
ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

O PODER MODERADOR E O PERFIL DO ESTADO IMPERIAL: TEORIA POLÍTICA E PRÁTICA DE 
GOVERNAR (1820/1824) 

 
Cecilia Helena de Salles Oliveira 

Museu Paulista da Universidade de São Paulo 
 
Resumo: 
O objetivo primordial da exposição é o de discutir as circunstâncias históricas nas quais foram definidos os princípios 
políticos adotados na Constituição do Império, outorgada em 1824. O texto faz parte de pesquisa mais ampla, ainda em 
andamento, e procura apresentar reflexões sobre as referências e as experiências de governo que inspiraram os 
legisladores brasileiros naquela ocasião, problematizando, particularmente, as implicações da adoção do poder 
moderador. Pretende-se discutir resultados preliminares de investigação centrada em representações discursivas, 
produzidas principalmente ( mas não exclusivamente) nas décadas iniciais do século XIX.  A abordagem da esfera do 
político fundamenta-se em obras como as de Pierre Rosanvallon e Claude Lefort, privilegiando-se os nexos 
indissolúveis entre narrativa e política bem como as complexas articulações entre imaginário político e práxis social. 
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“...O político é o lugar onde se articulam o social e sua representação, a matriz simbólica onde a experiência coletiva 
se enraiza e se reflete ao mesmo tempo...” Pierre Rosanvallon. 
 
“...A experiência da leitura ensina que as idéias não se descolam da linguagem e que é por um processo de incorporação 
da escrita do outro que nós adquirimos a capacidade de pensar aquilo que ele próprio procurou pensar...” Claude Lefort. 
 

 

A  Constituição de 1824 tornou-se tema recorrente no debate político do século XIX. Resultado de intensos 

enfrentamentos,  que se desdobravam desde pelo menos 1820, quando da Revolução em Portugal (1), o documento 

registrou  a emergência da “ sociedade política” (2) no Brasil, e provocou, no ato mesmo de sua proposição, o 

aprofundamento dos conflitos em razão das circunstâncias que cercaram sua feitura e juramento (3) e dos princípios ali 

adotados, particularmente a introdução do chamado poder moderador.  

 

Objeto de questionamentos, alvo de reformas e reinterpretações e instrumento de luta político-partidária (4), a Carta 

motivou igualmente inúmeras polêmicas na literatura historiográfica e jurídica que tratou de seu conteúdo e 

implicações(5).  Entretanto, provavelmente, por força de tradições interpretativas, cuja gênese se encontra em referências 

do século XIX (6), cristalizou-se uma memória segundo a qual as premissas e práticas ali enunciadas não exprimiam 

adequadamente os nexos fundamentais da sociedade brasileira. A forma e o conteúdo da Carta estariam desconectados das 

relações sociais e políticas nas quais se originou, permanecendo a impressão de que ora não passavam de resquícios de 

absolutismo, ora o liberalismo estava “fora de lugar” (7), ou então não se completara (8).   

 

Manifestações como as de Frei Caneca, em 1824, sugerem que os termos da Carta não correspondiam às condições da 

“sociedade civil” e da “nação” naquele momento, interpretando-se que o texto representava uma investida do governo 

contra a ação e as reivindicações de diferentes segmentos sociais. Ou seja,  o documento seria acanhado em relação ao 

perfil adquirido pela sociedade e pelas forças que a compunham (9). Em contrapartida, em 1836, Armitage comentava que 

os dispositivos constitucionais outorgados por D. Pedro I eram a expressão de práticas liberais muito avançadas para o 

“estágio de civilização” em que se encontravam os “brasileiros”. Diante do trabalho escravo, da “escravidão política” e do 

atraso provocados pelos anos de colonização portuguesa, a Constituição projetava Estado e relações políticas que se 

encontravam deslocadas frente às circunstâncias sociais (10).  E se décadas mais tarde asserções parecidas a estas foram 

retrabalhadas no Manifesto republicano de 1870 (11), no qual o descompasso entre Estado e nação era exemplificado pela 

distância que havia caraterizado a monarquia e a configuração da sociedade, desde seus primórdios, também textos 

jurídicos, como os produzidos na década de 1860 pelo Visconde do Uruguai e por Bráz Florentino, por exemplo, 

contribuíram para que se firmasse a suposição de que Constituição e relações sociais estavam desarticuladas, ora em 

virtude das indefinições do próprio texto e das  interpretações contraditórias que possibilitava, ora em razão da aplicação 

inadequada de princípios ali expostos (12).  

 

Poder-se-ia, porém, acatar os vários registros do descolamento entre política e sociedade no século XIX sem indagar sobre 

sua historicidade e fundamentação?  Poderiam essas fontes referenciar o estudo do texto constitucional e da sociedade que 

se configurou, especialmente,  na década de 1820 sem que fossem investigados os liames que as entrelaçaram a lugares 

sociais e  a lutas políticas específicos?  

 

Não seria o caso de interpretar a suposta distância entre dispositivos legais, política e configuração social – 

recorrentemente descrita no século XIX por discursos políticos de diferenciados matizes partidários e sob circunstâncias 
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históricas peculiares – na condição de argumento dotado de plasticidade e por isso mesmo capaz de adequar-se a 

situações e propósitos diversos?  

 

Penso que, desse modo, estaria aberta uma possibilidade de compreensão mais enriquecedora sobre o delineamento do 

Estado monárquico e sobre a introdução do poder moderador pois,  ao invés de considerar-se aquele descompasso como 

condicionante “empírica”( 13) de uma das singularidades da formação nacional brasileira naquele período, as 

interrogações seriam dirigidas, conforme sugere Lefort, para o “duplo movimento de aparição e de ocultação do modo 

de instituição da sociedade. Aparição, no sentido em que emerge à visibilidade o processo crítico por meio do qual a 

sociedade é ordenada e unificada, através de suas divisões; ocultação, no sentido em que  um lugar da política ( lugar 

onde se exerce a competição entre os partidos e onde se forma e se renova a instância geral do poder) designa-se como 

particular, ao passo que se encontra dissimulado o princípio gerador da configuração de conjunto” (14).  

 

É nessa direção que se posicionam as considerações aqui apresentadas, resultado preliminar de projeto de pesquisa mais 

amplo sobre os fundamentos políticos e as implicações sociais da incorporação do poder moderador na Constituição do 

Império. Procura-se articular algumas indagações acerca dos princípios adotados pelos legisladores, em 1824, com a 

seguinte hipótese investigativa: a de que o conteúdo do texto constitucional e os instrumentos de governo ali formulados 

estavam imbricados não aos reclamos ou reivindicações de uma elite genericamente definida, mas à atuação de 

segmentos proprietários e mercantis específicos, particularmente os grupos de poderosos negociantes de grosso trato 

estabelecidos no Rio de Janeiro e no centro-sul da América portuguesa, que deram sustentação ao governo joanino e, 

posteriormente, buscaram impor ao conjunto da sociedade seus interesses e pretensões através do projeto separatista, 

compondo as bases sociais e econômicas da regência de D. Pedro e do primeiro reinado. 

 

Recupera-se, desse modo, proposta formulada, originalmente, por Alcir Lenharo na obra As tropas da moderação, 

editada em 1978. Naquela ocasião, o historiador evidenciou que, durante o governo joanino,  tinham se consolidado 

posições econômicas e políticas de grupo de negociantes de grosso trato que, aliando-se a burocratas e nobres 

emigrados, assenhorearam-se de posições estratégicas na estrutura do governo, constituindo ponto de apoio essencial 

para as políticas implementadas por  D. João VI e, posteriormente, por D. Pedro. Com a Abdicação, o poder teria 

mudado de mãos, dada a projeção de outros setores proprietários e mercantis, particularmente os vinculados às rotas de 

abastecimento interno e à pequena e média propriedade. Entretanto, entre os fins da década de 1830 e a década de 1840, 

teria ocorrido um retorno às bases sociais do Estado do primeiro reinado e a Lei de Interpretação, juntamente com a 

reativação do poder moderador e do Conselho de Estado, indicariam o movimento conhecido como “regresso”.   

 

Reforçada através de outras pesquisas mais recentes (15), a hipótese de que a separação de Portugal e as opções 

constitucionais feitas em 1824 eram a expressão de concepções e práticas de segmentos proprietários específicos 

encontra respaldo, ainda, em observações formuladas por Claude Lefort, Maria Sylvia de Carvalho Franco e Pierre 

Rosanvallon. Na obra As formas da história, já citada, Lefort discorre sobre a impossibilidade de problematizar e 

compreender a dimensão do político dissociando-a das relações sociais e particularmente das práticas de dominação 

imbricadas ao engendramento do mercado. Nesse sentido, poder-se-ia considerar a pertinência de articular-se o perfil do 

Estado monárquico proposto na Carta outorgada à projeção de futuro Império entendido não só como entidade política 

soberana mas como mercado a ser unificado, configurando-se a “sociedade civil” na sua dupla dimensão: espaço visível 

das lutas políticas e das relações de poder e espaço de trocas mercantis e simbólicas (16).  
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Por outro lado, o entrelaçamento e as complexas mediações entre política e relações econômicas foram, também,  

abordadas por Maria Sylvia de Carvalho Franco quando da análise das especificidades da sociedade colonial no Brasil ( 

17). A autora ponderou que a sociedade organizada na América portuguesa constituía situação peculiar determinada 

pelo processo interno de diferenciação do sistema capitalista mundial em seu movimento imanente de transformação e 

reprodução. Assim, a despeito de suas singularidades e da escravidão, a sociedade ensejada pelo processo colonizador  

carregava, simultaneamente às sociedades européias, o lucro e a acumulação como conteúdos essenciais. Seria possível, 

então, seguindo-se esse encaminhamento, repensar  para o início do século XIX os nexos entre dinâmica social, relações 

econômicas e emergência de projeto de Estado centralizado, que, conforme pretensões de negociantes de grosso e 

proprietários de maiores recursos estabelecidos especialmente no centro-sul, visaria à organização de governo 

representativo e à liberação do mercado das regulamentações coloniais.   

 

Nesse sentido, como observou Pierre Rosanvallon, “Estado e mercado não são coisas, são relações da sociedade com 

ela mesma inscritas num modo específico de organização dos espaços sociais”. Em sua interpretação, o conceito de 

mercado fez nascer uma “nova representação do mundo e da sociedade” (18), evidenciando-se estreita ligação entre 

pensamento econômico e pensamento político moderno, pois como distanciar o mercado, espaço da troca econômica, 

do Estado-nação, território da soberania política? Não seria pertinente considerar, então, que o poder moderador, o 

arranjo peculiar que isso representou em termos dos poderes políticos, bem como a projeção de Estado monárquico e 

centralizador, expressavam estratégias para impor e transformar em universal um projeto de recomposição das relações 

mercantis que obliterava suas origens sociais por meio da imagem de profunda defasagem entre obra política a ser 

realizada e características da sociedade colonial?  
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