província a fazer marchar a Força Policial para o 

Rio Grande do Sul a fim de tomar parte na luta contra os farroupilhas. 

A província do Rio Grande do Sul estava em guerra civil desde 1835 e, em 1836, 

os rebeldes proclamaram a República Rio-grandense, ameaçando a integridade do Império. 

Contudo, como bem apontado por Sandra Pesavento, esse momento representou uma inflexão 

porque inicialmente a revolta não questionava a monarquia, mas o governo centralizado da 

Corte. Bento Gonçalves, um dos líderes do movimento, afirmava sua lealdade a D. Pedro II. 

Os revoltosos questionavam as decisões do Governo Central, que não lhes permitia, por 

exemplo, escolher o Presidente de província. Além disso, consideravam-se taxados com 

pesados impostos sobre o gado, a terra e o sal e denunciavam o favorecimento do charque 

estrangeiro em detrimento da produzida no sul do país530.  Enviar, portanto, tropas para o sul 

do país, mesmo que suas províncias ficassem momentaneamente desguarnecidas, indicava o 

apoio à causa monárquica e a defesa do Império - o que não significa que aqueles que se 

posicionaram contra o referido projeto fossem republicanos, pelo menos não se 

autodeclararam assim. Provavelmente, tinham seus interesses ligados muito mais à província 

do que à política da Corte. 

Ao ser anunciada a primeira discussão do projeto, que se deu no dia 18 de 

fevereiro de 1841, as galerias se encheram, principalmente de praças do Corpo Policial531. O 

projeto para o envio das tropas havia sido elaborado por uma Comissão Especial da qual 

fizeram parte os deputados Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos532, Antônio Gomes 

                                                           
530 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Uma certa Revolução Farroupilha. In: GRIMBERG, Keila; SALLES, Ricardo 

(orgs.). O Brasil Imperial (1831-1870). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 235-267. 
531 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 18 de fevereiro de 1841, p.58. 
532 Irmão de Bernardo Pereira de Vasconcelos, Francisco Diogo nasceu na antiga Vila Rica, posteriormente 

cidade de Ouro Preto, em 1812. Recebeu o grau de bacharel em ciências jurídicas e sociais em 1835. Exerceu 

muitos cargos públicos: Juiz Municipal e de Órfãos do termo de Ouro Preto, em 1836, Juiz de Direito da 

Comarca do Rio das Mortes em 1839, Chefe de Polícia de Minas Gerais de 1842 a 1844. Em 1844, os liberais 

reassumiram o Governo e Diogo de Vasconcelos foi removido para o Pará. Também se elegeu deputado geral. 

Foi, ainda, nomeado vice-presidente da província em 1843. Foi um dos principais nomes do “Partido da 
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Cândido533 e Francisco Coelho Duarte Badaró, todos eles defensores da política centralista da 

Corte. A comissão encarregada de examinar a fala do Presidente de província informou que 

nela constava que o comandante, os oficiais e demais praças do Corpo Policial haviam se 

oferecido para marchar voluntariamente534 à província do Rio Grande do Sul “a fim de 

compartilharem com o bravo Exército brasileiro a glória de defender o trono e a integridade 

do Império”535. Uma vez que o Presidente da província havia comunicado que aceitaria a 

oferta, a Assembleia Provincial, “que não deve ficar a embaraçar o passo tão bravo quanto 

                                                                                                                                                                                     
oligarquia”, como ele mesmo se referiu. Ver: SISSON, Sébastien Auguste. Galeria dos brasileiros ilustres. 

Vol.1. Brasília: Senado Federal, 1999. p. 395-399. 
533 Ao que parece, o magistrado Gomes Cândido não fez carreira política, sua atuação se deu, sobretudo, no 

âmbito da província como deputado da Assembleia mineira. Seu irmão, por outro lado, o médico Francisco de 

Paula Cândido foi deputado geral. Talvez, por isso, o magistrado tenha se dedicado à política local, uma vez 

que já havia um representante da família atuando na Câmara Geral. Eles eram da região de Rio Pomba, 

comarca do Rio Paraibuna. Gomes Cândido era adepto do regresso e seria um dos representes dos 

conservadores na Assembleia de Minas Gerais. Em 1843, ele discursou na tribuna: “senhores, conheçamos 

nossa missão, deixemo-nos dessas questões de política geral de estado, que a meu ver, não nos pertence, 

tratemos do melhoramento material da província e de sua instrução” e mais adiante acrescentava: “não posso 

agradar a gente de todos os credos políticos, sou por convicção ligado aos que trabalham por vigorar a 

monarquia e cercearem as chamadas franquezas provinciais” (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 11ª 

sessão em 31 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 12, 28 jun. 1843, p.1). O 

deputado defendia o fortalecimento do Governo e, por consequência, o papel administrativo da Assembleia 

provincial.  
534 Muitos foram recrutados à força e enviados para o Rio Grande do Sul. O deputado Bhering denunciou, em 

1842, depois da Revolução Liberal, a “barbaridade” dessa medida, visto que o recrutamento se dava, muitas 

vezes, desconsiderando a lei. Bhering, afirmou que estavam sendo enviados, ilegalmente, tropeiros para o 

“açougue dos Brasileiros”, referência à Guerra no Sul. Situação também apontada pelo deputado Rodrigues 

Duarte. O recrutamento era para outro deputado, Azevedo Coutinho, secretário interino do Governo da 

província, um meio de coibir os excessos dos homens, pois os afastava dos lugares onde tinham ameaçado a 

ordem. Era, portanto, uma maneira de garantir a tranquilidade pública. Badaró, por sua vez, defendia a 

legitimidade do recrutamento em massa (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 7ª sessão em 26 de maio de 

1843. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 7, 12 jun. 1843, p.1-3).  O deputado Francisco de 

Paula Pereira e Souza, que pela primeira vez ocupava a vaga de deputado provincial, mostrou-se preocupado 

com o fato de tropeiros serem recrutados, pois, “os nobres deputados sabem que o comércio todo é de tropas 

que exportam o nosso gênero, o fumo (...)”. O deputado faz referência ao município onde reside, Baependi. A 

medida, assim, paralisaria o comércio (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 8ª sessão em 27 de maio de 

1843. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 8, 14 jun. 1843, p.2-3). Em 1844, o mesmo deputado 

propôs que se dirigisse ao Governo Central uma indicação para que cessasse o recrutamento, pois “a continuar 

semelhante sistema é querer-se completamente abocanhar tudo atrasando dessa maneira a agricultura, a 

mineração, a indústria e o comércio” e acrescentou: “desde que cessou o comércio da escravatura começou 

logo a agricultura a sentir a falta de braços: eu quisera que aparecessem no recinto da casa todos os 

comerciantes da província para que nos dissessem o seu estado (...)” (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 9ª 

sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 1844. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 9, 16 mar. 

1844, p.2). O recrutamento era, dessa forma, um tema de suma importância na Casa, pois, além dos 

argumentos humanitários, defendidos, sobretudo, por Bhering, ele envolvia questões de ordem prática, a 

exemplo do comércio, da despovoação das vilas e do abandono das lavouras, uma vez que muitos fugiam 

temendo serem recrutados. O recrutamento, nesses termos, era para o deputado Salomé uma pena, uma 

verdadeira condenação, quando não deveria sê-lo. Os deputados Bhering e Pereira e Souza, que condenaram o 

recrutamento, eram liberais, já Badaró e Azevedo Coutinho eram importantes nomes do regresso em Minas. 
535 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-040. Projetos (3ªlegislatura). Resolução nº6. 12 fev. 1841, p.38-39. 
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generoso do Corpo, sendo que seriamente se empenha ela em esmagar a rebelião (...)”536, 

propôs o projeto que autorizava o Presidente a fazer marchar a tropa.  

O magistrado Luiz Barbosa foi o primeiro a se pronunciar. Para ele, não havia 

dúvida da importância desse projeto, bastava olhar as galerias, “apinhadas de expectadores”. 

Contudo, ele não estava certo sobre o oferecimento voluntário da tropa, como apontado pelo 

Presidente em seu relatório, “para tomar parte na gloriosa luta do Império contra os rebeldes”. 

Depois de ponderar que ele também compartilhava do desejo de ver o fim daquela guerra, 

disse votar contra o projeto por ser injusto e inexequível. Injusto porque afastaria os oficiais 

dos seios de suas famílias e inexequível porque sobrecarregaria o cofre provincial. Por fim, 

afirmava que o Império tinha um exército que era capaz de derrotar os rebeldes, não sendo 

necessária a força da província de Minas Gerais.  

Como já vimos, o Ato Adicional havia determinado que às províncias também 

cabia fixar a sua força policial, garantindo-lhes a competência para exercer parte do poder 

coercitivo estatal. A força policial de Minas Gerais foi estabelecida pela lei de nº 8, de 28 de 

março de 1835, sancionada pelo vice-presidente da província, Limpo de Abreu. Como 

mencionado no capítulo anterior, a lei definiu que a força policial mineira seria composta de 

330 praças, podendo esse número ser aumentado para 400. Segundo Francis Albert, a força 

policial, além de auxiliar na administração da justiça, manteria a ordem tanto na capital como 

nas comarcas, através de seus destacamentos537.  

Em Ouro Preto, por exemplo, a força policial seria empregada na guarnição da 

cadeia, nas estações públicas e nos serviços referentes à conservação da segurança, de acordo 

com as determinações do Presidente de província e do juiz de direito da comarca. No restante 

da província, a força poderia ser usada nos demais serviços públicos. Os juízes de paz faziam 

um requerimento aos juízes de direito comunicando a necessidade de um destacamento da 

força. Os juízes de direito, portanto, tinham sob sua direção, além da atribuição de justiça, o 

controle da polícia, o que talvez nos ajude a entender as disputas que se davam em torno do 

cargo. 

Para Paula Santos, o projeto também era injusto porque os soldados do Corpo 

Policial estavam ligados à província por meio de contrato e, se alguns deles não quisessem 

marchar, teriam seus contratos rescindidos. O deputado não apoiava, portanto, o projeto. 

Antônio Ribeiro de Andrada também votou contra, mas por outras razões. Num discurso 

                                                           
536 Ibidem. 
537 COTTA, Francis Albert. A multifacetada transição: o século XIX. Breve História da Polícia Militar de 

Minas Gerais. Belo Horizonte: Crisálida, 2006. p. 73-84. 
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cômico, que levou as galerias “a muitas risadas e apoiados gerais” afirmou que o atual 

governo “manejava este negócio manhosamente” e referiu-se ao Ministro da Justiça, Limpo 

de Abreu, como “brasileiro, mas por privilégio”. Francisco Diogo de Vasconcelos, como 

membro da Comissão, defendeu o projeto. Disse que a Assembleia mineira não queria 

embaraçar a marcha dos soldados para uma província que colocava em risco a integridade do 

império. Era sobre esse ponto que recaia a tônica do discurso de Francisco de Vasconcelos: a 

Assembleia precisava professar seu apoio ao Império. Como se vê, a defesa do projeto não era 

unanimidade entre os regressistas. 

Também foram favoráveis à marcha dos soldados para São Pedro do Rio Grande 

do Sul, os deputados Duarte Badaró, Manoel Júlio de Miranda, Fortunato Rafael Arcanjo da 

Fonseca, Antônio Gomes Cândido. Esses deputados se diziam estar numa situação difícil. Se 

autorizavam a marcha, eram acusados de deixar a província desprotegida, se a negassem, 

seriam acusados de serem inimigo do Imperador e do trono, aqueles que negaram os recursos 

na luta contra os rebeldes. Para Gomes Cândido não havia dúvida: a primeira acusação era 

melhor. Nogueira Penido também defendeu categoricamente o projeto: “maravilha-me, senhor 

presidente, que haja mineiros que pretendam cerrar aos mineiros o caminho da glória (...)”538.  

Votou pelo projeto porque era preciso colocar fim “à ameaça de fazer naufragar a integridade 

do Império”539. O projeto foi considerado útil e passou a segunda discussão. 

A votação desse projeto dividiu opiniões na Casa. Deputados governistas a 

exemplo de Costa Pinto, a quem acusavam de “chefe da minoria”, votaram contra o projeto, 

apesar dele ter sido mencionado no relatório do Presidente. Para Costa Pinto, a força policial 

era uma força que garantiria a defesa da província e, tendo Minas Gerais “uma escravaria 

numerosa”540, era temeroso aprovar o projeto. Cerqueira Leite, que havia ocupado a vaga do 

deputado Antônio da Rocha Franco, fazendo coro ao seu aliado político Costa Pinto, também 

votou contra o projeto, “não por falta de confiança no governo”, mas por achá-lo 

inexequível541. A minoria da Casa, governista, votou contra o projeto, o que reforçava a 

imagem de que o Presidente tramava contra a Assembleia.  

Do outro lado, a grande maioria dos deputados, oposição ao governo, aprovou o 

projeto. “Sejamos governistas neste caso”, afirmou o deputado Miranda542. Para ele, a 

proposta do Presidente de fazer marchar a tropa contra os rebeldes no sul era uma manobra 

                                                           
538 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 19 de fevereiro de 1841, p.67. 
539 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 19 de fevereiro de 1841, p.69. 
540 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 20 fevereiro de 1841, p.77. 
541 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 20 de março de 1841, p.156. 
542 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 1 de março de 1841, p.91. 
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política, pois, sabendo ele que a Câmara era oposicionista, contava com sua recusa. Sendo 

assim, o Presidente da província teria os argumentos necessários para acusar a Câmara da 

província de Minas de ser contra a defesa da integridade do império e contra o Imperador. 

Miranda incitava o Presidente afirmando que, se ele estivesse arrependido, que negasse a 

sanção. É no mínimo curioso que o ponto destacado por Costa Pinto não tenha sido retomado 

pelos deputados, nem por aqueles que foram contrários ao projeto e nem pelos favoráveis a 

ele. Minas, de fato, possuía um grande contingente de escravos e a retirada da força da 

província poderia, de fato, deixá-la em perigo. Ou os deputados estavam convencidos de que a 

Guarda Nacional seria suficiente para enfrentar problemas dessa natureza, ou professar a 

defesa do trono e do Imperador, assegurando a integridade do Império, estava acima de tudo, 

sobretudo porque ela também poderia significar a estabilidade da sociedade escravista.  

Quando o projeto entrou em terceira discussão, no dia 20 de março de 1841, o 

deputado Antunes Correia, que o havia incialmente defendido, mudou de opinião, mas antes 

afirmou os princípios da Assembleia, “cujo afinco pela integridade do Império e pela 

consolidação do trono constitucional não data de Julho (apoiados), mas de uma época muito 

anterior”543. Revia o projeto porque tinha ouvido dizer que o Governo Provincial havia 

oferecido ao Governo Geral uma Companhia da Montanha544 e o Ministro de Guerra a havia 

aceitado. Para Antunes, a marcha do corpo policial que, por si só, já deixaria a província 

desprotegida, além de ser uma medida que acarretaria uma “sensível quebra à lavoura”, com a 

marcha da Companhia dos Caçadores de Montanhas, que atuavam no “Sertão do Rio Doce”, 

região de floresta entre Minas Gerais e o Espírito Santo, a situação seria ainda pior545. Para 

Antunes, seria imprudência aprovar o projeto. 

                                                           
543 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do 20 de março dia de 1841, p.155. 
544 As duas Companhias da Montanha substituíram as divisões militares do Rio Doce que foram criadas por carta 

régia de 13 de maio de 1808, pelo príncipe d. João VI. O objetivo das divisões era conquistar e explorar o 

território do Rio Doce, declarar luta ofensiva contra os botocudos e garantir a segurança de quem habitasse a 

região. Inicialmente foram criadas 6 divisões. As atribuições das praças que nelas trabalhavam incluíam, além 

da defesa do território, o plantio de roças e, ainda, realização de obras públicas, como abertura de estradas e 

construção de pontes. Sobre esse assunto, ver: SANTOS, Victor Vinicius dos. Ordem política: as decisões 

governamentais sobre a decisão do sertão de Leste e a história das divisões militares do Rio Doce. In: ______. 

Uma investigação geo-histórica sobre a ocupação de sertão do Leste nas Minas Gerais do século XIX. 

2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal e Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. p. 107-151. 
545 Evaldo Cabral de Mello, referindo-se a um período posterior do abordado nesta tese, a segunda metade do 

século XIX, nos apresenta um dado que ajuda a esclarecer essa discussão. Segundo ele, tratando da iniquidade 

do sistema de recrutamento regional para a Guerra do Paraguai, Minas Gerais (e também São Paulo) teria 

contribuído com um número muito menor de soldados, em comparação com algumas províncias do Norte, 

cujo número de habitantes era bem inferior ao mineiro. Afirmou Evaldo Cabral, e é, neste ponto, que o tema 

nos interessa mais de perto: “Embora reconhecendo que os seus comprovincianos não eram dados aos serviços 

das armas, os representantes mineiros explicavam a anomalia pelo fato de a população da província ser 

maciçamente rural, podendo valer-se, portanto, das isenções admitidas”. Dessa forma, o temor do deputado 
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 O deputado Penido, que tão eloquentemente havia defendido o projeto nas duas 

primeiras discussões, também o reviu. Para ele, não convinha deixar a província nas mãos do 

Presidente, a quem imputava de inepto. Se a companhia e a força policial marchassem, 

perguntava Penido, com que força se estabeleceria o sossego público? Com que força 

impedirá a invasão dos bárbaros botocudos?546 Por fim, afirmou Jerônimo Penido que se o 

governo queria iludir e comprometer a Assembleia, podia gloriar-se da vitória, pois votava 

contra o projeto. Penido parecia temer mais os “bárbaros botocudos” do que a “imensa 

escravaria”, apontada por Costa Pinto.  

A mudança no discurso de alguns deputados, a exemplo de Antunes Correia e 

Jerônimo Penido, também pode estar relacionada à percepção de que o Gabinete estava em 

vias de ser deposto. Se a menção à marcha dos soldados, no relatório do Presidente, foi 

interpretada por alguns deputados como manobra política, com o objetivo de desacreditar a 

Assembleia mineira, é razoável supor que a queda do Ministério mudasse os rumos da 

conversa. O fato é que ele só sucumbiria no dia 26 de março e o projeto foi aprovado no dia 

20. Segundo Francis Albert Cotta, a tropa marchou para o Rio Grande do Sul547.  

José Iran Ribeiro, afirmou que algumas dezenas de mineiros formaram as 

unidades contra os republicanos rio-grandenses. Um número muito pequeno se comparado, 

por exemplo, com a província de Alagoas que enviou para o sul pelo menos seiscentos e oito 

recrutas, ou mesmo o Pará, com quatrocentos e sete548. Minas enviou alguma força, mas 

somada com as províncias de São Paulo e Bahia, foi a que menos contribuiu para o 

crescimento dos efetivos do Exército Imperial. Uma das conclusões a que chega o autor é que 

em Minas Gerais, onde o Estado edificou sua presença de forma mais precoce, durante o 

período colonial, o governo do regresso não conseguiu expandir muito sua autoridade. Como 

veremos, o regresso encontrou apoio entre os deputados mineiros e o baixo número de 

soldados da província pode estar relacionando, sobretudo, ao uso dessa força na lavoura. 

José Iran atrelou, dessa forma, a quantidade de recrutas que o Governo Imperial 

conseguiu extrair das províncias a maior ou menor capacidade de intervenção do Governo 

Central. Para ele, os casos de Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, que apresentaram baixo 

número de soldados recrutados, seria um indício de que, nessas províncias, o governo exerceu 

                                                                                                                                                                                     
Antunes de que o envio de tais tropas para a província do Rio Grande de São Pedro poderia levar à ruína da 

agricultura, não era infundado (MELLO, 1999, p.33-34). 
546 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 20 de março de 1841, p.157-158. 
547 COTTA (2006, p. 77). 
548 RIBEIRO, José Iran. O Império e as revoltas: Estado e nação nas trajetórias dos militares do Exército 

imperial no contexto da Guerra dos Farrapos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2013. 
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menos influência. Já naquelas regiões onde as elites fracassaram em controlar a ordem 

interna, o Governo Central estendeu sua área de influência real, a exemplo do Pará e do 

Maranhão, por esse motivo, elas teriam colaborado com um número maior de soldados. Se a 

força policial não marchou em peso para o sul, isso não muda o fato da Assembleia Provincial 

mineira ter aprovado seu envio. Essa medida, por si só, indica que a província de Minas 

Gerais estava alinhada à política de defesa da integridade do Império. Se foram poucos os que 

marcharam isso se deve, sobretudo, mais ao fato de ser ela um “país agrícola”, onde as tropas 

também eram empregadas na agricultura, e menos por não ter aderido ao regresso, como já 

apontamos que ela aderiu, defendendo a centralização política e o fortalecimento do poder 

executivo.  

Francisco Diogo de Vasconcelos, um dos autores do projeto que autorizou o envio 

da tropa para o Rio Grande do Sul, apadrinhado politicamente pelo seu irmão Bernardo 

Pereira, era, sem dúvida, uma voz do Governo Central na tribuna da província. Não nos 

restam dúvidas de que a terceira legislatura da Assembleia Provincial, diferentemente das 

duas primeiras, colaborou com a política do regresso, fato que seria atestado em 1842 quando, 

depois de afastados os políticos insurgentes, a Câmara foi composta majoritariamente de 

deputados defensores da legalidade. Teve, ainda, papel decisivo no fim da Revolução Liberal 

a participação do Duque de Caxias à frente do Exército Imperial, mostrando a força do Centro 

na província mineira. Não se pode desconsiderar, por fim, o alto contingente de escravos, o 

que pode ajudar a explicar, também, o pouco envio de tropas, afinal era preciso garantir a 

ordem e a defesa da província. 

Assim, mais do que a participação da força mineira na luta contra os farroupilhas, 

nos importa o ato da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ao fazê-lo, a instituição 

declarava seu apoio ao monarca, reforçava seus vínculos com a Corte e com a política do 

regresso. A disputa travada entre a Assembleia e o Presidente, empossado pelo Gabinete da 

Maioridade, demonstra que a instituição mineira fazia coro com a maioria conservadora da 

Câmara dos Deputados. A aprovação do projeto que acabamos de discutir, uma demanda 

apresentada pelo Presidente, como vimos, foi uma das poucas, se não a única, situações 

identificadas em que a oposição, enquanto maioria, se mostrou governista e a situação negou 

seu voto. Impedir o envio das tropas ao Rio Grande do Sul poderia transmitir a ideia de que a 

Assembleia mineira era conivente com o governo republicano instalado naquela província; 

não oferecer os meios para debelar revoltas podia, ainda, ameaçar a autonomia das 
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Assembleias. E, por fim, aprovar o envio de tropas ao sul indicava, sobretudo, o apreço da 

Assembleia mineira pela unidade política e territorial do Império.  

Buscando se resguardar para que seus atos não fossem interpretados como 

contrários ao Imperador, a Assembleia mineira não deixou de criticar veementemente o 

Ministério e o Presidente da província. A Comissão de Poderes549, composta pelos deputados 

Luiz Antônio Barbosa, Manoel Júlio de Miranda e Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, 

examinando a indicação de Paula Santos, que informou que o Governo havia procedido à 

remoção e nomeação de alguns juízes de direito da província, foi unânime em apontar o abuso 

de poder do Ministério. Curiosamente, nesse ponto, os discursos se inverteram. Os deputados 

da Comissão que se posicionaram favoravelmente à interpretação do Ato, que atribuiu ao 

Governo ingerência sobre a magistratura, defenderam, citando o artigo 8 desta lei, que as leis 

provinciais não estavam imediatamente revogadas, que elas só estariam depois que a 

Assembleia Geral Legislativa o fizesse. Com isso, eles estavam dizendo que cabia ao 

Presidente de província as remoções e nomeações, mas na forma como definia a Assembleia 

Provincial.  

A Comissão de Poderes acusava, assim, o Ministro da Justiça, Limpo de Abreu, 

de exorbitar de suas funções ao escolher seu cunhado João Carneiro de Mendonça Franco 

para juiz de direito da comarca do Paracatu. Que fique claro que a acusação não se dava pelo 

fato do Ministro ter nomeado um parente, pois, segundo os próprios deputados, nenhuma lei o 

impedia. A queixa era a de que o Ministro da Justiça havia passado por cima do artigo 4 da lei 

provincial nº 72, que deixava a cargo do Presidente de província essa escolha. A Comissão 

concluiu: 1) que as leis provinciais de nº 3 - de 1835, que marcou a forma de serem 

nomeados, admitidos e suspensos os empregados provinciais -, nº72 e nº162 - de 1840, que 

equiparou os bacharéis aos juízes substitutos - estavam em pleno vigor até que fossem 

revogadas pela Assembleia Geral; 2) que esse procedimento do Ministro deveria ser levado ao 

Imperador e à Assembleia Geral e 3) que os juízes nomeados ou removidos pelo Ministério 

não fossem reconhecidos.  

Limpo de Abreu, contudo, não se embasava na lei de interpretação do Ato para 

proceder à nomeação, mas no artigo 102 da Constituição brasileira que permitia ao executivo 

nomear os juízes. A Assembleia Provincial alegou que como as legislaturas passadas haviam 

legislado sobre a matéria, esse artigo estava, consequentemente, reformado. As leis podiam 

                                                           
549 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL-039. Pareceres (3ª legislatura). Parecer número 43. 23 de fevereiro de 

1841. Imagens 57 e 58. 
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ser interpretadas e reformadas de acordo com os embates, visando a defesa de projetos 

específicos.  

Costa Pinto foi o primeiro a condenar o parecer da Comissão, defendendo, assim, 

a ação do Ministro Limpo de Abreu. Juntou-se a ele Cerqueira Leite que afirmou que se um 

artigo do ato entrasse em conflito com a Constituição, deveria se dar preferência a essa última. 

Claro, naquele momento lhes convinha tal posicionamento, afinal o Ministro representava a 

suas “bandeiras”. Esses mesmos deputados, na legislatura passada haviam defendido 

efusivamente o direito da Assembleia Provincial de legislar sobre o assunto, cabendo ao 

Presidente de província a nomeação dos magistrados. Conforme afirmamos, os 

posicionamentos políticos podiam mudar com os Governos. Tal postura não passou 

despercebida pelo deputado Miranda, que afirmou, com ironia, “não sei como podem mudar 

tantos as convicções”550. As leis mencionadas pela Comissão haviam sido sancionadas, em 

1837, justamente por Costa Pinto. Diante disso, alguns deputados acusaram-no de querer 

“assassinar sua própria filha”551. 

O deputado Jerônimo Penido foi ainda mais incisivo na sua crítica a Costa Pinto, 

indagando-o: se ele entendia que a lei provincial feria o Ato Adicional por quais motivos ele a 

sancionou? Naquela conjuntura, contando com uma Câmara governista, insistia Penido, se 

Costa Pinto tivesse negado a sanção, a lei não existiria. Costa Pinto alegou arrependimento552.  

Em 1841, todos os esforços precisavam se concentrar na defesa do Governo e, 

nesse sentido, importava pouco se para os demais membros da Assembleia, Costa Pinto 

passasse por contraditório. Aliás, ao dizer-se arrependido, ele refutava as críticas dos que lhe 

imputavam incoerência. Fato é que, em 1837, ele afirmou que a interpretação do Ato retiraria 

poderes das Assembleias ao impedi-las de legislar sobre o judiciário, por exemplo, e, em 

1841, essa mesma lei, ao favorecer seu “partido” parecia perder todo seu conteúdo negativo. 

Posicionamentos como esse do deputado Costa Pinto ajudaram a alimentar um sentimento 

pessimista da política, uma percepção de que ela é fluida e instável e que serve apenas a 

grupos específicos garantindo-lhes a perpetuação de seus privilégios.  

Para o deputado Penido, defensor da centralização política, as leis provinciais que 

versaram sobre a remoção e a nomeação dos magistrados sempre foram inconstitucionais e, 

por esse motivo, elas deveriam ser revogadas pelo Governo Central. Mas enquanto isso não se 

dava, ele defendia a sua plena observância. Essa opinião era compartilhada pelo deputado 

                                                           
550 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 2 de março de 1841, p.116. 
551 Ibidem, p.116. 
552 Ibidem, p.116. 
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Luiz Barbosa, para quem a decisão sobre a carreira dos magistrados cabia ao Imperador, mas, 

naquele momento, era preciso respeitar as leis da província, o que constituía a mesma opinião 

do deputado Júlio de Miranda. Se, por um lado, Miranda defendeu a leis provinciais - até que 

elas fossem revogadas pelo Poder Central -, por outro, fez questão de registrar sua 

concordância com a Lei de Interpretação do Ato: 

 

(...) eu tenho a fortuna de dizer que foi o lado político a que tenho a honra de 

pertencer que desejando dar maior brilho à Coroa e ao mesmo tempo 

assegurar a união das províncias, que pareciam desligar-se do centro pelo 

modo com que caminhavam suas Assembleias, que apresentou a lei 

interpretativa do ato (...)553.  

 

O parecer da Comissão de Poderes foi aprovado e todos os deputados que o 

defenderam, acusaram, por outro lado, a necessidade de revogação das leis provinciais. A 

Assembleia mineira não podia remover os Juízes de Direito nomeados pelo Ministério. Ela 

também não esperava nenhuma medida, nesse sentido, do Presidente de província, conivente 

com o ministro. Restava a ela, contudo, o recurso às representações à Assembleia Geral e ao 

Imperador. Havia, contudo, outro meio de colocar embaraços nas decisões do Governo. Foi o 

que fez o deputado Paula Santos quando propôs que se colocasse uma cláusula na lei do 

orçamento negando o pagamento de todos os juízes nomeados pelo Ministério. A mesma 

medida tomada pela legislatura passada no que dizia respeito à côngrua dos padres, como 

vimos. Se, por um lado, os deputados provinciais não tinham competência para destituir os 

juízes de seus postos, eles encontraram na sua atribuição legislativa uma saída para garantir 

que as suas decisões fossem vitoriosas.  

No dia 30 de março, o deputado Gomes Cândido transmitiu à Assembleia a 

notícia de que o Ministério havia “caído”, “temos uma administração toda patriótica”554. Se, 

por um lado, a nova administração representava os anseios da maioria dos deputados 

provinciais mineiros, por outro, o resultado das eleições havia dado a vitória aos liberais que, 

em 1842, deveriam constituir maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia 

mineira. Assim, a notícia de Gomes Cândido não parece ter causado grande entusiasmo. A 

                                                           
553 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Anais 0002. Sessão do dia 2 de março de  1841, p.120. 
554 O novo ministério foi composto por Cândido José de Araújo Viana, Ministro do Império; Paulino José Soares 

de Souza, Ministro da Justiça; Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro do Estrangeiro; Miguel 

Calmon Du Pin e Almeida, Ministro da Fazenda; Francisco Vilela Barbosa, Ministro da Marinha e José Pereira 

Clemente, Ministro de Guerra. Ver: JAVARI (1889, p 83). Com um dos principais nomes da política do 

regresso, Paulino José, o Visconde do Uruguai, à frente do Ministério da Justiça, os conservadores puderam 

concluir sua obra: a centralização do judiciário, com a lei nº261 de 3 de dezembro de 1841, que reformou o 

Código do Processo Criminal. 
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situação também não agradava a minoria na Casa, representada pelos deputados Costa Pinto, 

Souza Dias, e Cerqueira Leite, que atuava como suplente. Se esses últimos sabiam contar no 

ano futuro com a maioria na Câmara temporária, tendo sido eleitos para a próxima legislatura 

provincial (Quadro 4), eles sabiam igualmente que encontrariam resistência na nova 

administração.  

 

Quadro 4: Deputados eleitos para 4ª legislatura (1842-1843) 

NOMES DOS DEPUTADOS 

Antônio da Costa Pinto 

Antônio dos Reis Silva Resende 

Antônio Fernandes Moreira 

Antônio Gonçalves Chaves 

Antônio Simões de Souza 

Antônio Thomaz de Godoy 

Caetano Alves Rodrigues Horta 

Felisberto Rodrigues Milagres 

Francisco de Assis Almeida 

Francisco José de Araújo Oliveira 

Gregório Luiz de Cerqueira 

João Capistrano de Macedo Alckmin 

João de Salomé Queiroga 

Joaquim Antão Fernandes Leão 

José Antônio Marinho 

José Cristiano Garção Stockler 

José Felicíssimo do Nascimento 

José Joaquim Fernandes Torres 

José Justiniano Carneiro 

José Pedro Dias de Carvalho 

José Rodrigues Duarte 

Luiz Fortunato de Souza Carvalho 

Manoel de Mello e Franco 

Manoel Ignácio de Mello e Souza 

Manoel José dos Santos 

Manoel José Gomes Rabelo Horta 

Manoel Thomaz de Figueiredo Neves 

Marçal José dos Santos 

Maximiano José de Brito Lambert 

Olímpio Carneiro Viriato Catão 

Pedro de Alcântara Machado 

Quintiliano José da Silva 

Roque de Souza Dias 

Silvério Augusto de Araújo Viana 

Teófilo Benedito Otoni 

Tertuliano Antônio Alves Pires 
Fonte: DEPUTADOS provinciais. O Universal, Ouro Preto, edição 0001, 01 jan. 1841, p.3-4. 

Observação: Os únicos reeleitos foram Antônio da Costa Pinto e Roque de Souza Dias. 
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A lista apresenta um quadro renovado em relação à legislatura antecedente, mas 

mostra igualmente o retorno à Assembleia Provincial daqueles deputados que defenderam 

ferrenhamente o Ato Adicional: Otoni, Marinho, Pedro Dias, Joaquim Antão e Fernandes 

Torres. A harmonia entre os poderes, tão desejada pelos grupos, fossem eles mais alinhados 

aos liberais ou aos conservadores, continuaria sendo reclamada pelos deputados provinciais 

mineiros. Quando, no dia 01 maio de 1842, ainda durante as sessões preparatórias, o Ministro 

do Império e Conselheiro do Imperador, Cândido José de Araújo Viana, dissolveu a Câmara 

dos deputados, sob alegação de ilegalidades no processo eleitoral, ficou clara a 

impossibilidade de consenso.  

Antes disso, porém, na província de Minas Gerais, a Assembleia Provincial havia 

iniciado suas sessões preparatórias no dia 30 de abril de 1842555. Os deputados, Antônio da 

Costa Pinto, José Pedro Dias de Carvalho, Teófilo Otoni, José Antônio Marinho, José 

Joaquim Fernandes Torres e Joaquim Antão Fernandes Leão, todos eles defensores da 

autonomia das Assembleias Provinciais, não estavam presentes nas sessões preparatórias da 

Assembleia mineira. Provavelmente estavam todos na Corte aguardando o início das sessões 

na Câmara dos Deputados. Por maiores defensores que fossem da província, estavam 

empenhados na construção do Império. Não eram, nesse sentido, provincianos556, apesar de 

serem certamente provincialistas. Atuando no Centro, eles poderiam garantir a autonomia das 

províncias. Por outro lado, exercendo suas funções unicamente na Assembleia Provincial, 

                                                           
555 As sessões começaram em abril em função de uma proposta do deputado Badaró, que virou lei, em que ele, 

alegando as fortes chuvas que dificultavam a reunião dos deputados nos meses de fevereiro e março, propôs 

que se mudasse o período das reuniões. Se não podemos desconsiderar o argumento das chuvas, podemos, por 

outro lado, supor que as razões que o motivavam eram, sobretudo, políticas. Essa legislatura já estava ciente 

do resultado das eleições. Seis deputados haviam sido eleitos para as Câmaras da província e do império, eram 

eles: Antônio da Costa Pinto, José Pedro Dias de Carvalho, José Joaquim Fernandes Torres, Teófilo Otoni, 

José Antônio Marinho e Joaquim Antão Fernandes Leão. Dessa forma, a lei forçava-os a se ausentar de uma 

das duas. Logo nos primeiros trabalhos da sessão em 1842, Alcântara Machado pediu a revogação dessa lei 

que mudava o calendário das sessões. Uma de suas justificativas foi que eles estavam “privados das luzes e da 

experiência de alguns dos nossos dignos colegas que se acham na Corte” (1ª SESSÃO ordinária de 4 de maio 

de 1842. O Universal, Ouro Preto, edição 53, 09 maio 1842, p.2). Durante a discussão do projeto que 

propunha a revogação da lei, o deputado Salomé Queiroga alegou que o que moveu a legislatura passada a 

promulga-la não foi a utilidade pública, mas “o vertiginoso espírito de partido”, pois, com isso, eles poderiam 

contar com seis lugares vagos (DISCURSOS proferidos na Assembleia provincial. O Universal, Ouro Preto, 

edição 60, 30 maio 1842, p.1). Nos parece bastante provável que o projeto de Badaró fosse mesmo uma 

manobra política.  
556 No sentido atribuído ao termo na edição de 1831 do dicionário de Moraes e Silva (1913), como vimos no 

capítulo 1: “adj. Morador de província, não cortesão, nem da cidade grande”. Eram, dessa forma, homens da 

Corte. O termo provincialismo, por sua vez, não consta nas edições do referido dicionário, apesar de aparecer 

com frequência na documentação. Provincialista era aquele que defendia sua província. Os discursos 

proferidos no Senado na ocasião da discussão da anistia aos sediciosos de 1833, também apresentados no 

primeiro capítulo, abordam os sentidos do termo. Quando o Visconde de Cairu disse que amava o mundo 

inteiro, mas amava, sobretudo, a sua província, fica evidente a associação do termo provincialismo com a 

defesa e preferência por determinada província.   
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dificilmente conseguiram propor projetos de abrangência “nacional”. Em outras palavras, da 

província eles podiam apenas representar ao Poder Central contra a reforma judiciária, por 

exemplo. Na Assembleia Geral, eles tinham poder para efetivamente revê-la.  

As sessões ordinárias aconteceram normalmente entre os dias 3 e 9 de maio de 

1842. Nesse dia, contudo, os deputados foram surpreendidos por um ofício do secretário de 

governo, apresentado pelo primeiro secretário da Assembleia, José Felicíssimo do 

Nascimento, informando que o Presidente de província, Jacinto da Veiga, havia adiado a 

reunião da Assembleia Provincial para o dia 9 de julho do mesmo ano. Os deputados mineiros 

haviam acabado de aprovar unanimemente um projeto de representação, proposto por 

Olímpio Carneiro Viriato Catão, que deveria ser encaminhado à Assembleia Geral e ao 

Imperador. Em tal projeto, a Assembleia reforçava sua adesão ao trono e acusava o Ministério 

de desrespeitar a Constituição do Estado e de realizar suspensões ilegais. Concluiu-se: “a 

Assembleia viu finalmente com horror na confecção das leis da reforma judiciária e criação 

do Conselho de Estado atacados (...) todos os vitais princípios em que descansava a segurança 

individual do cidadão (...)”557. 

Catão ainda requereu que fosse enviada uma cópia do documento para as Câmaras 

Municipais e juízes de paz, bem como para todas as Assembleias Provinciais do Império. 

Estava claro o posicionamento da Assembleia mineira, fiel à monarquia e contrária ao 

Ministério. A Câmara dos Deputados já havia sido dissolvida, era preciso interromper 

                                                           
557 4ª SESSÃO ordinária de 09 de maio de 1842. O Universal, Ouro Preto, edição 60, 27 maio 1842, p. 1-2. Esse 

foi o penúltimo número do jornal, que encerrou seus trabalhos alegando perseguições do Governo e o fim da 

liberdade de imprensa. O periódico declarava que jamais daria apoio ao ministério e continuaria a censurá-lo 

em suas folhas. Diante da impossibilidade de proceder dessa maneira, ele interrompeu sua publicação 

(SUSPENSÃO do Universal. O Universal, Ouro Preto, edição 61, 30 maio 1842, p.4). A essa altura já havia 

eclodido a Revolta Liberal em São Paulo e o movimento estava nas vésperas de “estourar” em Minas. Assim, 

além da queixa do redator, outro motivo que levou ao encerramento da folha foi o envolvimento do 

proprietário da tipografia, José Pedro Dias de Carvalho, na “revolução” de 1842. Com isso, cessou também a 

reprodução dos atos legislativos da Assembleia Provincial mineira. Assim, para continuarmos acompanhado os 

debates na impressa, recorremos a outra folha, de tendência política oposta ao O Universal: O Correio de 

Minas. O Correio foi lançado em janeiro de 1838 (foi publicado até 1844), em Ouro Preto, pela Sociedade 

Defensora da Religião, do Trono e da Constituição. Segundo Fernanda Gherardi (2013, p.72), com o propósito 

de publicar os ofícios da administração provincial, a folha “dividiu” esse trabalho com O Universal. A 

diferença estava, contudo, no alinhamento político. Ao contrário do primeiro, O Correio surgiu para fortalecer 

o projeto regressista em Minas Gerais defendendo o Governo do regente Araújo Lima e do então presidente da 

província, José Cesário de Miranda Ribeiro. O Correio de Minas surgiu, assim, para reproduzir os atos do 

executivo, mas depois do encerramento do O Universal, passou a publicar as atas das sessões da Assembleia 

Provincial. A escolha desse periódico nos permite ainda perceber como a imprensa exerceu papel fundamental 

na defesa de determinados projetos políticos. Sobre esse assunto ver: MOREIRA, Luciano da Silva. Imprensa 

e Política: espaço público e cultura política na província de Minas Gerais (1828-1842). 2006. 271f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. De acordo com 

Luciano Moreira, um dos redatores do O Correio de Minas foi Manoel Soares do Couto. Couto era deputado 

da Assembleia Provincial mineira e havia sido aclamado Presidente da província pelos insurgentes de 1833, na 

denominada Revolta do Ano da Fumaça, como já mencionamos anteriormente. 
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também os trabalhos da Assembleia mineira que, até aquele momento, caminhava no sentido 

de rever algumas leis aprovadas na legislatura passada e se posicionava, como visto, contrária 

às reformas centralizadoras, sendo, portanto, uma ameaça à política do regresso. A nomeação 

de Bernardo Jacinto da Veiga para o cargo de Presidente da província de Minas aguçou ainda 

mais os ânimos. Veiga era considerado, pelos liberais, um dos grandes articuladores das 

reformas que pretendiam limitar a atuação das Assembleias Provinciais. Sua nomeação foi 

considerada pelo periódico O Universal como “o cúmulo ao sistema reacionário” que tinha 

seguido o Ministério de Março558. A Assembleia mineira não se instalou em junho em razão 

da eclosão da revolta liberal. Esse episódio adiou para 7 de novembro de 1842559 a retomada 

dos trabalhos legislativos.  

 

 

4.1 Reagindo ao regresso: a Assembleia e a Revolução Liberal  

 

 

Quando a Revolução Liberal começou em Minas, na cidade de Barbacena, em 10 

de junho de 1842, ela já havia eclodido na província de São Paulo, em Sorocaba560. A 

Revolução contou com o apoio de muitos deputados provinciais, alguns dos quais também 

haviam sido eleitos deputados gerais. O padre Marinho, um dos líderes do movimento e autor 

de relato sobre ele561, justificou o recurso às armas: eles se insurgiam “não contra as 

instituições, não contra a integridade do Império, mas somente contra a oligarquia”562. 

Ignorando a autoridade do Presidente Veiga, os insurgentes declararam Presidente da 

província de Minas Gerais o ex-deputado provincial José Feliciano Pinto Coelho da Cunha563, 

que estabeleceria “o governo intruso”, como era chamado pelos legalistas, em São João del 

                                                           
558 MUDANÇA de Presidente. O Universal, Ouro Preto, edição 56, 18 maio 1842, p.4. 
559 A Assembleia Provincial de Minas Gerais funcionou do dia 5 de outubro ao dia 25 de novembro de 1842. 

Foram aprovadas nesse período, 16 leis (NUNAN, 1855). 
560 Para uma análise do movimento em São Paulo e sua relação como o de Minas Gerais ver: HORNER (2010). 

Nessa tese, o autor aborda os dois movimentos buscando destacar as especificidades de cada um deles. 
561 MARINHO (1977). 
562 Ibidem, p.90. 
563 José Feliciano associou-se ao grupo dos liberais. Começou sua carreira política no Conselho Geral de Minas, 

exercendo, posteriormente, o cargo de deputado provincial. Quando conselheiro, propôs a criação de um curso 

de Engenharia de Minas na província, para o qual deveriam ser contratados professores que pudessem 

promover o aperfeiçoamento tecnológico da mineração.  Explorador de minas, o tema lhe era caro, como 

vimos no capítulo 2. Em 1835, substituiu Limpo de Abreu na Presidência da província, entre os meses de 

junho e dezembro. Em 1842, se envolveu na Revolução Liberal, sendo anistiado em 1844.  No ano seguinte, 

foi eleito deputado geral (1845-1847).  Em 1869, recebeu o título de Barão de Cocais. Ver: MARTINS (2013). 
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Rei. A escolha do Presidente questionava as atribuições do Poder Central em relação às 

províncias na medida em que desconsiderava a figura de Veiga, um “delegado do imperador”. 

Coelho da Cunha dirigiu aos mineiros um manifesto em que são apresentados os 

motivos que os levavam a subverter a ordem. Na base da sua argumentação estava a perda de 

autonomia das Assembleias Provinciais. A “oligarquia”, utilizando-se do pretexto de 

interpretar, reformou as bases da lei, cerceando os poderes dessas instituições, ampliando, por 

conseguinte, os poderes do Governo. Além disso, acusavam a reforma do Código Criminal de 

ter destruído a independência do Poder Judiciário, “sem o que ilusórias se tornam todas as 

garantias sociais”564. Somava-se a isso o restabelecimento do Conselho de Estado que, 

segundo os revoltosos, obrigava o imperador a ouvir apenas seus membros.  

A dissolução da Câmara dos Deputados e o adiamento da reunião da Assembleia 

Provincial foram considerados o estopim, os “briosos mineiros” não podiam conservar-se 

indiferentes. Aliás, segundo o cônego Marinho, esse episódio “convenceu os deputados de 

que uma revolução ia infalivelmente aparecer”565. Contudo, segundo Erik Horner566, as tais 

“leis opressoras”, apesar de terem unificado o movimento, não podem ser tomadas como 

únicas motivadoras da insurreição, uma vez que elas não afetariam diretamente muitos dos 

cidadãos, que, em nome delas, “pegaram em armas”. Para ele, descontentamentos locais e 

feridas antigas, que remontam à Sedição do Ano da Fumaça (1833), tiveram igual peso na 

eclosão do levante.   

Um dos primeiros atos do Presidente interino, Coelho da Cunha, foi a convocação 

da Assembleia Provincial. Apenas 13 deputados conseguiram atender seu pedido, chegando a 

São João del Rei em 17 de julho. A intenção era convocar os suplentes, mas as forças do 

Governo avançavam. Para Marinho “era tempo de combater e não de deliberar”567. Então, os 

deputados presentes aprovaram uma indicação comunicando ao Presidente interino que a 

reunião da Assembleia não era possível, mas que ela lhe assegurava “sua franca, leal e 

decidida cooperação e aprovação a todos os atos que tem praticado e houver de praticar para 

salvar a Constituição e o Trono”. Os deputados mineiros declaravam seu apoio ao 

“Movimento Constitucional de 10 de junho” afirmando que esta também era a opinião dos 

deputados efetivos que foram constrangidos a não comparecer na sessão.  

Os 13 deputados reunidos em São João del Rei assinaram a mensagem enviada ao 

Presidente. Foram eles: Antônio Fernandes Moreira, Manuel de Melo Franco, Francisco de 
                                                           
564 MARINHO (1977, p.95). 
565 Ibidem, p.143. 
566 HORNER (2010) 
567  MARINHO (op. cit.  p.135). 
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Assis e Almeida, Francisco José de Araújo e Oliveira, José Cristiano Garção Stockler, 

Maximiano José de Brito Lambert, João Capistrano de Macedo e Alckmin, Felisberto 

Rodrigues Milagres, Manuel José dos Santos, Teófilo Otoni, Antônio Joaquim de Oliveira 

Pena568. O presidente da Assembleia, o magistrado Antônio Tomás de Godoy, não 

compareceu à sessão porque havia sido preso em Ouro Preto, em 26 de junho. 

Segundo Marinho, foi baseado nessa mensagem que Jacinto da Veiga concluiu 

que os insurgentes haviam proclamado o sistema republicano, do mesmo modo que o 

deputado Antunes Correia considerou a queima da ponte do Paraibuna como a prova de que 

eles haviam proclamado a separação da província569. Marinho, contudo, reafirmava sua defesa 

da monarquia e da integridade do império. Para Erik Horner, o objetivo da Revolução, apesar 

das acusações de republicanismo, não ia além da derrubada do Ministério e da revisão das leis 

recém aprovadas. Tanto que os insurgentes intitularam José Feliciano “Presidente interino”, o 

que demonstrava que eles não pretendiam se assenhorar do poder ou mesmo criar uma ordem 

distinta daquela garantida pela Constituição. 

A Revolução de 1842, depois de muitas dissidências e desencontros entre os seus 

líderes acerca dos encaminhamentos do movimento, com uns achando que deveria se atacar 

logo a capital da província e outros ponderando os riscos de se fazê-lo, foi duramente 

reprimida pelas tropas legalistas e o movimento encontrou seu fim nos campos de Santa 

Luzia, em agosto de 1842. Contudo, a Revolução reuniu setores populares570, o apoio da 

Guarda Nacional e de várias Câmaras Municipais571, o que deixa claro o apoio dos grupos 

locais ao movimento. Presos os envolvidos - alguns deles conduzidos a pé até a cadeia de 

Ouro Preto, sujeitos a toda sorte de humilhação, a exemplo dos ex-deputados Otoni, José 

Pedro, Joaquim Antão, Melo Franco e outros – e mantido na presidência Jacinto da Veiga, a 

província mineira parecia caminhar para a sintonia com a política do Império. Para Ricardo 

Salles a vitória do Governo sobre os rebeldes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais 

abriu o caminho para sua duradoura hegemonia572.  

                                                           
568 Ibidem, p.137. 
569 Ibidem, p.137. 
570 Segundo Alex Amaral, o rumor de reescravização dos “homens de cor” contribuiu decisivamente para 

aumentar as fileiras dos rebeldes cujo número foi estimando em 16.000 insurgentes. Ver: AMARAL, Alex 

Lombello. Os homens de cor e a Revolta de 1842 em Minas Gerais. In: ENCONTRO DE PÓS-

GRADUANDOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS DO OITOCENTOS, 2, 2018, Juiz de Fora. 

Anais... Juiz de Fora: UFJF, 2018. p. 1-11.  
571 Dos 42 municípios existentes em Minas Gerais, em 1842, 15 aderiram à revolução (IGLÉSIAS, 1977, p.24). 
572 Para Ricardo Salles, mesmo quando os liberais chegaram a formular propostas específicas como a abolição 

gradual da escravidão, eles continuaram, uma vez no Governo, mostrando-se incapazes de implementá-las. 

Segundo o autor, isso não se deu por incoerência, mas por sua “pouca organicidade histórica em relação à 

principal força econômica e social sobre o qual repousava o poder imperial, os grandes plantadores escravistas 
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O movimento armado não conseguiu impedir a continuidade da política do 

regresso e acabou, assim, por fortalecê-la573. Um dos resultados da vitória dos legalistas foi a 

reunião daqueles que se designavam e eram designados por regressistas sob o nome de 

Partido da Ordem, atribuindo, por consequência, aos derrotados, a alcunha de anarquistas e 

rebeldes - na documentação oficial, as autoridades se referem ao evento como rebelião. À 

vitória militar, seguiu-se, também, uma vitória no campo das imagens, o que a alcunha de 

santas luzias deixou evidente, pois estigmatizava os liberais com o nome da cidade em que 

foram derrotados. Essa construção discursiva foi disseminada na província de Minas Gerais 

nas páginas dos periódicos, sobretudo, do jornal governista O Correio de Minas. 

A Revolução Liberal fracassou e afastou das instituições políticas, pelo menos até 

1844, os deputados provinciais que nela se envolveram574. A Assembleia, que se reuniu em 

outubro de 1842, após o fim do movimento insurgente, era composta, esmagadoramente, de 

deputados suplentes. Esses, alinhados e comprometidos com a política centralizadora da 

Corte, assumiram a direção da província fazendo da instituição legislativa mineira um braço 

do Estado, reforçando, sobretudo, o caráter administrativo da Assembleia. Ficava, portanto, 

assegurado à Corte a direção e condução do Império do Brasil. E, aqui, há outra derrota dos 

liberais mineiros que lograram fazer da Assembleia um espaço político autônomo, como 

vimos nos capítulos 2 e 3. 

As leis aprovadas em 1842, que versaram sobre fixação e aprovação de despesas 

de Câmaras Municipais, loterias, subsídio dos deputados, criação do cargo de oficial maior da 

secretaria, criação de escolas e aulas, além da lei do orçamento e da força policial, 

evidenciaram que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais cuidaria apenas dos assuntos 

                                                                                                                                                                                     
do Vale do Paraíba”. Dessa forma, esses setores que comporiam mais tarde o partido liberal “sofreram um 

processo histórico de subordinação política” (SALLES, 2012, p.20). Como veremos no próximo capítulo, em 

torno da escravidão, em Minas Gerais, uniram-se liberais e conservadores, como nos mostra as representações 

pela revogação da lei de 1831.  
573 Os liberais seriam minoria na Câmara dos Deputados e na Assembleia mineira até 1844 quando um decreto 

anistiou todos os envolvidos na revolução liberal e lhes possibilitou o retorno ao cenário político da Corte. 
574 Em 1843, os deputados Joaquim Antão Fernandes Leão e José Joaquim Fernandes Torres, depois de 

absolvidos pelo tribunal do Júri, apresentaram seus diplomas e tomaram posse como deputados provinciais. O 

deputado José Pedro Dias de Carvalho, apesar de absolvido, não consta ter assumido o cargo. Os três foram 

eleitos para a 6ª legislatura (1845-1847) da Câmara dos Deputados, para a qual também se elegeram outros 

deputados envolvidos no Movimento de 1842, foram eles: Antônio da Costa Pinto, Teófilo Benedito Otoni, 

José Antônio Marinho, José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, Antônio Tomás de Godoy, Pedro de Alcântara 

Cerqueira Leite, entre outros. Ver: JAVARI (1889, p.305). Nenhum deles, contudo, foi eleito para a quinta 

legislatura (1844-1845) da Assembleia Provincial, cujas eleições haviam se dado em 1842. Verificou-se, 

assim, uma continuidade dos quadros políticos, o que confirma a percepção do alinhamento da Assembleia 

mineira à política centralizadora empreendida pelo Partido Conservador. Depois da quarta legislatura (1842-

1843) os deputados Otoni, Marinho, Pedro Dias, Fernandes Leão e Fernandes Torres não foram novamente 

eleitos para a Assembleia provincial mineira. Deixaram a tribuna da província para seguir carreira na Corte do 

Império.  
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estritamente ligados à província. Dessa forma, o apoio ao Centro não veio de sua defesa na 

tribuna provincial, mas, sobretudo, do fato de os deputados não terem questionado suas ações, 

aceitando-as. Ao defender o fortalecimento do poder executivo, a Assembleia mineira deixava 

claro que, apesar de reconhecer a importância da atribuição legislativa, cabia ao Governo a 

condução dos negócios do Estado. Coube a Antônio José Ribeiro Bhering, talvez a voz dos 

liberais vencidos nos campos de Santa Luzia e afastados da Assembleia Provincial, a defesa 

da instituição e do poder legislativo. Por isso nos ocuparemos do personagem logo a seguir. 

 

 

4.2 Antônio José Ribeiro Bhering e a defesa das instituições  

 

 

Não era a primeira vez que Ribeiro Bhering assumia a cadeira de deputado 

provincial575. Ele havia sido presença marcante na primeira legislatura (1835-1837), 

defendendo projetos relacionados, sobretudo, a instrução pública, e outros que visavam 

oferecer maiores recursos às Câmaras Municipais. O empenho com que defendeu os 

desvalidos lhe rendeu os apelidos de “pai dos pobres”, “procurador da pobreza desvalida”, 

“interessado pela classe dos proletários”576, entre outros. Apesar de sua afeição por mercês e 

ordens honoríficas, não há dúvida de que Bhering foi um liberal: a defesa que fez das 

instituições legislativas o atesta. Até mesmo as questões religiosas - ele era também 

eclesiástico - deveriam passar pelo legislativo. Bhering projetou-se politicamente, chegando a 

assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Contudo, sua principal atuação se deu no 

âmbito provincial e local. Nesse último, destaca-se a vereança que exerceu na Câmara da 

cidade de Mariana. 

Segundo Claus Rodarte, Bhering fez parte, durante a primeira legislatura, do 

“círculo de Mariana”, um grupo de políticos da cidade cujos membros eram Manoel Júlio de 

Miranda e José Justiniano Carneiro. Esse grupo, que, incialmente, apoiava Bernardo Pereira 

de Vasconcelos, o preteriu pela figura do desembargador Manoel Inácio de Mello e Souza. A 

proximidade de Bhering e Miranda remonta a um período anterior à instalação da Assembleia 

mineira. Ambos desempenharam papel relevante na luta contra os insurgentes de 1833. Em 

                                                           
575 Sobre a trajetória do padre Bhering, ver, entre outros: OLIVEIRA (2013); LUZ, Estevão de Melo Marcondes. 

Incendiárias folhas: ação política e periodismo na trajetória do padre Antônio José Ribeiro Bhering (1829-

1849). 2016. 283f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Franca, 2016. 
576 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. Sessão do dia 29 de outubro de 1842. O Correio de Minas, Ouro 

Preto, edição 88, 25 nov. 1842, p.3. 
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1842, contudo, os dois ocupavam lados distintos. Miranda havia aderido ao regresso e 

defendia as reformas centralizadoras e o fortalecimento do poder executivo. Bhering, por sua 

vez, defendia o equilíbrio e independência dos poderes políticos. Miranda condenou o 

movimento político de 1842, Bhering, apesar de não termos constatado seu envolvimento 

direto na revolução, foi simpático às causas dos insurgentes.    

Se o grau de envolvimento de Ribeiro Bhering no movimento armado é difícil de 

ser mensurado, não há dúvida de que ele não participou ativamente, fato atestado pela sua 

presença na Assembleia de 1842. Os principais “cabeças” não puderam assumir o cargo, pois 

haviam cometido um crime, o de rebelião contra o Estado. O deputado Jerônimo Penido 

afirmou: “meu ilustre mestre ocupa posição diversa da minha (...) ele pertence ao lado dos que 

promoveram a rebelião”577. Manoel Júlio de Miranda, por sua vez, em resposta a Bhering, que 

alegou também ter sofrido com o movimento, o rebateu dizendo que não lhe parecia verdade, 

uma vez que enquanto muitas famílias deixavam a cidade, Bhering se dirigia, “normalmente”, 

para seu trabalho na Sé de Mariana. Miranda ainda acrescentou que Bhering se entregou 

voluntariamente à prisão, mas o carcereiro recusou prendê-lo, “para não perverter os 

presos”578. A persuasão de Bhering era uma característica que seus contemporâneos 

frequentemente destacavam. O historiador Wlamir Silva registrou, com justiça, suas 

qualidades: “um mestre de talento persuasivo”579.  

Se fazia parte do jogo político as constantes acusações e desqualificações, não nos 

parece, por outro lado, infundadas aquelas desferidas ao padre mestre Ribeiro Bhering. Ele 

não defendeu abertamente o movimento armado e os insurgentes, mas condenou o relatório 

do Ministro da Justiça que apresentou os motivos pelos quais a Câmara dos Deputados foi 

dissolvida, questão que estava na base da argumentação daqueles que se levantaram “em 

armas”. Além disso, ele era contrário ao fortalecimento do poder executivo e à centralização 

política, o que se deu com as chamadas “leis do regresso”, outro ponto na pauta dos 

insurgentes.  

Bhering não deixou de fazer críticas ao Governo, principalmente ao Presidente 

Bernardo Jacinto da Veiga, a quem os insurgentes dirigiram duras críticas. Não era sua 

intenção negar os auxílios à administração da província, travando recursos ao Presidente. 

Contudo, para ele, “uma oposição moderada e constitucional é indispensável em todos os 

                                                           
577 DISCURSO do deputado Jerônimo Penido. O Correio de Minas, Ouro Preto, edição 83, 19 nov. 1842, p. 2-

3. 
578 DISCURSO do deputado Júlio de Miranda. O Correio de Minas, Ouro Preto, edição 79, 15 nov. 1842, p.2-3. 
579 SILVA, Wlamir. Liberais e Povo: a construção da hegemonia liberal na Província de Minas Gerais (1830-

1834). São Paulo: Hucitec, 2009, p.137. 
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países que são regidos pelo sistema representativo”580. Assim, se Bhering não “pegou em 

armas”, as causas daqueles que pegaram não lhes foram alheias. Em discurso proferido na 

Assembleia em 1843, ele afirmou:  

 

(...) conquanto eu tenha pronunciado contra o Movimento de 10 de Junho, 

contudo eu não posso deixar de declarar à Casa que eu não me envergonho 

de ser correligionário de todos esses homens comprometidos, cujos 

princípios políticos eu professo desde a independência (...)581 

 

Sobre a dissolução da Câmara temporária, Bhering foi categórico. Para ele, a 

salvação pública, e não a nulidade das eleições, era a única razão para o ato e somente a 

Câmara tinha o poder para verificar o diploma dos seus membros. Por isso, nem o poder 

moderador, nem o executivo podiam julgar a validade e a nulidade das eleições políticas. O 

Ministério, ao fazê-lo, acusava Bhering, agia sob princípios falsos. Esse precedente ameaçaria 

e poderia destruir a harmonia entre os poderes. Bhering se cercou de todos os cuidados em seu 

discurso para que sua crítica ao Ministério não fosse lida como crítica ao Trono. Concluiu 

questionando: se eram nulas as eleições, o que eles faziam reunidos na Assembleia? Os 

mesmos eleitores que elegeram a Câmara do Império haviam eleito a da província. Em uma 

Casa onde predominava a defesa do Governo e das leis gerais do império, discursos como 

esse não tinham boa acolhida. Bhering estava, portanto, na contramão da maioria dos 

deputados provinciais mineiros. Seu discurso se assemelhava muito mais às discussões 

travadas na Assembleia em seus primeiros anos de funcionamento, discursos proferidos por 

aqueles que se fizeram cabeças da revolução mineira. 

Ribeiro Bhering era defensor obstinado da Constituição do Império, como 

também diziam ser os demais deputados provinciais. A diferença entre eles, contudo, estava 

na ênfase que dava à divisão, ao equilíbrio e à independência dos poderes, consagrados pela 

Constituição. A Constituição do Império do Brasil, ao assegurar esses três elementos era, para 

Bhering, “uma das mais liberais do mundo”. Apesar disso, ele insistia que os poderes 

legislativo e executivo não eram, de fato, independentes. Citava como exemplo a disposição 

do Código do Processo, que permitia ao poder executivo remover o magistrado quando 

entendesse que havia utilidade pública. Essa disposição consagrava um arbítrio do executivo 

deixando à sua mercê o poder judicial. Sendo assim, ele tinha uma indicação a fazer:  

                                                           
580 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 24ª sessão do dia 25 de outubro. O Correio de Minas, Ouro Preto, 

edição 84, 21 nov. 1842, p.2. 
581 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 17ª sessão em 9 de junho. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, 

edição 18, 12 set. 1843, p. 3. 
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indico que esta Assembleia represente aos poderes executivo e legislativo 

conjuntamente sobre a necessidade de uma lei regulamentar que em 

conformidade com a Constituição do Estado marque o tempo e a maneira 

porque podem os magistrados ser removidos (...)582.  

 

Estava claro, para Bhering, que sobre o poder legislativo deveria recair parte 

significativa dos poderes da Nação e sendo a Assembleia Provincial uma instituição 

legislativa, a ela também caberia parte desse quinhão. Tal opinião se distingue da opinião 

daqueles que se alinharam à defesa do regresso, para quem a força do Império deveria estar na 

Corte e não nas províncias e, ainda, para quem deveria se proceder ao fortalecimento do 

Governo e não do legislativo.  

Bhering advertia, “o governo está muito forte, cumpri-nos vigiá-lo de perto”583. 

Tendo discursado em várias ocasiões acerca dos males que poderiam advir da centralização 

política, criticando o Ministério, algumas leis gerais do Império e o Presidente de província, 

as palavras de Bhering geravam um frenesi na Casa e contra elas “choviam” apartes. Paula 

Santos, por exemplo, o replicou: “está forte depois do ataque de Santa Luzia” ao que conclui 

Bhering com um discurso combativo:  

 

(...) para que o povo, de quem somos procuradores, fique entendendo, que 

ainda mesmo depois do ataque de Santa Luzia, há quem tenha a coragem de 

defender a Constituição e as Leis dos ataques do Poder executivo, não com 

as armas na mão, mas com a palavra, não em Santa Luzia, mas na tribuna, 

não com a esperança de graças, títulos e empregos, que acompanham aqueles 

que não se animam a tocar na fímbria da toga ministerial; mas com a certeza 

de ser vítima da injustiça dos homens.584.  

 

Para Bhering, não se venceria o regresso com armas em punho, mas na tribuna, 

espaço legítimo de luta. Nela se defenderia o sistema representativo denunciando os abusos 

do Governo. Antônio José Ribeiro Bhering afirmou que suas críticas não se destinavam a 

nenhum Ministério especificamente, que suas palavras não tinham “cor política”. Salvo o 

argumento retórico, o fato é que o deputado mineiro se posicionou diante de questões 

importantes como as leis centralizadoras, a dissolução da Câmara, a Constituição, os poderes 

do Estado, entre outros. Em todos esses casos, seu posicionamento o aproximou muito mais 

dos liberais, inclusive daqueles que pegaram em armas em 1842, diferenciando-o daqueles 

                                                           
582 DISCURSO do deputado Bhering. O Correio de Minas, Ouro Preto, edição 67, 01 nov. 1842, p. 1-2. 
583 DISCURSO do deputado Bhering. O Correio de Minas, Ouro Preto, edição 72. 07 nov 1842, p. 2-3. 
584 Ibidem, p. 3-4. 
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deputados que estavam reunidos na Assembleia mineira depois do fim da revolução. Não é 

por acaso que ele foi tão combatido na tribuna, e o foi, precisamente, porque seus discursos 

tinham cor política, a cor dos “progressistas”, aqueles que, posteriormente, comporiam as 

bases do Partido Liberal.  

Mesmo tecendo críticas ao Governo, Bhering votou por todas as representações 

enviadas aos poderes supremos do Estado e ao Imperador, a exemplo daquelas que: 1) 

agradeceu a D. Pedro II pela sanção das leis de Reforma da Constituição, da Reforma 

Judiciária e do Conselho de Estado; 2) o felicitou pelo restabelecimento da ordem em Minas 

Gerais; 3) felicitou Jacinto da Veiga pela pacificação da província, professando, ainda, a 

confiança e coadjuvação da Assembleia585 e 4) indicou ao Governo Central a necessidade de 

reconstrução da ponte do Paraibuna, destruída pela ação dos rebeldes que, nas palavras de 

Francisco de Vasconcelos, “em harmonia com os princípios da descentralização que lhes 

aconselharam o emprego das armas, incendiaram a ponte do Paraibuna, necessária para fazer 

a comunicação com a da capital do império (...)”586. Além de liberal e político, Bhering era 

também defensor da ordem587.  

Em 1843, na segunda sessão legislativa da Assembleia, Bhering se declarou 

“amigo do Governo”, “sou eminentemente governista e como tal não posso alargar tanto as 

franquezas provinciais” ou, ainda, “sou amigo oficial do Governo”. A menção a não poder 

“alargar as franquezas provinciais” é uma alusão às pretensões centralistas do executivo. Na 

ocasião, discutia-se um projeto sobre concessão de pensão aos feridos e às viúvas dos mortos 

no combate de Santa Luzia. Bhering dizia-se favorável a remuneração, mas não a pensões, 

que, para ele, eram atribuições do Poder Geral, como propunha o deputado Honório Pereira de 

Azevedo Coutinho588, autor do projeto. Para Bhering, o Governo deveria mandar erigir uma 

                                                           
585 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 13ª sessão em 11 de outubro de 1842. O Correio de Minas, Ouro 

Preto, edição 56, 18 out. 1842, p.3. 
586 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 13ª sessão em 11 de outubro de 1842. O Correio de Minas, Ouro 

Preto, edição 57, 19 out. 1842, p.1. 
587 Em um dos seus discursos, Bhering afirmou que o Código do Processo tinha um princípio anárquico e 

subversivo, pois consagrava o direito de resistência a ordens ilegais. Baseado nisso, ele propôs uma indicação 

para que se representasse aos poderes gerais do Estado a necessidade de eliminar essa doutrina 

(ASSEMBLEIA legislativa provincial. 37ª sessão em 12 de novembro de 1842. O Correio de Minas, Ouro 

Preto, edição 100, 10 dez. 1842, p.4). Afirmações como essa nos fazem pensar sobre os limites do liberalismo 

de Bhering, ao mesmo tempo “pai dos pobres”, defensor de mercês e contrário ao direito de resistência, um 

liberalismo ordeiro. 
588 Azevedo Coutinho era “amigo do Gabinete de Março”, responsável pela aprovação das chamadas “leis do 

regresso”. Para ele, a Assembleia Provincial não deveria discutir política, sua tarefa era cuidar “dos interesses 

da província: as nossas estradas, a instrução pública, o estado das finanças, são negócios que reclamam toda 

nossa atenção (...) no entanto consumimos todo nosso tempo em questões que excedem nossa atribuição (...)” 

(DISCURSO do sr. A. Coutinho. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 27, 04 ago. 1843, p. 4). 

Esse entendimento da instituição, compartilhado por outros deputados como Badaró, Gomes Cândido e outros, 
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coluna nos campos de Santa Luzia como o nome de todos que perderam a vida em sua defesa, 

“assim ficariam recomendados à memória da pátria agradecida”589. Casos como esse, do 

padre Antônio José Ribeiro Bhering, indicam as dificuldades para estabelecer uma síntese da 

atuação dos grupos políticos, restando-nos o recurso à narrativa como forma possível de 

reconstrução de alinhamentos necessariamente instáveis e circunstanciais.  

Como já mostramos em outro momento, a remuneração dos serviços não se 

traduzia, necessariamente, para Bhering, em valores monetários. Uma medalha, um nome 

numa coluna valia tanto quanto ouro. Se a construção do monumento em memória dos 

legalistas mortos era, para Bhering, um feito necessário, sua defesa do Governo nos soa como 

ironia. Frequentemente ele propôs que se enviasse requerimentos ao Presidente de província 

buscando esclarecimentos acerca do Seminário de Mariana, do recrutamento forçado dos 

envolvidos na rebelião de 1842 etc. Essa prática indicava desconfiança. A “amizade” 

propalada pelo padre mestre parecia, então, ter seus limites. O deputado Gomes Cândido, 

afirmou, referindo-se a Bhering, “(...) sinto, com pesar, que o meu amigo se tenha inculcado 

governista quando sei que ele o não é realmente”590. É provável, contudo, que Bhering 

atribuísse a má administração da província ao ex-presidente Veiga e não ao atual, Marechal 

d’Andrea, a quem, de fato, Bhering teceu alguns elogios.  

O General Andrea havia revogado uma portaria do ex-presidente Veiga cujo texto 

designava a vila de Caeté para o julgamento dos comprometidos no movimento político de 

1842. Afastando os envolvidos de seus lugares de origem, Veiga pretendia impedir que 

fossem absolvidos pelo júri. O ato do Marechal foi interpretado por Bhering e outros liberais, 

a exemplo do deputado João de Salomé Queiroga591, como imparcialidade, merecendo, por 

                                                                                                                                                                                     
traduz um pensamento que descreve a política do regresso: as Assembleias deveriam ser instituições 

administrativas. Pensamento esse que difere da postura dos deputados que ocuparam as sessões da Casa, nos 

primeiros anos de seu funcionamento, para quem elas deveriam ser instituições políticas. Teófilo Otoni 

afirmava “quando o Legislador deu o poder de se converter os Conselhos Gerais em Assembleias Provinciais 

foi com o fim de dar a essas Assembleias uma parte do Poder Legislativo Geral” (O UNIVERSAL. Ouro 

Preto, edição 30, 28 fev. 1838, p.2). Os deputados que defenderam o papel não político da instituição não 

deixaram de fazer a política do regresso, afinal essa era sua base: a centralização política; e, em nome dela, era 

preciso reforçar o papel administrativo das Assembleias, atribuindo ao Centro a função de condução do Estado 

brasileiro.  
589 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 7º sessão em 26 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 6, 09 jun. 1843, p.4. 
590 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 8º sessão em 27 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 8, 14 jun. 1843, p.1. 
591 Salomé Queiroga nasceu na Vila do Príncipe, atual cidade do Serro, em 1810 e faleceu em Ouro Preto em 

1878. Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Academia de Olinda em 1837, ele exerceu vários cargos 

na magistratura. Foi, ainda, poeta. Ver: MARTINS (2013). Ao que parece, o deputado Salomé não seguiu 

carreira política, tendo sua atuação se destacado na Assembleia da província de Minas. Segundo a Memória do 

padre Marinho, o deputado Salomé faria triunfar a revolução no Serro. Contudo, “o doutor João de Salomé 

Queiroga não pode prestar apoio algum ao Movimento, porque na cidade do Serro, em que habitava, os 
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isso, um voto de confiança da Casa592. Bhering era um homem inteligente e com pretensões 

políticas. 

 

 

4.3 Rearranjos políticos: a reunião da Assembleia depois da Revolução Liberal 

 

 

Dos 36 deputados eleitos para a quarta legislatura, cuja lista reproduzimos 

anteriormente, apenas Marçal José dos Santos (irmão do também deputado Francisco de Paula 

Santos), Olímpio Carneiro Viriato Catão, João de Salomé Queiroga e Antônio da Costa Pinto 

tomaram posse como efetivos na reunião da instituição em outubro. Catão, contudo, depois de 

encontrar muita resistência da Casa para aprovação de seus projetos, alegando problemas de 

saúde, pediu escusa do cargo no dia 16 de outubro de 1842.  Costa Pinto, por sua vez, um dos 

poucos deputados da oposição, conservou-se em silêncio em quase todas as sessões. Sendo 

assim, foram convocados suplentes para compor o quadro legislativo (Quadro 5). A revolução 

havia mudado a face da representação provincial. 

                                                                                                                                                                                     
oligarcas estavam fortemente constituídos”. Além de Salomé, o deputado Antônio Tomás de Godoy, também 

magistrado, devia “avançar com presteza para a comarca de Jequitinhonha, Pedro d’Alcântara Machado para 

Diamantina e o Vigário Antônio Gonçalves Chaves para Formiga” (MARINHO, 1977, p.143). Todos eles 

eram deputados da Assembleia que se instalou em maio de 1842 e foi adiada por ordem do Governo.  
592 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 8º sessão em 27 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 8, 14 jun. 1843, p.3. 
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Quadro 5: Deputados suplentes (1842) 

NOMES DOS DEPUTADOS 

Antônio da Rocha Franco 

Antônio Francisco Teixeira Coelho 

Antônio Gomes Cândido 

Antônio José Monteiro de Barros 

Antônio José Ribeiro Bhering 

Antônio Marques Sampaio  

Belchior Pinheiro de Oliveira 

Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca  

Francisco Coelho Duarte Badaró 

Francisco de Paula Santos  

Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos 

Gomes Freire de Andrade 

Honório Pereira de Azevedo Coutinho 

Jerônimo Máximo Nogueira Penido 

João da Mota Teixeira 

João Fernandes de Oliveira Pena 

João Paulo Barbosa 

Joaquim Bento Ferreira Carneiro 

Joaquim Dias Bicalho 

Joaquim Gomes de Carvalho  

Joaquim Pimentel Barbosa 

José Agostinho Vieira de Matos 

José Lopes da Silva Viana 

Luiz Maria da Silva Pinto 

Manoel Júlio de Miranda 
Fonte: O CORREIO DE MINAS. Ouro Preto, edições referentes aos meses de outubro e novembro de 1842. 

Observação: Os nomes em destaque são daqueles que foram deputados efetivos na terceira legislatura. 

 

A lista aponta que dos 25 deputados que tomaram posse como suplentes ao longo 

dos meses de outubro e novembro, apenas 5 não eram efetivos na legislatura passada. Assim, 

a quarta legislatura da Assembleia Provincial mineira foi composta majoritariamente pelos 

deputados da terceira sessão. Esse quadro levou o deputado Bhering a questionar a 

representatividade da Assembleia. Perguntou ele, “sois, pois, falsos procuradores?”, 

justificando que se a Câmara dos Deputados havia sido dissolvida, a reunião da Assembleia 

Provincial era um contrassenso, pois os mesmos eleitores que elegeram a Câmara do Império 

também haviam eleito a da província.  

Em nome da legitimidade da Casa, defendeu Gomes Cândido, “nós estamos aqui 

porque o Governo não pode dissolver as Assembleias Provinciais, ao menos por legislação 
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expressa: pela minha parte, estou aqui apesar do cacete (...)”593. Gomes Cândido lamentou a 

discussão, dizendo que os deputados deveriam apenas se ocupar dos melhoramentos materiais 

e morais da província, mas que estavam metidos na política geral do Estado. A posse desses 

deputados deixava claro que a estratégia dos liberais de assumirem a política, no episódio 

conhecido como “eleições do cacete”, havia fracassado e a eclosão da revolta acabou por 

suplantar: os liberais perdiam espaço na Corte e também na Assembleia mineira. 

Os suplentes foram convocados, tendo por base a Resolução 219, já discutida 

anteriormente, que atribuía ao Presidente da província a responsabilidade de convocar os 

suplentes até que se completasse os 36 nomes. O deputado Viriato Catão já havia proposto, 

antes do adiamento da Assembleia, em maio, um projeto para revogar essa lei. Contudo, sob 

alegação de que a reunião dos deputados só havia sido possível em razão dela, visto que, nas 

palavras do deputado Francisco Vasconcelos, mais de dois terços dos deputados se 

envolveram na revolução, o projeto foi rejeitado, uma vez que não seria possível esperar a 

participação dos efetivos. 

Igual fim não teve, contudo, outro projeto proposto por Viriato Catão. Para ele, 

era preciso restabelecer as reuniões da Assembleia nos meses de fevereiro e março. Essa 

proposta não era algo irrelevante ou fortuita. Em maio também se reunia a Assembleia Geral. 

Se a lei não fosse revogada, os deputados deveriam escolher entre uma e outra e estariam 

impedidos de legislar nas duas. Badaró, que havia proposto o projeto na legislatura passada, 

votou a favor da revogação da lei sendo, por isso, acusado de incoerente. Recordemos que o 

deputado Badaró, para mudar os meses de reunião da instituição, alegou as fortes chuvas que 

comumente aconteciam no começo do ano. A proposta de Badaró, como vimos, foi 

interpretada por alguns deputados como estratégia para afastar da Assembleia Provincial 

deputados da oposição.  

Em1842, Badaró votou a favor da revogação da lei. Sem muitas explicações, 

apenas afirmou que naquela ocasião (em 1841) ele teria tido uma “inspiração divina”, pois seu 

projeto acabou afastando aqueles “deputados rebeldes” de atuar na província594. Afastados da 

política pelo crime de rebelião, esses deputados não eram mais uma ameaça e as fortes chuvas 

do verão não eram mais impeditivas para a reunião da Assembleia. Com um argumento mais 

prático, Miranda apontou que, promovendo as reuniões nos meses de fevereiro e março, a 

Assembleia teria mais tempo para votar a lei do orçamento (cujo ano financeiro começava em 
                                                           
593 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. Sessão do dia 24 de outubro. O Compilador da Assembleia, Ouro 

Preto, edição 84, 21 nov. 1842, p.1. 
594 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. Sessão do dia 11 de outubro de 1842. O Correio de Minas, Ouro 

Preto, edição 58, 20 out. 1842, p.3. 
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junho). Apesar disso, ele votou contra o projeto porque muitos deputados moravam longe da 

capital da província e, terminando as reuniões da instituição em finais de novembro, eles 

teriam pouco tempo entre o fim de uma sessão e começo da outra595. Penido, por sua vez, 

votou contra a revogação da lei porque as chuvas, para ele, eram, de fato, um grande 

impedimento. E mais do que isso, era preciso dar mais estabilidade às leis porque 

confeccioná-las em uma sessão e revogá-las na seguinte era, para o deputado, tirar-lhes a 

força moral e acostumar os povos a desrespeitá-las e infringi-las596.  

Indo além do argumento das chuvas ou da lei do orçamento, Francisco de 

Vasconcelos apresentou uma justificativa pertinente para a manutenção das reuniões em maio 

e abril. Sua defesa da não revogação da lei deixou claro sua percepção de que a Assembleia 

Provincial não era, ou não devia ser, uma instituição autônoma. Ao contrário, ela deveria 

somar forças com a política empreendida pela Corte. Para ele fazendo as reuniões em maio, a 

Assembleia poderia acompanhar “o espírito da Assembleia Geral”, por outro lado, com as 

reuniões em fevereiro, 

 

(...) acontece muitas vezes que não siga o pensamento que tem de triunfar 

nas Câmaras legislativas, representa interesses que podem não encontrar as 

simpatias do poder executivo geral e do poder legislativo, inconveniente que 

se não dá com a reunião em maio, que então caminha em harmonia com o 

pensamento dominante (...)597 

 

Impedidos de reunir concomitantemente as funções de deputado geral e 

provincial, os legisladores deveriam escolher entre a Câmara do Império ou a da província. 

Para Francisco de Vasconcelos, a escolha era necessária, pois ele discordava do acúmulo de 

cargos. Depois de tecer alguns elogios a Badaró pelo seu apoio às forças da legalidade, 

impedindo a entrada dos rebeldes em Ouro Preto, votou contra o projeto. Mantendo-se essa 

lei, é provável que o cargo de deputado provincial fosse preterido pelo de deputado geral. 

Afinal, na Câmara temporária se poderia exercer uma direção política em nível nacional598. 

                                                           
595 Ibidem, p.3. 
596 Ibidem. 
597 Ibidem, p.4. 
598 Muitos deputados viam a tribuna da província como caminho para fazer carreira política. O deputado 

Francisco de Assis Almeida afirmou “que muitos senhores deputados que mostram aqui seus talentos 

habilitam-se para serem deputados gerais e ascenderem aos lugares supremos do Estado (...) a Assembleia 

provincial é o tirocínio dos aspirantes políticos; aqui encetam a vida parlamentar, adquirem renome e os 

hábitos do parlamento e ganham jus aos sufrágios de seus concidadãos” (ASSEMBLEIA Legislativa 

provincial. 15ª sessão ordinário do dia 21 de fevereiro de 1844. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, 

edição 17, 04 abr. 1844, p. 1). Isso ajuda a explicar a preocupação dos deputados com a publicidade de seus 

discursos. Em várias edições do O Compilador há registros de notas em que eles escrevem para os editores 

reclamando que seus discursos estavam cheios de erros ou que o taquígrafo os havia interpretado 
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Ao invés de representarem ao Poder Central, como fez muitas vezes as Assembleias 

Provinciais, eles teriam o poder para aprovar medidas fundamentais para a manutenção do 

Império e da Monarquia, como era o caso da escravidão e do tráfico de escravos, por 

exemplo, assunto do próximo capítulo. 

O próprio Francisco de Vasconcelos - para quem era preciso reconhecer, 

francamente, “que sem escravos o Brasil não pode prosperar” sendo a falta deles o motivo 

pelo qual “a agricultura se tem muito arruinado”599 - tomou posse na Câmara dos Deputados 

em 1843600, deixando vaga sua cadeira de deputado provincial em 1843. Francisco, como seu 

irmão Bernardo Pereira de Vasconcelos, foi um dos grandes colaboradores do regresso e do 

Partido Conservador, responsável ainda, na qualidade de chefe de polícia601, por pronunciar 

alguns dos insurgentes de 1842. A lei foi, contudo, revogada na sessão de 1843. Contribuiu 

para isso a ausência dos deputados Miranda, Penido e Francisco de Vasconcelos - todos eles 

se encontravam na Corte. Com isso, estava assegurado aos deputados o exercício do cargo no 

centro do Império e na província.  

Quando a Assembleia se instalou em maio de 1843, o Presidente da província, o 

Marechal Andréa, comunicou aos deputados que, de todas as províncias do Império, apenas o 

Rio Grande do Sul continuava na “luta desastrosa”. A província de Minas, por sua vez, salvo 

um movimento “realmente sedicioso” acontecido na cidade de São João Del-Rei602 onde 

                                                                                                                                                                                     
equivocadamente. Sendo a Assembleia Provincial um “trampolim” político, nada poderia colocá-los em 

embaraços com o público leitor, seus eleitores. Nos ajuda, ainda, a analisar, metodologicamente, os discursos 

políticos atentos aos seus elementos retóricos. 
599 Na ocasião, discutia-se na Assembleia Provincial a compra de 20 escravos para trabalhar no Jardim Botânico 

de Ouro Preto no cultivo do chá. As opiniões se dividiram. Para o deputado Vieira de Matos, por exemplo, era 

preferível incentivar o trabalho livre, em acordo “com o pensamento dos homens mais ilustrados”. Antunes 

Correia sugeriu o emprego de chins, “homens práticos no trabalho do chá”. Barbosa, assim como Vasconcelos, 

alegou as “circunstâncias do país” e defendeu a compra de escravos, necessidade que se “acha comprovada 

pelo fato de se pedir revogação da lei que proibiu o tráfico da escravatura” (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. 

AL. Anais 0001, 38ª sessão em 17 de março de 1840, p.305).  
600 Além dele, outros cinco deputados deixaram a Assembleia Provincial mineira para ocupar o cargo de 

deputado na Câmara Temporária, em sua 5ª legislatura. Eram eles, os bacharéis José Lopes da Silva Viana, 

Antônio José Monteiro de Barros e Jerônimo Máximo Nogueira Penido e, os padres Manoel Júlio de Miranda 

e Joaquim Gomes de Carvalho. 
601 A lei de 3 de dezembro de 1841 centralizou o judiciário. As atribuições criminais e policiais, que antes 

pertenciam aos juízes de paz, autoridades eleitas, que, entre suas funções, deveriam combater o contrabando de 

africanos, foram transferidas para os delegados e subdelegados, autoridades subordinadas ao Chefe de Polícia, 

de nomeação do Governo provincial ou do Imperador, a quem competia toda jurisdição provincial. No âmbito 

das Comarcas atuariam os juízes de direito, já a jurisdição do município ficou a cargo dos juízes municipais. 

Ambos nomeados pelo Imperador. Um chefe de polícia tinha sob seu controle todas as autoridades policiais.  
602 O deputado Viriato Catão propôs um requerimento na Assembleia solicitando que se pedisse ao Governo 

provincial informação sobre os motivos pelos quais ele havia classificado como sedição o evento que teve 

lugar em São João del Rei. Segundo ele, os devotos do Nosso Senhor dos Passos, temendo que o vigário 

insistisse em fazer passar a procissão por outra rua, procuraram munir-se de despacho da autoridade municipal, 

porque tendo anteriormente requerido ao vigário da vara, este entendera que não era matéria de sua 

competência. Obtendo o despacho, o pároco, ofendido, se muniu de força necessária para fazer valer a sua 
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alguns réus da rebelião de 1842, cuja “inteligência da lei tem subtraído a um justo castigo”, 

invadiram a procissão do Senhor dos Passos e outro tumulto na cidade de Barbacena, a 

província se achava em tranquilidade pública603. E para que assim permanecesse professava 

ser preciso “esquecer o passado”, o que significava esquecer a rebelião de 1842.  

Baseados na sugestão do Presidente para esquecer o passado, muitos deputados, a 

exemplo de Quintiliano José da Silva, censuraram quaisquer tentativas de se pedir 

informações sobre as arbitrariedades cometidas contra os insurgentes. Para Quintiliano, não 

era “muito agradável” os muitos requerimentos que vinham à Casa sobre a rebelião604. O 

primeiro passo para o esquecimento era não falar sobre o assunto. Já o segundo parecia ser 

fechar os olhos para a impunidade. Se convinha não questionar o Governo sobre o que se 

passava com os luzias, a Assembleia deixava de exercer uma de suas funções basilares, a 

fiscalização do executivo. Outros motivos, contudo, motivavam a proposta do deputado. 

Questionava ele:  

 

(...) será útil, senhor presidente, que da tribuna se diga que a província ainda 

está em oscilação? (...) eu creio que assim comprometemos os interesses da 

sociedade, fazemos definhar o comércio desalentando a confiança que 

merecíamos na praça do Rio de Janeiro; assim contrariamos os interesses de 

que somos representantes605.  

 

Esquecer o passado era a garantia de bons negócios, de um futuro promissor para 

o comércio e a indústria. Os comerciantes, por exemplo, vendo que a província estava em 

ordem, não lhes negaria empréstimos. E concluía: “o pensamento de qualquer deputado 

lançado na tribuna é como a pedra que se lança no meio do lago: o seu círculo se dilata 

indefinidamente: nós temos dois pensamentos, porém não temos duas pátrias (...) busquemos, 

                                                                                                                                                                                     
vontade. Assim, os cidadãos foram cercados por força armada. “Consta-me”, afirmou o deputado, “que o juiz 

municipal chegou à porta e leu novamente seu despacho ao que lhe respondeu o comandante que ele estava ali 

para executar a ordem do senhor vigário”. O comandante “teve a imprudência” de proferir algumas palavras 

para mostrar a sua bravura: “fora farrapos, isto não é governo de José Feliciano, quero ver quem é esse que 

segue mais um passo”. Expressões que motivaram outras em represália “os farrapos não eram ladrões” 

(ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 17ª sessão em 9 de junho de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 17, 10 jul. 1843, p.1). Não se tratava, portanto, de um movimento sedicioso, segundo 

Catão. O temor de que a província poderia levantar-se novamente em armas podia transformar querelas no 

prenúncio de nova guerra.  
603 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. PP. Fala 09. Fala dirigida à Assembleia provincial pelo Presidente 

Francisco José de Souza Soares D’Andrea. Secretaria do Governo da província, p.2. O relatório tratou de 

outros assuntos, tais como Força Pública, Instrução, Estradas, Câmara Municipais, entre outros. 
604 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 11º sessão em 31 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 11, 21 jun. 1843, p.3. 
605 Ibidem, p.3. 
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senhores, o esquecimento do passado”606. Uma vez que os comerciantes eram representantes 

daqueles que detinham o capital, os deputados precisavam cuidar para que a imagem da 

desordem não afetasse o comércio.  

O curioso é que muitos daqueles que se envolveram na Revolução Liberal eram 

também representantes dos capitalistas, dos comerciantes e dos proprietários de escravos, 

muitos dos quais produtores para o mercado interno. Mas, naquele momento, arriscar a 

estabilidade da província parecia ser o único meio para impedir que sobre ela o Centro do 

Império exercesse seu poder. Afinal, não podemos nos esquecer que os mineiros pegaram em 

armas contra as leis centralizadoras que, segundo o padre Marinho, colocaram à frente do 

poder uma “oligarquia” que ameaçava a autonomia provincial. Para os deputados de 1843 o 

importante era que sobre a Revolução não se falasse na tribuna de onde, pela ação da 

impressa, ela podia ganhar o império, aquele círculo dilatado. Esquecê-la era o melhor 

remédio. 

O relatório do Marechal Andrea versou sobre muitos pontos. Destaca-se um 

especificamente porque ele reforçava, de certa forma, a memória da revolta, quando o melhor 

era, para o Presidente, esquecê-la. Tratava-se dos jurados. O Marechal Andrea sabia que a 

Assembleia Provincial não tinha competência para legislar sobre esse tema, mas sabia, 

igualmente, que ela poderia propor projetos de representação. O Júri havia absolvido, em 

dezembro de 1842, muitos daqueles que se envolveram na revolução, incluindo alguns de seus 

chefes, a exemplo do deputado Pedro Dias de Carvalho, subtraindo-lhe, assim, o “justo 

castigo”.  Para Andrea, “o julgamento por jurados é ainda, por enquanto, planta exótica no 

Brasil”607 era preciso, portanto, limitar a faculdade para ser jurado. 

De fato, a Assembleia não tinha competência para legislar sobre o judiciário, mas 

através do recurso às representações ela poderia dirigir aos poderes competentes do Estado 

sua demanda. Levando em consideração a fala do Presidente de província, o deputado 

Azevedo Coutinho propôs uma indicação para que se representasse ao Poder Legislativo 

Geral a necessidade não de reforma da instituição dos jurados, mas de sua extinção. Para 

vernos até onde poderiam chegar as disputadas políticas.  

O júri foi criado no Brasil em 1822 no contexto de crise do Império luso-

brasileiro. Sendo, inicialmente, vinculado à liberdade de imprensa, a Constituição não só 

assegurou a sua existência como também ampliou suas funções, atribuindo-lhe competência 

                                                           
606 Ibidem, p.3. 
607 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Fala 09. Fala dirigida à Assembleia provincial pelo Presidente Francisco 

José de Souza Soares D’Andrea. Secretaria do Governo da província, p.9. 
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em outros crimes. A partir daí, seria possível o julgamento pelos pares, por juízes leigos. 

Situação distinta daquela que se dava no Antigo Regime, em que a justiça era monopólio do 

rei e de seus magistrados. O júri se adequava, assim, à política de separação de poderes como 

uma via de desconcentração da ação do Estado. Era, portanto, uma instituição declaradamente 

liberal. Como bem apontado por Viviane Ameno608, não bastava que a soberania da Nação se 

dividisse entre os três poderes. Para que os direitos fossem plenos era preciso desconcentrar o 

poder das mãos de um único homem. Seria esse o papel do júri no judiciário. O julgamento 

por jurados correspondia a uma premissa liberal básica: de que todos eram iguais perante a 

lei, diferentemente da justiça do Antigo Regime, onde as leis eram flexíveis e não 

generalizantes, isto é, eram aplicadas de acordo com a condição social daqueles que a 

infringiam.  

A distribuição dos poderes do judiciário entre os jurados e os magistrados tinha a 

intenção de garantir a imparcialidade das decisões dos pleitos. Os magistrados eram 

frequentemente acusados de “criaturas do governo”, já os jurados, por serem cidadãos eleitos, 

seriam independentes. O Código do Processo Criminal de 1832 regulamentou a instituição do 

júri e determinou as competências das pessoas envolvidas na administração da justiça. No que 

diz respeito às questões criminais, em primeira instância, estabeleceu em cada termo um 

conselho de jurados composto por 60 membros. Os jurados apreciariam os fatos – o que 

exigiria apenas bom senso e probidade -, e os magistrados aplicariam as leis. Esse Conselho, 

além de instituir o julgamento por juízes leigos, descentralizava a justiça. O sucesso da 

política do regresso dependia, também, da centralização da justiça, como ficou evidente com a 

reforma do judiciário de 1841. A proposta de extinção do sistema de jurados não estava 

apenas em consonância com a política do regresso, mas revelou que, para alguns deputados, 

ela deveria se dar, necessariamente, sobre bases aristocráticas.  

A Comissão de Poderes e Infração da Constituição, a quem foi dirigida a 

indicação, “leu com assombro” a proposta. Um dos membros dessa Comissão, o deputado 

Salomé, assegurou que o julgamento por jurados era um direito constitucional do cidadão 

brasileiro e não seria ela (a Comissão) quem proporia uma representação ao Corpo Legislativo 

Geral, “escasseando ainda mais os elementos populares tão cerceados pela legislação 

novíssima”. Para a Comissão, o júri era o único ramo do poder judiciário que não ressentia da 

“perniciosa influência” do poder executivo. Por esse motivo era mister conservá-lo. Na 

                                                           
608 AMENO, Viviane Penha Carvalho. S. Implementação do Júri no Brasil: debates legislativos e estudo de 

caso (1823-1841). 2011. 147f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2011. 
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Câmara dos Deputados, segundo o parecer da referida Comissão de Poderes, “homens da 

extrema direita” também haviam estigmatizado os julgamentos de dezembro. Era de parecer, 

por fim, que não se levasse em consideração a indicação609. Se abolido o julgamento por 

jurados, essa teria sido mais uma grande derrota dos liberais. 

A segunda sessão legislativa da Assembleia mineira só se instalou no dia 17 de 

maio de 1843 - quando deveria ter acontecido no dia primeiro - depois de 18 sessões 

preparatórias, pois não havia número suficiente para formar Casa. Foram muitos os pedidos 

de escusa, na maioria deles, os deputados alegaram problemas de saúde e, em alguns casos, 

informaram não poder comparecer nos primeiros dias em função de não estarem na cidade. 

Com tantos pedidos de licença, a rotatividade no cargo de deputado provincial era muito 

grande, o que gerava certa instabilidade, pois ao assumir a cadeira por alguns dias muitos não 

se comprometiam com os negócios políticos, eram apenas números compondo o quórum. As 

atas registram sempre o discurso dos mesmos deputados, a grande maioria conservava-se em 

silêncio.  

Apesar da rotatividade, o deputado Badaró afirmou que “a Assembleia se acha 

hoje nos mesmos princípios”610. Contudo, não era a mesma Assembleia do ano anterior. Já 

afirmamos anteriormente que cinco deputados dos mais comprometidos com a causa do 

regresso, transformada na base do Partido Conservador, haviam deixado a cadeira de 

deputado provincial e assumido o posto na Câmara do Império. Somado a isso, a absolvição 

pelo júri de muitos implicados na Revolução Liberal, em dezembro de 1842, muitos dos quais 

estiveram presos, também permitiu que alguns reassumissem os cargos, a exemplo dos 

deputados efetivos Joaquim Antão e Fernandes Torres. João de Salomé Queiroga também 

assumiu sua vaga de deputado efetivo. Outros tomaram posse como suplentes, caso do padre 

José de Souza Silva Roussim, preso nas enxovias da cadeia de Ouro Preto611. Esses deputados 

comporiam juntamente com Antônio da Costa Pinto, Viriato Catão e Felicíssimo do 

Nascimento612 a resistência liberal na Assembleia Provincial mineira. Com exceção do último, 

nenhum deles foi eleito para a quinta legislatura da Assembleia Provincial (1844-1845).  

                                                           
609 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 047. Pareceres (4ª legislatura). Parecer nº. 53. 30 jun. 1843, p. 105-

107v. 
610 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 4ª sessão em 22 de maio de 1833. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 2, 31 maio 1843, p.4.  
611 Ao todo, foram presos na cadeia de Ouro Preto, excetuadas as enxovias, prisões subterrâneas, 129 pessoas 

envolvidas no movimento de 10 de Junho. A lista dos nomes e suas respectivas residências pode ser consultada 

em: RELAÇÃO nominal dos indivíduos. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 11, 21 jun. 1843, 

p. 3-4. 
612 Segundo Marinho, em Caeté, o vigário Felicíssimo do Nascimento, suspeito pela legalidade, foi perseguido e 

se viu “forçado a procurar o asilo das matas” (MARINHO, 1977, p.117). O envolvimento do vigário não fica 
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Em seu primeiro discurso na Assembleia, pelo menos o primeiro que foi 

registrado pelo taquígrafo, o deputado Fernandes Torres reforçou o papel da Assembleia 

Provincial em zelar pela Constituição e pelas leis, sendo de seu direito o exame e a censura da 

política geral. Para ele, era um “absurdo” querer-se o silêncio da Assembleia, ainda mais 

quando se tratava de questionar as ações do Governo no encaminhamento das penas aos 

insurgentes. Mostrando coerência com sua trajetória desde a instalação da Assembleia em 

1835, Fernandes Torres, ao contrário de Gomes Cândido, defendia que a Assembleia 

Provincial era uma instituição política, que, além dos melhoramentos materiais da província, 

tinha a função de fiscalizar os atos do Governo, fosse ele provincial ou geral. Não havia 

dúvida de que Torres estava na oposição, seu envolvimento na Revolução Liberal o atesta. 

Mesmo assim, ele fez questão de reforçar:  

 

(...) senhores, desde 19 de setembro de 1837 me declarei na oposição e tenho 

desde então sido oposicionista franco e decido (apoiados) (...) devemos 

importar com o bem geral, com a Constituição, com a independência do 

poder judiciário (...) já mortalmente ferido pelas reformas do Código613.  

 

Fernandes Torres, como muito de seus correligionários políticos, cujas vozes 

foram sufocadas em Santa Luzia em agosto de 1842, reavivou, na tribuna da província, espaço 

legítimo para se questionar os atos do Governo, as demandas dos liberais. Na Assembleia 

Provincial, esses políticos reforçaram suas denúncias contra a centralização política presente 

na reforma do Código, um dos motivos alegados por eles para a luta armada, e as 

perseguições políticas. A ingerência do Governo na escolha dos cargos policiais, a exemplo 

dos delegados e subdelegados, nomeados pelo Presidente de província, e também dos 

magistrados era, para eles, exemplo claro das liberdades cerceadas. O discurso em nome da 

preservação das garantias do cidadão, da necessidade da independência dos poderes, encobria 

questões de ordem prática, que envolvia os cargos públicos que muitos deles exerciam. 

Afinal, ser deputado era condição momentânea. Eles eram, sobretudo, magistrados, mas 

também promotores, advogados, além de padres, fazendeiros e comerciantes. Situação que os 

colocava na linha de frente da ação do Governo.  

                                                                                                                                                                                     
claro, mas, sendo ele muito próximo dos insurgentes, é razoável supor que ele tinha suas simpatias pela causa. 

Lembremos, ainda, que, quando se aboliu o cargo de Oficial Maior da Secretária, a oposição cogitou que a 

medida foi tomada como represália a Felicíssimo, provavelmente porque ele não tinha a mesma “cor política” 

dos governistas. 
613 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 11ª sessão em 31 de maio de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 12, 28 jun. 1843, p.4. 
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Nas sessões de 1843, os liberais, oposição ao governo, teceram críticas ferozes, 

principalmente ao ex-presidente Jacinto da Veiga. As acusações abrangiam desde o 

recrutamento dos envolvidos na Revolução de 1842 para a província do Rio Grande do Sul, 

até demissões e transferências de magistrados ligados aos liberais para pontos distantes do 

Império, como o Pará e o Maranhão. As acusações eram recíprocas porque muitos 

conservadores acusavam os liberais da mesma trama quando estavam no Governo. Disputas à 

parte, o fato é que ter o controle de cargos ligados à justiça e à polícia garantiria ao grupo 

dominante expandir suas forças, assegurando sua hegemonia e direção políticas. Atrelar esses 

cargos, cujas jurisdições abrangiam desde as comarcas, os municípios, os termos, os distritos, 

até chegar nos quarteirões, ao governo era amarrar os laços que ligavam os grupos locais à 

política mais ampla. Como bem apontado por Parron, Youssef e Estefanes614, foi justamente o 

Estado centralista e sem concorrência eleitoral, decorrente da Lei de 3 de Dezembro de 1841 

(Reforma Judiciária), que garantiu a hegemonia do Partido Conservador e seu projeto imperial 

escravista.  

A autonomia que tanto defenderam os deputados das duas primeiras legislaturas 

da Assembleia Provincial mineira possuía outro viés que não apenas a organização dos 

poderes do Estado. Garantir o direito dessas instituições de legislar sobre cargos públicos e 

empregados provinciais era manter na mão dos deputados o controle sobre eles, retirando-

lhes, assim, da alçada direta do Presidente de província e do Governo Central. Se, de um lado, 

há a crítica liberal das perseguições políticas e daquilo que chamaram de “arbitrariedades das 

autoridades subalternas”, do outro, há a defesa do Governo. O deputado Gomes Cândido, por 

exemplo, nomeado por Veiga, Juiz Municipal, defendeu a sua administração e atribuiu ao 

Governo mineiro o grande mérito da pacificação da província. Gomes Cândido, como 

governista, se beneficiou do processo político. Apesar disso, seria temerário afirmar que o 

benefício do cargo selou a amizade entre eles. Por outro lado, a prática do favorecimento, da 

utilização de cargos públicos como moeda política parece ter raízes antigas entre nós.  

As acusações e denúncias dos deputados provocaram a proposição de muitos 

requerimentos solicitando informações ao Presidente de província. Os dois lados, oposição e 

Governo, utilizaram tal recurso. O objetivo, contudo, ia além das próprias informações. O 

recurso era utilizado para acusarem-se uns aos outros. O deputado Badaró, diante do 

requerimento defendido por Fernandes Torres para que se pedisse informação ao Governo 

                                                           
614 PARRON, Tâmis Peixoto; YOUSSEF, Alain El ; ESTEFANES, Bruno Fabris. Vale expandido: contrabando 

negreiro e a construção de uma dinâmica política nacional no Império do Brasil. Almanack. Guarulhos, n.07, 

p.137-160, 2014. 
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sobre a “Sedição do Passos”, já comentada por nós em outro momento, propôs que também se 

pedisse ao Governo a conta dos gastos que se teve com a rebelião, a fim de mostrar o déficit 

da província. A julgar pelo afinco com que Badaró defendeu a criação de novos impostos é 

provável que suas intenções estivessem além do interesse em dar publicidade ao déficit. Seu 

objetivo era justificar e atribuir à oposição a necessidade daquela criação. Assim, as 

imposições seriam uma reação necessária a um estado de penúria causada pelos rebeldes de 

1842.  

A discussão que os requerimentos suscitaram, somado às muitas sessões que não 

aconteceram por falta de quórum, ou que foram esvaziadas a fim de embaraçar a discussão de 

determinado assunto, tomou tanto tempo da Casa que ao final foi preciso solicitar ao 

Presidente de província a prorrogação da reunião para que os deputados conseguissem, ao 

menos, finalizar a lei do orçamento, uma das principais leis da Casa. Em 1843, foram 

aprovadas 11 leis, de um total de 46 projetos propostos. A ocasião de discussão da lei do 

orçamento era o momento propício para as manobras políticas, pois muitas medidas, cujos 

tramites do Regimento impediam de serem novamente propostas, foram enviadas como 

emendas aditivas a essa lei. Foi o que ocorreu com o projeto do deputado Azevedo Coutinho. 

Coutinho já havia proposto o projeto para que se marcasse as sessões da 

Assembleia para fevereiro. Ele foi, contudo, rejeitado, sem debate, em primeira discussão no 

dia 12 de julho615. O projeto havia sido reprovado, o que significa que ele não tinha validade. 

Como sua reprovação não agradava a alguns deputados, Badaró – que, como vimos, foi o 

autor da lei que mudou as sessões para maio e agora queria revogá-la-, propôs uma emenda 

aditiva ao projeto do orçamento definindo para fevereiro as reuniões da Assembleia. Afinal, 

era preciso garantir que seus aliados políticos não precisassem escolher entre a província e a 

Corte, no ano seguinte, dando-lhes a chance de ocuparem os dois cargos, assegurando, assim, 

que deputados suplentes, ligados a cores políticas distintas das suas, não tomassem posse. 

Essa emenda foi aprovada “a toque de caixa” por 12 votos favoráveis contra 10, situação que 

fez com que o deputado Salomé, contrário ao projeto, se retirasse da sala.  

O artigo 124 do Regimento Interno da Assembleia determinava que, se um projeto 

fosse rejeitado, não se poderia tratar dele nas sessões do mesmo ano. Contudo, o artigo 183 

afirmava que, durante a discussão de um projeto, qualquer deputado, desde que apoiado por 

cinco outros, poderia propor artigos aditivos616. O Regimento não estabeleceu, 

                                                           
615 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 37ª sessão em 12 de julho de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 31, 21 ago. 1843, p. 3. 
616 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº15 de 30 de março de 1835. Regimento Interno, p. 52-57. 
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especificamente, o modo de deliberar no que diz respeito à lei do orçamento, mas é coerente 

supor que essa emenda de Badaró estava fora de ordem, pois não se tratava de uma questão 

orçamentária. No entanto, o projeto e a emenda foram aprovados e, curiosamente, o 

taquígrafo, Januário Francisco da Rocha, não registrou nenhuma discussão.  

No último dia de sessão, em 19 de julho, já aprovado o orçamento, o deputado 

Felicíssimo do Nascimento mandou um requerimento à Mesa solicitando que se separassem 

da lei do orçamento todas as proposições que não versassem sobre despesas e receitas617. É 

por esse motivo que consta no Livro das Leis Mineiras, como lei nº 248, a decisão de que as 

reuniões da instituição começariam no dia 03 de fevereiro. Temos aqui mais um exemplo dos 

manejos e estratégias que eram utilizados pelos deputados para que seus projetos fossem 

aprovados. Situações como essa levaram o deputado Salomé a afirmar que “a política é como 

um camaleão”, que muda de cor de acordo com as circunstâncias.  

A manobra usada por Badaró também se deu com o projeto sobre novas 

imposições, tão questionado durante as sessões e reinserido ao debate como emenda aditiva 

ao projeto de orçamento. A emenda foi aprovada e criou-se um imposto de importação sobre 

gêneros comerciais e fabris vindos das “províncias limítrofes”618. A aprovação da emenda 

gerou grande discussão na Assembleia e motivou aqueles deputados que eram contrários à 

decretação do referido imposto a fazer uma declaração de votos. Tomou a iniciativa o 

deputado Viriato Catão, a quem Azevedo Coutinho acusou de fazer “uma carta de 

recomendação aos eleitores”. Junto com ele assinaram os deputados Salomé Queiroga, 

Joaquim Antão Fernandes Leão, Cunha e Mello, Nascimento, M. F. da Costa Pinto e Antônio 

José Ribeiro Bhering, todos liberais. 

Do outro lado, os deputados que aprovaram a medida também elaboraram uma 

declaração justificando os motivos que os levaram a proceder daquela maneira. Paula Santos a 

redigiu e declarou ter votado pela imposição sobre os volumes que entrassem na província, 

com exceção dos que contivessem produtos da agricultura, por ter sido essa imposição 

proposta em substituição a meia sisa sobre escravos e sobre carne verde, que na opinião do 

deputado já eram muito gravosas ao comércio e a agricultura. Votou, ainda, porque, segundo 

ele, ambos os lados da Casa concordavam que a imposição em nada se opunha ao Ato 

                                                           
617 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 42ª sessão em 19 de julho de 1843. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 33, 30 ago. 1843, p. 4. 
618 O direito de entrada sobre os produtos vindos de outras províncias para Minas recairia sobre: cada frasqueira 

ou caixote contendo “bebidas espirituosas”, louças e ferragem. Excetuavam-se o sal, os objetos cujo peso não 

atingisse uma arroba e os gêneros da agricultura. Ver: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Livro das Leis 

Mineiras. Lei nº251, 20 de julho de 1843. p. 50.  
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Adicional. Assinaram a declaração Francisco de Paula Santos, F. A. Mendes Ribeiro, Honório 

Pereira Azevedo Coutinho, M.J Monteiro de Barros, G. de S. Martinho, Francisco Coelho 

Duarte Badaró, Antônio Ribeiro de Andrade, Antônio Gomes Cândido, José Dias Bicalho, 

Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca, todos apoiadores da política do regresso.  

Paula Santos, como veremos no próximo capítulo, foi um dos maiores 

comerciantes de Ouro Preto, como já dito. Entre suas principais atividades estava o tráfico de 

escravos. Manuel José Monteiro de Barros, por sua vez, pertencia a uma família, os Monteiros 

de Barros, tradicionalmente conhecida pelos vínculos que possuía com a Corte, pelas grandes 

extensões de terra que possuía na Zona da Mata Sul, onde cultivavam o café, e pelo tráfico de 

cativos. Seus dois filhos, Romualdo José (Barão de Paraopeba) e José Joaquim, se 

envolveram diretamente no “infame comércio”, como mostra os registros de despacho de 

escravos do Rio de Janeiro. Entre 1809 e 1830, os dois irmãos juntos conduziram para Minas 

Gerais 567 pessoas escravizadas619. Os dois casos aqui descritos, se não configuram uma 

amostra significativa, ao menos indicam os intrínsecos vínculos que uniam política e 

negócios. Os deputados não eram apenas representantes de um grupo economicamente 

privilegiado, eles eram parte dele, de forma que, em muitos momentos, representar se 

confundiu com legislar em causa própria.  

A declaração de votos apresentada pelos deputados foi, ainda, uma clara inciativa 

de deixar à província a incumbência de regular o comércio. A taxação de mercadorias vindas 

de umas províncias para outras foi vista como grande inconveniência por Paulino José Soares 

de Sousa, o Visconde do Uruguai, grande nome do Partido Conservador e um dos autores do 

projeto que deu origem à lei de interpretação do Ato Adicional. Paulino, juntamente com 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, colocou em prática a política do regresso. Para ele, essa 

liberdade de taxação teria péssimas repercussões sobre a indústria do país. Sem contar que a 

imposição ainda poderia ferir o princípio de comércio e indústria garantido pela Constituição. 

Era, portanto, preciso diminuir o raio de ação das Assembleias para legislar sobre impostos, 

pois a criação deles não poderia ameaçar as imposições gerais do Império620. Essa liberdade 

de taxação poderia, ainda, levar a instabilidade nas províncias, ameaçando a unidade imperial 

que tanto se queria consolidar. 

                                                           
619 Os dados são de: PINHEIRO, Fábio. W.A. Os condutores de almas africanas: concentração e famílias no 

tráfico de escravos para Minas Gerais, C. 1809-C. 1830. Belo Horizonte: Cedeplar, 2008. Disponível em: 

<https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2008/D08A078.pdf>. Acesso em 10 jan. 

2018. Ver, especificamente, a Tabela 4, p.17. 
620 URUGUAI (1865).   
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Os políticos comprometidos com o Partido Conservador, colaboradores da política 

do regresso, na província de Minas, cujos discursos se davam em nome da integridade do 

Império e da necessidade de fazer das províncias unidades administrativas, reforçando, assim, 

o poder do Centro, nesse ponto, especificamente, pareciam pensar diferente: o 

posicionamento não era extensivo às questões econômicas. Defendiam a centralização, mas 

podiam ser, ao mesmo tempo, “provincialistas” e protecionistas. Nesse ponto, os liberais que 

votaram contra a imposição revelaram um dilema doutrinário. De um lado, a proibição da 

taxação feria as “franquezas provinciais”, cuja ampliação eles tanto prezavam, e, de outro, ela 

poderia colocar entraves à livre circulação de mercadorias. A questão dos impostos é de 

grande relevância porque está ligada ao poder e à autonomia exercida e requerida pelas 

Assembleias Provinciais. É importante, sobretudo, porque revela outra dimensão da 

construção do Estado Nacional, a dimensão fiscal e tributária, como já pontuado nos capítulos 

anteriores. 

Uma coisa é certa: o Ato Adicional, ao não especificar do que se tratava os tais 

impostos de importação, abriu brechas para interpretações. O deputado Azevedo Coutinho 

considerava importação o comércio dos produtos estrangeiros. O comércio entre as províncias 

era, para ele, transações internas. Sua opinião não era, contudo, unanimidade. Para outros, 

taxar produtos vindos de outras regiões do Império era imposto de importação. O que dava a 

medida dos discursos era a conveniência da matéria em discussão. Nesse caso, não parecia 

haver muito problema na possibilidade da Assembleia estar exorbitando de suas funções. 

Outro exemplo, nesse sentido, era a questão da escravidão. O Ato adicional deu às 

Assembleias o poder de legislar, por exemplo, sobre a meia sisa dos escravos, prevista na 

competência para determinar imposições internas. Com base nessa determinação, os 

legisladores mineiros encontraram subterfúgios que, sem enfrentar diretamente o Poder 

Central, deixaram a cargo da província o encaminhamento da questão.  

A mesma lei provincial que criou o imposto de importação também determinou a 

abolição do imposto sobre a compra, a venda e a troca de escravos. Desde a aprovação da lei 

nº 49 de 1836 era cobrada uma taxa de 5% (meia sisa) sobre essa transação. A única diferença 

é que, em 1836, a lei fez distinção entre os escravos nascidos no Brasil e os africanos. Sobre 

esses últimos, a taxa era de 10%, o que, entre outras interpretações, pode sugerir a intenção 

em diminuir o uso dessa força de trabalho. A partir de 1837. a taxa seria padronizada em 5% 

sobre todos os escravos, “qualquer que fosse sua nacionalidade”. Em 1843, contudo, o 

imposto foi abolido. Em um contexto em que se crescia a pressão pela revogação da lei de 7 
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de novembro de 1831, que proibiu o tráfico internacional de escravos, e o contrabando de 

escravos africanos alcançava altas cifras, o ato da Assembleia mineira pareceu indicar que 

havia outros recursos, que não apenas representar à Assembleia Geral. Não taxar o comércio 

de cativos além de favorecer sua circulação não demandava registro.  

Usando de meios legais, a Assembleia mineira favoreceu e compactuou com o 

tráfico ilegal de escravos. Minas Gerais era uma província em franca expansão das atividades 

agrícolas, dependente - como ilustram os discursos dos deputados mineiros, e é bastante 

demonstrado pela historiografia - da mão de obra escrava. Foi em torno do tema da escravidão 

que a hegemonia do Partido da Ordem, mais tarde Partido Conservador, se consolidou. Para 

Ricardo Salles a organicidade desse partido se construiu na defesa da reabertura da prática do 

tráfico internacional de escravos a partir de 1835-1837 e, também, na vitória da política do 

regresso do ano seguinte621. A atuação e o exercício político dos deputados mineiros na 

Assembleia Legislativa deixam ainda mais evidente a assertiva do autor. As disputas em torno 

desse imposto, por incidir diretamente sobre os escravos, nos permite analisar vários aspectos 

da relação entre escravismo e construção do Estado, relações que envolvem o centro e as 

províncias do Império, os proprietários de escravos e o Estado, a legalidade e a ilegalidade do 

tráfico, questões que norteiam a discussão do próximo capítulo.  

Com exceção de Felicíssimo do Nascimento, nenhum dos deputados que se 

declararam contrários à cobrança do direito de entrada dos produtos de outras províncias em 

solo mineiro foi reeleito para a quinta legislatura da Assembleia Provincial (1844-1845), cujas 

eleições se deram em 1842. A questão dos impostos parece indicar a força que a “elite 

econômica” poderia exercer sobre a política. Se não podemos desconsiderar essa relação, por 

outro lado, não podemos ignorar que parte desses políticos poderia estar comprometidos, 

também, como apontado por José Murilo de Carvalho, com a burocratização do Estado. Ao 

dar ênfase ao papel dos magistrados como Bernardo Pereira de Vasconcelos e Paulino José 

Soares de Souza na formulação e execução das reformas centralizadoras, José Murilo destaca 

a relativa autonomia do Estado em relação aos interesses econômicos, sem, contudo, 

desconsiderá-los. 

 Além de Felicíssimo do Nascimento, a Assembleia de 1844 contou com nomes 

de peso do Partido da Ordem, tais como Badaró, Gomes Cândido, Azevedo Coutinho, 

Jerônimo Penido, Francisco Diogo de Vasconcelos, entre outros. Aliás, dos 36 deputados 

eleitos para a quinta legislatura, 18 (50%) já haviam sido sufragados para a Assembleia de 

                                                           
621 SALLES (2012, p.20). 
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1840, o que demonstra a continuidade da política do regresso e a predominância de membros 

ligados aos conservadores (Quadro 6). 

  

Quadro 6: Deputados eleitos para 5ª legislatura 

NOMES DOS DEPUTADOS 

Antônio da Rocha Franco 

Antônio Francisco Teixeira Coelho 

Antônio Gomes Cândido 

Antônio Ribeiro de Andrade 

Belchior Pinheiro de Oliveira 

Estevão Ribeiro de Resende 

Firmino Rodrigues Silva 

Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca 

Francisco Coelho Duarte Badaró 

Francisco de Assis Lopes M. Ribeiro 

Francisco de Paula Santos 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos 

Hilário Gomes Nogueira Barbosa 

Honório Pereira de Azevedo Coutinho 

Jacinto José de Almeida 

Jerônimo Máximo de Oliveira e Castro 

Jerônimo Máximo Nogueira Penido  

João Fernandes de Oliveira Pena 

Joaquim Bento Ferreira Carneiro 

Joaquim Caetano da Silva Guimarães 

Joaquim Dias Bicalho 

Joaquim Pimentel Barbosa 

José Agostinho Vieira de Mattos 

José Felicíssimo do Nascimento 

José Ignácio de Couto Moreno 

José Ignácio Nogueira Penido 

José Inocêncio de Campos 

Luiz Antônio Barbosa 

Luiz Maria da Silva Pinto 

Manoel Antônio Pacheco (Barão de Sabará) 

Manoel José M. Galvão. de S. Martinho 

Manoel Júlio de Miranda 

Manoel Teixeira de Souza 

Marçal José dos Santos 

Nicolau Antônio Nogueira Valle da Gama 

Pedro Caetano Sanches de Moura 
Fonte: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Atas. Atas das sessões preparatórias, 1845. 

Observação: Relação dos deputados eleitos à Assembleia Provincial de Minas Gerais. Os nomes em destaque 

representam aqueles que se elegeram em 1840. 

 

Assim, afastados da tribuna provincial os deputados mais comprometidos com o 

reforço da autonomia da instituição, os políticos conservadores, para quem o papel da 
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Assembleia era promover unicamente os “melhoramentos materiais” e a instrução pública, 

pelo menos no âmbito do discurso, conduziram “os negócios” da província mineira. 

Se consultarmos o Livro das Leis Mineiras, veremos que, de fato, como tanto 

apregoou Gomes Cândido, a Assembleia se dedicou a cuidar dos melhoramentos materiais da 

província, da instrução pública, da aprovação das contas e posturas das Câmaras Municipais. 

Mas, verificando essas mesmas leis, principalmente a lei do orçamento, descortinamos a 

retórica presente naqueles discursos. Na proposição dos impostos, os deputados mineiros 

podiam interferir, alegando a jurisdição provincial, na política mais ampla, a exemplo da 

questão escravista e das imposições de importação. Nesse ponto, os discursos dos liberais e 

dos conservadores encontravam ressonância, pois para ambos estava em jogo garantir as 

“franquezas provinciais”.  

Entre as leis aprovadas em 1844, uma nos chama atenção. Trata-se da lei nº274 

que revogou a de nº245, aprovada na legislatura anterior, e que havia devolvido para o 

Seminário de Mariana as cadeiras de Filosofia e Retórica, as quais Badaró afirmou ter tido “a 

glória” de suprimir. Salomé Queiroga, que também era poeta, parece ter encontrado a melhor 

imagem para descrever o exercício político dos deputados mineiros, a imagem de um 

camaleão. A legislação, além de atender à necessidade de regulamentar e organizar a vida 

social, podia ser utilizada como “punição” àqueles que não comungavam do mesmo credo 

político. Ela estava sujeita às disputas políticas e pessoais, e, por esse motivo, ameaçava a 

estabilidade do poder legislativo provincial. Nesse sentido, o único limite que os legisladores 

pareciam ter era aquele que restringia a esfera de atuação da instituição. Como meio de punir 

os excessos de uma Câmara “soberana” na província, alguns deputados propuseram a criação 

de uma segunda Casa, o que não aconteceu622.  

A inexistência de um Senado Provincial não impediu, contudo, a Assembleia de 

tentar conter os excessos de seus deputados. Alguns deles foram acusados de fazer da tribuna 

um tribunal, acusando o Presidente, por exemplo, de má administração. Foi o que aconteceu 

com o requerimento do deputado Pereira e Souza. Demitido do cargo de suplente de juiz 

municipal de Baependi, ele solicitou ao Governo informações sobre as demissões que haviam 

se dado na província623. Acusado de legislar em causa própria, seu requerimento foi rejeitado 

pelos demais deputados. A ação do deputado Pereira e Souza revela algumas questões 

importantes. Primeiramente, de fato, parecia difícil estabelecer o limite entre o ato de 
                                                           
622 Vindo a ocorrer na República, quando as Assembleias foram substituídas pelo Congresso Mineiro, composto 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. 
623 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 12ª sessão do dia 17 de fevereiro de 1844. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 13, 26 mar. 1844, p. 1-4. 
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fiscalizar e o de denunciar. Em segundo lugar, mostra que os deputados, detentores do uso 

legítimo da palavra, podiam levar para a tribuna suas demandas pessoais e fazer crer que elas 

fossem gerais, encontrando, para elas, soluções. E, ainda, estando o deputado na oposição, 

negar seu requerimento era fazer a política governista. 

O deputado Pereira e Souza já havia recorrido, sem sucesso, aos meios jurídicos. 

O recurso à tribuna poderia ser, assim, um meio de reverter a decisão do Presidente de 

província, menos pela pressão da Assembleia, mas, sobretudo, pela força da opinião pública. 

Afinal, como afirmou o deputado Salomé, a tribuna e a imprensa eram alavancas importantes 

da liberdade no sistema representativo. O requerimento do deputado foi, contudo, reprovado. 

Não porque se tinha convicção de que a autoridade administrativa da província havia 

exorbitado de suas funções, mas, principalmente porque para a grande maioria dos deputados 

da Assembleia mineira era fundamental garantir a harmonia entre as instituições, mesmo que, 

para isso, eles tivessem que obscurecer a função máxima da Assembleia, a fiscalizadora. 

A discussão suscitada pelo requerimento de Pereira e Souza deixou evidente que 

as disputas por cargos públicos era, de fato, uma realidade. Os deputados não viviam da sua 

atividade legislativa, eles a exerciam por poucos meses. Assim, eles acumulavam funções, 

eram deputados e comerciantes, a exemplo de Paula Santos; juízes como Pereira e Souza, 

delegados de polícia como Campos, padres como Miranda, delegados do círculo literário 

como Fortunato Rafael (que era ainda juiz municipal e de órfãos na cidade de Mariana), 

Inspetor da Tesouraria como Teixeira, apenas para citarmos alguns. Se para a grande maioria 

dos deputados a carreira estava atrelada aos cargos públicos, e sendo esses cargos de 

nomeação do Governo, é razoável que, em torno deles, tenha se dado verdadeiras batalhas.  

Os deputados provinciais mineiros não eram estadistas, a exceção de Bernardo 

Pereira de Vasconcelos que, de resto, sentou-se uma única vez na Assembleia Provincial, 

durante a primeira legislatura. Sendo assim, a política poderia não ser um fim em si mesmo, 

mas constituir um meio para garantir seus próprios privilégios. O acúmulo de cargos nas mãos 

de poucos indivíduos sugere, ainda, como apontou Tarcísio Botelho, além de capital político, 

que “os Governos (mais do que o Estado) contavam com poucos indivíduos em quem podiam 

confiar”. Para Botelho, essa foi uma das razões para que o Estado Imperial brasileiro 

avançasse pouco em seu processo de burocratização “porque a ele se antepunha o caráter 

patrimonialista da prática de dominação da elite política brasileira”624.  

                                                           
624 BOTELHO, Tarcísio. Serviços litúrgicos e burocratização da justiça brasileira durante o período 

imperial. Texto apresentado no Grupo de Pesquisa Justiça, Administração e Luta Social (JALS). Mariana: 

UFOP, 2011. Não publicado. p.10-11.  
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Em 1845, a Assembleia se reuniu para dar início aos trabalhos legislativos. A essa 

altura, a situação política já havia se invertido625 e os liberais estavam na Câmara dos 

Deputados e no Ministério. Diante disso, o deputado Badaró professou sua falta de esperança 

“no futuro do país”, pois, para ele, como era possível que homens “que ainda ontem pegaram 

em armas contra o governo serem chamados para os cargos importantes dispondo de forças e 

com carta branca para perseguirem como tem perseguido? (...)”626. O deputado Miranda, por 

sua vez, não demonstrou surpresa. Para ele, isso fazia parte “da ordem natural das coisas”, a 

“torpe aliança”, agora no governo, “procederia a perseguição ao Partido da Ordem, ao 

extermínio dos legalistas (...) tudo quanto observamos não nos deve admirar, é uma 

consequência do progresso do Ministério atual”627.  

Se na província de Minas predominava na Assembleia uma maioria ligada ao 

Partido da Ordem, na Corte, na Câmara temporária, os liberais sobressaíam. Dos 20 deputados 

eleitos para a sexta legislatura (1845-1847) (Quadro 7), pelo menos 11 aparecem nas 

Memórias do padre Marinho como tendo tomado parte do Movimento Revolucionário de 

1842.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
625 No dia 2 de fevereiro de 1844, instalou-se um novo Gabinete, de tendência liberal. A principal medida 

realizada por ele foi anistia aos envolvidos no movimento político de 1842. Essa decisão, somada à dissolução 

da Câmara Temporária e a convocação de outra para 1845, foi duramente criticada pela Assembleia mineira, 

cuja maioria, como vimos, estava alinhada ao Partido da Ordem. Assim, quando a Assembleia de instalou em 

fevereiro de 1845, a grande maioria dos deputados se colocariam na oposição ao Governo.    
626 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 4ª sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 1845. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 5, 26 fev. 1845, p.4. 
627 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 4ª sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 1845. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 6, 28 fev. 1845, p.1. 
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Quadro 7: Deputados eleitos à Assembleia Geral (1845-1847) 

NOMES DOS DEPUTADOS 

Antônio da Costa Pinto 

Antônio Tomás de Godoy 

Fernando Sebastião Dias da Motta 

Francisco de Salles Torres-Homem 

Gabriel Getúlio Monteiro Mendonça 

Herculano Ferreira Pena 

Joaquim Antão Fernandes Leão 

Joaquim Cândido Soares de Meireles 

José Antônio Marinho 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha 

José Joaquim Fernandes Torres 

José Jorge da Silva 

José Pedro Dias de Carvalho 

Manoel de Mello e Franco 

Manoel Odorico Mendes 

Paulo Barbosa da Silva 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite 

Teófilo Benedito Otoni 

Tristão Antônio de Alvarenga 
Fonte: JAVARI (1889. p.305-306). 

Observação: Os nomes em destaque são daqueles que se envolveram no Movimento de 1842. 

 

Depois de algum tempo afastados dos espaços oficiais de política da Corte, esses 

deputados tinham a chance de rever as “leis tenebrosas”, contra as quais haviam insurgido 

alguns anos antes. Mas eles não o fizeram, alimentando a máxima, que chegou até nós, de que 

não há “nada mais conservador do que um liberal no poder”. Contudo, como apontou Ilmar 

Mattos628, afirmações dessa natureza podem ignorar a relação hierarquizada que se 

estabeleceu entre luzias e saquaremas. No que diz respeito à organização dos poderes do 

Estado, para os liberais, era fundamental que existisse equilíbrio entre eles, sendo o poder 

legislativo o legítimo representante da Nação. Os conservadores, por sua vez, sustentavam o 

fortalecimento do poder executivo. Ambos, contudo, defenderam, uns mais outros menos, o 

uso da mão de obra escrava como recurso necessário ao crescimento econômico do país.  

Ao mesmo tempo semelhantes e diferentes, o fato é que, segundo Ilmar Mattos, os 

conservadores conseguiram estabelecer uma hegemonia e uma direção, e aos liberais, que, 

cabe frisar, também se interessavam pela ordem, restou a conivência e a aceitação. Se não 

tiveram força para rever a legislação ou perceberam que ela era necessária, o fato de os 

liberais não terem revogado as leis do regresso abriu espaço para outras interpretações acerca 

das motivações que os levaram às armas em 1842: ao fim e ao cabo não era contra as leis 

                                                           
628 MATTOS (2004). 



256 
 

 
 

centralizadoras e contra a “oligarquia tenebrosa” que se levantaram, mas para garantir a eles a 

condução dos negócios do Estado e, no âmbito provincial, lhes assegurar o controle sobre os 

cargos públicos.   

Diante de uma Câmara dos Deputados, um Ministério e um vice-presidente da 

província (Quintiliano José da Silva) afinados aos liberais, a maioria dos deputados da 

Assembleia mineira, durante as sessões de 1845, estariam na oposição. Situação temerária, 

pois, com esse quadro, os políticos poderiam colocar embargos à administração da província, 

censurando o governo e embaraçando suas decisões. Não é por acaso que essa oposição 

alimentou boatos de que a reunião da instituição seria adiada629. Francisco Vasconcelos, por 

exemplo, acusou “o Partido Nacional” de ter manipulado as eleições, vencendo-as 

ilegalmente. Diante disso, foram muitos os requerimentos enviados à Presidência da província 

questionando os procedimentos eleitorais. Nesse momento, o deputado Gomes Cândido para 

quem à Assembleia deveria cuidar “quase exclusivamente” dos melhoramentos materiais da 

província, acrescentou: “disse quase exclusivamente por quanto (...) julgo conveniente dar 

uma ou outra relação de alguns fatos que nos envergonham por certo falseamento de nossas 

instituições (...)”630.  

Gomes Cândido fazia parte do “partido” que havia perdido as eleições e para 

quem a bandeira daqueles que as haviam vencido era a mesma dos rebeldes do Rio Grande do 

Sul, a da república. Ora, nesse caso, não cabia conservar-se em silêncio e insistir para que a 

Assembleia não se enveredasse por questões políticas. Vencidos, o melhor talvez fosse 

demarcar uma posição clara. Para o deputado Francisco de Paula Pereira e Souza, membro da 

minoria governista da Casa, as eleições eram usadas como “cavalo de batalha” por aqueles 

que nelas foram derrotados. 

Os deputados afinados ao Partido da Ordem não conseguiram se reeleger para a 

sexta legislatura (1846-1847) da Assembleia Legislativa de Minas. Com isso, os principais 

nomes daquele grupo, na província, tais como Penido, Badaró, Francisco de Vasconcelos, 

Gomes Cândido, Paula Santos, Gomes de Carvalho, o padre Andrade, entre outros, foram 

preteridos. Não era retórica o discurso dos deputados de que era preciso ter harmonia entre as 

instituições, o que, naquele contexto, significava ter a maioria, afinal, sem uma oposição forte 

e organizada, menos obstáculos surgiriam no caminho daqueles que detinham a direção 

                                                           
629 Observe-se, por exemplo, o discurso do deputado Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos (ASSEMBLEIA 

legislativa. 7ª sessão ordinária de 19 de fevereiro de 1845. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 

10, 10 mar. 1845, p.3-4). 
630 ASSEMBLEIA legislativa. 8ª sessão ordinária de 20 de fevereiro de 1845. O Compilador da Assembleia, 

Ouro Preto, edição 12, 14 mar. 1845, p.3-4. 
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política do Estado brasileiro. Com isso, seguindo a tendência verificada na Câmara dos 

Deputados, a sexta, (e também a sétima 1848/1849) legislatura provincial seriam compostas 

por uma maioria liberal. Elas, contudo, escapam ao recorte temporal estabelecido nesta 

pesquisa e são motivações para projetos futuros631. 

                                                           
631 A dissertação de Anderson Venâncio pode ser, nesse sentido, um ponto de partida, pois aborda o cotidiano da 

Assembleia mineira entre a quinta e a nona legislatura. Enfatiza, ainda, o realinhamento liberal a partir de 

1846, cuja figura do então Presidente de província, Quintiliano José da Silva (1845-1848), desempenharia, 

junto com a Assembleia, papel decisivo. No que diz respeito à política local, o autor aponta que manobras 

continuaram sendo realizadas na tentativa de impedir que deputados conservadores tomassem posse como 

suplentes com o claro objetivo de impedir o acesso da oposição à instituição legislativa. Ações como essas nos 

levam a questionar a representação da instituição. Se há tentativas frequentes de minar posicionamentos 

distintos, segue que o “sistema representativo” estava ameaçado.  A função de representar parecia estar, para 

ele, intimamente relacionada à harmonia entre os poderes que, como vimos, não significava conciliação e 

consenso, mas aparelhamento político. Os poderes estavam em harmonia quando legislativo e executivo 

comungavam das mesmas ideias. Venâncio ainda discute como os liberais tentaram reabilitar o movimento 

político de 1842 elevando à vila o antigo arraial de Santa Luzia. A atribuição administrativa concedida às 

Assembleias podia atender a fins diversos, mas todos eles revelam questões de natureza política. Ver: 

VENÂNCIO, Anderson Luís. A força do Centro: a influência conservadora na província de Minas Gerais, 

1844-1853. 2005. 144f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Franca, 2005. 
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5 POLÍTICA, TRÁFICO DE ESCRAVOS E ESCRAVIDÃO NA ASSEMBLEIA 

PROVINCIAL DE MINAS GERAIS 

 

 

Quem ignora que esse tratado de cessação à 

introdução de braços africanos foi a sentença de 

morte que astutos negociantes lavraram contra a 

prosperidade de nossa agricultura, e que inexpertos 

ministros brasileiros assinaram? Quem ignora que 

a honra da bandeira nacional geme nos mares sob a 

terrível inquisição marítima alcunhada de – visita - 

que com tanto rigor exerce o estrangeiro e que a 

primeira necessidade pública é nos libertarmos 

dessa opressão? (...) (Paula Santos632) 

 

5.1 O que os une: a escravidão e o fim do Império luso-brasileiro  

 

 

Em 1821, quando os deputados americanos se reuniram em Lisboa para 

elaborarem a Constituição da Nação portuguesa, os representantes das províncias do Brasil, 

baianos, paulistas, paraenses, pernambucanos e outros, deixaram claro seus vínculos com suas 

pátrias de origem, revelando a inexistência de uma unidade “brasileira”. Mesmo antes disso, 

os estudantes provenientes da América, em Coimbra, já se identificavam dessa maneira. Se 

nas Cortes eles foram chamados de “brasileiros”, a referência era apenas geográfica, sem 

nenhum conteúdo político. O caminho para a construção da unidade política e territorial do 

futuro Império do Brasil seria longo e cheio de obstáculos. Sérgio Buarque de Holanda, talvez 

um dos primeiros historiadores brasileiros a discutir o tema, afirmou que as duas aspirações - 

a da independência e da unidade - não nasceram juntas e por longo tempo não caminhariam 

de mãos dadas633. Para ele, o processo que levou à unidade nacional só se consolidou por 

volta de 1848, “ano em que os nossos liberais quebram os remos”634. 

Já está suficientemente estudada pela historiografia, a diversidade de interesses 

que caracterizavam as bancadas americanas reunidas no “Soberano Congresso”, em Lisboa635. 

Se há consenso em afirmar, por um lado, a falta de unidade das províncias do além-mar no 

                                                           
632 Trecho do discurso do deputado Francisco de Paula Santos, proferido na Assembleia provincial mineira, na 

40ªsessão ordinária, em 26 de março de 1844. Ver: ASSEMBLEIA Legislativa provincial. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 37, 21 maio 1844, p.4.  
633 HOLANDA (1976, p. 9-39). 
634 Ibidem, p.18. 
635 As pesquisas de Márcia Berbel (1999) e Alexandre Tasca (2016) são alguns exemplos. 
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que diz respeito à autonomia que as diferentes partes do Império luso-brasileiro deveriam 

gozar, pesquisas também apontaram para aquilo que os unia: a percepção de que a escravidão 

era basilar. Desde o século XVII, por exemplo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia 

estabeleceram relações diretas com Luanda, a despeito do monopólio régio. Luiz Felipe de 

Alencastro contribuiu de forma decisiva para esse debate ao conectar a formação do Brasil a 

um espaço transcontinental - a sua relação com a África. Unidos pelo Atlântico, a partir de 

correntes marítimas favoráveis, a pilhagem que luso-brasileiros realizaram no continente 

africano contribuiria de forma decisiva, para Alencastro, para a futura unidade nacional 

brasileira. A ligação econômica entre as duas colônias portuguesas, Brasil e Angola, foi 

intensificada depois da interiorização da metrópole, de maneira que África, tráfico 

transatlântico de escravos e Brasil estiveram intimamente conectados. O Rio de Janeiro 

despontou, assim, como a maior cidade escravista do mundo636.  

A cidade que abrigou a Corte não era, contudo, o único beneficiário do trato dos 

viventes. A essa altura, primeira década do século XIX, a escravidão estava disseminada, em 

maior ou menor grau, por quase todas as capitanias do futuro Estado do Brasil. Em Minas 

Gerais, por exemplo, ela era a base que sustentava uma produção de víveres destinada 

justamente ao abastecimento da Corte, como mostra Alcir Lenharo637, além da mineração, é 

claro638. A história do surgimento dessa capitania/província está intimamente ligada ao 

trabalho cativo. A relação de dependência entre mineração, agricultura e escravidão sustentará 

                                                           
636 ALENCASTRO, Luís Felipe. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e 

XVII, São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
637 LENHARO (1979) 
638 O estudo clássico de Roberto Martins já havia apontado, na década de 1980, a natureza dinâmica do sistema 

escravista em Minas Gerais no século XIX. O valor de seu trabalho está, sem dúvida, na constatação da 

importância do trabalho cativo em atividades produtivas não diretamente orientadas para os mercados 

estrangeiros. Constituíam unidades agrícolas diversificadas, cuja mão de obra cativa era destinada à produção 

de subsistência, dissociou, portanto, escravidão e plantation.  Sua tese “revolucionou” a historiografia 

brasileira ao revelar que não se tratava de uma economia estagnada.  O autor ainda justificou o “apelo” da 

província à mão de obra escrava em função da ampla oferta de terras. A discussão que deputados mineiros 

travaram na Assembleia Provincial, como veremos a seguir, nos oferece elementos para compreender essa 

relação (MARTINS, Roberto B. A economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Belo Horizonte: 

Editora, 1980). O debate que daí adveio contribuiu de forma decisiva para a compreensão da economia mineira 

oitocentista. Robert Slenes, apesar da crítica que fez de vários pontos da obra de Martins (como explicar que 

uma economia que possui vínculos estritamente locais possa participar de um mercado internacional de 

escravos?), concordou que se tratava de uma economia dinâmica. É o que nos mostra “os múltiplos de porcos e 

diamantes” (SLENES, 1985). À pergunta, Slenes respondeu que, se a produção em Minas não era destinada 

unicamente ao mercado externo, ela abasteceu áreas que produziam para ele. Não era, assim, uma economia 

unicamente de subsistência. Minas eram muitas e muitos foram os escravos que ela importou, o que a tornou 

uma das maiores compradoras de cativos do Império, reforçando a tese da diversidade econômica frente à da 

decadência e da estagnação. Uma província que “nasceu” amparada nos braços africanos não passaria 

incólume às pressões inglesas para o fim do tráfico. Na Assembleia mineira os deputados elaboraram 

alternativas para minimizarem o impacto daquelas medidas. O contrabando foi uma delas. É o que veremos 

nesta seção.  
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os discursos pró-tráfico que deputados mineiros fizeram na Assembleia Provincial, na 

segunda metade da década de 1830. Um negócio como esse, dos mais lucrativos, uniu 

fazendeiros, traficantes de escravos e governo. Em 1822, nasceu o Brasil (como Estado 

independente), que cresceu sob os ombros da exploração do trabalho africano. 

Para István Jancsón e João Paulo Pimenta foi exatamente a experiência com o 

trato cativo e com o tráfico, somados à compreensão de que apenas eles garantiriam a 

“prosperidade econômica”, que unificou, no contexto da reunião das Cortes vintistas, baianos, 

paulistas, pernambucanos em “brasileiros”. Naquele momento, diante da ameaça de que 

Lisboa seria o centro do Império luso-brasileiro, “brotou” a percepção de que eles eram 

“peças” diferentes, mas que compunham um mesmo “mosaico”639. A escravidão exerceu, 

assim, uma força centrípeta, os deputados constataram que tinham muito mais interesses em 

comum com os seus vizinhos americanos do que com os europeus. Assim, afirmaram os 

autores, “a identidade nacional brasileira emergiu para expressar a adesão a uma nação que 

deliberadamente rejeitava identificar-se com todo o corpo social do país, e, dotou-se para 

tanto, de um Estado para manter sob controle o inimigo interno”640. A escravidão 

transformou, portanto, o Brasil “enquanto identidade simbólica” em Brasil como “identidade 

política”. Se durante a reunião das Cortes ficou claro que em torno dela havia interesses 

comuns, a Nação que nasceu nos trópicos reforçaria ainda mais a necessidade de manter a 

escravidão e, sobretudo, de expandi-la.  

 

 

5.2 Aquilo que os uniu não os separa: escravidão e Império do Brasil 

 

 

A antiga colônia portuguesa transformada em país independente para inserir-se no 

rol das Nações soberanas internacionais precisava, contudo, ser reconhecida como tal. A 

Inglaterra deixou muito claro que só reconheceria a independência se o Brasil encerrasse o 

tráfico internacional de escravos, aliás, pressão realizada desde 1808. D. Pedro I assinou, 

então, em 1826, um tratado com a Grã-Bretanha se comprometendo a atender suas exigências. 

Segundo Tâmis Parron, a convenção foi concertada entre Robert Gordon e o marquês de 

Inhambupe, Antônio Luís Pereira da Cunha, senador, Conselheiro de Estado, um dos 

redatores da Constituição de 1824 e Ministro dos Estrangeiros. Foi ratificada por D. Pedro I, 

                                                           
639 JANCSÓ e PIMENTA (2000, p.389-440). 
640 Ibidem, p.174. 
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sem consulta prévia aos deputados, o que levou a uma ferrenha discussão, em 1827, sobre as 

atribuições do executivo e do legislativo641.  

Confirmado pelo Imperador, o documento foi enviado a uma Comissão de 

Diplomacia e Estatística da Câmara dos Deputados que, em 16 de junho de 1827, deu seu 

parecer, que não foi unânime: “as luzes do século não permitiam a continuação de semelhante 

comércio”642. Era a esse tratado, chamado de infame, que se referiu Paula Santos no texto que 

serve de epígrafe a este capítulo. Curiosamente, a referência do deputado foi ao tratado e não 

à lei de 7 de novembro de 1831, muito mais extrema do que a convenção, pois qualificou o 

proprietário, envolvido no tráfico, como criminoso. Em nome da “necessidade pública”, Paula 

Santos defendia a continuidade do tráfico alegando que o envolvimento estrangeiro, sobretudo 

o da Inglaterra, ameaçava a soberania brasileira. Paula Santos, portanto, uniu soberania, 

interesse público e tráfico de escravos na mesma equação, de forma que a ausência de um 

deles causaria um perigoso desequilíbrio.  

Para os historiadores Rafael Marquese e Ricardo Salles, a assinatura da convenção 

de 1826 foi um dos motivos que levou à abdicação do primeiro Imperador do Brasil, uma vez 

que ele se divorciou de suas poderosas bases sociais escravistas643. Mas não apenas por isso. 

A Câmara dos Deputados explorou o tratado antitráfico na campanha contra o Imperador. 

Sem o monarca, e chegado o momento de ratificar a convenção, os parlamentares brasileiros 

elaboraram uma norma ainda mais radical que o acordo: diante do isolamento internacional do 

Império frente ao tráfico negreiro parecia inviável manter o “infame comércio”. Longe de ser 

uma “lei pra inglês ver”, a norma conferiu status de livres (não de libertos) aos africanos 

contrabandeados, previu processo criminal a todos aqueles envolvidos no comércio, o que 

incluía os proprietários, e prometeu recompensa a todo indivíduo que relatasse desembarques 

ilegais. Desde então, e até 1834, como apontaram Parron, Youssef e Estefanes, “os índices do 

comércio negreiro transatlântico para o Brasil bateram em seu nível histórico mais baixo 

desde o final do século XVII”644.  

Apesar dos anos iniciais das Regências terem apontado uma considerável 

diminuição nos números do tráfico, em 1827, logo após o reconhecimento da independência 

pela Grã-Bretanha, mais de 242 mil africanos escravizados desembarcaram no Brasil, dos 

                                                           
641 PARRON (2009, p.49). 
642 Ibidem, p.51. 
643 MARQUESE, Rafael; SALLES, Ricardo. A escravidão no Brasil oitocentista: história e historiografia. In: 

______ (Orgs.) Escravidão e capitalismo histórico no século XIX. Cuba, Brasil e Estados Unidos. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 111-185. 
644 PARRON, YOUSSEF e ESTEFANES (2014, p.145). 
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quais 67, 5% destinaram-se aos portos do Centro-Sul, como nos mostram Marquese e Salles. 

Em 1830, a escravidão estava espalhada por todo o território brasileiro sustentando o Estado 

liberal moderno. A lei antitráfico de 7 de novembro de 1831 reduziu, de fato, o comércio 

negreiro. Além disso, mudou o mapa do tráfico na África, como nos mostra Roquinaldo 

Ferreira.645  Antes concentrado em Luanda e Benguela, o tráfico sofreu dispersão, voltou-se 

para outras regiões como Cabinda e Ambriz, onde, segundo o autor, não havia soberania 

definida e o combate ao tráfico foi mais difícil. Essa dispersão, contudo, não impediu a 

realização da prática, em sua clandestinidade. 

Os dados apresentados por Marquese e Salles sugerem que o desafio para coibir o 

tráfico não seria fácil. Os altos índices de escravos contrabandeados, no final da década de 

1830 e começo da seguinte, deu a medida da dificuldade. Para os autores, as lavouras de café 

teriam sido responsáveis por transformar a “escravidão colonial” em “escravidão nacional”, 

ou, como a chamaram Marquese e Salles, “uma nova escravidão” ou “segunda escravidão”. 

Para eles, é preciso inserir o sistema escravista brasileiro nos quadros da economia do mundo 

capitalista. Foi a partir dessa dimensão “global” que Marquese e Salles leram a pressão que 

cafeicultores fluminenses, paulistas e mineiros do Vale do Paraíba exerceram para a 

reabertura, na ilegalidade, do tráfico negreiro transatlântico a partir de 1835. Em outras 

palavras, visavam atender à crescente demanda do café no mercado internacional646.  

A experiência de reduzir pessoas ao cativeiro colocou o Brasil, juntamente com a 

ilha de Cuba e o Sul dos Estados Unidos, no rol dos países do Novo Mundo que haviam 

passado incólumes às emancipações. Como apontou Tâmis Parron, em finais do século XVIII 

e começo do XIX, o sistema escravista foi desmontado em áreas economicamente 

expressivas, tais como nos engenhos de açúcar e nas fazendas de café de São Domingos, 

Martinica, Jamaica, Barbados, Essequibo e Demerara, nas fazendas de cacau da Venezuela, na 

criação de gado do Vice-Reino do Prata, entre outros647. Aqueles três países expandiram suas 

forças produtivas exatamente num contexto de crise do escravismo colonial. As pesquisas de 

Parron, ao propor a compreensão da escravidão no Brasil dentro de um quadro mais amplo 

que considera a economia mundial de livre mercado, são fundamentais para entendermos a 

defesa que deputados provinciais, no interior de Minas Gerais, fizeram do uso do trabalho 

escravo. 

                                                           
645 FERREIRA, Roquinaldo. O tráfico de escravos para o Brasil, de Jaime Rodrigues. São Paulo: Ática, 1997. 

Resenha. História Social. Campinas, n. 4/5, p. 187-192, 1997/1998. 
646 Sobre a segunda escravidão, ver, também: TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão. Trabalho, Capital e 

Economia Mundial. São Paulo: Edusp, 2011.  
647 PARRON (2009, p.18). 
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O tráfico internacional de escravos realizado pelos países mencionados confirmou 

a tese da inexistência de contradição entre liberalismo e escravidão648, pois, se de um lado 

representava um dilema entre civilização e barbárie (representada pela tópica da imoralidade), 

por outro lado, amparado no princípio liberal de garantia da propriedade privada, legitimava a 

escravização “dos outros”. Nesta tese, optou-se por destacar a Assembleia Provincial de 

Minas Gerais buscando esmiuçar a “real política” e explorando, sobretudo, as conjunturas. 

Essa escolha não prescindiu, contudo, da macro observação, que levou em consideração 

elementos estruturais (a exemplo do tráfico) que nos permitiram conectar histórias. A atenção 

ao micro, por outro lado, nos permite reconstruir alinhamentos que são, muitas vezes, 

instáveis e circunstanciais, o que acaba por revelar que “a política” é matéria do cotidiano e de 

um fazer constantes.   

Tendo como base, sobretudo, mas não exclusivamente, os trabalhos de Rafael 

Marquese, Ricardo Salles, Luís Felipe de Alencastro e Tâmis Parron649, neste capítulo 

procuraremos relacionar exercício político e tráfico internacional de escravos, a partir da 

atuação dos deputados na Assembleia Provincial de Minas Gerais, muitos dos quais, como 

representantes do grupo dos proprietários de escravos e de terras do Vale, patrocinaram a 

expansão do tráfico visando garantir e ampliar a força cativa. Esse grupo, que se alinhou aos 

de outras regiões, criou as condições para a construção de uma nova política da escravidão, 

bem mais articulada. Essa política encontrou no regresso conservador, defensor de um 

programa de centralização política, da escravidão e da reabertura do tráfico, terreno fértil para 

se expandir. Aqui, uma consideração se faz necessária. Segundo Roquinaldo Ferreira, não foi 

coincidência que a expansão do contrabando tenha se dado a partir de 1837. Para ele, não se 

tratou de uma “política do regresso”, mas antes de uma fraqueza institucional do Estado que 

não pode realizar medidas efetivas no combate ao tráfico porque precisou desviar muitos de 

seus navios de guerra para pacificar as províncias, rebeladas de norte ao sul650. Se não 

devemos perder de vista essa dimensão, nos parece, contudo, que o governo brasileiro foi, em 

muitos momentos, conivente com o tráfico.  

Políticos atuando nos mais diversos espaços representativos, a exemplo das 

Assembleias Provinciais, pressionaram o Governo Central, para que a lei antitráfico fosse, no 

                                                           
648 O que por si só questiona a tese de que as ideais no Brasil estavam fora de lugar, de resto, já superada pela 

historiografia brasileira. 
649 A bibliografia sobre o tráfico de escravos, legal e ilegal, é vastíssima. Não temos, contudo, condições de 

explorá-la nestas páginas. Fizemos, assim, escolhas que se podem ser consideradas arbitrárias, contudo, não 

são aleatórias. Os trabalhos citados nos deram embasamento para compreender e discutir a questão de que nos 

ocupamos nesta seção, qual seja, as íntimas relações entre exercício político, tráfico de escravos e escravidão.  
650 FERREIRA (1997/1998, p .195). 
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mínimo, revista, visto que para outros ela deveria ser revogada. Na província de Minas Gerais 

essa demanda apareceu em 1839, como veremos. O Centro do Império teve, portanto, que 

enfrentar uma diversidade de interesses representados em instituições de províncias, que 

como a Assembleia Geral, tinham atribuições legislativas. Não é por acaso que os regressistas 

também se empenharam em limitar os poderes provinciais. Buscando reduzir os impactos das 

leis gerais, a exemplo da Lei de 7 de Novembro de 1831, a Assembleia de Minas usou 

manobras na lei do orçamento provincial para reduzir seus impactos. É o que veremos no 

decorrer deste capítulo.   

Rafael Marquese e Ricardo Salles buscando comparar o tráfico legal com o ilegal, 

para demonstrar as novas feições da escravidão brasileira no oitocentos, afirmaram,  

 

[d]e meados do século XVI à declaração de independência, chegaram ao 

Brasil cerca de 3.640.000 africanos. O Rio de Janeiro recebeu 38% desse 

total, a Bahia, 37,5% e Pernambuco, 20%. No século XVIII, uma parte 

considerável dos escravos que aportaram em Salvador foi encaminhada para 

Minas Gerais, mas, mesmo assim, nota-se o domínio do Norte agrário na 

distribuição do tráfico. Durante o chamado “renascimento agrícola” (c.1780-

1820), houve uma tendência de equilíbrio Norte/Sul, com 45% de 

desembarques na zona comandada pelo Rio de Janeiro, contra 46% de Bahia 

e Pernambuco somados. Na primeira década do Brasil independente, ainda 

com tráfico legal, a balança pendeu de vez para o Rio de Janeiro: 64% de 

desembarques, contra 19% na Bahia e 13% em Pernambuco. Porém, nada 

equivalente aos quinze anos da era da ilegalidade (1835-1850) e seus mais 

de 690 mil escravos desembarcados no Brasil: destes, quase 80% chegaram 

ao Sudeste cafeeiro, e apenas pouco mais de 20% destinavam-se ao norte 

açucareiro651. 

 

Os dados gerais apresentados pelos autores apontam para a centralidade da cidade 

do Rio de Janeiro como polo que concentrou os escravizados, muitos dos quais partiram para 

Minas, fazendo do Centro-Sul a região que mais importou escravos entre 1835-1850, “anos da 

era da ilegalidade”. A atuação dos deputados provinciais mineiros nos oferece indícios para 

compreender os números do tráfico. Eles usaram o poder legislativo não apenas para 

assegurar o uso da mão de obra cativa, mas para garantir a continuidade do contrabando. 

Uniram política e escravidão. A reabertura ilegal do tráfico transatlântico contou com o 

suporte decisivo da ação de políticos que estavam em todas as esferas de poder do Estado, 

desde a Assembleia Geral até as Assembleias Provinciais.  

A atuação desses políticos ajudou a consolidar a cafeicultura como a principal 

atividade econômica do Império do Brasil. As exportações do café saíram de 32 mil toneladas 

                                                           
651 MARQUESE e SALLES (2016, p. 157-158). 
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em 1831 para 118 mil em 1850, o que garantiu ao Brasil o posto de maior produtor mundial 

do artigo. O café correspondia a 41,4% do valor total da pauta de exportações brasileiras652. A 

exploração do trabalhador escravo “contribuiu para que o Vale do Paraíba se impusesse 

política e economicamente sobre o restante do Império”653. Colaborou, também, para o 

aprofundamento das desigualdades regionais. A escravidão não foi, assim, apenas reiterada, 

mas reinventada com todo vigor. Nesse sentido, segundo Wilma Peres, ela “tal qual vivida no 

Brasil soberano não pode ser considerada parte da herança654, a não ser no sentido de um 

pecúlio que iria ser muitas vezes multiplicado, por obras dos construtores da ordem social e 

política do século XIX”655.  

 

 

5.3 Escravidão e regresso na Assembleia Legislativa da província de Minas Gerais 

 

 

Se coube aos regressistas da segunda metade dos anos de 1830, esses convertidos 

na base do Partido Conservador da década seguinte, a tarefa de consolidar uma política da 

escravidão - definida por Tâmis Parron como “uma rede de alianças políticas e sociais 

costuradas em favor da estabilidade institucional da escravidão, que, por sua vez, consistia no 

emprego dos órgãos máximos do Estado nacional brasileiro em benefício dos interesses das 

classes senhoriais e do tráfico de escravos”656 - não é menos verdade que a muitos liberais 

também interessava mantê-la. Em Minas Gerais, a província com maior número de cativos do 

Império, a desconcentração da propriedade escrava dava uma base de sustentação muito 

ampla à instituição.  

A primeira representação solicitando a revogação da lei de 7 de novembro de 

1831 foi enviada pela Assembleia mineira à Assembleia Geral em 1839657, durante a segunda 

legislatura, na qual legislavam uma maioria esmagadora de liberais. Na prática, a petição se 

                                                           
652 Para Marquese e Salles (2016) foram os recursos provenientes da produção do grão, que como dissemos se 

baseou na importação ilegal de africanos escravizados, que ofereceram ao Poder Central os meios materiais 

para suplantar as revoltas que eclodiram em diferentes partes do Império, entre 1835-1845. 
653 MARQUESE e SALLES (2016, p. 158). 
654 A alusão é ao texto de MATTOS (2005). 
655 COSTA, Wilma Peres. Entre tempos e mundos: Chateaubriand e a outra América. Almanack braziliense. 

São Paulo, v. 11, n. 11, p. 5-25, 2010. p.43.  
656 PARRON (2009, p.10). 
657 Pelo menos a primeira de que temos notícia, pois, sabe-se que, desde 1836, depois que Bernardo Pereira de 

Vasconcelos apresentou um projeto na Câmara dos Deputados para que se revogasse a lei de 7 de novembro de 

1831, a Assembleia Geral do Império recebia representações em apoio ao seu projeto, contrárias, portanto, à 

referida lei.  
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tratava de uma carta de apoio ao contrabando e incentivou seu pleno funcionamento. 

Assinaram-na o magistrado Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, o advogado Bernardino José 

de Queiroga e o negociante Pedro Dias de Carvalho, todos eles ligados ao futuro Partido 

Liberal. Como afirmamos no capítulo anterior, a defesa do interesse da classe proprietária 

estava acima da “causa dos partidos”. Apesar disso, como bem apontou Tâmis Parron, ao 

contrário de Feijó e seus aliados, que se dividiram a respeito do tráfico, os líderes do regresso 

sustentaram em bloco a reabertura do contrabando, na imprensa, no Parlamento e nas 

Assembleias Provinciais. O que os distinguiu, portanto, foi que, diferentemente dos liberais, 

os regressistas realizaram uma “política do contrabando negreiro”, que, nas palavras de 

Parron,  

 

se traduziu em uma sólida rede de alianças sociais que os líderes do regresso 

teceram por meio de falas parlamentares, projetos de lei, decisões do 

executivo, periódicos, publicações de livros e petições municipais ou 

provinciais para garantir a reabertura do tráfico de escravos sob a forma de 

contrabando (...)658 

 

Se faltou coesão entre os liberais no que diz respeito ao tráfico, não se pode 

desconhecer que partiu deles a representação dirigida ao Poder Central. Dizendo-se “órgão 

fiel das justas reclamações dos seus comprovincianos”, a Assembleia mineira registrou a 

necessidade que a província ainda tinha da força de trabalho dos africanos, “cujos braços são 

ainda indispensáveis à conservação e ao progresso da sua agricultura e mineração”659. A esse 

“inconveniente” somava-se outro 

 

(...) a crítica situação em que se acham colocados aqueles que (sic) em 

conservar e aumentar a sua fortuna compraram africanos importados depois 

da promulgação da dita lei, supondo-os em boa-fé escravos desses a quem a 

imoralidade levou a um tráfico ilícito, a despeito da proibição legal, vendo-a 

hoje vacilante e ameaçada de completa ruína, se acaso não levardes em 

consideração os sérios resultados que deverão seguir-se, se continuarem a 

subsistir as disposições da mesma Lei tais quais agora existem660.  

 

Em nome daqueles que haviam comprado escravos de outros (esses sim 

implicados no ato ilegal e imoral), cujas fortunas estavam ameaçadas, os deputados 

solicitavam mudanças na lei. Minas Gerais era uma das províncias do Império que mais 

importou escravos e, por esse motivo, foi diretamente atingida pela legislação imperial. Todo 

                                                           
658 PARRON (2009, p.11). 
659 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 2. Correspondências expedidas. Cx.1. Pc.4, p.2. 
660 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 2. Correspondências expedidas. Cx.1. Pc.4, p.2. 
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africano que entrasse no Brasil, depois de novembro de 1831, era considerado, pela lei, livre. 

O que não impediu que fossem escravizados661. Minas foi o destino de muitos deles, o que 

colocou a província na rota da ilegalidade do tráfico. Os mineiros de “boa fé”, representados 

na Assembleia, não desejando participar do “infame comércio” reivindicaram a revogação da 

lei. Mas enquanto ela não se dava, estava, pois, justificado o uso da força contrabandeada, 

afinal, sem ela, a economia mineira, diziam eles, estaria arruinada.  

O interesse pela revogação da lei antitráfico já havia aparecido na Câmara dos 

Deputados, em 1835, quando Bernardo Pereira de Vasconcelos662 propôs a sua extinção (da 

lei). Para Parron, a postura de Vasconcelos inaugurou a campanha em favor do contrabando 

no Parlamento brasileiro. O marco estabelecido por Parron coincide com o de Alcir Lenharo. 

O foco do autor de As tropas da moderação, contudo, recai sobre a ação de políticos liberais à 

frente do Governo brasileiro nos primeiros anos das Regências. Para Lenharo, as principais 

lideranças moderadas eram contrárias à continuidade do tráfico663. Em 1834, por exemplo, o 

Ministro da Justiça, Acayaba Montezuma, tomou medidas para expulsar traficantes do Brasil.  

O moderado Evaristo da Veiga, no Rio de Janeiro, fez campanha contra o tráfico 

nas páginas de seu Aurora Fluminense indicando que “a opinião pública” também era chave 

importante no combate ao tráfico de africanos. Veiga, na Imprensa, Feijó no Governo: os 

moderados concertavam ações para combater o tráfico de cativos. Mesmo em 1837, marco 

que Tâmis Parron estabeleceu como início da política de contrabando do regresso, foram 

apreendidos pelo governo brasileiro nove navios negreiros, em 45 dias, segundo Alain 

Youssef664. Não eram, portanto, uníssonas as vozes pró-tráfico. Se os liberais, hegemônicos 

até por volta de 1836, atuaram efetivamente no combate ao comércio transatlântico de 

escravos, muitos deles, a partir sobretudo de 1839 fariam campanha pela revogação da lei 

antitráfico atestando a popularidade da campanha de Vasconcelos, nos idos de 1835, 

reabrindo o comércio clandestino. A pressão cada vez mais forte da Inglaterra ameaçava a 

propriedade escrava tão difundida na província mineira.  

                                                           
661 É o que nos mostra o trabalho recente de Beatriz Mamigonian, que não aborda somente o efeito do 

contrabando e a conivência do Estado brasileiro diante dessa questão. A autora apresenta as experiências de 

ex-escravos, avançando até o movimento abolicionista na década de 1880 (MAMIGONIAN, Beatriz. 

Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017).  
662 Em 1835, quando, na Câmara dos Deputados, se discutia um projeto vindo do Senado para extinguir o 

comércio clandestino de homens, Vasconcelos propôs a revogação da lei de novembro de 1831. Para a atuação 

de Vasconcelos no que diz respeito à escravidão e o tráfico de escravos, ver: RODRIGUES (2016). 
663 LENHARO (1979, p. 134). Wlamir Silva (2009), por sua vez, afirmou que, em Minas Gerais, os moderados 

foram a favor da reabertura do tráfico desde 1831. Políticos liberais na Assembleia mineira defenderam a 

revogação da lei antitráfico. 
664 YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de 

Janeiro, 1822-1850). 2010. 299f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
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A despeito da ação antitráfico do governo brasileiro, a partir de 1834, se tornou 

cada vez mais acentuada, na Bacia do Vale do Paraíba, uma tendência à rearticulação do 

comércio negreiro na forma de contrabando. Uma ação bem-sucedida, no combate ao tráfico, 

precisava engajar as diversas instâncias do Estado (o Governo, as Assembleias, a 

administração, o aparato coercitivo, o judicial) e diferentes grupos sociais (políticos, membros 

da burocracia, proprietários de escravos, comerciantes etc.). Estar no governo (poder 

executivo), como era o caso de Feijó, não bastava para concertar uma ação capaz de abafar a 

pressão escravista pela reabertura o tráfico de africanos. Além das questões internas, o Estado 

brasileiro ainda precisava lidar com processos globais que ele não podia controlar, como foi o 

caso da reorganização mundial do comércio após o Congresso de Viena.  

De acordo com Parron, Youssef e Estefanes, a reorganização do mercado mundial 

causou uma guerra fiscal entre EUA e Grã-Bretanha que repercutiu indiretamente nos 

interesses escravistas do Vale do Paraíba: era preciso aproveitar as oportunidades econômicas 

que se abriam no mercado livre do Atlântico Norte com a redefinição das tarifas alfandegárias 

nos Estados Unidos e com o experimento abolicionista nas Antilhas. Assim, os processos 

globais auxiliam na compreensão da guinada pró-tráfico que se fez sentir no Brasil e que 

encontrou acolhida no aparato de governo (o executivo e o legislativo) e na imprensa, além da 

colaboração das autoridades públicas. Muitos dos liberais moderados dos começos dos anos 

1830 alinharam-se ao regresso a partir de 1837. De fato, algumas demandas pareciam estar 

acima da “causa dos partidos” como muitas vezes repetiram os deputados mineiros. O tráfico 

de cativos parece ter sido uma delas665.  

                                                           
665 Segundo Jeffrey Needell, a acusação de que apenas o partido do regresso apoiou o tráfico precisa ser 

matizada, uma vez que as estatísticas mostraram que ele começou com Feijó e floresceu por todo o 

Quinquênio Liberal (1844-1848). Para Needell, havia concordância com o óbvio, “sem escravidão, nada de 

economia” (NEEDELL, Jeffrey D. The Party of order: the conservatives, the state, and slavery in Brazilian 

Monarchy. Stanford: Starnford University Press, 2006, p.120). Para Parron, Youssef e Estefanes (2014), 

contudo, essa afirmação só é sustentável se for suposto que o controle do governo coincide com o controle do 

Estado. Para eles, os regressistas ocuparam o Estado, estabelecendo alianças com o grupo de proprietários da 

Bacia do Vale do Paraíba.  Essa união trouxe benefícios para ambos. Aos primeiros, assegurou a oferta de mão 

de obra através do contrabando, conteve a pressão inglesa até 1850 e garantiu a estabilidade da escravidão até 

a promulgação da lei do Ventre Livre (1871), aos políticos rendeu apoio para que eles pudessem conduzir o 

Estado a partir de uma concepção particular, a de um Estado centralizado e sem concorrência eleitoral. 

Segundo os autores, depois de 1841 a oposição não conseguiu mais vencer o governo nas eleições nacionais 

nem construir fortes minorias no Parlamento. Nesse quadro o Poder Moderador acabou adquirindo um sentido 

novo: passou a ser usado para dissolver rotineira e partidariamente a Câmara dos deputados e não apenas, 

como previa a Constituição, “para a salvação do Estado” (PARRON; YOUSSEF; ESTEFANES, 2014, p.148). 

Se, de fato, coube aos regressistas a criação de uma política da escravidão, nos termos descritos por Parron, 

Youssef e Estefanes (2014), muitos liberais também defenderam a continuidade do tráfico de escravos, como 

mostram as representações analisadas neste capítulo. Portanto, é preciso considerar a observação de Needell 

(2006).  
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O discurso pró-escravista de Bernardo Pereira de Vasconcelos, proferido em 

1835, não ganhou, contudo, publicidade nos jornais, talvez porque naquele momento os 

discursos antitráfico ainda fossem majoritários. Mas não seriam por muito mais tempo. Os 

mineiros Vasconcelos e Honório Hermeto Carneiro Leão juntamente com seus aliados 

fluminenses Joaquim José Rodrigues Torres e Paulino José Soares de Souza, deram forma à 

política do tráfico negreiro, que consistia em reabrir o comércio de escravos na forma de 

contrabando666. Em 1837, Vasconcelos assumiu a pasta de Ministro da Justiça e do Império e 

tinha o apoio da Câmara Temporária. Apesar do quadro favorável a uma mudança na 

legislação, ele não a fez. Para Parron, esse foi, claramente, um indício de sua aposta no 

contrabando, uma vez que a anulação da lei despertaria uma viva oposição da Inglaterra, além 

de sujeitar o Ministério à Lei de Responsabilidade, ao colocar em risco a honra, a soberania e 

a independência do país. O Ministério de 19 de Setembro não revogou a lei, mas afrouxou a 

repressão exercida pela Marinha Imperial até aquele momento e usou a imprensa para 

divulgar as novas medidas667, passos fundamentais para a realização da política do tráfico 

internacional de cativos. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, um estadista experiente, teria usado, assim, a 

defesa da revogação da lei como propaganda política, ganhando a simpatia dos grandes 

proprietários de escravos envolvidos no comércio de exportação do café e também na 

produção para o mercado interno. Unia política e economia fortalecendo o “sistema do 

regresso”. O acordo com a Inglaterra continuava em vigor, mas, na prática, os africanos 

continuavam a entrar nos portos brasileiros como escravos. Se a lei não havia sido feita “para 

inglês ver”, uma vez que pesquisas recentes têm demonstrado que nos anos imediatamente 

subsequentes a ela houve queda nos números de cativos traficados e os moderados dos 

primeiros anos da regência se empenharam para realizar uma política de combate ao tráfico, 

não há dúvida de que a muitos interessava que ela assim fosse vista.  

Em 1840, a Assembleia de Minas Gerais representou novamente ao Poder 

Central. Se o conteúdo da representação não apresentou novidades em relação à solicitação 

feita no ano anterior, a legislatura era completamente distinta. Ocupavam as cadeiras do 

legislativo provincial uma maioria de políticos engajados na causa do regresso. Reforçando a 

necessidade dos braços africanos para a agricultura e para a mineração, a representação 

insistia que a lei não poderia ser executada na província “porque encontrando decidida 

                                                           
666 PARRON, YOUSSEF e ESTEFANES (2014, p. 147). 
667 Alain El Youssef afirmou: “a batalha pelo tráfico negreiro, ao menos no período da Regência, foi vencida 

pelo Regresso com o auxílio da imprensa, e não apenas no âmbito do Estado” (YOUSSEF, 2010, p.203). 
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resistência nos costumes e nos interesses de todas as classes da população a força da 

autoridade é pouca para fazê-la respeitar”668. O Brasil havia se tornando o maior produtor de 

café do mundo, com uma safra anual superior a 70 mil toneladas métricas669. A Assembleia 

mineira tinha motivos para representar à Corte. A crescente necessidade do trabalho dos 

africanos, continuava o documento, “convida mais os cidadãos a um tráfico que é criminoso, 

porque uma Lei o proíbe, e cada vez a experiência lhe faz melhor conhecer a impossibilidade 

de demorar-se a torrente do mal e o perigo de ser executada a Lei que o causa, se fosse 

possível sua execução”670.  

O texto da representação é bastante curioso, pois, ao mesmo tempo que tem 

legitimidade porque parte da iniciativa de uma instituição representativa, também a 

deslegitima, em certa medida, ao evocar o costume em detrimento da lei. A população estava 

acostumada com o trato de africanos e, por esse motivo, a lei era inexequível. Assim, o 

melhor era sua revogação, assegurando a manutenção dos costumes e o respeito às leis. 

Enquanto ela subsistisse, subsistiria também “o infame comércio” (infame por ser ilegal). A 

prática de contrabando que adveio daí não encontrou resistência para expansão, ao contrário, 

foi mesmo incentivada, afinal a prática legislativa esbarrava nos direitos julgados adquiridos, 

amparados no costume, na experiência de escravizar africanos. O conflito entre prática 

legislativa e “opinião pública” ficou evidente em outros momentos do exercício político dos 

mineiros. É o que nos mostra a discussão que sucedeu à proposta do projeto 63, que pretendia 

criar uma Escola Normal no Jardim Botânico de Ouro Preto. 

 

 

5.4 Braços escravos ou braços livres: a difícil transição 

 

 

O Jardim Botânico de Ouro Preto foi planejado pelo naturalista mineiro Joaquim 

Velloso de Miranda em fins do século XVIII. Contudo, apenas em 1825 uma Portaria do 

Governo efetivou sua criação. O Jardim foi tema dos relatórios dos Presidentes de província 

desde a instalação da Assembleia Provincial. Neles estava posto a necessidade de promover o 

melhoramento do estabelecimento que poderia fazer prosperar um dos ramos mais 

                                                           
668 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Projetos, resoluções e decretos (3ª legislatura). Projeto 35, p.140. 
669 MARQUESE, Rafael; TOMICH, Dale. O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do 

café no século XIX. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. O Império do Brasil (1808-1889), volume II: 

1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 339-374. 
670 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL. Projetos, resoluções e decretos (3ª legislatura). Projeto 35, p.140. 
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importantes da economia mineira, a agricultura. Em 1838, em relatório apresentado à 

Assembleia Provincial, o Presidente José Cesário de Miranda Ribeiro reforçou a necessidade 

de se criar uma Escola Normal de agricultura no Jardim Botânico da capital da província. 

Esse deveria ser, para José Cesário, “um dos principais benefícios feitos aos fazendeiros de 

Minas por seus dignos representantes”671. Enquanto não se procedesse à criação da referida 

escola, era mister que fossem destinadas maiores quantias do orçamento da província para os 

melhoramentos do Jardim.  

Em 1840, a Assembleia Provincial finalmente aprovou a criação da primeira 

Escola de Agricultura. No entanto, como veremos a seguir, o sexto artigo do projeto causou 

polêmica entre os deputados. A discussão é reveladora de como a Assembleia pretendia lidar 

com o tema da escravidão e do tráfico negreiro. Segundo Francisco Iglésias, a Escola tinha o 

objetivo de desenvolver o melhor método de plantação, cultura e fabrico do chá672. Mas não 

apenas. Há registros, segundo Mirian Lott673, de que o Jardim Botânico também criou abelhas 

europeias para a produção de mel e cera, produtos que alcançaram altos preços no mercado. A 

autora ainda destacou a criação do bicho da seda, que levou a uma larga plantação de 

amoreiras no local. A imagem decadente que muitos viajantes traçaram, na década de 1870, 

do Jardim Botânico da imperial cidade de Ouro estava longe de representar o seu potencial 

três décadas antes.  

O 6º artigo do mencionado projeto 63 (que pretendia criar a Escola de 

Agricultura) determinou que o governo mineiro, “logo que o estado dos cofres provinciais o 

permita, irá comprando para o estabelecimento alguns escravos, segundo as exigências do 

serviço, mas nunca excederão o número de vinte”674. Esse artigo gerou grande discussão na 

Assembleia e o taquígrafo registrou o posicionamento de alguns deputados acerca da matéria. 

O médico José Agostinho Vieira de Matos foi o primeiro a impugnar o artigo porque ele se 

opunha “ao pensamento dos homens mais ilustrados, que se pronunciam contra o emprego de 

braços escravos como menos produtivo do que o dos braços livres”675. Além disso, 

continuava o deputado, “tendo acabado o comércio livre da escravatura parece que o 

legislador não deve, por uma disposição legislativa, dar incentivo ao contrabando e, bem ao 

                                                           
671 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. SGP. PP. Fala 03. Dirigida à Assembleia provincial pelo Presidente José 

Cesário de Miranda Ribeiro. Ouro Preto. 01  fev. 1838, p.23. 
672 IGLÉSIAS (1958, p.139). 
673 LOTT, Mirian Moura. Sob o badalar dos sinos, o ar da modernidade: Ouro Preto. População, Família e 

Sociedade, 1838-1897. 2009. 466f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, 2009. p. 182. 
674 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 37ª sessão em 16 de março de 1840, p.304. 
675 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 37ª sessão em 16 de março de 1840, p.304. 
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contrário, deve ser ele o primeiro a dar o exemplo de respeitador da lei”, promovendo o 

emprego de braços livres nos estabelecimentos públicos. Certo disso, Vieira de Matos propôs 

uma emenda, “em lugar de 'irá comprando' diga 'irá engajando trabalhadores livres e idôneos, 

o mais como está no artigo’"676. 

Para Vieira de Matos, a proposta da Assembleia Provincial, em pleno contexto de 

abolição do tráfico internacional de escravos, era um contrassenso que, além de favorecer o 

contrabando, ainda incentivava o descumprimento da lei. Mas o posicionamento do deputado 

não era unânime. Em defesa do artigo argumentou o deputado e magistrado Luiz Antônio 

Barbosa – antes advertiu que “a transferência dos escravos de uns para outros possuidores não 

está proibida, o que é proibido é que pessoas que não são escravas sofram cativeiro”677 - que 

não se tratava da compra de africanos, eles sim proibidos por lei. Refutando as alegações de 

imoralidade perpetradas por Vieira, Barbosa asseverou “enquanto não se considerar ser 

imoralidade a existência de escravos no Brasil, também não se pode ser julgado imoralidade o 

autorizar-se a sua compra para um estabelecimento público”678.  

Para Barbosa “as circunstancias do país” ainda não permitiam que se preterisse o 

trabalho escravo. Um Estado que se fez Império às custas da escravidão não poderia ter 

melhor representante. Barbosa, convenientemente, atribuía a um futuro longínquo a mudança 

para o trabalho livre. Para ele e para muitos outros, adeptos do regresso e propagadores da 

ideia de que as mudanças precisavam ser lentas e alicerçadas na prudência, não era o 

momento de questionar a instituição da escravidão. Estabilidade, ordem e progresso eram as 

máximas cultivadas por ele. Bernardo Pereira de Vasconcelos, o representante maior do 

regresso, sintetizou bem essa noção:  

 

[h]á em todos os países e nações uma classe, que se pode chamar – classe 

conservadora – a qual é formada daqueles que tem todo o interesse na 

estabilidade e na ordem com o progresso, e no progresso com ordem e 

estabilidade: esta classe é composta dos capitalistas, dos negociantes, dos 

homens industriosos, dos que se dão com afinco as Artes e Ciências: 

daqueles que nas mudanças repentinas têm tudo a perder nada a ganhar (...) 

Esta classe é justamente aquela a quem deverá ser confiada a direção do 

Estado (...)679  

 

                                                           
676 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 37ª sessão em 16 de março de 1840, p.304. 
677 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 38ª sessão em 17 de março de 1840, p.305. 
678 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 38ª sessão em 17 de março de 1840, p.305. 
679 Fala atribuída à Bernardo Pereira de Vasconcelos, veiculada pelo periódico Sete d’Abril (RODRIGUES, 

2016, p.173). 
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A direção do Estado deveria ser confiada, portanto, àqueles que, antes de mais 

nada, estivessem comprometidos com a manutenção do status quo ou, em outras palavras, 

comprometidos com a continuidade do uso da mão de obra cativa. Para Barbosa, não havia 

dúvida de que as “circunstâncias do país” ainda exigiam a manutenção do trabalho escravo, o 

que podia ser “comprovado pelo fato de se pedir a revogação da lei que proibiu o tráfico da 

escravatura”. Propunha, portanto, um aditamento ao artigo: “isto [a compra de escravos], 

porém, só terá lugar quando o serviço não possa ser convenientemente feito por homens 

livres”680.  

A proposta de Barbosa parecia resolver a polêmica: escravos só seriam usados 

quando homens livres não pudessem realizar o trabalho. Se resolvia a polêmica, a fala do 

deputado era claramente pró-escravista. Primeiro porque ele já havia dito que o trabalho 

escravo ainda era necessário no país e, segundo, porque era socialmente aceito que o braço 

escravo era indispensável na agricultura, entre outros. Reforçava-se a escravidão por meio de 

atos legislativos e, ao fazê-lo, legitimava-se o contrabando, afinal era de todos sabido que “as 

circunstâncias do país” o exigiam. E tudo isso com o apoio dos poderes intermediários do 

Estado brasileiro.  

Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos foi mais enfático no debate. Para ele, o 

artigo devia passar tal qual havia sido proposto. Admitia com franqueza  

 

(...) que sem escravos o Brasil não pode prosperar; e que a agricultura se tem 

muito arruinado por falta de escravos. As representações dirigidas à 

Assembleia Geral por todas as províncias do Brasil é disso uma prova 

incontestável, uma demonstração conveniente de que o emprego de braços 

livres não é proveitoso no emprego da agricultura (...)681. 

 

 Os proprietários de escravos, fossem eles ligados à produção para o mercado 

externo, ou aqueles que atuavam no mercado interno abastecedor e de subsistência, todos eles 

ligados à agricultura, podiam dizer-se representados na Assembleia Provincial de Minas 

Gerais. Mesmo aqueles deputados, a exemplo de Antunes Correia e Jerônimo Penido, que 

apontaram suas preferências pelo emprego de homens livres em estabelecimentos públicos, 

para o qual sugeriram, inclusive, o emprego de chins, ainda não era possível dispensar a mão 

de obra escrava.   

A sugestão dos deputados mineiros pelo uso de mão de obra chinesa não era uma 

novidade. Desde os tempos do Império luso-brasileiro, o governo português, a partir de 

                                                           
680 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 38ª sessão em 17 de março de 1840, p.305. 
681 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL001. Anais. 38ª sessão em 17 de março de 1840, p.305. 
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iniciativas de D. Rodrigo de Souza Coutinho, se empenhou em estabelecer relações entre 

Brasil e China. A imigração chinesa foi incentivada pela introdução de duas manufaturas, a da 

seda e da porcelana e do cultivo do chá. A primeira colônia chinesa, originária de Macau, 

instalou-se no Rio de Janeiro em 1814. Nesse mesmo ano, há notícias das primeiras mudas e 

sementes da erva plantadas no Jardim Botânico da Corte. D. Rodrigo “pensava longe”. Sua 

expectativa era a de que o chá do Brasil assumisse um lugar de peso no mercado mundial. D. 

Pedro I continuou esse legado, reforçando e ampliando as relações com a China.  

Segundo Lúcia Bastos e Lúcia Guimarães - autoras do verbete “Chins” do 

dicionário de Vainfas -, o maior fluxo de chineses para o Brasil se deu entre os anos de 1825 e 

1826682. A pesquisa de Victor Peres, por sua vez, apontou que entre 1823 e 1842 foram 47 

chineses registrados no “Livro dos estrangeiros”683. A partir da década de 1850, a imigração 

de chineses e de outros estrangeiros aumentou substancialmente, muito em decorrência da 

extinção do tráfico negreiro. Com a diminuição da mão de obra escrava, tais estrangeiros 

foram cogitados como alternativa para suprir a necessidade de força de trabalho nas lavouras 

e foram incorporados nas fazendas como trabalhadores livres (juridicamente livres, mas 

“cativos da terra”, para usarmos os termos de José de Souza Martins). 

Em 6 de março de 1844, Lord Aberdeen propôs à Câmara dos Deputados que a 

Inglaterra se comprometeria a viabilizar a introdução de 60.000 trabalhadores chineses para os 

setores produtivos do Brasil, “mormente para onde prospera a cultura do Chá”684. Apesar de 

alguns deputados considerarem que a colonização chinesa poderia trazer vantagens ao 

Império do Brasil, a proposta foi recusada. Posteriormente, entre 1854 e 1855, o governo 

brasileiro, em conjunto com iniciativas particulares, executou planos para a introdução de 

chineses em território nacional, não os cogitando apenas para as lavouras de chá, mas também 

para as de açúcar e café, alijadas do braço escravo africano.  

O chins, contudo, não foram destinados apenas às áreas agrícolas. A colonização 

do Mucuri, empreendimento do ex-deputado provincial Teófilo B. Otoni, como outras, é 

apenas um exemplo das atividades que eles poderiam desempenhar. Cerca de 90 chins 

estavam a serviço da Companhia de Navegação e Comércio do Mucuri desde 1856685, 

                                                           
682 CHINS. In: VAINFAS, Ronaldo;NEVES, Lúcia Bastos P. (Orgs). Dicionário do Brasil Joanino, 1808-1821. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 80-83.  
683 PERES, Victor Hugo Luna. “Os Chins” nas sociedades tropicais de plantação: estudos das propostas de 

importação de trabalhadores chineses sob o contrato e suas experiências de trabalho e vida no Brasil (1814-

1878). 2013. 170f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pernambuco, Recife, 2013. 
684 Parecer sobre a colonização chinesa (PERES, 2013, p.85). 
685 A Companhia foi concedida, em 1847, pelo Governo Imperial aos irmãos Teófilo e Honório B. Otoni para 

que eles explorassem, com exclusividade, a navegação do Rio Mucuri, explorando o Vale de mesmo nome, na 
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empregados na abertura da estrada Philadelphia, que visava ligar a região centro-oeste da 

província de Minas Gerais ao mar. Muitos fatores dificultaram o empreendimento, a seca e as 

constantes febres que assolaram a população são apenas alguns deles. Os chineses que 

sobreviveram migraram para outras regiões do Império. No final do século XIX um grande 

número deles desembarcariam no Brasil.  

Desde o trato com o chá até a fundação de colônias no Brasil, os chineses foram 

vistos como alternativa possível. Em relação ao cultivo da planta eram considerados 

“mestres”, os mais indicados, como mostra a discussão da emenda do projeto sobre a 

construção do Jardim Botânico de Ouro Preto. Numa perspectiva mais ampla, de política de 

colonização empreendida pelo Brasil, eles foram considerados uma solução, juntamente com 

colonos franceses, portugueses, alemães e outros, à mão de obra escrava. O incentivo à 

imigração chinesa não apenas agradava a Inglaterra (experiente no trato com os chineses no 

oriente) como foi mesmo incentivada por ela. Se os chins amenizaram, a partir de 1850, o 

impacto do fim do tráfico negreiro, a exploração que os submeteu a situações análogas à 

escravidão, deixou claro que a passagem do trabalho cativo ao livre, sem aspas, seria longo e 

tortuoso. 

A experiência com o cultivo do chá não logrou êxito no sentido de que sua 

produção não alcançou grandes cifras, como atingiu o café. Contudo, os projetos discutidos na 

Assembleia mineira indicam que, por muito tempo, se acreditou no potencial lucrativo da 

planta. Sua produção, apesar de não chegar ao ponto de impactar a economia brasileira, de 

forma geral, e a mineira, mais particularmente, não foi, contudo, irrelevante. Apesar de 

reconhecer que o Brasil ainda era um país que precisava de trabalhadores africanos, sugerir a 

compra de chins aponta que os deputados mineiros reconheciam, também, que era preciso 

investir na imigração como alternativa ao trabalho escravo. Ainda assim, a grande maioria 

defendia o uso de trabalhadores escravizados.  

A fala de Francisco de Vasconcelos foi uma síntese do que representava a 

instituição da escravidão para o Brasil. E, para reforçar sua certeza, o irmão de Bernardo 

Pereira citou, como forma de apoio, as representações que as províncias haviam enviado ao 

Poder Central, a exemplo das duas petições mineiras de 1839 e 1840. Se o fim do tráfico de 

                                                                                                                                                                                     
província de Minas Gerais. Abriram estradas, fundaram vilas, portos e incentivaram a colonização estrangeira. 

Para o estudo do significado político e econômico da trajetória da Companhia, ver: SILVA, Weder Ferreira da. 

Colonização, política e negócios: Teófilo Benedicto Ottoni e a trajetória da Companhia do Mucuri (1847-

1863). 2009. 200f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2009. A 

Companhia não utilizou apenas mão de obra imigrante, ela também comprou escravos. O autor da dissertação 

registra a compra de 27 cativos.  
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negros não significava o fim da escravidão, para os deputados parecia não haver dúvida de 

que era um começo, um começo do fim. Os dois filhos de Diogo Pereira Ribeiro de 

Vasconcelos, atuando nas instituições oficiais do Estado (Francisco na Assembleia de Minas e 

Bernardo na Câmara dos Deputados e no Senado), defenderam a escravidão e colocaram-na 

como elemento constitutivo do Império brasileiro, pois sem “escravos o Brasil não pode 

prosperar”. 

De fato, o deputado Barbosa tinha razão em um ponto. O artigo do projeto não 

fazia referência à compra de africanos - e nem poderia fazê-lo, sob o risco de serem acusados 

de ilegalidade. Mas o comércio ilegal era uma prática disseminada, conhecida e incentivada. 

Se assim não fosse, a proposta sobre a compra de escravos, para serem empregados no Jardim 

Botânico da cidade de Ouro Preto, não teria tido a repercussão que teve, afinal se mencionou 

no artigo a compra de escravos. Os cativos poderiam ser adquiridos via mercado interno, por 

exemplo, o que faria do ato legal. Viera de Matos foi, contudo, certeiro. Comprar escravos 

num período em que a mão de obra cativa circulava clandestinamente era um “incremento ao 

contrabando”. Além disso, o preço do escravo crioulo foi sempre mais elevado. 

Pesquisas recentes, a exemplo da obra de Beatriz Mamigonian686, vêm apontando, 

entre outras questões, a reescravização de africanos livres e sua dispersão pelo território 

brasileiro687. A autora elucidou a prática de contrabando que se seguiu à lei de 1831 e teve seu 

ápice até 1840, coincidindo com a emergência do café como produto de destaque no mercado 

mundial. O historiador Marcus Carvalho688, por sua vez, apontou o tráfico ilegal para 

Pernambuco, uma província distinta daquelas produtoras de café para o mercado 

internacional, Minas, Rio e São Paulo, mas que, como essas, também tinha grande parte de 

seu açúcar destinada ao mercado externo689. Mas não apenas para o mercado externo, pois 

                                                           
686 MAMIGONIAN (2017). 
687 Muitos africanos livres, por exemplo, trabalharam na abertura de estradas, como nos mostram vários 

relatórios de Presidentes da província de Minas Gerais. Uma mão de obra barata colocada à disposição de 

arrematadores privados e do Estado. Apesar do nome “livres”, eles fazem parte, juntamente com homens 

pobres, indígenas, forros, aqueles destinados às galés nas cadeias, e outros, da massa de trabalhadores 

empregados compulsoriamente. A transição do trabalho escravo para o livre encontrou no caminho o trabalho 

forçado. Para o trabalho compulsório, não escravo, em Minas Gerais, ver: GONÇALVES, Andréa Lisly; 

MEYER, Marileide Lázara Cassoli. Nas fímbrias da liberdade: agregados, índios, africanos livres e forros na 

província de Minas Gerais (século XIX). Vária História, Belo Horizonte, v.27, n.46, p.645-663, 2011. 
688 CARVALHO, Marcus. J.M. de. A rápida viagem dos “berçários infernais” e os desembarques nos engenhos 

do litoral de Pernambuco depois de 1831. In: XAVIER, Regina Celia Lima; OSÓRIO, Helen (Orgs.). Do 

tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e livre e a luta por direitos sociais no Brasil. São Leopoldo: 

Editora Oikos, 2018. p.126-164. 
689 Sabe-se, contudo, que, nesse momento, Pernambuco enfrentava uma queda na produção do açúcar e do 

algodão, o que não impediu a província de entrar na rota do tráfico de escravos. Ela era a terceira mais 

importante do país nesse ramo. Não há dúvida de que o tráfico era altamente lucrativo. No caso de 

Pernambuco, resta, porém, considerar o porquê investiu-se na importação de crianças cativas em um contexto 
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sabe-se que os escravos não eram destinados somente aos engenhos. Em Pernambuco, 

desembarcaram muitos africanos, muitos deles crianças690, que deveriam ter sido libertados 

assim que pisassem o solo brasileiro, mas que não foram. Ao contrário, foram reescravizados 

e, muitos deles, enviados a donos de engenho do litoral da província.  

Marcus Carvalho, assim como Mamigonian, narrou a trajetória de muitos desses 

africanos que, a partir das ações de liberdade, revelaram um outro lado do tráfico, o lado 

deles, de sujeitos tentando reconstruir suas vidas em terra estranha. Não eram apenas 

números. Eram pessoas sendo escravizadas. Pesquisas como a dos dois professores citados 

deram rostos à massa daqueles tantos escondidos sob o nome de “comércio de gente”. Muitos 

africanos que desembarcaram no Rio de Janeiro seguiram para Minas Gerais, portanto, 

circularam, a despeito da lei. Assim, propor a compra do trabalhador cativo, mesmo que não 

se mencionasse sua procedência, contribuía, de fato, para alimentar o tráfico ilegal de 

escravos. E os deputados sabiam disso: o argumento recorrente presente nas representações 

enviadas à Assembleia Geral era o da necessidade de revogação da lei, porque era impossível 

coibir o tráfico, tão arraigado na sociedade.  

Além das representações enviadas à Corte e da emenda ao projeto de construção 

do Jardim Botânico, outros indícios apontam para conivência dos deputados mineiros com o 

tráfico ilegal de escravos. Foi o que deixou entrever a discussão do orçamento provincial, em 

1843. Considerando o imposto de 5% sobre a compra e a venda de escravos “qualquer que 

fosse sua naturalidade” muito “gravoso à agricultura” e que “pouco produzia pela imoralidade 

dos seus compradores”, a Assembleia Provincial aprovou, sem discussão (ao menos não a 

registrou o taquígrafo), sua abolição. Juntamente com ele, extinguiu-se também o de 800 réis 

sobre as reses691. Essas últimas – além de toucinhos, porcos, galinhas, pano, tabaco, milho, 

entre outros – como apontado por Alcir Lenharo estavam na pauta daqueles produtos que 

abasteciam a província fluminense e, mais precisamente, a cidade do Rio de Janeiro. A 

                                                                                                                                                                                     
mundial de alta competitividade do açúcar. As hipóteses para isso são apresentadas na nota seguinte 

CARVALHO (2018, passim). 
690 Segundo Marcus Carvalho (2018), pesquisas têm apontado que depois de 1831 aumentou a vinda de cativos 

africanos, entre 5 e 20 anos, para o Brasil. Além de serem mais indefesas e, portanto, menos capazes de se 

rebelar, as crianças custavam menos no litoral africano e comiam e bebiam menos também. Apesar de tudo 

isso, a principal hipótese para o tráfico de crianças é que ele era uma estratégia para aumentar a longevidade da 

escravidão no Brasil. Mesmo com esses dados, jovens entre 12 e 20 anos eram mais “rentáveis”, na linguagem 

fria e insensível do tráfico, e, por isso, preferíveis. Especificamente para o caso de Pernambuco, o autor 

acredita que o fato de a classe senhorial da província ser menos capitalizada (em comparação com as do Rio de 

Janeiro, da Bahia ou de Cuba) contribuiu para o processo de importação de crianças. Lembremos que, os 

pequenos, ainda não inicializadas em ritos de passagem nas suas comunidades de origem e, portanto, sem 

“marcas de nação”, podiam passar mais facilmente por crioulos. Eram muitos os recursos para burlar a lei. 
691 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. LM. Lei nº251. Lei do orçamento para o ano financeiro 1843/1844. 20 de 

julho de 1843, p.52. 
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abolição do imposto sobre as reses se, por um lado, poderia agradar aos envolvidos naquele 

setor da economia mineira, livrando-os do fisco, por outro, privava o cofre provincial de uma 

importante fonte de receita.  

No que diz respeito ao imposto da meia sisa, sua abolição sugeriu maquinações 

pró-escravistas, uma vez que, não taxando a compra e a venda dos escravos, “qualquer que 

fosse sua nacionalidade” (o que incluía os africanos), não haveria registros e, por 

consequência, “a mercadoria” poderia circular livremente. Sem regulamentação, estava aberto 

o caminho, amparado pela lei, para o comércio clandestino de homens feitos escravos. 

Estavam, ainda, removidos os embaraços impostos à agricultura, que, como todos diziam, 

necessitava das mãos cativas para prosperar. Enquanto nada se fazia em relação à lei 

antitráfico, os deputados mineiros, usando de seus poderes legislativos, garantiam a 

continuidade do “infame comércio”, garantia jurídica da propriedade ilegal. Estava, pois, 

traçada a cumplicidade entre traficantes, senhores de escravos e poderes públicos em torno do 

contrabando. 

Por razões que a documentação não nos dá a conhecer, uma vez que não foram 

registrados os debates, o imposto da meia sisa foi restabelecido em 1844. Acredita-se, 

contudo, que a retomada da taxação sobre a compra e venda de escravos tenha sido resultado 

da pressão, cada vez mais forte, da Inglaterra. A relação como este país marcou a construção 

do Estado Nacional Brasileiro que, como apontado por Marquese e Salles, a partir de uma 

forte ação diplomática veria questionado aquilo que fundamentava sua riqueza nacional: o 

tráfico de africanos escravizados e, de forma indireta, a própria escravidão692.  

Em 1844, quando se discutia a lei do orçamento do ano 1844-1845, o imposto da 

meia sisa retornou à lei. Sem registrar as discussões que teriam levado ao seu 

restabelecimento, o taquígrafo apenas mencionou uma declaração de votos contrária à 

medida: 

 

[d]eclaramos que votamos contra o imposto da meia sisa sobre compra e 

venda dos escravos, abolido no ano passado, e que esta assembleia neste ano 

reclama por ser nossa profunda convicção que a restauração dessa 

imposição, além de vexatória, pois que sua cobrança não pode ser feita sem 

uma horrível inquisição, é eminentemente prejudicial aos interesses da 

agricultura e indústria da província, que tão oneradas como estão com os 

                                                           
692 Segundo Marquese e Salles (2016, p.152), um primeiro e decisivo momento dessa ação diplomática se deu no 

momento em que a Grã-Bretanha impediu, em 1823, a incorporação de Angola como província do novo 

Império do Brasil, preservando-a como colônia de Portugal.  
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numerosos impostos já aprovados recebem um golpe mortal com a 

restauração da dita meia sisa693.  

 

Assinado por Francisco de Paula Santos, Jacinto José de Almeida, Marçal José 

dos Santos e José Inácio Nogueira Penido, o documento frisava que o retorno do imposto 

vinha a somar entre tantos outros já existentes, pesando o bolso dos contribuintes. Além disso, 

argumentavam os deputados, que a cobrança do dito imposto era feita a partir de uma 

“horrível inquisição”. Sem desconsiderar o peso dos tributos, a referência à “inquisição” nos 

parece ter uma dimensão maior. A declaração de votos não deve, assim, escamotear o 

comércio de escravos. Não era somente mais um imposto, era aquele que incidia sobre a 

venda e a compra de cativos. O perfil socioeconômico dos deputados que assinaram o 

documento nos permite fazer algumas inferências. Tem-se consciência de que associações 

imediatas são um risco. Por exemplo, constatar que todos eles eram proprietários de escravos 

é insuficiente, uma vez que estamos diante de uma sociedade escravista. O ponto fora da 

curva era não os ter. Se, de um lado, a posse de cativos não os diferencia, de outro, a 

participação no tráfico coloca sob suspeição qualquer medida que, ao invés de coibi-lo, o 

ampliasse.  

O deputado e comerciante Francisco de Paula Santos tinha razões pessoais para 

defender na tribuna seus negócios, ampliando-os. E os ampliava de duas maneiras. A primeira 

era simbólica: visibilidade e reconhecimento, inerentes a quem exerce um cargo público. A 

segunda, prática: através da atribuição que lhe fora conferida para legislar. Como deputado, 

portanto, ele tinha o poder, que lhe fora assegurado legitimamente pelo voto, para agir 

diretamente sobre o destino de questões fundamentais naquela sociedade, como era o caso do 

tráfico, através da prática legislativa.   

Leandro Braga estudou a trajetória de Francisco de Paula Santos e apontou que 

ele se casou, em 1834, com D. Rosalina Francisca de Oliveira, filha de Joaquim José 

Fernandes de Oliveira Catta Preta, um antigo minerador e membro de uma das famílias mais 

tradicionais de Ouro Preto. Em sua casa, Paula Santos recebia os agentes ingleses da nova 

mineração subterrânea e tinha vínculos econômicos com fazendeiros e políticos, aos quais 

concedia empréstimos. Seus irmãos Marçal José dos Santos, também deputado (que era seu 

procurador comercial em muitas transações) e Joaquim José dos Santos Júnior também se 

casaram com senhoras da mesma família Fernandes de Oliveira Catta Preta. Os negócios de 

                                                           
693 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. Declaração de votos. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, 

edição 45, 08 jun. 1844, p.4. 
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Paula Santos envolviam a mineração, o crédito e os escravos. Segundo Andrade, quando 

faleceu, em 1880, Paula Santos tinha 414 escravos alugados para a Saint Jonh El Rey Mining 

Company com um valor estimado em 341:136$000 (trezentos e quarenta e um contos e cento 

e trinta e seis mil réis). 

A análise da trajetória de Paula Santos, que morreu comendador, demonstrou que 

ele importava, da Corte para Ouro Preto, escravos e fazendas secas, exportava gêneros como 

salitre, café, além de atuar no comércio de ouro. Segundo Leandro Andrade, ele foi, ainda, um 

dos principais fornecedores de crédito em Ouro Preto. Apesar da diversidade de transações, 

Leandro Braga Andrade afirmou que elas tinham algo em comum: “a constância da utilização 

de escravos como garantia de pagamento ou simplesmente hipoteca”694, afinal, era a pessoa 

do cativo que gerava riqueza, ou, nas palavras de José de Souza Martins, ele era “a renda 

capitalizada”695. Na década de 1850, Paula Santos projetou-se para a Câmara dos Deputados 

onde atuou por seis mandatos. A atuação do negociante Paula Santos na Assembleia 

Provincial revela o uso privado que se podia fazer do poder legislativo, em outras palavras, 

revela a intrínseca relação entre coisa pública e interesses particulares. Práticas patrimoniais 

ajudaram a moldar o Estado imperial brasileiro. A reconstrução do contexto e das atividades 

desempenhadas pelo negociante nos oferecem elementos para supor que, de fato, sua ação em 

propor a abolição do imposto da meia era antes de tudo, para garantir a manutenção e 

expansão do seu lucrativo negócio, o tráfico de escravos.  

A ata do dia 11 de abril de 1844, na qual registrou-se a declaração de votos 

contrários ao restabelecimento da meia sisa, não anotou quantos deputados estavam presentes, 

apenas foi mencionado que “havia número suficiente para formar Casa”. Supondo-se que se 

reuniram 19 deputados (quórum necessário para haver sessão), a declaração foi assinada por 

quatro deles, um número baixo diante da importância da matéria. Parece que para a grande 

maioria não era viável a abolição do imposto. Respeitar os acordos internacionais e garantir a 

receita, mesmo que parte considerável dela “escapasse pelos dedos” por meio do contrabando, 

parecem ter sido uma solução mais apropriada. 

Anderson Venâncio696, analisando a fala do Presidente Marechal d’Andrea, sobre 

a meia sisa, em 1844, chegou a algumas conclusões, que acreditamos, sejam precipitadas. No 

relatório de tal ano, apresentando à Assembleia Provincial no início de seus trabalhos, 

                                                           
694 ANDRADE, Leandro Braga de. Um representante da “classe dos homens práticos”: negócios e política na 

trajetória do comendador Francisco de Paula Santos durante o Império. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

HISTÓRIA ECONÔMICA, 11, 2015, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2015. p.1-33.  
695 MARTINS (1979). 
696 VENÂNCIO (2005). 
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d’Andrea afirmou que o imposto da meia sisa era pago em todo império e acrescentou, “e 

pode mesmo tomar-se como um meio de moralidade (...), e, muito particularmente sobre 

escravos, é indispensável que cada um possa a todo tempo mostrar a legitimidade com que os 

possui e nenhum modo é mais seguro do que pelo pagamento do imposto”697. O Presidente 

articulava de forma clara o pagamento do imposto à garantia da propriedade. Outra questão 

também se colocava, como sugere a locução “e pode mesmo tomar-se como meio de 

moralidade”, isto é, poderia coibir o contrabando.  

Para Venâncio, a Assembleia, que nesse momento era composta por uma maioria 

de políticos ligados aos conservadores, teria atendido o pedido do Presidente, restabelecendo 

o imposto, para provar a harmonia entre os poderes legislativo e executivo. Essa decisão teria 

causado, para o referido autor, a resistência de deputados liberais, que elaboraram uma 

declaração de votos contrária à medida. Aqui duas questões são fundamentais. A primeira 

delas: não se tratava apenas de cumprir a fala do Presidente da província, a questão era muito 

mais ampla e podia chocar-se com a pressão que a Inglaterra vinha exercendo contra o tráfico 

ilegal de escravos698.  

A pressão inglesa ficaria ainda mais forte depois da declaração brasileira de uma 

política aduaneira autônoma, em 12 de agosto de 1844. A chamada tarifa Alves Branco 

elevou as taxas de importação numa clara medida protecionista. Atitudes como essa 

chocavam-se com a política de livre mercado britânico. Além disso, o Brasil ameaçou romper 

o tratado antitráfico, o que gerou, em contrapartida, em agosto de 1845, a aprovação, pelo 

parlamento de Londres, do Bill Aberdeen, que deu ao comércio clandestino o caráter de 

pirataria, à Royal Navvy autorização para abordar navios brasileiros e aos tribunais do 

Almirantado Britânico a permissão para julgá-los. A decisão teve o apoio de Portugal e da 

França como mostrou Tâmis Parron. Assim, não se deve perder de vista o que se passava com 

                                                           
697 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. SGP. Fala 10. Fala dirigida à Assembleia provincial de Minas Gerais pelo 

Marechal Francisco José de Souza Soares D’Andréa. 03 fev. 1844, p..58. 
698 Leslie Bethell define as relações entre Brasil e Inglaterra no século XIX como consequência do “Império 

informal britânico”. Não era formal porque o Brasil não foi uma colônia inglesa como havia sido, por 

exemplo, os EUA. Porém, para o autor, a pressão que a Inglaterra exerceu na realização dos tratados 

antitráfico e no uso de sua força naval em alto-mar para a supressão do tráfico ilegal situam o Brasil como 

parte do Império informal. Sem contar, continua Bethell, as relações econômicas mais imediatas. O Brasil era 

o terceiro maior mercado dos ingleses do mundo, depois dos Estados Unidos e da Alemanha. Além disso, a 

maioria dos empréstimos concedidos ao Governo brasileiro provinha da Inglaterra. Assim, o poder britânico 

exerceu influência “consistente e prolongada” sobre a política interna e externa do Brasil. Uma pressão tão 

forte que foi capaz de fazer o Brasil adotar políticas econômicas que ameaçavam sua soberania nacional, como 

foi o caso dos tratados para colocar fim ao tráfico de cativos. Ver: BETHELL, Leslie. O Brasil no século XIX: 

parte do “império informal britânico?”. In: CARVALHO, José Murilo; CAMPOS, Adriana Pereira (Orgs). 

Perspectivas da cidadania no Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 15-35. 
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o Império britânico, pois a condução de sua política econômica impactava rapidamente o 

mercado brasileiro. Cabia também às Assembleias Provinciais a administração daquela 

pressão, afinal este era um Império de províncias. 

Em segundo lugar, para Venâncio, a declaração foi um ato de resistência liberal 

numa Câmara esmagadoramente conservadora. Paula Santos, por exemplo, já havia dito, em 

outros momentos, que se ligava ao partido daqueles que assumiram a política em setembro de 

1837, os baluartes do regresso, o que o coloca na fileira dos conservadores e não dos liberais, 

onde também estavam os outros deputados que assinaram o documento. Como já dissemos no 

capítulo anterior, para muitos deputados, a propriedade escrava estava acima da “causa dos 

partidos”. A análise de discursos isolados pode trazer consequências à apreensão da prática 

política dos legisladores e a busca por sínteses pode escamotear elementos de união, bem 

como apagar alianças conjunturais e posicionamentos circunstanciais. É preciso, portanto, 

acompanhar a prática política, lendo integralmente os discursos e rastreando o momento em 

que a questão surgiu, perseguindo seu desdobramento. 

A abolição do imposto da meia sisa, para nós, foi uma tentativa de ludibriar a lei 

geral, assegurando a posse ilegal de escravos e favorecendo o contrabando. Essa questão 

específica dá a medida da dificuldade que os construtores do Império, aqueles para os quais a 

centralização era a único caminho possível para garantir a unidade, tiveram para conciliar 

interesses locais. Questões como essa reforçaram argumentos, como o de Visconde de 

Uruguai, para quem era preciso rever a autonomia tributária das Assembleias Provinciais. Por 

fim, não acreditamos, como concluiu Venâncio, que a citada declaração foi reação de uma 

“oposição vencida”. O que estava em jogo era o contrabando. Se pagam o imposto e garantem 

a posse, o registro dos cativos podia indicar também que eram escravos adquiridos 

ilegalmente, o que, por sua vez, colocava em risco a sua propriedade. Era um dilema. Em todo 

caso, o risco parecia menor não pagando o dito imposto.  

Em 1845, novamente durante a discussão do projeto de orçamento para o ano 

futuro, a questão retornou. O deputado Francisco de Paula Pereira e Souza propôs a supressão 

do artigo que estabelecia a taxa de 5% sobre o valor dos escravos, a meia sisa. No sentido 

oposto, se posicionou Teixeira699: além de sugerir sua continuidade, propôs uma emenda para 

que se multassem aqueles que se recusassem a pagar o imposto. Com esse objetivo, informou 

a Assembleia que, na Corte, havia se adotado um regulamento - Regulamento Geral de 11 de 

                                                           
699 Não conseguimos identificar quem é o deputado Teixeira. Há duas possibilidades: Antônio Francisco Teixeira 

Coelho e Manoel Teixeira de Souza (futuro Barão de Camargos). 
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abril de 1845 - que estabelecia duras penas aos sonegadores700, e aconselhava que a Casa 

fizesse o mesmo. De forma geral, podemos resumir todos os argumentos apresentados sobre o 

imposto da meia sisa em um único ponto: garantia da propriedade privada. Porém, para uns, 

aqueles que defenderam a imposição, ela estaria assegurada somente por meio de uma 

atividade regulada. Para os outros, a garantia estava na autogestão, em outras palavras, no 

livre mercado.  

Há elementos para se supor que as manobras feitas na lei do orçamento visavam 

garantir, sobretudo, a livre circulação de mão de obra escravizada ilegalmente. Contudo, 

elaborar uma legislação que abrisse brecha tão clara ao “infame comércio” era gerar prova 

contra si mesmo, o que não convinha. Enfim, nos dois casos (abolindo ou mantendo o 

imposto), o contrabando subsistia, afinal havia meios de driblar a “horrorosa inquisição”: 

falseando a origem e a idade dos cativos, por exemplo. Evidentemente, a existência da lei 

colocava embaraços àqueles que praticavam o tráfico, na medida em que transferia a questão 

do campo da moralidade para o da legalidade. E, nesse ponto, compreendemos o argumento 

dos deputados que relacionaram o imposto como recurso no combate à imoralidade. Apenas 

uma força externa ao sujeito (o Estado com seu aparato legal e policial, por exemplo) seria 

capaz de controlar os excessos e a natureza daquela sociedade, acostumada ao tráfico, afinal, 

os deputados insistiam que, sem a mão de obra africana, o Brasil não poderia prosperar. É 

conhecida de todos a frase emblemática de Bernardo Pereira de Vasconcelos, “[a] África 

civiliza o Brasil”. Proferida ironicamente ou não, ela resume a defesa que o senador fazia do 

tráfico e também da escravidão. 

As duas emendas (de Teixeira e de Pereira e Souza) foram rejeitadas – manter o 

imposto era aceitável, punir os sonegadores já era demais. Em 1845, quinta legislatura 

provincial, a Assembleia mineira era majoritariamente conservadora. E foram os 

conservadores que mantiveram o imposto, assim como seriam eles que assinariam 

definitivamente, em 1850, a interrupção do tráfico internacional de cativos. Foram eles, 

também, que se empenharam em desenvolver uma “política do contrabando” utilizando os 

espaços oficiais do poder para realizá-la. Estava abolido o tráfico, mas não a escravidão, que 

ainda persistiria por mais de 30 anos. Quando finalmente abolida, em 1888, a Monarquia ruiu, 

pois perdeu a base que a sustentava. A contribuição da Inglaterra nesse processo foi 

inquestionável, não apenas pelas medidas legais que a pressão do país europeu suscitou, mas 

também pelo impacto que teve no avanço do movimento abolicionista.  

                                                           
700 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 32ª sessão ordinária de 3 de abril de 1845. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 47, 04 jun. 1845, p.3 



284 
 

 
 

Voltemos à década de 1840. Ao se intensificar as forças no combate ao tráfico 

ilegal, a Inglaterra não apenas desencadeou ações políticas que a desafiaram – caso da 

Assembleia mineira com a abolição do imposto da meia sisa – como gerou um longo debate 

na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Provinciais sobre a necessidade de se incentivar 

a colonização como alternativa ao trabalho cativo. Os deputados repetiam quase que em 

uníssono: o Brasil ainda precisava da mão de obra africana para suas lavouras e mineração. 

Colocados empecilhos para isso, foi necessário elaborar outras possibilidades. O debate sobre 

o fim do tráfico negreiro é ao mesmo tempo um debate sobre a colonização e a propriedade 

fundiária. É o que veremos a seguir.  

 

 

5.5 “A raposa de Sansão”: o Estado e os direitos adquiridos 

 

 

Hebe Mattos afirmou que, desde a Independência do Brasil, a definição de uma 

nova política de terras esteve na agenda de consolidação da Monarquia701. Em 1822, por 

exemplo, o instituto de doação de sesmarias foi revogado, de maneira que todas as 

propriedades ocupadas após aquela data eram posses não legitimadas. O que não impediu, 

contudo, que as terras devolutas continuassem sendo ocupadas, abundantes que eram. Desde 

muito cedo, estadistas brasileiros, a exemplo de José Bonifácio, consideravam que não se 

formaria um verdadeiro Estado Nacional no Brasil sem uma política de modernização jurídica 

da posse da terra e do trabalho. Essa questão tornava-se ainda mais urgente frente aos 

reiterados compromissos para a extinção do tráfico de escravos, uma vez que eles deixavam 

evidente a possibilidade de carestia de mão de obra. Apesar dos esforços, o primeiro projeto 

agrário só tomaria corpo vinte anos depois, quando, em 1842, o Conselho de Estado elaborou 

uma legislação fundiária.  

A decisão do Conselho de Estado dificultou o acesso à terra aos imigrantes e aos 

trabalhadores livres pobres, forçando-os a venderam sua força de trabalho. O parecer da 

instituição afirmou:  

 

 

                                                           
701 LEI DE TERRAS. VAINFAS, Ronaldo (Org.). Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889). Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2002.  
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[c]omo a profusão de datas de terras tem, mais que outras causas, 

contribuído para a dificuldade que hoje se sente de obter trabalhadores 

livres, é seu parecer que de ora em diante sejam as terras vendidas sem 

exceção alguma. Aumentando-se, assim, o valor das terras e dificultando-se, 

consequentemente, a sua aquisição, é de esperar que o imigrado pobre 

alugue o seu trabalho efetivamente por algum tempo, antes de obter meios de 

se fazer proprietário702. 

 

Ao cativeiro do escravo, criou-se o cativeiro da terra, na expressão de José de 

Souza Martins703, uma vez que assegurou a sujeição do trabalho imigrante. O projeto buscava 

resolver duas questões imediatas: a substituição do trabalho escravo pelo livre, a partir da 

imigração e da colonização, e a demarcação de terras públicas e privadas. Apenas o Estado 

poderia conceder terras e mediante a venda. Os ganhos obtidos nessa transação seriam 

convertidos em incentivo à imigração estrangeira.  

Para José de Souza Martins, a Lei de Terras, aprovada em 1850 – que reconheceu 

o direito dos ocupantes de terra por posse “mansa e pacífica” e dos possuidores de sesmarias 

com empreendimentos agrícolas até aquela data - efetivou o monopólio da terra e colocou o 

Estado do lado do grande fazendeiro, dificultando o acesso à terra aos trabalhadores sem 

recursos e garantindo a persistência dos latifúndios nas áreas cafeicultoras. O Estado também 

passou a subvencionar a imigração intervindo na formação do contingente de força de 

trabalho. O projeto que deu origem à Lei de Terras entrou em discussão na Câmara dos 

Deputados em 1844. A repercussão que ele teve na Assembleia mineira demonstra por que 

demorou seis anos para ser aprovado. Não havia consenso entre as bancadas na Corte do 

Império e nem entre os deputados mineiros na Assembleia Provincial.  

O debate travado na Assembleia de Minas Gerais sobre o projeto de Lei de Terras 

deixou claro que na crise do trabalho escravo, com as constantes pressões inglesas pelo fim do 

tráfico, a terra passou a ser valorizada. E em nome dos “direitos adquiridos”, da ocupação da 

terra pela posse e via sesmaria, muitos deputados questionaram o projeto que, como vimos, 

condicionava o uso da terra a sua compra, separando as terras públicas das privadas. O projeto 

era, assim, nas palavras de Paula Santos, como a “raposa de Sansão”: ele destruiria hábitos 

antigos, amparados em concepções patrimoniais. Assim como a raposa de sansão, com fogo 

na cauda, causou a destruição das lavouras dos filisteus, o projeto atentava contra a 

propriedade privada e, por isso, era perigoso à ordem pública.  

                                                           
702 MENDES, José Sacchetta R. Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e propriedade fundiária no 

Brasil Império. Salvador:  Caderno CRH, Salvador, v.22, n.55, p.173 – 184, jan./abr. 2009. p.179. 
703 MARTINS (1979) 
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José Murilo de Carvalho acompanhou o debate do projeto na Câmara dos 

Deputados704. Segundo o autor, tal projeto foi aprovado quase como incialmente apresentado, 

mas uma mudança foi significativa: respeitou-se o tamanho das posses mansas e pacíficas de 

mais de 20 anos, uma concessão feita aos deputados de São Paulo e Minas705. O imposto 

territorial também foi reduzido. Para José Murilo, o projeto era basicamente do interesse dos 

cafeicultores do Rio de Janeiro que, frente às medidas mais drásticas da Inglaterra para cessar 

o tráfico, precisavam mensurar a possibilidade de efetivação da medida inglesa. Assim, foram 

os políticos dessa província ou a ela ligados os que mais se preocuparam com a questão. Essa 

constatação deixou evidente um ponto central na relação entre proprietários com o Governo. 

Para José Murilo, 

 

o projeto revelou a presença no governo de representantes dos interesses da 

grande lavoura de exportação, seja diretamente por serem proprietários, 

como Rodrigues Torres, seja indiretamente por perceberem o papel 

fundamental que ela representava para a sobrevivência do Estado, como era 

o caso de Bernardo de Vasconcelos, o autor do projeto706.  

 

Enviado ao Senado em 1843, o projeto só saiu de lá em 1850 e com algumas 

mudanças como a abolição do imposto sobre a terra e o aumento do tamanho das posses a 

serem legitimadas.  

Como afirmou Hebe Mattos, a Lei de Terras foi um marco na propriedade privada 

da terra no Brasil e na sua transformação em mercadoria. Nesse mesmo sentido, José de 

Souza Martins, conectando fim do tráfico com Lei de Terras, afirmou que com o aumento do 

preço do escravo a terra tornou-se capital, ou melhor, renda capitalizada. Para a expansão do 

café não bastava apenas a abundância de terras, era preciso, também, abundância de mão de 

obra. Nesse ponto, o papel do Estado foi subvencionar a imigração, o que, segundo Souza 

Martins, ajudou a explicar o aumento dos cafezais depois de 1870 e a elevação do preço das 

terras. Em resumo, a Lei de Terras garantiu a continuidade da exploração da força de trabalho, 

mesmo que o cativeiro estivesse em colapso. 

Vejamos o debate que a lei sobre terras suscitou na Assembleia da província de 

Minas Gerais em 1844. Como dissemos, ele revela as conexões entre tráfico, terras e 

                                                           
704 CARVALHO, José Murilo. A política de terras: o veto dos barões. In: ______. A construção da 

ordem/Teatro de sombras. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2008. p.329-354. 
705 Ibidem, p.336. 
706 Ibidem, p.337. 
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colonização. Paula Santos foi o autor do projeto de representação nº33707 que teceu algumas 

considerações sobre o projeto de lei de divisão, validação e concessão de terras que estava em 

discussão na Assembleia Geral. Tratava de um projeto de terra devolutas, em que se previa 

que as terras só poderiam ser adquiridas pela compra, como vimos. Aquelas que já estivessem 

em posse seriam taxadas, fossem ou não cultivadas, e a receita gerada nesse processo seria 

usada na importação de colonos livres. A representação que deveria ser encaminhada à 

Assembleia Geral propunha algumas modificações no projeto. Foi assinada pelos deputados 

da Comissão Especial, nomeada exclusivamente para esse fim, Paula Santos, Nicolau Antônio 

Nogueira Valle da Gama708 e José Inácio Nogueira Penido, irmão mais velho do também 

deputado Jerônimo Máximo Nogueira Penido.  

O deputado Nicolau Antônio (Visconde de Nogueira da Gama) pertencia a uma 

das famílias mais abastadas da Zona da Mata Sul, Juiz de Fora (emancipado de Barbacena na 

década de 1850). Seu avô, o militar português Manuel do Vale Amado era fazendeiro, dono 

de grandes porções de terra e escravos naquela região, envolvido no cultivo do café. Ao que 

tudo indica, sua principal atividade, ou a que ele mais orgulhou-se de realizar, foi a de viador, 

mordomo do Paço, o que lhe aproximou de D. Pedro II. Em suas Memórias, escritas no final 

do século XIX, além da viagem que ele relatou terem feitos juntos à Europa, há um episódio 

em que seus avós recebem o Imperador, em 1845, em sua fazenda de S. Mateus, Rio de 

Janeiro. Naquela ocasião, para festejar a chegada da alteza real, foi libertada uma família 

escrava, “pois ninguém melhor do que o senhor conhece (disse D. Pedro II) quais foram 

sempre os meus sentimentos a respeito da escravidão”709. Referindo-se à sua atuação na 

política, naqueles anos tão distantes de 1893, relembrou o Visconde de Nogueira da Gama,  

 

(...) desde logo, arrastado por amigos, mais ou menos interessados, fiz a 

asneira de entregar-me de corpo e alma, à política da nossa província, onde 

exerci quase todos os cargos de eleição popular, e alguns de nomeação do 

governo, como os de eleitor, vereador da Câmara Municipal de Barbacena, 

promotor dos Conselhos de disciplina, capitão de companhia da Guarda 

Nacional, tenente-coronel de batalhões, coronel de legião, comandante 

superior interino, durante os calamitosos dias da rebelião de 1842, que 

muitos sacrifícios custou aos meus interesses e à minha saúde, deputado 

provincial, sempre reeleito, e geral, como suplente de Teófilo Bendito Otoni.  

                                                           
707 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. AL 051. Projetos (5ª legislatura). Projeto de representação nº 33. 09 de 

março de 1844, p.115-117v. 
708 Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama nasceu em Minas Gerais em 13 de setembro de 1802 e faleceu na 

Bahia, na cidade de Nazaré, em 18 de outubro de 1897. Era filho do coronel José Inácio Vale da Gama e dona 

Francisca Maria Vale de Abreu e Mello. Sobrinho do marquês de Baependi (Manuel Jacinto Nogueira da 

Gama). 
709 NOGUEIRA DA GAMA, Visconde. Minhas memórias. Rio de Janeiro: Magalhães e Comp., 1893, p.192. 
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(...) Bem direi sempre a Câmara dos deputados, porque ali, onde eu cria 

encontrar a nata da nação, vi tanta coisa..., que de lá saí curado, que, 

agradecendo as amáveis promessas de uma senatoria, feitas pelas principais 

influências de nossos correligionários, que estavam em maioria, e cujos 

nomes nunca esquecerei, mudei-me, em 1848, da província do meu 

nascimento, para a minha fazenda, na do Rio de Janeiro, onde em fevereiro 

desse mesmo ano, tive a honra de hospedar o imperador, seis dias710.  

 

Os trechos reproduzidos acima, retirados da obra do Visconde de Nogueira da 

Gama, “Minhas Memórias”, se referem a um diálogo entre o autor e D. Pedro II. São 

recordações de um tempo já muito distante. Em 1893, ele afirmou ter feito a “asneira” de se 

dedicar à política e, ironicamente, disse que na Câmara dos Deputados ele viu tanta coisa que 

foi obrigado a recusar o convite para o Senado. À experiência política, recolheu-se, então, 

provavelmente desgostoso, para sua fazenda no Rio de Janeiro. Apesar da constatação, já em 

sua maturidade, de que naquele tempo ele foi “arrastado por amigos” à política da província, 

enquanto jovem deputado, o visconde de Nogueira da Gama atuou de forma firme e decisiva 

em muitos assuntos importantes, como foi o caso do projeto que originou a Lei de Terras.  

Não parece, contudo, que as motivações de Nogueira da Gama tenham sido as 

mesmas de Paula Santos, afinal, as terras do primeiro, diferentemente das do segundo, já lhe 

estavam asseguradas pela via da herança, pois seu avô as havia possuído, por meio da doação 

de sesmarias, no final do XVIII711. A prática política de alguns deputados nos fez concluir que 

interesses pessoais motivaram decisões políticas. Apesar disso, é preciso insistir que 

estabelecer relações tão imediatistas pode ser um risco e um equívoco, pois pode-se perder de 

vista o valor da representação política. 

O projeto de representação redigido pela Comissão Especial, em um longo texto, 

foi, de fato, um manifesto em favor dos posseiros. O documento registrou o impacto 

catastrófico da medida para os mineiros, pois a maior parte das terras da província era 

ocupada por posses, e posses de menos de 20 anos. O projeto, assim, arruinaria muitas 

famílias e agricultores712. Para Paula Santos, o projeto favorecia “uma classe de cidadãos em 

                                                           
710 Ibidem, p.128. 
711 GENOVEZ, Patrícia Falco. O espelho da Monarquia: a Corte e a elite de Minas Gerais no Segundo 

Reinado. 2003. 499f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. 
712 Paula Santos, relator da Comissão, fez um minucioso estudo visando defender o projeto. Respondendo a 

Francisco de Vasconcelos, que o acusou de não apresentar fatos que comprovassem seus argumentos, citou em 

seu abono o quadro estatístico organizado pelo deputado Silva Pinto, no qual o autor afirmou que apenas a 

terça parte das terras na província era possuída por títulos de sesmaria, as outras posses eram, sem dúvida, 

enfatizava Paula Santos, de menos de 20 anos (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 40ª sessão ordinária de 

26 de março de 1844. O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 39, 25 maio 1844, p.4). Paula Santos 

se empenhou para fazer aprovar seu projeto, citou inclusive outros exemplos de colonização no Canadá, nos 

EUA, na Inglaterra, na Nova Holanda, buscando traçar paralelos e reforçar seu discurso. 
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pleno gozo de suas terras, sem a condição mesma de as cultivar no todo ou em partes, 

restringe para outra classe esse mesmo favor, embora essa classe cultive o terreno e produza 

valores consideráveis para o Estado”713.  E depois de um longo texto concluiu que deveria se 

suprimir alguns artigos do projeto para que ficassem garantidas em toda sua plenitude as 

sesmarias, concessões e posses, sem outra limitação. Arrematando o discurso, alegou que a 

posse de terras no Brasil fazia parte do “direito adquirido”. 

A discussão do projeto de representação estampou quatro edições do periódico O 

Compilador da Assembleia que registrou a tentativa contumaz de Paula Santos em fazer 

aprová-lo. O deputado insistia no argumento de que o projeto ameaçava o posseiro cuja posse 

tinha menos de 20 anos, pois limitava suas terras àquelas cultivadas e favorecia o sesmeiro e o 

posseiro de mais de 20 anos, revelando as tendências, para ele, “para a criação de uma 

aristocracia que deve um dia ser funesta ao Brasil”714 Outra razão não havia para “explicar de 

outra forma a proteção dada aos possuidores de terras caídas em comisso, ou não cultivadas 

em longos anos e desde a época da sua aquisição, e o desfavor com que são tratados os 

posseiros, que efetivamente cultivam as terras”715. Não se podia ainda limitar a posse porque, 

segundo ele, foram esforços particulares que abriram estradas e canais nos rios, “para dar 

valor aos sertões incultos”, foram fundadas povoações e criaram produtos novos, 

“aumentando as rendas públicas, confiados tão somente na concessão gratuita dos terrenos, 

que a prática constante e as leis mesmas lhe garantiam”716.  

Paula Santos advogava em nome da equiparação das condições, aos sesmeiros e 

aos posseiros de qualquer época, e não contra as imposições e a colonização, de resto, 

também para ele, necessárias. Reconhecia que era preciso incentivar a última, ainda mais 

depois da cessação do tráfico da escravatura “que tem elevado em uma progressão geométrica 

o preço de todo trabalho”717. Propunha, assim, mudanças no projeto. Para ele, aplicar a 

legislação dos Estados Unidos ou da Nova Holanda (Austrália) ao Brasil poderia acarretar 

“funestíssimas consequências”, pois “(...) o Brasil descoberto e habitado há 300 anos, cujos 

habitantes estiveram sempre no costume até hoje não alterado de obter terras por concessões 

                                                           
713 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 40ª sessão ordinária de 26 de março de 1844. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 37, 21 maio 1844, p.4. 
714 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 40ª sessão ordinária de 26 de março de 1844. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 38, 23 maio 1844, p.2-3.  
715 Ibidem, p.4. 
716 Ibidem, p.1. 
717 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 40ª sessão ordinária de 26 de março de 1844. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 38, 23 maio 1844, p.3. 
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gratuitas ou fundadas em posses ou concedidas por sesmarias (...)718. Dessa forma, o projeto 

feria os interesses públicos “e os antigos hábitos nacionais”, era “a raposa de Sansão com o 

facho aceso na calda incendiando o Brasil”719.  

O deputado Padre Ribeiro, também defendeu o projeto, cuja “representação em 

favor dos posseiros não contém insulto algum à Assembleia Geral; contém uma reclamação 

em favor de indivíduos por quem a Assembleia Provincial deve representar e falar”. E 

utilizando-se de referências históricas, conjugando constitucionalismo e despotismo, concluiu,  

 

(...) lembro-me que em 1773, no reinado do Sr. D. José, imperante despótico, 

se proibiram as divisões das terras de Portugal (...) e qual foi o resultado? 

Logo em julho de 1778, reclamando os prejudicados, esta lei foi suspensa. E 

por ventura hoje há de dizer-se que ouvidos constitucionais são mais surdos 

que os do despotismo? Poderão os súditos do despotismo do marquês de 

Pombal queixar e reclamar, e não pode a Assembleia provincial pedir a 

modificação de uma lei que entende ser nociva, no tempo da Constituição?720  

 

Não obstante todos os esforços da Comissão Especial e, particularmente, do 

deputado Paula Santos, o projeto de representação foi rejeitado721. A votação, a pedido do 

deputado Pereira e Souza, foi nominal. Votaram contra ele: Francisco Vasconcelos, Hilário, 

Rodrigues Silva, Silva Guimarães, Luiz Antônio Barbosa, Mendes Ribeiro, Teixeira, Badaró, 

Fonseca, Ferreira Carneiro, Alves de Mendonça, Azeredo Coutinho e Campos. A favor: Vale 

da Gama, Ribeiro, Bicalho, Paula Santos, Pereira e Souza, Penido, Almeida, Silva Pinto, 

Nogueira Penido e Marçal. Estavam ausentes Miranda e Vieira. Uma votação apertada (13 

contra10). Mais uma vez, dos dois lados estavam políticos ligados aos conservadores, 

partícipes do regresso. Não era, assim, a defesa de uma doutrina, era sobretudo, uma questão 

prática que afetava diretamente suas vidas. 

Em 1850, quando o projeto saiu do Senado para a Câmara, Paula Santos, na 

qualidade de deputado geral, teve a oportunidade de novamente defender seu ponto de vista. 

Se sua representação, anos atrás, havia sido rejeitada, naquele momento, como um legítimo 

representante eleito, ele tinha voz na Câmara temporária do Império. E ele foi, novamente, 

porta-voz dos posseiros. Mesmo recebendo apoio de outros deputados, também proprietários, 

                                                           
718 Ibidem, p.1. 
719 A frase havia sido proferida na Assembleia Geral pelo deputado Galvão. Paula Santos dela se apropriou para 

reforçar sua convicção na “injustiça” do projeto que feria os interesses de “uma classe de cidadãos”, a dos 

posseiros (ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 40ª sessão ordinária de 26 de março de 1844. O 

Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 39, 25 maio 1844, p.4. 
720 Ibidem, p.2. 
721 ASSEMBLEIA Legislativa provincial. 41ª sessão ordinária de 27 de março de 1844. O Compilador da 

Assembleia, Ouro Preto, edição 40, 28 maio 1844, p.3.  
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a exemplo do mineiro Joaquim Antão, do paraibano Carneiro da Cunha, que alegou que a lei 

assustaria os senhores de engenho e proprietários, e do maranhense Franco de Sá, que foi bem 

claro: “vai prejudicar a minha classe”722, o projeto foi aprovado e tornou-se a Lei 601 de 18 

de Setembro de 1850, a Lei de Terras. Francisco de Vasconcelos foi um de seus maiores 

defensores. Como vimos o irmão de Bernardo Pereira tinha convicção de que a escravidão era 

necessária para a prosperidade do país. Uma vez ameaçada, pelo fim do tráfico, convinha 

incentivar projetos de colonização, finalidade principal da lei, segundo José Murilo de 

Carvalho723. 

Segundo o historiador Tâmis Parron, a futura Lei de Terras parece ter sido uma 

resposta diplomática à segunda fase do abolicionismo britânico. Foi nesse contexto que 

Bernardo Pereira de Vasconcelos proferiu, no Senado, a frase, mencionada por nós 

anteriormente, que a África civilizava o Brasil. Diferente dele, pensava o liberal Pedro Dias 

de Carvalho, para quem o projeto era uma oportunidade de incentivar “a colonização branca, 

arredando inteiramente a colonização de africanos”724. Se na Câmara vitalícia a discussão 

levantou a pauta da natureza da colonização, na Assembleia mineira o debate se deu em torno 

da posse da terra. Foram, ainda, mencionadas diversas experiências de colonização levadas a 

cabo por distintos países, mas o debate não se concentrou nos sujeitos da colonização, ainda 

que fosse necessário garantir a oferta de força de trabalho às lavouras.   

Além da posse de terras por meio da compra, a Inglaterra também foi alvo de 

críticas, afinal a Lei de Terras vinha no bojo da sua pressão pelo fim do tráfico. Foi durante a 

discussão do projeto de representação que Paula Santos proferiu as palavras que servem de 

epígrafe a este capítulo. Naquela ocasião, o deputado questionou o voto de Francisco de 

Vasconcelos. Se, fazendo referência à fala de Vasconcelos, ele concordava que a Inglaterra 

ameaçava a soberania brasileira navegando em seus mares e interferindo em seus negócios 

por que, questionava Paula Santos, ele havia votado contra a representação? Muitos discursos 

não foram publicados, em alguns casos o periódico apenas faz referência à: “em um longo e 

fundamentado discurso o deputado fulano afirmou”. Ou, no que diz respeito ao discurso de 

Francisco de Vasconcelos, registrou: “O sr. Vasconcelos em um jurídico discurso e com os 

exemplos de países em idênticas circunstâncias do Brasil, motivou o seu voto contra o projeto 

de representação”725. 

                                                           
722 CARVALHO (2008, p.340). 
723 Ibidem, p 342. 
724 PARRON (2009, p. 149). 
725ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. JM. Assembleia provincial. 40ª sessão ordinária em 26 de março de 1844. 

O Compilador da Assembleia, Ouro Preto, edição 37, 21 maio 1844, p.3. 
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Francisco estava afinado com as ideias de seu irmão, Bernardo, que atuava no 

Senado. É provável, ainda, que as ações de ambos estivessem concertadas. O projeto de 

colonização era uma saída, uma vez que amenizaria as perdas decorrentes do impedimento de 

se adquirir mão de obra africana. Era, ainda, uma resposta possível às pressões inglesas. 

Francisco, como Bernardo, já dera mostras de seu posicionamento acerca da escravidão, ela 

era necessária, “braços livres não serviam pra agricultura”, disse ele em 1840. Assim, não 

ignorava os argumentos de Paula Santos, concordava mesmo com alguns deles, mas, do outro 

lado, estava a Inglaterra e o interesse em firmar o Brasil no rol das Nações civilizadas. 

Segundo Paula Santos, Vasconcelos impugnou o projeto de representação porque entendeu 

que o seu autor elogiava as leis antigas em detrimento daquelas constitucionais. As primeiras 

garantiam a posse da terra, as segundas, por sua vez, as ameaçavam.  

O discurso de Vasconcelos, como dito, não foi publicado. Nos importa pouco se 

as palavras atribuídas a ele por Paula Santos eram ou não verdadeiras, a referência à fala já 

comprova sua verossimilhança. Curiosamente, os únicos discursos publicados pelo O 

Compilador da Assembleia foram aqueles que pediam mudanças na Lei de Terras, em 

discussão na Assembleia Geral. Sabia-se que a questão era espinhosa e convinha informar ao 

leitor/eleitor como se posicionavam seus representantes. Por outro lado, não registrar os 

discursos favoráveis à Lei de Terras, evitava um confronto com a opinião pública, 

resguardando os deputados. Afinal, se nos fiarmos nos dados apresentados por Paula Santos 

para defender sua representação, isto é, de que dois terços das terras da província eram de 

posseiros, é razoável supor que eles questionariam aqueles que foram eleitos para representá-

los. 

O projeto de Lei de Terras foi uma tentativa bem articulada de institucionalizar o 

transplante de mão de obra barata para o Brasil - incluídos aí africanos que se supunham 

biologicamente acondicionados para a exploração do trabalho. Não necessariamente a 

substituição do tráfico negreiro implicaria a instituição do trabalho livre no Brasil. Como 

afirmou José de Souza Martins, a Lei de Terras garantiu, apesar do colapso do cativeiro, a 

continuidade da exploração da força de trabalho. O autor resumiu a relação, “a renda 

capitalizada no escravo transformava-se em renda territorial capitalizada: num regime de 

terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser 

cativa”726. 

                                                           
726 MARTINS (1979, p.32). 
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Como dissemos, tráfico, políticas de terras e colonização estiveram intimamente 

ligados. Em setembro de 1850 o tráfico de escravos foi definitivamente extinto e, pouco 

tempo depois, em 18 de setembro, foi promulgada a Lei de Terras727. Duas das principais leis 

brasileiras, que “chacoalharam” as estruturas imperiais, aprovadas durante o Governo dos 

Conservadores, os mesmos que, segundo Tâmis Parron, tornaram a escravidão uma política de 

Estado. Em todo caso, para José Murilo de Carvalho, “sem sombra de dúvidas, a Lei de 

Terras não pegou”728. Seu fracasso não foi apenas em função da resistência dos proprietários, 

faltava recursos humanos para tarefa tão vasta, a medição das terras tinha um custo elevado e 

a burocracia central não atingia o nível local. De fato, as dificuldades foram muitas. Em todo 

caso, uma mudança substancial foi sentida com tal Lei: o Estado brasileiro assumiu o controle 

sobre a posse da terra. 

A escravidão estava difundida na sociedade brasileira do Oitocentos. Segundo os 

historiadores Marquese e Salles ela integrou-se aos quadros da economia-mundo capitalista 

do século XIX, o que a tornou completamente diferente da escravidão colonial. A segunda 

escravidão, ou nova escravidão, segundo os autores,    

  

teve seu polo dinâmico e estruturador na grande propriedade rural produtora 

de commodities para o mercado mundial capitalista em expansão. Portanto, 

tratou-se de um sistema travejado pela plantation. A maioria das atividades 

voltadas para o mercado interno, realizadas em grandes, pequenas ou médias 

posses de escravos, girara em torno de núcleos exportadores, isto é, visavam 

a atender às necessidades de um mercado interno definido pela dinâmica dos 

setores exportadores. Esse foi o caso clássico da região cafeicultora da bacia 

do rio Paraíba do Sul. Mesmo a escravidão doméstica, praticada por 

indivíduos não raro libertos ou descendentes de libertos, possuidores de um 

ou dois cativos, amplamente disseminada espacial e socialmente no Brasil 

dos oitocentos, só foi possível e se desenvolveu por conta do significado 

simbólico, social e econômico que a escravidão mercantil conferia à posse 

de cativos. O tráfico internacional de escravos foi o grande mecanismo que 

permitiu essa difusão da escravidão brasileira729.   

 

De tão difundida, ela ajudou a alimentar os discursos pró-tráfico, foi usada como 

justificativa para ações que visaram não apenas mantê-la, mas ampliá-la. Quando o café 

despontou para o mundo como um produto altamente lucrativo, isso aconteceu na mesma 

ocasião em que a instituição sofria duros revezes, frutos da política internacional britânica 

pela interrupção do comércio de pessoas destinadas ao trabalho forçado. É tendo por base essa 

                                                           
727 Como afirmou José Murilo: “a percepção da elite de como andava o problema da escravidão e da imigração 

estrangeira é que determinava o interesse no estatuto da propriedade rural” (CARVALHO, 2008, p.347). 
728 CARVALHO (2008, p.346). 
729 MARQUESE e SALLES (2016, p. 146). 
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perspectiva global que devemos compreender as representações enviadas pelas Assembleias 

Provinciais, das quais destacamos o caso da mineira, ao Poder Central, reivindicando a 

revogação da lei de 7 de novembro de 1831.  

As petições não foram atendidas, o que levou os deputados a legislarem visando 

amenizar o impacto da lei antitráfico, elaborando leis provinciais que favoreceram o 

contrabando. Nas palavras de Marquese e Salles, “definitivamente, o Estado brasileiro em 

geral e os saquaremas em particular tiveram participação ativa, direta e decisiva no mais 

volumoso contrabando ilegal de seres humanos de que se tem notícia na história ocidental”730. 

Política e escravidão estavam, portanto, conectadas, o que pode ser constatado pela ação 

legislativa dos deputados, muitos dos quais representavam os interesses da classe senhorial. 

Não se pode perder de vista, contudo, que o Estado Brasileiro estava em construção, o que nos 

ajuda a compreender sua “fraqueza” institucional em realizar medidas mais efetivas no 

combate ao tráfico, como já havia ponderado Roquinaldo Ferreira. Característico de Estados e 

sistemas representativos em elaboração, as instituições, como a que aqui nos dedicamos, a 

Assembleia mineira, foram usadas como espaço de representação de interesses públicos 

(públicos na medida que os deputados representavam cidadãos que os elegeram) e privados. 

Nela também foram defendidos o tráfico de escravos e a escravidão como necessários “às 

circunstâncias do país”.  

A discussão acerca da abolição do imposto da meia sisa sobre os escravos, do 

projeto de representação contra a lei de terras e a favor da revogação da lei antitráfico deixou 

evidente que a Assembleia Provincial mineira foi lócus de exercício político de um grupo 

comprometido com os setores econômicos daquela sociedade, amparados na defesa do tráfico 

e da escravidão. Deputados provinciais participaram da elaboração da política do contrabando 

negreiro, assegurando aos proprietários a posse ilegal de cativos. Não eram apenas cidadãos 

agindo às margens das leis. Tratava-se de políticos que as faziam com brechas ou que as 

manobravam para atender às demandas de suas bases sociais de apoio. Sustentaram o tráfico 

até onde não era mais possível. E, por terem expandido a grandes proporções o comércio de 

pessoas, refundaram a instituição escravidão. Eles foram, nesse sentido, muito mais 

construtores do que herdeiros. Construtores de um Império de províncias, erigido às custas da 

exploração do trabalho de seres humanos. 

O Império não se fez, contudo, olhando apenas para dentro. Para compreendermos 

o apogeu da escravidão negra no Novo Mundo, em um século de emancipações, é preciso ter 

                                                           
730 MARQUESE e SALLES (2016, p. 199). 
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em mente o advento da economia-mundo industrial do século XIX. Segundo Marquese e 

Parron, esse advento impôs “aos senhores de escravos das Américas a necessidade do 

aumento constante da produtividade de seus cativos, sob o risco de se verem excluídos do 

mercado mundial”731. Foi por causa desse movimento que os destinos do Brasil, dos EUA e 

de Cuba se entrelaçaram de modo estrito, justificando a perspectiva adotada pelos autores de 

articular questões internacionais a particularidades locais. É nesse ponto que reside a validade 

heurística da categoria “segunda escravidão” por eles apropriada. Mas, diferentemente de 

Dale Tomich, autor do conceito, Marquese e Parron concederam peso à dimensão do poder, 

“isto é, à contribuição da política e da diplomacia no sistema interestatal do século XIX para a 

construção da nova estrutura histórica da escravidão oitocentista”732. E por terem se dedicado 

a estudar os meandros do poder, suas pesquisas contribuíram para clarificar a atuação dos 

políticos mineiros na Assembleia da província, onde a política do contrabando negreiro 

encontrou acolhimento. 

Mesmo não tendo nos dedicado diretamente a conectar a história do Brasil à de 

Cuba e dos Estados Unidos, por exemplo, não perdemos de vista que a emergência de uma 

economia mundial de livre mercado ajudou a conformar o Estado Nacional brasileiro. A 

pressão diplomática inglesa e o encaminhamento que a questão do tráfico negreiro assumiu na 

Assembleia de Minas Gerais são reveladores de que o Centro precisava do apoio das 

províncias para manter a soberania e a independência do Brasil. As reformas que os 

saquaremas empreenderam na década de 1840 faziam parte do programa jurídico-eleitoral que 

visava garantir esse ordenamento. Se é fato que as reformas não modificaram o “arranjo 

federativo” elas impediram que a oposição tivesse força para impor direções. O resultado foi 

aquele apontado por Parron, Youssef e Estefanes, já mencionado anteriormente: um Estado 

centralizado, sem concorrência eleitoral e alicerçado no controle do trabalho escravo. 

                                                           
731 MARQUESE, Rafael de Bivar; PARRON, Tâmis Peixoto. Internacional escravista: a política da Segunda 

Escravidão. Topoi, Rio de Janeiro, v.12, n.23, p. 97-117, jul./dez. 2011.  p.99. 
732 Ibidem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Assembleia Legislativa da província de Minas Gerais foi instalada na cidade de 

Ouro Preto, em 1835. Os jornais da época, a exemplo do periódico O Universal, relataram os 

festejos: tiros de canhão, bandas de música e peças de teatro anunciaram o “dia primeiro da 

história de Minas”. Pela primeira vez, os cidadãos tinham representantes eleitos para atuar em 

uma instituição de província, deputados que, diferentemente dos conselheiros que 

deliberavam nos Conselhos Gerais, tinham poderes legislativos. Esta tese pesquisou a 

Assembleia Provincial de Minas Gerais entre os anos de 1835 a 1845, período que 

compreende cinco legislaturas.  

O primeiro capítulo foi dedicado a pensar as províncias sob uma perspectiva 

comparada entre Brasil, Portugal, Espanha e França. Com viés sobretudo historiográfico, esse 

capítulo destacou que a criação de instituições representativas nas províncias, com exceção de 

Portugal, fez parte de uma experiência compartilhada. Mais do que herdeiros, os dirigentes do 

Império do Brasil foram, principalmente, construtores. A instalação de Assembleias 

Provinciais marcou uma descontinuidade não apenas em relação ao período colonial, mas 

também frente a Portugal, onde inexistiram tais instituições. 

À abordagem em perspectiva comparada seguiu o estudo da Assembleia mineira, 

instituição que consolidou a província como unidade político-administrativa do Estado 

brasileiro. Destacamos, sobretudo, a atuação política cotidiana dos deputados e os projetos por 

eles propostos. Durante os primeiros anos de funcionamento da Assembleia, os representantes 

mineiros - muitos deles remanescentes das facções que haviam promovido a reforma da 

Constituição (exaltados e moderados) – defenderam o Ato Adicional. Para eles, a Assembleia 

Provincial não constituía um poder subordinado à Assembleia Geral, mas compunha, 

juntamente a ela, o Poder Legislativo da Monarquia Constitucional brasileira. 

No final da primeira legislatura, em 1837, frente à pressão cada vez mais forte 

para se rever as atribuições do Ato Adicional, a harmonia de que tanto falaram os deputados 

mineiros cedeu à animosidade. Havia chegado ao fim a hegemonia liberal. A partir daí, e 

durante toda a segunda legislatura, os liberais, na oposição ao Governo, representariam para o 

Poder Central uma ameaça. Como vimos, o clima nada amistoso ficou ainda mais evidente 

quando a Assembleia de Minas se recusou a aceitar a anulação, pela Assembleia Geral, da lei 

nº 48, sobre remoção dos párocos. 
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A opção que fizemos, principalmente para os capítulos 2 e 3, de nos determos às 

decisões tomadas no calor dos acontecimentos, em meio aos trabalhos parlamentares, seguiu a 

linha de uma sugestão proposta pelo historiador Marcello Basile. Ele constatou, estudando o 

perfil sócio profissional dos deputados eleitos à Câmara dos Deputados, que as disposições 

políticas na terceira legislatura geral (1834-1837) eram bastante indefinidas, fragmentadas e 

oscilantes, uma vez que conviviam confusamente caramurus, moderados e exaltados, 

desprovidos de identidade partidária. A Assembleia de Minas apresentou característica 

semelhante, o que dificultou o agrupamento de deputados sob o rótulo de facções específicas, 

mas, ao mesmo tempo, nos possibilitou a observação de alianças circunstanciais. Em 1838, 

contudo, os posicionamentos políticos começaram a ficar mais claros, polarizados entre 

progressistas e regressistas.  

No capítulo 4, no qual se discutiu a atuação dos deputados na terceira legislatura 

provincial, iniciada em 1840, ficou evidente a existência de grupos distintos na Assembleia, 

apesar da maioria estar comprometida com o regresso. Os liberais mais enérgicos dos 

primeiros anos de funcionamento da instituição, a exemplo de Teófilo Otoni, padre Marinho, 

Joaquim Antão, Fernandes Torres, entre outros, não foram eleitos para essa legislatura. 

Alijados do centro decisório de poder provincial, os deputados encontraram na Revolução 

Liberal de 1842 um meio para reverter o regresso. Foram derrotados e, posteriormente, 

acabaram cooptados pelos conservadores. Assim, no quarto capítulo desta tese, discutiu-se e 

apresentou-se a rearticulação e a reconfiguração do poder em Minas Gerais. Era o início do 

“tempo saquarema”.  

Um dos principais projetos políticos dos conservadores - além da centralização 

política que primava pelo fortalecimento do poder executivo e das autoridades nomeadas, 

diferentemente dos liberais que defendiam a primazia das instituições legislativas e eletivas - 

foi a defesa do tráfico negreiro. Em Minas Gerais, província com maior número de escravos 

do Império, o tema causou impacto. Deputados mineiros enviaram representações à 

Assembleia Geral solicitando a revogação da lei de 7 de novembro de 1831 e aprovaram 

projetos que aboliram, por exemplo, o imposto da meia sisa sobre a compra e a venda de 

“escravos de qualquer nacionalidade”. A Assembleia de Minas alinhou-se, assim, às 

pretensões do Governo Central. Foi o que discutimos no último capítulo. 

 Se em torno do regresso construiu-se um consenso pela defesa da abertura do 

tráfico de escravos, não se deve desconsiderar que lideranças regressistas também 

combateram o contrabando. Bernardo Jacinto da Veiga, um dos maiores nomes do regresso 
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em Minas Gerais, em relatório enviado à Assembleia Provincial, na abertura de sua sessão, 

em 1839, defendeu a necessidade de se enfrentar o tráfico ilícito de africanos. Dizia saber que, 

para os fazendeiros e “mineiros” (possivelmente mineradores) da província, a utilização do 

trabalho cativo, “por força de um longo hábito”, era um fato quase inquestionável. Mesmo 

assim, Jacinto da Veiga, apontou outras possibilidades, segundo ele, já praticadas por países 

que estavam “fazendo rápidos progressos na carreira na civilização”, quais sejam: a 

importação de braços livres, a introdução de novas máquinas e o incentivo a reprodução 

interna da escravidão por meio dos casamentos, do melhor tratamento dos recém-nascidos 

etc.733 

Quando a Assembleia deu início aos trabalhos em 1839, um de seus primeiros 

atos legislativos foi enviar uma representação à Assembleia Geral solicitando a revogação da 

Lei Feijó, promulgada em 7 de novembro de 1831, que declarou livres todos os escravos 

vindos de fora do Império do Brasil e impôs penas aos seus importadores. Em 1839, a maioria 

dos deputados estava na oposição ao Governo, eram liberais. Disso tudo se depreende duas 

questões. Primeiramente, o Presidente da província, que defendeu o fim do tráfico, era um 

homem do regresso. Em segundo lugar, a Assembleia, que solicitou sua continuidade era, em 

sua maioria, liberal. A primeira implicação é a constatação de que a prática política não 

obedecia a fatores de todo previsíveis, no que diz respeito às filiações partidárias. Interesses 

econômicos defendidos pelos setores mercantis daquela sociedade ajudaram a conformar a 

atuação dos deputados, o que nos leva a outra questão.  

Sem desconsiderar que o fortalecimento da escravidão em Minas pode estar 

relacionado à reprodução de um ethos aristocrático, não há dúvida de que questões 

econômicas foram cruciais, o que pode ser percebido pela pressão exercida por fazendeiros, 

comerciantes e proprietários rurais para a reabertura do tráfico, por exemplo. Claro que não 

foram apenas os setores ligados ao comércio que defenderam a sua continuidade. Vimos, 

também, o empenho de magistrados, como foi o caso dos irmãos Vasconcelos, Francisco e 

Bernardo. Apesar disso, eles também poderiam estar comprometidos com o setor comercial.  

Para Marcelo Godoy, autor abordado no capítulo 2, apenas na atividade açucareira 

foram utilizados, durante o século XIX, 85 mil cativos. Se concordamos com Tâmis Parron 

que foram os conservadores os responsáveis pela elaboração de uma política da escravidão, o 

apego de Minas à mão de obra escrava, reforçada na retórica política dos deputados “pela 

força do hábito”, talvez ajude a explicar os motivos que levaram antigas lideranças liberais, 

                                                           
733 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. SGP. PP. Fala 04. Dirigida à Assembleia provincial pelo Presidente da 

província Bernardo Jacinto da Veiga, 1839, p. 38. 
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incluindo-se aqueles nomeados por Alcir Lenharo como integrantes das tropas da moderação, 

a se alinharam ao regresso.  

Nesta tese, buscamos, por fim, compreender os meandros do exercício do poder 

político, os projetos e a atuação dos deputados na Assembleia Provincial de Minas Gerais. 

Assim, este estudo buscou situar a instituição da Assembleia Provincial mineira no contexto 

mais amplo, de formação do Estado Nacional brasileiro. Em muitos momentos, 

assumidamente, narramos. Como afirmou uma das personagens, o pai, na peça “Seis 

personagens à procura de um autor”, de Luigi Pirandello, “os fatos são como sacos, vazios 

não param de pé”. Para que ficassem de pé foi preciso, portanto, “pôr-lhe dentro a razão e o 

sentimento que o determinaram”734.  

Como o diretor do meta teatro de Pirandello, nesta tese, procuramos reconstituir 

trajetórias, dar movimento a histórias fixas. Na peça, contudo, as personagens estavam vivas e 

estabeleceram divertidos diálogos com o diretor e com os atores que iriam representá-las. 

Diziam elas: “isso não foi assim”, “aquilo não é verdade”. Insatisfeitas, queriam ser, ao 

mesmo tempo, personagens e atores. A obra de Pirandello nos remete ao nosso ofício de 

historiadores, não pelos personagens que buscam por um autor, mas pelo autor que procura 

reconstituir histórias dando aos fatos corpo, mantendo-os de pé. 

Gostaríamos de finalizar esta tese afirmando nossa convicção de que esta pesquisa 

não se esgota com o fim destas linhas. Há muitas possibilidades: um estudo prosopográfico 

dos deputados mineiros, a reconstrução da trajetória daqueles que atuaram na Assembleia 

Geral e na Provincial, a comparação da Assembleia de Minas com as demais Assembleias 

Provinciais do Império, as petições enviadas à Assembleia, que mostram a instituição como 

espaço importante de interlocução dos cidadãos, entre muitas outras. O final de uma etapa 

pode ser o começo de outras.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
734 PIRANDELLO, Luigi. Seis personagens à procura de um autor. Disponível em: 

https://groups.google.com/forum/#!topic/teatrocepcuritiba/O7H88G26X9Q. p.387. 
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