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Resumo

Segundo o aporte teórico de Aníbal Quijano, a colonialidade do poder consiste  na
utilização da raça na classificação social da população nos diversos âmbitos da existência
social. O processo de independência dos Estados na América Latina não promoveram o fim da
colonialidade  do  poder,  não  sendo,  portanto,  um  processo  em  direção  à  construção  de
Estados-nação,  mas  sim  uma  rearticulação  da  colonialidade  do  poder  sobre  novas
configurações institucionais. Nesse sentido, busca-se analisar como a colonialidade do poder
se manifesta no período do Primeiro Reinado, com o intuito contribuir com a possibilidade de
realização de uma análise das transformações sócio-históricas da colonialidade do poder no
Brasil aliado à inserção da colonialidade do poder no debate sobre a questão nacional. 

Palavras-chave: colonialidade  do  poder,  Aníbal  Quijano,  Primeiro  Reinado,  Estado-
nação.
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Introdução
Com  ricas  contribuições  para  a  literatura  pós-colonial,  Aníbal  Quijano  nos  fornece

ferramentas  teóricas  importantes  para  a  reflexão  sobre  a  questão  nacional  na  realidade  latino-
americana.  Para Quijano, a expansão colonial europeia sobre a América foi fundamental para a
criação de um novo padrão de poder mundial. Esse padrão de poder é sustentado por três pilares
fundamentais, que estabelecem relação de interdependência entre si: a colonialidade do poder, o
capitalismo e o eurocentrismo. Portanto, ao longo do trabalho, esses conceitos podem se relacionar
entre si, direta ou indiretamente. Aqui pretendo utilizar com maior vigor o conceito de colonialidade
do poder,  que  será  usado  para  analisar a  formação do  Estado-nação  brasileiro  em seu  período
inicial, o Primeiro Reinado.

O  autor  peruano  elabora  uma  teorização  que  abarca  uma  grande  extensão  social  –  o
continente americano – que, por vezes, é incapaz de apontar as peculiaridades relevantes de cada
país  latino-americano.  Quanto  ao  Brasil,  Quijano  afirma  que  a  colonialidade  do  poder  estava
presente na ideia de “democracia racial”. No entanto, essa ideia surge somente ao redor do início do
séc. XX. Por isso, com o objetivo de traçar um mapeamento mais detalhado sobre o fenômeno da
colonialidade do poder e seu impacto sobre a construção do Estado-nação é que esse trabalho se
dispõem a examinar  o  Primeiro  Reinado,  sendo possível  agregar  à  teoria  de  Quijano,  além de
engatinhar para uma possível análise sobre as alterações da colonialidade do poder ao longo da
história  do Estado-nação brasileiro.  Para tanto,  a  compreensão do conceito de colonialidade do
poder requer sua devida inserção dentro da constelação teórica elaborada por Quijano, esforço que
faz parte da primeira secção do trabalho.

Em seguida,  é  preciso  uma  contextualização  histórica  sobre  o  processo  até  o  Primeiro
Reinado.  Como esse  é  um período  de  grande  ebulição  política,  é  saudável  rememorar  alguns
acontecimentos que desencadearam a criação do Primeiro Reinado, até para que se evite o recorte e
a análise de um objeto num vácuo a-histórico. Então, feitos como a vinda da Coroa e o período da
Independência serão retomados. 

A terceira secção se dedica a apontar as formas pelas quais a colonialidade do poder se
manifesta no Primeiro Reinado. A atenção se volta a duas delas: a escravidão e a Constituição de
1824, junto ao modo que se reforçam mutualmente. Esses dois elementos constituem âmbitos da
existência social (trabalho e instituições políticas) fundamentais para a construção do Estado-nação
de acordo com as ideais de Aníbal Quijano e sua análise no contexto brasileiro do Primeiro Reinado
traz particularidades à teoria do autor peruano. 



Referencial teórico – Aníbal Quijano

Novo padrão mundial de poder: colonialidade do poder, eurocentrismo e capitalismo

No pensamento europeu, esteve sempre presente a separação dualista entre corpo e alma.
Com Descartes, há uma secularização da ideia de alma, corroborando para o surgimento de outro
dualismo:  a  razão  e  o  corpo.  A razão  era  a  única  capaz  de  elaborar  conhecimento  “racional”
enquanto ao corpo apenas lhe restava ser “objeto” de conhecimento.  A relação entre  “razão” e
“corpo” pode ser entendida como a de “espírito” e “natureza”. Essa “objetivização” do “corpo”,
como “natureza”, possibilitou a teorização “científica” da raça (QUIJANO, 2005, p. 13-14).

A ideia de raça, no sentido moderno, foi originada junto ao processo de expansão colonial
europeia, e não é conhecida historicamente antes da constituição da América. Essas raças foram
objeto de estudo pela análise do “corpo”. Com isso, a percepção de diferenças fenotípicas entre
conquistadores e conquistados criou a ideia de que esses dois grupos possuíam estruturas biológicas
diferentes,  organizadas  de forma hierárquica,  averiguando que os  conquistados possuíam maior
proximidade com a “natureza”, assim condenando os como “inferiores” por serem desprovidas de
“razão”. Essa “irracionalidade” tornou essas raças suscetíveis a dominação e exploração. Ao longo
do  estabelecimento  dessas  relações  de  dominação  as  identidades  fenotípicas  raciais  foram
reforçadamente associadas à hierarquia, somadas ao lugar e ao papel social a serem desenvolvidos
pelos indivíduos de cada identidade racial. Sinteticamente, os colonizadores adotavam a cor da pele
como  característica  emblemática  da  categoria  racial.  Portanto,  a  raça  foi  utilizada  para  dar
legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista do território americano (QUIJANO,
2005, p.2-3,13-14). 

Junto a  esse processo, identidades sociais historicamente novas surgiram como “índios”,
“negros” e “mestiços”, assim como “espanhol” e “português” (e posteriormente “europeus”), que
inicialmente indicavam procedência geográfica, mas tão logo adquiriram conotação racial quando
diante das novas identidades. Em síntese, a raça foi estabelecida como instrumento de classificação
social básica da população. Esse fenômeno, que se originou no colonialismo, demonstrou-se mais
duradouro  que ele,  constituindo no que  Quijano conceitua como colonialidade do poder.  Aqui,
poder é entendido como a malha de relações de exploração / dominação que são estabelecidas entre
as pessoas na disputa pelo controle do trabalho, do sexo, da subjetividade e da autoridade política.
Aliado a isso, a classificação social se refere aos lugares e papéis das pessoas nesses âmbitos da
existência  social  (trabalho,  sexo,  subjetividade  e  autoridade  política)  (QUIJANO,  2005,  P.  2)
(QUIJANO, 2014, p. 312).

O processo colonial, ao qual Quijano frequentemente designa como sendo o processo de



constituição histórica da América, foi responsável pela criação de uma nova estrutura de controle do
trabalho,  que  posteriormente  tomou  dimensões  mundiais.  Na  Europa,  houve  uma  sequência
histórica de transição entre formas de controle do trabalho em que cada modo de produção era
incompatível  com  o  outro,  criando  processos  de  ruptura.  Segundo  o  autor,  na  América,  o
colonialismo instituiu todas as formas de controle e exploração do trabalho de modo simultâneo,
sendo, portanto, todas histórica e socialmente novas. Ou seja, a escravidão, a servidão, a pequena
produção  mercantil,  a  reciprocidade  e  o  salário  não  se  estabeleceram  numa  cadeia  histórica
sequencial, mas sim numa existência simultânea. Além disso, essas formas de controle de trabalho
foram estabelecidas em articulação e em função da relação capital-trabalho e do mercado mundial,
então  seu  caráter  total  se  constituía  com  característica  capitalista.  Com  o  aprofundamento  da
exploração e expansão colonial da Europa, fundou-se uma nova estrutura de relações de produção,
um novo padrão de global de controle do trabalho, o capitalismo mundial (QUIJANO, 2005, p. 3).

Desse modo, as novas identidades fundamentadas racialmente foram associadas aos papéis e
às funções existentes nesse novo padrão global de controle do trabalho. Raça e divisão do trabalho
foram estruturalmente associados e reforçavam-se mutuamente, fato que gerou uma divisão racial
do trabalho. Nesse sentido, cada forma de controle do trabalho estava vinculada, primordialmente,
com  uma  raça  específica:  os  índios  eram  relegados  à  servidão  em  relação  aos  brancos  e  à
reciprocidade em relação às suas comunidades; os negros foram forçados à escravidão e os brancos
recebiam salários, eram comerciantes, artesãos ou agricultores independentes, ao passo que os mais
nobres se ocupavam com os médios e altos postos da administração colonial, seja civil ou militar.
Em  menor  medida,  atividades  e  serviço  que  requeriam  habilidades  específicas  (ex.:  música)
poderiam ser ocupados por não-brancos, mas esses tinham dificuldades em ter seus novos papéis
legitimados,  porque seus parentes eram escravos e seus ofícios eram teoricamente designados a
brancos  ibéricos  não  nobres.  De  qualquer  forma,  a  distribuição  racial  do  trabalho  dentro  do
capitalismo colonial/moderno perdurou ao longo de todo o período colonial (QUIJANO, 2005, p.
4).

A  colonialidade  do  controle  do  trabalho,  ao  longo  do  processo  de  consolidação  do
capitalismo  mundial,  desencadeou,  como  consequência,  o  eurocentramento  desse  novo  padrão
mundial  de poder (capitalismo mundial). A espoliação do ouro e da prata permitiu com que os
brancos estivessem numa posição privilegiada dentro da disputa pelo controle do comércio mundial.
A progressiva monetarização do mercado mundial derivada dos metais preciosos americanos junto
ao  controle  da  abundância  desses  recursos  viabilizou aos  brancos  europeus  o  controle  da  rede
comercial mundial, consistindo na China, Índia, Ceitão, Egito, Síria, e regiões dos futuros Oriente
Médio e Extremo (QUIJANO, 2005, p. 4).

Além do controle do comércio mundial, o eurocentramento surgiu também do controle das



formas de trabalho. A colonialidade do controle do trabalho,  ou seja,  a  articulação de todas as
formas de trabalho articulada entre si e em função do capital, vinculada à distribuição racial dessas
formas, determinou a distribuição geográfica de cada uma dessas formas de trabalho no capitalismo
mundial. Isto é, definiu a geografia social do capitalismo: como o capital era o eixo em torno da
qual todas as formas de trabalho eram articuladas, e o capital era geograficamente concentrado na
Europa e socialmente concentrada nos europeus em todo o mundo do capitalismo colonial, a Europa
e o europeu se tornaram o centro do mundo capitalista (QUIJANO, 2005, p. 5).

Dessa  forma,  o  capitalismo  mundial  é  caracterizado  por  ser,  desde  o  início,
colonial/moderno  e  eurocentrado.  Essas  formulações  teóricas  de  Quijano  ajudam  no  melhor
entendimento sobre o conceito de “moderno sistema-mundo” de Immanuel Wallestein, o panorama
“Centro-Periferia”  de  Raul  Prebisch  e  o  próprio  conceito  marxiano  de  capitalismo  mundial
(QUIJANO, 2005, p. 5). 

De forma semelhante à  questão do controle do trabalho,  a dominação colonial  europeia
incorporou uma série  heterogênea de histórias  culturais  em uma configuração em que essas  se
submetessem à hegemonia europeia. A Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de
todas as formas de subjetividade, cultura e produção do conhecimento. Essa configuração surgiu
através  de  relações  de  dominação  epistêmica  sobre  as  raças  colonizadas:  expropriaram  os
patrimônios culturais dos povos colonizados que serviam ao desenvolvimento do capitalismo e em
prol  do  centro-europeu;  reprimiram  as  formas  de  produção  de  conhecimentos  dos  povos
colonizados,  seus  padrões  de  produção  de  sentidos,  seu  universo  simbólico,  seus  padrões  de
expressão e objetivação da subjetividade e, por último, forçaram os colonizados a absolver a cultura
dos dominadores em tudo que servisse à reprodução da dominação (ex.: catolicismo) (QUIJANO,
2005, p. 6).

Essa centralidade encabeçada pela Europa sob o controle da produção de subjetividade e de
conhecimento,  como  parte  do  novo  padrão  mundial  de  poder,  deu  origem  ao  fenômeno  do
eurocentrismo. O eurocentrismo é fundamentado em três fatores: a articulação entre dualismo e
evolucionismo; relocalização histórica; e a utilização da raça para naturalizar uma hierarquia entre
grupos humanos (colonialidade do poder) (QUIJANO, 2005, P. 12).

A partir da sua hegemonia na produção de conhecimento, os europeus geraram uma nova
perspectiva  temporal  da  história  humana  em que  reposicionaram os  povos  colonizados  e  suas
respectivas culturas no passado de uma trajetória histórica linear cujo final era a própria Europa. Ou
seja, nessa ótica, os povos colonizados não ocupavam uma linha de continuidade com os europeus,
mas sim uma posição “naturalmente” anterior. Portanto, as raças colonizadas eram tanto inferiores
quanto anteriores aos europeus (QUIJANO, 2005, P. 6)

Dentro dessa lógica,  a  modernidade  e a  racionalidade foram imaginadas  como produtos



oriundos  de  uma experiência  exclusivamente  europeia.  Como Dussel  aponta,  a  definição intra-
europeia  de  modernidade  foi  exclusivamente  baseada  nas  experiências  do  Renascimento,  da
Reforma Protestante e da Revolução Francesa,  não levando em consideração as experiências de
exploração de outros povos para a conformação da autointerpretação da subjetividade europeia.
(DUSSEL, 1993).

 Partindo dessa lógica, as relações intersubjetivas e culturais entre Europa e o restante do
mundo foram codificadas em dualidades antagônicas: Oriente X Ocidente, primitivo X civilizado,
mágico  X  mítico-científico,  irracional  X  racional,  tradicional  X  moderno,  em  outras  palavras,
Europa X não-Europa. Portanto, o eurocentrismo articula o evolucionismo e o dualismo de forma a
distribuir essas categorias dicotômicas ao longo de uma projeção linear da história humana que
parte do estado de natureza até a civilização europeia. Junto a isso, estabelecem uma relocalização
histórica da “não-Europa”, de forma a encará-los como pertencentes ao passado. Além disso, o que
envolve e congrega esses elementos para outorgar sentido ao pensamento eurocêntrico é o fato
dessas diferenças entre Europa e não-Europa serem entendidas como diferenças de natureza racial, e
não como frutos da história das relações de poder (QUIJANO, 2005, p. 7, 12).

Portanto,  a  colonialidade  do  poder,  o  capitalismo  e  o  eurocentrismo  são  os  elementos
fundamentais  do  que  Quijano  denomina  como  novo  padrão  de  poder  mundial,  ou  seja,  três
elementos que articulam formas de existência social diversas em uma totalidade única, em nível
mundial. O autor peruano deixa claro que esse padrão de poder mundial não se constitui de maneira
totalizante,  no  sentido  de  estabelecer  estruturas  rígidas  e  invariáveis.  Contudo,  o  que  Quijano
pretende apontar  é  que  o padrão  de poder mundial  implica  um piso básico de práticas sociais
comuns  para  as  diversas  sociedades  do  mundo.  Isso  significa  a  existência  de  instituições
hegemônicas para cada âmbito da existência social: o Estado-nação, a família burguesa, a empresa e
a  racionalidade  eurocêntrica.  Com  a  exposição  de  parte  do  pensamento  de  Quijano,  pode-se
aprofundar na temática do Estado-nação, que é um ponto fundamental da investigação teórica desse
trabalho (QUIJANO, p. 8, 15, 2005).



Eurocentrismo, Estados-nação latino-americanos e colonialidade do poder

Nessa parte,  Quijano inicia  sua análise  traçando comentários  sobre o eurocentrismo e a
experiência  histórica  na  América  Latina.  Segundo  ele,  apesar  de  compartilharmos  elementos
comuns com os europeus, nossa realidade sociopolítica é distinta. Portanto, achar que adotando o
que prisma eurocêntrico de conhecimento nos mostra como ideal, torna-se inviável a resolução dos
problemas reais que afligem a América Latina e suas particularidades nacionais. 

Um exemplo dessa problemática é a questão do moderno Estado-nação na América Latina.
O que é entendido como moderno Estado-nação advém de uma experiência específica, resultante do
que Quijano aponta como processo de nacionalização da sociedade. De acordo com o autor, esse
processo e  esse  modo de  organização  política  implicam a  criação  de  instituições  modernas  de
cidadania e democracia política.  Democracia aqui corresponde a uma relativa (isto é, dentro dos
limites do sistema capitalista), contudo, importante e real democratização do controle do trabalho e
dos recursos produtivos, e da geração e gestão das instituições políticas. Nessa linha, a cidadania
abarca a igualdade legal, civil e política para pessoas socialmente desiguais (QUIJANO, 2005, p.
14).

Na  perspectiva  teórica,  o  Estado-nação  reflete  uma  sociedade  nacionalizada.  Segundo
Quijano, toda sociedade é uma estrutura de poder. Por sua vez, como mencionado anteriormente, o
poder é aquilo capaz de articular formas diversas de existência social numa sociedade. Desse modo,
toda  estrutura  de  poder  sempre  se  baseia,  parcial  ou  totalmente,  na  imposição  de  alguns,
recorrentemente grupos, sobre os demais. Em suma, todo Estado-nação é uma estrutura de poder ao
passo que também é fruto do poder. No cenário latino-americano, o poder pelo qual o Estado-nação
é originado se trata do padrão de poder mundial, isto é, aquele marcado pela colonialidade, pelo
eurocentrismo e pelo capitalismo (QUIJANO, 2005, p. 15).

A questão do Estado-nação transcende o debate acerca da identidade nacional, visto que os
cidadãos  necessitam  de  compartilhar  algo  real,  não  somente  algo  imaginado.  Para  Quijano,  a
conformação de um Estado-nação requer que haja uma homogeneização da sociedade que, por sua
vez, é alcançada por meio de uma participação democrática no controle da gestão das instituições de
autoridade pública. Essa democratização deve ser executada, então, nos âmbitos da existência social
vinculados  ao  Estado.  Contudo,  essa  instância  da  existência  social  não  se  concretiza  como
democrática, ou seja, realiza a cidadania como igualdade jurídica e civil para pessoas desigualmente
situadas nas relações de poder, caso as relações sociais nas outras instâncias da existência social
forem drasticamente antidemocráticas. Portanto, o processo de democratização deve se processar
tanto na sociedade quanto no Estado (QUIJANO, 2005, p. 15).



No  cenário  histórico  da  Europa,  a  centralização  do  poder  político,  que  é  anterior  às
estruturas de poder conhecidas como Estados-nação, recorreu a um duplo processo de colonização.
Primeiramente  interna,  em  que  núcleos  políticos  ao  conquistarem  territórios  para  dominação
política,  impuseram-se  a  diversos  e  heterogêneos  povos  e  identidades.  No  caso  ibérico,  esse
processo envolveu também a expulsão de grupos como os muçulmanos e judeus. Em segundo lugar
externa, em que os Estados europeus centralizados levaram o processo de colonização a povos e
identidades que habitavam territórios exteriores, que não veriam a ser parte integrante dos futuros
Estados-nação europeus (QUIJANO, 2005, p. 15)

Apesar  de  considerar  que  a  centralização  estatal  como fator  antecedente  e  necessário  à
própria formação dos Estados-nação na Europa, Quijano não acredita que seja ela suficiente para
gerar uma homogeneização social da população. Para demonstrar isso, juntamente à exposição da
efetividade da formação do Estado-nação, Quijano dispõe de dois exemplos. Por um lado a França,
cuja  experiência  é  provavelmente  a  mais  bem-sucedida  e,  por  outro  lado,  a  Espanha  cuja
experiência pode ser apontada como a menos bem-sucedida (QUIJANO, 2005, p. 15).

A monarquia espanhola investiu esforços na estimulação de uma política bélica em busca de
seu poder senhorial, com resultados significativos, uma vez que logrou êxito nos ataques contra a
autonomia  das  comunidades  camponesas,  das  cidades  e  dos  burgos.  Como  resultado  disso,  a
Espanha solidificou uma estrutura senhorial  de  poder,  baseadas na autoridade monárquica  e  no
poder da Igreja. Esse foco na política bélica significou a falta de interesse espanhol na busca da
hegemonia sobre o mercado mundial e o capital comercial e financeiro, assim como realizavam
França  e  Inglaterra.  Combinado  com esse  elemento  e  a  expulsão  de  muçulmanos  e  judeus,  a
Espanha se tornava apenas numa corrente de transição de recursos extraídos de terras americanas
para os centros emergentes do capital mercantil. Então, esse colonialismo interno e a manutenção de
padrões senhoriais de poder apresentaram se como grandes empecilhos para a nacionalização da
sociedade e do Estado, barrando processos democratizantes nas relações sociais e políticas, como a
derrotada revolução liberal de 1810-12 (QUIJANO, 2005, p. 16).

De  maneira  diferente,  segundo  o  autor,  a  Revolução  Francesa  possibilitou  uma  maior
democratização dessas  relações.  O anterior  colonialismo interno se tornou um “afrancesamento
efetivo” (ainda que não total) da população que se encontrava em território francês, o que significa
uma maior coesão social da população francesa originalmente marcada pela heterogeneidade social,
assim como observado no território espanhol (QUIJANO, 2005, p. 242).  Essa exposição reforça a
ideia de Quijano de que a condição básica para um exitoso processo de nacionalização da sociedade
e  organização  política  em  um  Estado-nação  é  a  democratização  da  sociedade  e  do  Estado
(QUIJANO, 2005, p. 16).

Para grande parte dos países latino-americanos cujas populações são de maiorias indígena,



negra e mestiça, esse percurso eurocêntrico em direção ao Estado-nação se apresentou como uma
tarefa irrealizável. Isso porque as experiências de descolonização social  e do poder na América
Latina foram breves e lamentavelmente sofreram retrocessos. Podemos destacar os casos de São
Domingos e de Tupac Amaru, em que o primeiro se consistiu numa revolução nacional, social e
racial,  ao qual  a derrota ocorreu devido sucessivas intervenções militares por parte dos Estados
Unidos, e o segundo numa revolta indígena no Vice-reino do Peru, liberado por Tupac Amaru II,
que foi brevemente suprimida. Ademais, houve alguns progressos no sentido da descolonização do
poder no México e na Bolívia. Nos demais países cujas maiorias populacionais eram de negros,
índios  e  mestiços,  os  grupos  dominantes  brancos  manejaram evitar,  de  maneira  politicamente
calculada, a descolonização da sociedade enquanto lutavam pela independência e organizavam os
novos Estados, isto é, impossibilitaram a participação nas decisões sobre a organização social e
política das nações independentes, assim como permitiam a manutenção de relações de dominação
racial, como no caso da escravidão negra no Brasil (QUIJANO, 2005, p. 18)

Desse modo, esses Estados carecem de caráter nacional uma vez que a irrisória minoria de
colonizadores  no  controle  político  não  representa  verdadeiramente  o  conjunto  da  população
colonizada, assim como a dominação colonial  na sociedade ainda recaia sobre negros,  índios e
mestiços.  Esse cenário estabelece uma situação supostamente paradoxal: Estados independentes e
sociedades coloniais.  No entanto,  esse paradoxo é apenas aparente  porque não se trata  de uma
incongruência entre valores e prática políticos das classes dominantes brancas,  uma vez que os
interesses  desses  eram  justamente  de  perpetuar  a  condição  colonial  dos  recém-independentes
Estados-nação (QUIJANO, 2005, p. 18).

A minoria  branca  que  dirigia  o  Estado  independente  não  apresentava  substancialmente
interesses sociais comuns com as demais raças alijadas do controle do Estado. Isso porque seus
privilégios  advinham justamente  da  dominação  e  exploração  dessas  raças,  de  modo  que  fosse
inviável a criação desses interesses comuns entre brancos e não-brancos, impossibilitando que se
instituísse um interesse nacional generalizado, em termos concretos. Então, os interesses da elite
branca dominante  estavam muito  mais  alinhados com os interesses  de seus  pares  europeus em
termos econômicos e sociais, contribuindo para a criação de uma dependência à burguesia europeia
(QUIJANO, 2005, p. 19).

Dito isso, Ruy Mauro Marini disserta sobre a origem da dependência dos países periféricos
como o Brasil.  Ele afirma que a integração dessas economias ao capitalismo mundial se dá em
função do estímulo do mercado mundial, e não pelo estímulo do mercado interno, até porque esse
mercado,  apesar  de  pequeno  e  gradualmente  crescente,  era  dominado  pelo  regime  escravista.
Portanto, o excedente passível de ser investido, ou seja, a diferença entre o valor das exportações e
das importações, é completamente dependente de fatores externos à economia nacional (MARINI,



2014, p. 51).
Os senhores latino-americanos tinham que responder à demanda do mercado mundial por

meio da intensificação do regime de escravidão, ao passo que direcionavam parte considerável de
seus excedentes à compra de mercadorias com selo europeu, reforçando laços de interesses e de
dependência com as elites europeias.  Enquanto a relação de trabalho assalariado se expandia e
gradualmente se tornava o eixo da economia e o novo modo de produção, em locais como Grã-
Bretanha e Estados Unidos, os senhores latino-americanos não podiam investir tão pesadamente na
compra de mão de obra assalariada justamente porque esse procedimento ia contra a reprodução da
sua condição social, econômica e política de senhores (QUIJANO, 2005, p. 19).

Nesse  sentido,  observa-se  a  manifestação  da  colonialidade  do  poder  e  seu  caráter
contraditório do ponto de vista dos senhores latino-americanos. Por um lado, a colonialidade do
poder  ajudava-os  a  perceber  que  seus  interesses  eram semelhantes  aos  comerciantes  europeus
brancos. Por outro lado, essa mesma colonialidade do poder se tornava o empecilho para a que esses
interesses  se  aprofundassem  na  mesma  direção  dos  brancos  europeus  porque,  para  tanto,  era
necessário que se transformasse capital comercial em capital industrial e isso significava, como já
foi mencionado, abolir a condição pela qual a sua posição de senhores se sustentava e se reproduzia,
significava o fim da escravidão e o estabelecimento do trabalho assalariado (QUIJANO, 2005, P.
19).

Então,  a colonialidade do poder se torna um empecilho tanto no campo socioeconômico
quanto  no  campo  político  de  maneira  interdependente.  Na  abordagem  de  Aníbal  Quijano,  o
processo  de  independência  dos  Estados  na  América  Latina  se  consistiu  numa  rearticulação  da
colonialidade do poder sob novas bases institucionais, fato que impossibilita o desenvolvimento em
direção ao Estado-nação moderno. Segundo o modelo eurocêntrico, a homogeneização nacional da
população ocorre somente mediante um processo de democratização da sociedade e do Estado. Para
que esse plano se concretize na realidade latino-americana, em geral, e na brasileira, em particular,
essa democratização implica na descolonização das relações sociais, políticas e culturais, ou seja,
que  as  relações  de  poder  deixem  de  ser  configuradas  de  acordo  com  hierarquias  baseadas
racialmente. Tendo em vista que esse ponto crucial não foi cumprido, a construção do Estado-nação,
no cenário latino-americano, foi  elaborada e capitaneada contra a maioria  da população, isto é,
índios, negros e mestiços. Em síntese, a estrutura de poder foi e ainda segue sendo fundamentada
sobre e ao redor do eixo colonial (QUIJANO, 2005, P. 20).

O eurocentrismo é manifesto na adoção pelas elites brancas do modelo europeu de formação
do  Estado-nação  sobre  a  realidade  das  sociedades  latino-americanas  sem  a  devida  atenção  à
colonialidade  do  poder  vigente. Portanto,  a  colonialidade  do  poder  baseada  na  raça  como
instrumento de dominação deve ser considerada na análise da questão nacional e do Estado-nação



(QUIJANO, P. 21, 2005).
A análise de Quijano incide sobre um escopo bastante amplo, a América Latina,  e  uma

superficialidade  na  investigação  sobre  peculiaridades  nacionais  é  uma  consequência  inevitável.
Sobre o Brasil, Quijano afirma que a trajetória histórica da questão nacional envolve a imposição da
ideologia  da  “democracia  racial”,  responsável  por  mascarar  a  realidade  discriminatória  e  a
dominação colonial ao qual os negros eram/são submetidos. Todavia, esse fenômeno pertence a um
momento histórico posterior ao qual esse trabalho se direciona. É justamente pela ausência de um
detalhamento mais esmiuçado sobre a manifestação da colonialidade do poder na particularidade
nacional  brasileira que esse estudo se dedica a explorar essa temática dentro da primeira época
histórica do país enquanto Estado formalmente independente, o Primeiro Reinado. Para tanto, uma
recapitulação histórica acerca da culminação do Primeiro Reinado se faz necessária. Por isso é que
se pretende abordar a vinda da Coroa portuguesa e a Independência a fim de uma contextualização
histórica  e  para  se  evitar  com que  o recorte  temporal  do  estudo  seja  analisado  sob  um vácuo
histórico. 

Além disso, é importante destacar que a dinâmica da colonialidade do poder será focada na
população negra, não pela falta de importância do estudo da questão sobre a população indígena,
mas sim pelos limites do trabalho que exigem uma seleção investigativa em prol da qualidade da
análise. Aliado a isso, será dada primazia analítica a dois âmbitos da colonialidade do poder:  o
controle do trabalho e o controle das instituições políticas (autoridade política). Quijano aponta que
a colonialidade do poder atravessa todos os âmbitos da existência social, para além do trabalho e do
Estado, incluindo as relações de gênero, relações culturais e subjetivas, e que essas também devem
ser levadas em consideração quando se trata  da análise da colonialidade do poder.  No entanto,
abarcar todas essas instâncias acarretaria um aprofundamento histórico e investigativo maior do que
os limites desse trabalho permitem. Ainda assim, a escolha de explorar as esferas do trabalho e do
Estado, ao que concerne a utilização da raça para classificação social, é baseada na importância e na
projeção teórica direcionadas pelo próprio autor ao tratar da questão da colonialidade do poder e do
padrão mundial de poder. 



Contextualização Histórica:

A vinda da Coroa Portuguesa

O  translado  da  Coroa  portuguesa  pelo  Atlântico  foi  motivado  pelas  investidas  bélicas
napoleônicas que ameaçavam o território e a integridade monárquica.  Essa mudança geográfica
significou alterações políticas, sociais e econômicas ímpares para a história daqueles futuros países.
Por  isso,  parte  da  historiografia  política  e  dos  estudos  da  ciência  política  devem  levar  em
consideração, quando diante de uma análise do Primeiro Reinado, as mudanças desencadeadas por
esse evento. 

O estabelecimento da corte portuguesa em terras brasileiras requeria a adaptação da cidade
do Rio de Janeiro e a transformação de engrenagens administrativas e políticas, tendo em vista a
necessidade da recriação do aparelho central da coroa portuguesa (NEVES, 2009), P. 103.

A América Portuguesa era marcada pelas estruturas do Antigo Regime. Sua configuração
político-administrativa era um mosaico de atribuições e poderes entre os órgãos administrativos,
entrelaçando-se e sobrepondo-se uns aos outros. Eram divididos em três níveis principais: vice-reis,
governadores das capitanias e câmaras municipais. Com relações entre si  e a própria  coroa em
Lisboa,  tinham o  objetivo  de  defender  o  território  e  manter  a  ordem,  garantir  a  eficiência  do
funcionamento  da  administração  colonial,  desafiados  pela  precariedade  dos  recursos  e  a
entrelaçamento entre interesses públicos e privados (NEVES, P.103, 2009).

Como  uma  das  primeiras  medidas  tomadas,  sendo  também  uma  resposta  à  conjuntura
imposta pelas guerras napoleônicas, d. João ordenou a abertura dos portos às nações amigas, visto a
necessidade de sustentar o novo aparato que surgiria. Essa medida também significou o rompimento
com o pacto comercial colonial, findando com um dos principais pilares de sustentação do sistema
colonial. Além disso, estabeleceu-se as condições para o início da investida britânica em busca da
hegemonia comercial sobre a América portuguesa (MARTINS, 2008, P.1).

A partir  de  então,  a  regência  joanina  dedicou-se  a  estabelecer  as  instituições  políticas
necessárias  à  administração  do  novo  império  luso-brasileiro.  Nomeou-se  os  ministros  para  as
secretárias de Estado, órgãos centrais do governo, cuja configuração foi adaptada à realidade luso-
brasileira. Com a assistência de seus ministros, d. João estipulou uma série de atos administrativos e
de órgãos governamentais que caminhavam para a inversão do estatuto colonial do Brasil (NEVES,
2009, P. 104).

Entre  as  instituições  criadas,  podemos  mencionar:  Erário  Real,  a  Imprensa  Régia,  o
Conselho Supremo Militar, o Conselho da Real Fazenda, as Mesas do Desembargo do Paço e de
Consciência e Ordens, a Intendência Geral de Polícia da Corte, a Casa de Suplicação do Brasil, a



Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Brasil e o Banco do Brasil (MARTINS,
2008, P.2).

Essa expansão administrativa permitiu a criação de novos cargos e a contratação de novos
funcionários.  Geralmente,  os  cargos mais  importantes vinculados às secretarias  de Estado eram
designados a pessoas tituladas que acompanharam a família real. O atendimento à burocracia do
Estado favoreceu as elites burocráticas, a população de bacharéis e os homens letrados, que, ao não
terem condições de sobreviver apenas com seus escritos, buscaram ascender na escala social. Essas
pessoas foram beneficiadas com a longa permanência da corte no Brasil e não mais aceitavam a
perda de seus privilégios incorporados (NEVES, 2009, P.106-7)

Além desses, agentes comerciais do “comércio de grosso trato” foram beneficiados pela
instituição  da  coroa  portuguesa  no  Rio  de  Janeiro.  Esses  comerciantes  eram  envolvidos  na
importação  e  exportação  no  atacado,  com  operações  que  requeriam  altos  capitais  e  eram
respondidos com elevados lucros, além de serem vinculados ao tráfico negreiro. Os inseridos nesse
ramo comercial  geralmente controlavam rotas  mercantis de grande alcance geográfico,  além de
dominar  o  sistema  de  crédito,  em  suma,  faziam  parte  da  elite  mercantil.  Esses  negociantes
consolidaram  sua  posição  mediante  favores  do  soberano,  além  da  influência  que  passaram  a
desempenhar  por  meio  de  relações  pessoais  ou  casamentos  arranjados.  Esse  grupo  se  tornou
bastante poderoso e consolidou redes comerciais no Centro-Sul e sua atuação seria  decisiva no
processo de independência (RODRIGUES, 2009, P. 200) (NEVES, 2009, P. 109).
 Apesar das tentativas de organização interna do território americano sob a monarquia luso-
brasileira, as divergências econômicas e políticas entre as províncias (anteriormente denominadas
capitanias) eram evidentes. Após os anos iniciais da administração joaniana e o fim da ocupação
francesa no território português, províncias do Norte voltaram a estabelecer contatos comerciais e
econômicos diretamente com Lisboa, em função dos seus interesses econômicos, a exemplo do
Grão-Pará, do Maranhão e da Bahia. Essas conexões econômicas com Lisboa eram uma resposta ao
cenário econômico privilegiado no Centro-Sul, oriundo da presença da corte no Rio de Janeiro, que
gerava  uma  movimentação  comercial  grande  em seus  portos.  Outro  ponto  de  contenda,  era  a
colheita  de  impostos  sobre as  demais  províncias,  fato  que  prejudicava  a  saúde  econômica  das
demais províncias (NEVES, 2009, P. 109-110).

No campo político, apesar do poder dos governadores das províncias não ter diminuído, a
centralização política no Rio de Janeiro levou a uma diminuição da autonomia local,  o que foi
motivo de ressentimento e conflitos. Essa tensão política que se estabelecia entre o centralismo
político  e  a  governança  provincial  chegou a  gerar  conflito  de  interesses  que  ocasionaram,  por
exemplo, entre outros elementos, na Revolução Pernambucana de 1817 (NEVES, 2009, P. 110).

As  tensões  políticas  advindas  do  Brasil  denunciavam  sua  verdadeira  situação,



enfraquecendo a imagem de estabilidade que o país transpassava frente as agitações da América
espanhola. Isso também ocasionou uma diminuição do prestígio da monarquia luso-brasileira diante
os descontentamentos lisbonenses (NEVES, 2009, P. 112).

Em 1815,  o  Brasil  foi  elevado a  Reino  Unido  de  Portugal,  Brasil  e  Algarves.  Com tal
medida, o Brasil se transformava na sede de direito do império luso-brasileiro, e esse advento foi
interpretado como, de certa maneira, uma escolha pelo lado americano do império. Fato é que o
Brasil foi agraciado com um aumento das movimentações portuárias, reflexo da valorização das
matérias-primas produzidas e do acesso ao círculo de poder de d. João VI. Enquanto isso, a antiga
metrópole encontrava-se em uma situação de desgaste resultado do domínio inglês e de nostalgia
pela  perda  de  suas  anteriores  atribuições,  junto  ao  fato  de  despossuir  um  soberano  próximo
(NEVES, 2009, P.113).

Com o Congresso de Viena,  as divergências entre  as partes  principais  do império luso-
brasileiro se tornavam mais evidentes.  No Congresso,  houve um rearranjo de poder na política
internacional do cenário europeu, em que o a política de alianças ente pequenos Estados, marca do
séc. XVIII, deu lugar à supremacia dos grandes Estados, caso da Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia
e  França.  Esse  “concerto”  europeu,  cuja  aliança  estabelecia  um  equilíbrio  dinâmico  entre  os
constituintes, forçava os demais Estados à condição de satélites (NEVES, 2009, P. 114).

Mediante a vulnerabilidade de Portugal no novo arranjo político, os impasses diplomáticos
entre  representantes  do  império  luso-brasileiro  afloravam.  Por  um  lado,  aos  diplomatas  lusos
interessava a questão da recuperação do território de Olivença, região ocupada pela Espanha em
1801. Por outro lado, os diplomatas brasileiros consideravam a temática do tráfico negreiro como
fundamental,  tendo  em  vista  as  pretensões  restritivas  da  Grã-Bretanha  que  poderiam,  por
consequência, ameaçar o setor econômico do lado americano (NEVES, 2009, P. 114).

Fora  dos  círculos  diplomáticos,  os  portugueses  defendiam  o  retorno  joanino  com
argumentos a respeito da incapacidade da colônia brasileira em sustentar a sede da monarquia, em
função  dos  vastos  territórios  inabitados,  suscetíveis  a  invasões  terrestres  e  marítimas,  além da
incapacidade de organizar um exército suficientemente numeroso. Já os defensores do rei em terras
brasileiras  usavam  a  referência  das  colônias  espanholas  e  sua  atração  à  independência  e  ao
separatismo  para  defender  a  manutenção  de  um  grande  poder  no  Novo  Mundo.  De  qualquer
maneira,  a  elevação  do  Brasil  a  Reino  Unido  aliada  à  recusa  de  d.  João  a  retornar  a  Lisboa,
evidenciava o peso que os interesses americanos tinham adquirido junto à corte (NEVES, 2009, P.
114-5).

Em meados  de  1820,  o  cenário  político  toma outros  contornos  a  partir  da  envergadura
política que o movimento conhecido como regeneração vintista acumulava àquela época. Como
reflexo da vitória constitucionalista da Espanha, o movimento germinou em Porto, chegou a Lisboa



e rapidamente se espalhou para o restante do território português (NEVES, 2009, P. 115).
O movimento vintista tinha o objetivo de transformar o status quo político, econômico e

social de Portugal, que, na perspectiva de seus ideólogos, encontrava-se numa situação degradante,
visto a ausência de seu soberano, a subordinação à autoridade ineficaz dos governadores do reino e
as arbitrariedades das tropas ocupantes da Grã-Bretanha. Para tanto, o movimento defendia o fim do
Antigo Regime e sua substituição ao liberalismo sob perspectiva ibérica, nas formas de uma nova
Constituição. Além disso, era defendido o restabelecimento da primazia portuguesa no interior do
império luso-brasileiro (NEVES, 2009, P. 117).

Os  vintistas  alcançaram  uma  importante  vitória  política  com  a  instalação  da  Junta
Provisional do Governo Supremo do Reino e da Junta Provisional Preparatória das Cortes, de forma
com que as cortes consultivas do Antigo Regime adquirissem caráter deliberativo para a preparação
de uma Constituição que subordinasse o monarca ao Poder Legislativo (NEVES, 2009, P. 117-8).

No Brasil, as informações da Revolução de Porto tiveram rápida disseminação, por meio de
cartas  particulares,  ofícios  de  governadores  do  reino,  e,  sobretudo,  por  respostas  positivas  de
províncias  em adesão às  ideias liberais,  como Grão-Pará,  Bahia  e  o  próprio Rio de Janeiro.  É
interessante notar que a repercussão das ideias do movimento se deu por folhetos, periódicos e
panfletos políticos, de caráter didático e polêmico, que, por meio de linguagem acessível, abordou
temas  sobre  o  constitucionalismo,  de  forma  a  gerar  uma  movimentação  na  esfera  pública  que
transcendia o debate privado, alcançado espaços para além de círculos letrados (NEVES, 2009, P.
118-119).

Nesse pretexto, d. João VI encontrava-se num impasse a respeito da sua permanência ou
debandada para Portugal. Sob a assistência de seus ministros, por um lado, o conde de Palmela
apontava  o  retorno  a  Lisboa  como  necessário  para  conter  os  excessos  do  constitucionalismo
português; por outro, Vilanova Portugal acreditava na necessidade da permanência no Brasil para
preservar a essência do Antigo Regime na América (NEVES, 2009, P. 119). 

Diante da pressão de jurar as bases da futura Constituição portuguesa, demitir membros do
governos e adotar temporariamente a Constituição espanhola de 1812 até a elaboração da nova
Carta pelas cortes de Lisboa, em 1821, d. João retorna a Portugal e encarrega a eleição de deputados
brasileiros para o Congresso de Lisboa. Deixou no Brasil, como regente, o príncipe d. Pedro a cargo
de amplos poderes e responsabilidades: administração da justiça e da fazenda; resolução de todas as
consultas relativas  à  administração pública;  o  provimento dos lugares de  letras,  dos  ofícios  de
justiça e  fazenda, dos empregos civis e militares,  e das dignidades eclesiásticas,  à  exceção dos
bispos; direito de comutar ou perdoar a pena de morte aos réus e de conferir graças honoríficas;
além da competência do ataque bélico, seja ofensivo seja defensivo, a inimigos que ameaçassem o
Brasil, em caso de impossibilidade de respostas reais. Esses poderes eram exercidos em conselho,



junto aos ministros do Reino e Negócios Estrangeiros e da Fazenda e dos secretários da Guerra e da
Marinha. Dessa forma, havia a garantia de uma autoridade central na sede fluminense encarregada
de articular as demais províncias, (NEVES, 2009, P. 119-120).

O  início  da  regência  de  d.  Pedro  foi  marcado  por  percalços  econômicos  e  políticos.
Financeiramente, os cofres públicos estavam em contingência devido às transferências de recursos a
Lisboa,  à  partida  de  d.  João,  e  as  consequentes  derrocadas  das  receitas.  As  províncias  do  Sul
concediam apoio político ao príncipe regente, mas impediam com que esse apoio se conformasse no
campo econômico. As províncias do Norte tinham alinhamento e adesão às cortes lisbonenses e
negavam a subordinação tanto política como econômica. Para fragilizar ainda mais o poder político
de d. Pedro, juntas governativas foram estabelecidas em algumas províncias por meio da eleição e
do reconhecimento por parte das cortes de Lisboa, cuja composição por elites locais demonstrava o
vigor da autonomia e da influência local na administração das províncias (NEVES, 2009, P. 121).

De forma a angariar  apoio político e  contornar  esses  empecilhos,  d.  Pedro  passou a se
aproximar da elite coimbrã, a parte mais conservadora da elite brasileira cuja maioria dos membros
eram  formandos  da  Universidade  de  Coimbra,  tinham  exercido  funções  administrativas  e,
sobretudo, compartilhavam a ideia de um império luso-brasileiro (NEVES, 2009, P.121).

Com o avançar  do segundo semestre de 1821 e das discussões nas cortes de Lisboa, os
objetivos do movimento se tornavam claros: submeter o rei ao controle do congresso e restabelecer
a supremacia europeia sobre o restante do império. Porém, para mascarar esse desejo de retomar a
hegemonia  portuguesa  dentro  do império,  ideias  no  sentido  de  uma  política  integradora  foram
estimuladas, para criar a noção de continuidade entre o continente europeu e o ultramar: o Reino
Unido não significava a união de dois reinos distintos, mas sim  uma entidade política una, da qual
o Congresso substituía o rei como emblema simbólico. Além disso, com a instituição das juntas
governativas, o Rio de Janeiro se tornava uma província como outra qualquer, governada por uma
junta, fazendo com que não houvesse sentido manter uma autoridade da família real no centro do
poder, na capital fluminense (NEVES, P. 122, 2009) (BELEM, 2011, p. 114).

Vale ressaltar que a assimetria de informações derivada das viagens transatlânticas faziam
com que os feitos ocorridos em Portugal só fossem de conhecimento brasileiro após cerca de dois a
três meses de defasagem. Portanto, os decretos de 29 setembro que determinavam a subordinação
das juntas provinciais às cortes lisbonenses somente foram tornados públicos em dezembro. Esses
decretos  também exigiam o  retorno  do  príncipe  regente  às  terras  portuguesas  (NEVES,  2009,
P.122).

Por meio da leitura das cartas pessoais de D. Pedro a seu pai d. João, é possível perceber que
seu posicionamento primeiramente foi de acatar as ordens das cortes de Lisboa. Contudo, com o
desenrolar das informações sobre as decisões lisbonenses, uma oposição a sua partida emergia no



cenário político. 
“[...] a publicação dos decretos fez um choque mui grande nos brasileiros e

em muitos  europeus  aqui  estabelecidos,  a  ponto  de  dizerem pelas  ruas:  ‘Se  a
constituição é fazerem-nos mal, leve o diabo tal cousa; havemos fazer um termo
para o Príncipe não sair, sob pena de ficar responsável pela perda do Brasil para
Portugal,  e  queremos  ficar  responsáveis  por  ele  não  cumprir  os  dois  decretos
publicados; havemos fazer representações junto com S. Paulo e Minas, e todas as
outras que se puderem juntar dentro do prazo, às cortes, e sem isso não há de ir.’ 

Veja Vossa Majestade a que eu expus pela nação e por Vossa Majestade.
Sem embargo de todas estas vozes eu me vou aprontando com toda a pressa e
sossego, afim de ver se posso, como devo, cumprir tão sagradas ordens, porque a
minha obrigação é obedecer cegamente, e assim o pede a minha honra, ainda que
perca a vida: mas nunca pela exposição ou perdimento dela fazer perder milhares. 

Faz-se  muito  preciso,  para  desencargo  meu,  seja  presente  ao  soberano
congresso esta carta, e Vossa Majestade lhe faça saber da minha parte que – me
será  sensível  sobremaneira  se  for  obrigado  pelo  povo  a  não  dar  o  exato
cumprimento a tão soberanas ordens; - mas que esteja o congresso certo que hei de
fazer com razões ou mais fortes argumentos, diligenciando o exato cumprimento
quanto nas minhas forças couber.” (Carta de D. Pedro a seu pai, de 14 de dezembro
de 1821 apud BELEM, P. 118, 2011)

Tornava-se  evidente  que  a  posição  contrária  ao  retorno  do  príncipe  regente  a  Portugal
respondia a interesses do lado americano do império. Para a elite brasiliense1 a ausência de uma
centralidade política do Brasil significava a perda de poder e influência políticos dos interesses
brasileiros dentro do império luso-brasileiro (modelo cujas bases estavam sendo contestadas pelo
movimento constitucionalista), representando o retorno da subordinação perante Portugal. Para a
perspectiva da elite coimbrã, o findar da regência de d. Pedro indicava a fragilização de famílias que
elevaram-se socialmente e de negócios frutos da vinda da família real ao Rio de Janeiro (BELEM,
2011, P. 120).

No fim de 1821, os indícios apontavam que d. Pedro acataria as exigências de Lisboa, apesar
do reconhecimento do recrudescimento da situação política entorno dessa questão:

“Tudo está do mesmo modo que expus nas duas cartas anteriores a esta a Vossa

1 Segundo Lúcia Maria Bastos P. Neves, essa elite era formada principalmente, por famílias sem grande poder 
aquisitivo, mas que desejavam um futuro melhor recorrendo principalmente a carreira eclesiástica, funcionários 
públicos sem maiores projeções no Estado e de professores. Estudaram em sua maioria no Brasil tendo acesso à 
Ilustração portuguesa por meio de leituras de livros proibidos que circulavam no Brasil. Aceitavam a monarquia, 
porém desejavam um rei, cidadão, respeitador da soberania popular. Alguns componentes desse grupo eram 
considerados radicais (BELEM, p. 94, 2011).



Majestade; a diferença que há é que dantes a opinião não era geral; hoje é e está
mui arraigada. Protesto desde já a Vossa Majestade e ao Congresso que por falta de
diligências minhas não se hão de deixar de cumprir tão soberanas ordens.” (Carta
de d. Pedro a seu pai, de 30 de dezembro de 1821 apud BELEN, 2011, P. 125)

O papel desempenhado pela imprensa pesou na conformação de uma opinião pública inconformada
com as cortes portuguesas. Periódicos se preocupavam com a perda do status de Reino Unido e, sobretudo
com a opinião de círculos intelectuais, havia o receio de que o fim da regência do príncipe de Bragança
acarretasse na independência do Brasil. Combinado a essa ideia, era veiculada o medo da instauração de um
regime republicano com “sistemas de federação, mais ou menos imperfeitos, trazendo consigo desordens e
anarquias.”  (A Malagueta,  nº  I,  dezembro de  1821.  P.  2-3  apud BELEM, 2011,  P.125)  Críticas
também eram traçadas aos deputados brasileiros, principalmente de Pernambuco e Rio de Janeiro,
por  sua  apatia  e  inércia  ao  que  tange  uma  oposição  aos  decretos  (porém,  por  dificuldades
comunicativas,  esses  desconheciam  o  cenário  político  do  outro  lado  do  atlântico  e,  portanto,
julgavam estar ao encontro com a vontade popular.) (BELEM, 2011, P. 126).

Com o aumento da oposição à sua partida, junto à publicação da representação da província
de  São  Paulo  na  Gazeta  Extraordinária,  d.  Pedro  decide  permanecer  no  Reino  do  Brasil,
pronunciando a célebre máxima:  “Como é para bem de todos, e felicidade geral da nação, estou
pronto: - diga ao povo que fico” (Carta de D. Pedro ao pai de 9 de janeiro de 1822). Portanto, o
transcorrer desses eventos demonstra que a decisão tomada por d. Pedro foi fortemente baseada na
pressão social dos agentes econômicos e políticos da época que queriam manter seus interesses
preservados mediante a permanência de uma fonte de poder central nos trópicos. Mediante esse
diagnóstico, o príncipe real resolve tomar protagonismo político e arcar com a responsabilidade de
garantir o “bem geral” dos súditos que aclamavam pela sua permanência. Vale frisar que o debate
até então não envolvia a defesa da independência política. Ao contrário, a permanência de d. Pedro
era  entendida  com  o  requisito  que  impossibilitaria  a  independência  e  que  possibilitaria  a
perpetuação do Império Português. No entanto, a interpretação dos fatos não ocorrera da mesma
forma do outro lado do Atlântico (BELEM, 2011, P. 128-9).



A Independência

As informações que chegavam do Brasil imediatamente geraram reações oposicionistas por
parte das cortes e da imprensa portuguesas. Criava-se a ideia do Brasil como “filho ingrato que
recusava  os  benefícios  da  regeneração  política”  (NEVES,  2009,  P.  125).  As  notícias  sobre  a
Representação de São Paulo ao Regente, que criticava as medidas tomadas pelas cortes portuguesas,
defendia  permanência  de  d.  Pedro  a  fim  de  garantir  a  preservação  do  Reino  Unido,  foram
responsáveis pela condução de discussões políticas no seio das cortes de Lisboa (NEVES, 2009,
125-6) (BELEM, 2011, P.123).

Ações em busca de uma solução de compromisso com a parte brasileira foram tomadas a
exemplo  do  parecer  da  Comissão  Especial  dos  Negócios  Políticos  do  Brasil  que  estipulava  a
permissão  de  permanência  de  d.  Pedro  no  Brasil  até  a  construção  definitiva  da  Constituição,
mediante a sua submissão aos mandamentos das cortes e de seu pai (NEVES, 2009, P.125).

A situação  luso-brasileira  era  de  evidente  disputa  pelo  domínio  do  poder  entre  os  dois
reinos. De um lado, Portugal se recusava a abdicar da condição de portador do mais alto órgão
legislativo ao qual o ideário liberal lhe reivindicava, assim como não deixava de lado o projeto de
hegemonia portuguesa no interior do império. Por outro lado, Brasil encarava a ordem de retirada
de d. Pedro, a adoção de um Governador de Armas em cada província independente do Rio de
Janeiro, a criação de juntas ligadas diretamente a Lisboa, a extinção dos tribunais superiores na
região fluminense como ambições facciosas que sacrificavam a união dos dois lados do Atlântico
em prol da vantagem portuguesa (NEVES, 2009, P. 127).

Essa contenda também perpassou pelas interpretações e influências das ideias liberais nos
dois cenários. No Brasil, apesar de repudiadas em várias províncias, especialmente as do Centro-
Sul, as noções de liberdade, igualdade e independência possuíam sua influência nas ideias políticas
voltadas  à  relação com Portugal  e  se  entrelaçavam em certa  medida.  Segundo Gladys  Sabrina
Ribeiro (2002), algumas interpretações das elites políticas brasileiras consideravam liberdade como
um  elemento  que  concedia  igualdade  com  Portugal.  Nesse  cenário,  a  liberdade  significava
autonomia para a administração das particularidades da América Portuguesa, suas instituições e
seus interesses econômicos. Essa autonomia envolvia igualdade de condições e direitos, igualdade
na fraternidade, em que Brasil e Portugal se complementariam em riqueza e grandeza. Então, a
independência  não  correspondia  à  separação  de  Portugal.  O  próprio  d.  Pedro  indicava  que  a
afirmação de um centro de poder no lado americano, que evitasse a  diluição do território,  não
pressupunha  o  corte  dos  laços  luso-brasileiros,  mas  sim  a  reivindicação  de  autonomia  política



(NEVES, 2009, P. 125).
No entanto, liberdade, igualdade e independência não eram interpretadas semelhantemente

pelos pares portugueses. Para além do movimento constitucionalista, a igualdade consistia em um
subterfúgio  meramente  legal  quando  se  tratava  na  relação  com  o  Brasil.  A igualdade  seria
promovida pelo tratamento das províncias brasileiras como extensão das províncias portuguesas que
consistiriam num mesmo reino, com sede em Lisboa. Assim como mencionado anteriormente, esse
discurso pretendia mascarar as pretensões hegemônicas de Portugal dentro do Reino Unido. Nesse
sentido,  após  o  movimento  vintista,  os  deputados  portugueses  também  receavam  recair  na
dependência em relação às decisões do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2002, P. 24-5).

A figura política do príncipe regente foi sustentada pelos grupos econômicos fortes como
setores  mercantis,  ligados  à  propriedade  latifundiária  e  à  burocracia  político-administrativa
fluminense. Esses agentes foram fartamente beneficiados desde a transição transatlântica da corte
real e, portanto, nada lhes lucraria com a retomada da hegemonia para o lado europeu do Império.
Sendo assim, preferiram polarizar as forças políticas, orbitando ao redor de d. Pedro, mediante a
manutenção da ordem vigente,  sobretudo, o sistema escravista.  As tensões sociais advindas das
movimentações  da  população  “de  cor”,  como  se  refere  Ribeiro,  eram  sentidas  a  ponto  desse
fenômeno ser utilizado como forma de deputados portugueses desvalidaram as reivindicações de
igualdade de tratamento e liberdade por parte dos deputados brasileiros. Discursos portugueses mais
enérgicos que defendiam que o Brasil fosse largado à própria sorte associavam a independência ao
desencadeamento  de  revoltas  semelhantes  às  de  São  Domingos.  Alguns  políticos  brasileiros
repudiavam essa ideia por meio de discursos sobre a barbárie de negros e africanos (RIBEIRO,
2002, P.30, 36) (NEVES, 2009, P. 128).

Segundo Gladys Sabrina Ribeiro, os escravos e libertos participavam com intensidade na
dinâmica  política  do  país  e  nas  movimentações  no  seio  das  cidades,  de  forma  a  apoiá-los  ou
desaprová-los.  Nesse  sentido,  as  rebeliões  da  população  “de  cor”  não  configuravam em  mera
ameaça retórica, elas constituíam parte da realidade da época, manifesta em fugas, ajuntamentos e
tumultos, registrados inclusive na documentação da Polícia e do Ministério da Justiça (RIBEIRO,
2002, p.34, 37).

Ao longo e após o rompimento com Portugal, a população “de cor” lutou abertamente pela
manutenção da liberdade. De acordo com Ribeiro, é certo que ela possuía uma leitura diferente
sobre a “liberdade”. Essa é mais orientada para sua própria liberdade e autonomia do que o desejo
da separação definitiva entre Brasil e Portugal. Entre 1822 e 1824, período de ameaças de uma
invasão portuguesa, escravos se alistavam para a formação dos batalhões.  Paralelamente a isso,
houve um aumento expressivo do número de fugas registrados nos Códices de Política localizados
no Arquivo Nacional. Para os escravos, o trabalho nas fortificações significava a oportunidade de



possível  liberdade.  Isso  porque  as  funções  nas  tropas  eram apenas  uma  fachada  uma vez  que
escravos fugiam das obras e serviços nos fortes, no período noturno, para se refugiar em quilombos
(RIBEIRO, 2002, P. 37). 

 Lúcia Maria Neves aponta que a circulação de panfletos e periódicos de ideias liberais
contribuiu para conformação desse cenário de efervescência política que marcou a Independência.
Com o número restrito de leitores, a oralidade foi instrumentalizada como forma de propagar os
valores liberais. Ainda assim, aqueles que manifestavam pelo estabelecimento de uma nova ordem
constitucional não admitiam a inclusão dos cativos e suas pautas na agenda política conjuntural.
Isso fica bastante evidente quando se observa que a circulação de ideias era restringida, por meio do
cerceamento  da  liberdade  de  imprensa,  quanto  se  tratava  de  incitações  à  libertação  dos
escravizados,  fato  que  não  ocorria  na  mesma  proporção  quanto  às  ideias  liberais  em  geral
(RIBEIRO, 2002, P. 39) (NEVES, 2002, P. 49, 56-7).

Então,  em  uma  conjuntura  política  incerta  quanto  à  Independência,  as  elites  políticas
acreditavam que a integridade do futuro império brasileiro requeria a manutenção da ordem e a
evitação de insurgências sociais, o que significava, em termos práticos, a manutenção do sistema
escravista. Isso advinha também do receio que acontecimentos semelhantes aos de São Domingos
ocorressem no Brasil. Na visão de Neves, o temor de uma transformação da ordem social fez com
que  as  elites  políticas  fechassem  os  olhos  para  os  problemas  particulares  do  Brasil  quanto  à
implantação do liberalismo, no caso principal, o escravagismo. De acordo com as ideias de Quijano,
não houve displicência por parte desses políticos em relação ao estabelecimento do liberalismo, mas
sim a reprodução da colonialidade do poder sob outras bases institucionais. A elite política não
apresentava uma posição veementemente contra a escravidão porque era justamente ela que lhes
concedia  os  privilégios  políticos  e  materiais  que  gozava.  Quanto  ao  decorrer  do  processo
independentista,  as  ideias  de  ambos  autores  se  aproximam:  enquanto  Neves  aponta  que  a
independência redundou em um simulacro do liberalismo que, ao invés de originar em participação
política e estimular a noção de cidadania, gerou um modelo de nação em que a maioria esteve
excluída, Quijano aborda essa temática entendendo que a colonialidade do poder foi justamente a
principal causa para esse desfecho (NEVES, 2002, P.60).

Portanto,  desde esse período a operacionalidade da colonialidade do poder já estava em
vigor. Como reflexo da colonialidade do poder, esse período de efetivação do rompimento político
luso-brasileiro  construiu  sentidos  diferentes  em  que  a  raça  possuiu  peso  significativo  na
diferenciação  interpretativa  do  momento  histórico.  Enquanto  as  elites  políticas,  os  intelectuais
letrados e os periódicos captavam aquela época como a tentativa de obter liberdade (seja dentro ou
fora dos marcos do império luso-brasileiro) em relação aos mandos portugueses, a população “de
cor” interpretava como uma oportunidade de lutar pela própria autonomia e liberdade.



Nesse  sentido,  a  experiência  brasileira  demonstra  uma  peculiaridade  para  a  teoria  de
Quijano ao que tange a colonialidade do poder  e  a  experiência histórica dos Estados-nação na
América Latina. Diferentemente dos outros casos latino-americanos, o Brasil experienciou uma fase
em que  não  era  colônia  tampouco independente.  Seria  possível  então  apontar  a  existência  da
colonialidade do poder ao longo da fase em que o Brasil compôs o Reino Unido de Portugal e
Algarves? Acredito que sim. A colonialidade do poder é um dos pilares fundamentais do padrão de
poder  mundial,  que  se  originou  a  partir  da  América,  e  significa  a  aplicação  do  critério  racial
(construção surgida no colonialismo, porém mais vindoura do que ela) nas relações de dominação
que compõem os diversos âmbitos da existência social. Sendo assim, apesar da elevação do Brasil a
partícipe do Império lusitano, seu caráter colonial se manifestava e se manteve intacto num dos
âmbitos mais importante da existência social da época, o controle do trabalho. Em outras palavras,
por meio da centralidade da política escravista, a regência joanina na América portuguesa contribuiu
para estabelecer as bases da colonialidade do poder no que se tornaria o Brasil independente, no
Primeiro Reinado. Esse ponto vai ser aprofundado na próxima sessão. O que importa nessa secção é
evidenciar que essa colonialidade se aflorou até mesmo ao longo do processo de independência,
porque a raça explica as diferenças interpretativas dos agentes políticos sobre a Independência e os
caminhos ao alcance da cidadania e participação nos negócios do Primeiro Reinado. 

A partir  dessa  contextualização  histórica,  podemos  avaliar  mais  precisamente  como  se
manifestou a colonialidade do poder ao longo do Primeiro Reinado. Dou ênfase a dois elementos
que  considero  importantes  para  essa  avaliação.  Primeiramente,  a  colonialidade  do  controle  do
trabalho, na forma da escravidão e do comércio de africanos escravizados e seu reforço por parte de
d.  Pedro  I,  apesar  dos  constrangimentos  externos.  E,  em segundo lugar,  analisar  a  questão  da
colonialidade das instituições, principalmente por meio da análise do fundamento jurídico dessas
instituições,  a  Constituição  de  1824,  junto  à  incidência  da  escravidão  como  modeladora  da
cidadania no Primeiro Reinado.



Colonialidade do Poder no Primeiro Reinado:

Colonialidade do controle do trabalho, Tráfico negreiro e Escravidão

Ainda na época da configuração colonial, a escravidão assumia um papel importante na
política  imperial  portuguesa.  Apesar  de  bases  portuguesas  com  experiências  de  colonização
diferentes,  uma  complementariedade  entre  essas  regiões  era  estabelecida  graças  às  conexões
promovidas pelo comércio de africanos escravizados, capitaneadas pelos comerciantes portugueses
beneficiários do monopólio colonial, que além de fornecer braços para a realização das atividades
econômicas em terras americanas, serviam para garantir a dependência e a obediência dos colonos
às ordens metropolitanas (MAMIGONIAN, 2009, P. 209).

Desde o período joanino, mas principalmente no Primeiro Reinado, a questão da escravidão
se  desenvolvia  num  cenário  contraditório.  Diante  das  transformações  econômicas  e  políticas
enfrentadas, por um lado, era requerido a expansão da escravidão e do tráfico de escravizados a fim
de fornecer a mão de obra demandada para o crescimento das atividades econômicas; por outro, a
Grã-Bretanha,  como  ator  político  que  estabelecia  sua  hegemonia  político-comercial
internacionalmente, pressionava para o cessar desse fornecimento. De qualquer maneira, é notória a
forma com a qual a defesa do tráfico negreiro e da manutenção do regime escravista se tornaram
não somente política do Estado monárquico, mas,  sobretudo, as bases sobre a qual essa ordem
sociopolítica se balizou (MAMIGONIAN, 2009, P. 210).

Como resposta à proteção da família real portuguesa e a sua transferência para o Brasil em
1808,  a  Grã-Bretanha  exigiu  a  assinatura  do  Tratado  de  Comércio  e  o  Tratado  de  Aliança  e
Amizade,  em  1810.  O  primeiro  reivindicava  tarifas  preferenciais  de  importação  de  15%  às
mercadorias  britânicas,  assim como proibição de acesso de produtos  “coloniais” brasileiros  aos
portos  britânicos  para  evitar  competição.  O  segundo  selava  a  aliança  portuguesa-britânica  de
proteção mútua, incluindo um compromisso por parte do príncipe regente português na abolição
gradual  do  comércio  de  escravos,  limitando o  comércio  de  escravos aos  domínios  portugueses
(MAMIGONIAN, 2009, P. 214-5).

Após o Congresso de Viena, em 1815, Portugal assinou tratado em que declarava ilegal o
comércio de escravos ao norte do equador e se comprometia na sua repressão, mas mantinha em
vigor  o  comércio  ao  sul  do  equador  entre  possessões  portuguesas.  Apenas  em  1817,  o
funcionamento  da  repressão  foi  regulamentado  por  convenção  adicional  ao  tratado  de  1815,
estabelecendo o direito mútuo e comissões mistas dos dois lados do Atlântico para o julgamento das
apreensões e libertação dos africanos encontrados em navios ilegais (MAMIGONIAN, 2009, P.
216).



Esses regramentos foram restringidos pelo processo de independência do Brasil, em 1822,
fazendo com que apenas navios portugueses pudessem ser julgados com base nos acordos bilaterais.
Então, no Brasil, a repressão ao tráfico se apoiaria no alvará de 1817 que proibia apenas o tráfico
com as regiões africanas ao norte do equador. Um novo tratado de abolição do tráfico fez parte das
negociações  de  reconhecimento  da  independência  do  Brasil  perante  a  Grã-Bretanha,  apesar  do
delongamento das negociações até meados 1825-1826 (MAMIGONIAN, 2009, P. 219).

Um dos principais  motivos das demoras na efetivação de um acordo entre os dois lados
partia  essencialmente  do  lado  brasileiro,  que  se  deparava  numa  posição  delicada.  A recém-
independente Monarquia brasileira trabalhava no sentido de conciliar lados conflitantes ao passo
que garantia a manutenção da mão de obra escravizada. De um lado, havia o reconhecimento da
dependência econômica brasileira no abastecimento de força de trabalho escrava, principalmente
pela ascensão da economia cafeeira no Vale do Paraíba, e levando em consideração a perda de apoio
que  a  firmação  de  tal  medida  impopular  causaria.  De  outro  lado,  havia  a  necessidade  do
reconhecimento  britânico  do  rompimento  político  com  Portugal  acompanhado  do  temor  sobre
investidas  navais  inglesas  para  intervenção  do  fornecimento  de  africanos  escravizados  caso  as
partes  não  conformassem  um  acordo,  forçando  a  busca  por  uma  solução  para  compromisso
previamente assumido (MAMIGONIAN, 2009, P. 220).

Enfim os representantes das coroas brasileira e britânica assinaram um tratado de abolição
do tráfico de escravos em 1826, que renovava acordos previamente selados com Portugal e proibia
toda importação de escravos para o Brasil a partir de três anos após sua ratificação, que ocorreu em
1827. Conforme o tratado, deflagravam-se piratas todas as embarcações de ambas as nações que
estivessem empenhadas no tráfico negreiro. Além disso, criaram-se sedes de tribunais e comissões
mistas dos dois lados do Atlântico com o intuito de julgar essas embarcações. Como resultado desse
processo,  a  categoria  “africanos livres”  foi  criada e  se direcionava àqueles africanos libertados
abordo de navios de tráfico ilegal de escravos. Os africanos livres ficavam sob tutela do governo
que  sediava  a  comissão  e  eram  forçados  a  cumprir  tempos  obrigatórios  de  serviços  não
remunerados, com o intuito de ensinar-lhes a religião e treiná-los para ocupações que exerceriam
quando conseguissem “a  plena  liberdade”.  Em síntese,  uma  escravidão  com data  de  expiração
(MAMIGONIAN, 2009, P. 217, 220).

Apesar do encargo da negociação com os britânicos fosse do Executivo imperial, a Câmara
criticou o resultado das negociações por não terem passado por sua consulta e tampouco seguido
condições previamente acordadas. Na Constituinte de 1823, após a apresentação de uma matéria
polêmica por parte de José Joaquim Carneiro de Campos a respeito da troca do reconhecimento da
Independência pelo fim do tráfico em um ano, essa discussão passou para uma sessão secreta que
encarregou o Executivo de negociar o trato.  Isso se processou mediante o cumprimento de três



pontos:  impedir  o  início  do  desmonte  do  comércio  em  menos  de  quatro  anos,  garantir  o
reconhecimento  da  Independência  e  empenhar-se,  diante  da  Grã-Bretanha,  na  conservação  do
regime  representativo.  O  intuito  era  impedir  que  ocorressem  golpes  absolutistas,  êxtases
republicanos e insurgências separatistas que visasse findar o comércio transatlântico de escravos
(PARRON, 2011, P. 59).

No entanto, o Executivo descumpriu algumas questões entre as quais a principal consistia no
prazo para a abolição do comércio de escravos, de quatro para três anos. Além disso, deputados
brasileiros criticaram o acordo porque esse foi entendido como capitulação diante dos interesses
britânicos e como atentado à soberania nacional de julgamento dos próprios acusados pegos em
contravenção (MAMIGONIAN, 2009, P. 220).

É relevante apontar  o  teor  dos discursos expressos  nas  discussões dentro da Câmara.  O
deputado Goiás Raimundo José da Cunha Mattos, militar de origem portuguesa, listou uma série de
elementos no empenho de defender o tráfico e a escravidão:

o comércio de prisioneiros de guerra era natural aos povos africanos e sobreviveria
à  proibição  do  comércio  transatlântico;  era  melhor  para  os  africanos  serem
escravos no Brasil do que prisioneiros de guerra e sujeitos à morte na África; e os
escravos  africanos  eram extremamente  necessários  para  o  desenvolvimento  da
economia no Brasil […] (MAMIGONIAN, 2009, P. 221).

Em  certo  ponto,  Mattos  elabora  a  defesa  do  tráfico  negreiro  no  sentido  de  uma  exaltação  à
mestiçagem que possibilitaria oportunidades de ascensão social aos descendentes de africanos em
terras brasileiras. Detentor de uma visão divergente, o deputado José Clemente Pereira encarava a
escravidão  como um entrave  ao  desenvolvimento  e  fonte  de  fracasso  aos  fazendeiros,  visto  a
mortalidade de escravos e o endividamento perante os comerciantes. Por isso, apoiava o tratado,
apesar de discordar da forma como foi estabelecido (isto é, por cima da soberania nacional). A arena
parlamentar  dispunha de  uma certa  pluralidade  política,  apesar  das  ideias  contra a  abolição do
comércio negreiro fossem expressivamente hegemônicas (MAMIGONIAN, 2009, P. 222).

Apesar  desse esforço de restrição legal  do comércio negreiro,  a  monarquia no Primeiro
Reinado  perpetuou  um  projeto  de  manutenção  da  escravidão  e,  como  consequência,  da
colonialidade do poder. Diferentemente de outros países latino-americanos, a emancipação política
não se deu por meio de uma ruptura com o sistema colonial. A peculiaridade histórica do Brasil
consiste no fato de que a perda da condição colonial se processou mediante a elevação da colônia ao
status de parte integrante e principal do então império luso-brasileiro. Esse processo não gerou o
abalo dos pilares escravistas, ao contrário, apenas os reforçou. Doravante, apesar do rompimento
político, a conformação do Estado independente se desenrolou paralelamente à garantia da vigência
do sistema escravista, ainda que sob o sofrimento de restrições contingentes. 



Desde o período joanino, os comerciantes de escravos desempenhavam um papel importante
no Reino Unido. A corte dependia consideravelmente dessa elite comercial, uma vez que essa estava
entre seus principais credores. Com a vinda da família real, esses comerciantes viram seus negócios
ascenderem graças a abertura dos portos e dos laços com a burocracia imperial. Possivelmente, o
governo joanino consistia no principal parceiro dos traficantes de escravos (PARRON, 2011, P. 60-
1).

Com a Independência, o Império brasileiro precisou desestabilizar circunstancialmente os
laços com esses agentes econômicos, mesmo que em nenhum momento, objetivou a abolição do
regime  escravista.  Apesar  de  d.  João  VI  ter  enredado  medidas  de  restrição  do  comércio
transatlântico de escravos, foi com d. Pedro I e a pressão britânica que esse processo se conformou.
Encurralado pelo poder de pressão britânico, que requeria a abolição do tráfico negreiro em troca do
reconhecimento  da  Independência  brasileira  e  do  apoio  na  intermediação  do  reconhecimento
português à emancipação política, combinado à ameaça naval da Grã-Bretanha em intervir nas rotas
comerciais negreiras, d. Pedro teve que ceder e ir de encontro aos interesses daqueles grupos que
lhe deram sustentação política no período independentista. 

A despeito da criação do regramento sobre a abolição do tráfico negreiro, a sua efetividade
esbarrava  em  obstáculos  técnicos  e  políticos.  Politicamente,  a  repressão  ao  fornecimento  de
escravos não correspondia com os interesses da corte imperial, tendo em vista a necessidade de
reprodução do modo de produção escravista em setores econômicos que sustentavam a economia
imperial  e demonstravam ascensão produtiva como é o caso da economia cafeeira,  no Vale do
Paraíba. As receitas do Império se baseavam em grande medida na arrecadação de impostos sobre
escravos  desembarcados  em  terras  brasileiras  e  suas  revendas  pelo  interior.  Uma  forma  que
gabinetes  tinham  de  responder  a  deficits  fiscais  era  tributando  escravos  contrabandeados,
simplesmente  não  averiguando  sua  origem.  Outro  ponto  que  demonstra  a  conivência  com  o
comércio  ilegal  de  escravos  foi  a  maior  sujeição  da  justiça  local  aos  contraventores,  aliada  à
cumplicidade de autoridade imperiais, submetidas ao Ministério da Justiça, com escravização ilegal
de africanos desembarcados no Brasil. Em termos técnicos, o próprio Ministério da Justiça apontava
as  dificuldades  administrativas  para  a  devida  repressão  ao  tráfico  negreiro,  tendo  em  vista  a
instabilidade política emanada dos movimentos populares que lutavam pela abdicação de d. Pedro I
(MAMIGONIAN, 2009, P. 223-5, 228) (PARRON, 2011, P. 66, 71).

Ao contrário do que se propõe, a instituição do tratado de abolição do comércio de africanos
escravizados gerou, a curto prazo, uma verdadeira corrida por mão de obra escrava. A antecipação à
proibição desencadeou um aumento significativo do tráfico negreiro. Ao longo da primeira metade
da segunda década do séc. XIX, a média anual de importações estava ao redor de 40 mil escravos.
Já entre 1826 a 1829, a média saltou para 60 mil escravos. Como evidência prévia da continuidade



da política escravista no Primeiro Reinado, semelhante crescimento da importação de escravos já
havia sido evidenciada ao longo do período joanino. Apesar das exigências diplomáticas inglesas, o
livre-comércio e a supressão do tráfico inglês, estadunidense e holandês possibilitaram que a média
anual de escravos importados, entre 1809 e 1820, ao Rio de Janeiro subisse para 18.400, dobrando
os índices do decênio anterior (MAMIGONIAN, 2009, P. 223) (PARRON, 2011, P.50).

Assim sendo, pode-se destacar uma continuidade na política escravista do Período Joanino
para  o  Primeiro  Reinado,  em  termos  práticos.  Evidentemente  que  não  se  pode  dizer  numa
transposição  mecânica  da  política  escravista  de um período para  o  outro.  Apesar  de  a  pressão
britânica  ter  sido  uma  constante,  o  surgimento  do  movimento  vintista  e  suas  influências  no
pensamento  político  brasílico,  principalmente  sobre  o  parlamento,  não  pode  ser  ignorado.
Entretanto, a avaliação das ações tomadas por d. Pedro I indicam que seu objetivo foi perpetuar a
escravidão por meio da concessão externa e  não interna.  Para d.  Pedro I  era mais  interessante
estabelecer um compromisso diplomático atendendo a ambições estrangeiras pelo fim do comércio
transatlântico de escravos do que arcar com a institucionalização do desmonte do regime escravista.
E foi assim que agiu: com a outorga da Constituição de 1824, d. Pedro I excluiu o artigo 254 que
versava sobre a “emancipação lenta dos negros”, excluindo sumariamente o assunto escravista da
primeira Carta constitucional, ao passo que assumiu, em 1826, o comprometimento diplomático
com a Grã-Bretanha, tendo em vista sua inevitabilidade e os elementos que estavam em jogo. A
relação  entre  escravidão  e  configuração  política  constitucional  será  melhor  avaliada  na  sessão
seguinte (PARRON, 2011, P. 61) (MAMIGONIAN, 2009, P. 219).

Portanto, uma das facetas da colonialidade do poder no Primeiro Reinado é a colonialidade
do controle do trabalho, sua manutenção e seu recrudescimento. O controle do trabalho no padrão
de poder mundial capitalista, eurocêntrico e colonial se constitui por meio da articulação de todas as
formas históricas de controle de trabalho em torno e sob o domínio da relação capital-trabalho. Essa
articulação  se  reveste  de  colonialidade  mediante  a  submissão  das  raças  “colonizadas”,
primordialmente, ao trabalho não-remunerado (escravidão, servidão, reciprocidade, etc.) enquanto
os brancos eram incumbidos majoritariamente do trabalho assalariado (QUIJANO, 2005, P. 5) 

Por  meio  da  hegemonia  britânica  e  das  independências  políticas,  um  novo  ciclo  de
acumulação se estabelece com a substituição do domínio político das  produções  coloniais  pelo
controle econômico sobre a circulação de bens. As questões da industrialização, da urbanização e do
crescimento  populacional  impeliram os  países  centrais  do  sistema  capitalista  mundial  a  buscar
fornecedores de artigos para indústrias (algodão) e para o consumo pessoal das massas proletárias e
urbanas (café e açúcar, por exemplo). Um agravante foi a questão do vácuo de mercado deixado por
São  Domingos,  cuja  a  primeira  abolição  em  massa  de  escravos  e  segunda  independência  na



América foi responsável pela desarticulação da economia responsável por 30% do açúcar e 50% do
café mundial, no final do século XVIII. Paradoxalmente, a descolonização de um país desencadeou
o reforço da colonialidade de outros. Brasil, Cuba e o sul dos Estados Unidos se compromissaram
prontamente a preencher esse espaço no mercado. Dessa forma, o Brasil, inicialmente nos contornos
do império  luso-brasileiro  e  depois  como monarquia  constitucional  independente,  integrou-se à
ordem  capitalista  mundial,  em  que  a  concorrência  e  a  competitividade  conduziram  à
hiperespecialização  produtiva  à  medida  que  as  bases  para  o  atendimento  da  demanda  externa
induziu à reprodução e ao reforço da quantidade de escravos, por meio do tráfico (legal e ilegal) em
escalas sem precedentes. Dessa forma, as alianças entre elites econômicas brancas do Brasil e da
Europa estimularam ainda mais a escravização e a perpetuação desse modo de exploração sobre a
população negra (PARRON, P. 26-7, 2011).

Então, a colonialidade do poder esteve fortemente presente no Primeiro Reinado justamente
por meio da colonialidade do controle do trabalho, visto na manutenção do sistema escravista como
pilar  crucial  de  sustentação  e  produção  econômica.  Quijano  aponta  a  impossibilidade  de  uma
democratização  da  participação  na  gerência  do  Estado,  elemento  crucial  para  a  construção  do
Estado-nação, caso as relações sociais fora desse âmbito sejam radicalmente antidemocráticas. Um
dos  âmbitos  ao  qual  ele  se  refere  é  justamente  a  do  controle  do  trabalho.  Nesse  sentido,  a
escravização é um entrave primordial na direção a uma participação mais democrática na esfera
estatal porque o escravo não detinha direito à sua força de trabalho tampouco a mecanismo de
contrato por  está  submetido a  uma relação de trabalho não salarial.  Em decorrência  disso,  era
excluído das liberdades e direitos de cidadania que possibilitam aos indivíduos intervirem na esfera
de decisão política (QUIJANO, 2005, P. 15) (QUIJANO, 2014, P. 612). 

Em síntese,  a  escravidão  consiste  na  manifestação  de  uma  colonialidade  do  poder  que
impede com que os negros possam participar politicamente na gestação e gestão do Estado nacional
brasileiro.  A escravidão,  portanto,  assume  o  elemento  mais  evidente  que  reflete  a  máxima  de
Quijano: “Estados independentes, sociedades coloniais”. É uma demonstração da forma com a qual
os fundadores do Império tentaram se blindar de pressões externas utilizando um discurso sobre a
necessidade de uma abolição gradual ao passo que estruturavam o Estado para defender a ordem
escravista. (MAMIGONIAN, 2009, P. 229) Isso se torna um empecilho concreto para formação do
Estado-nação brasileiro justamente por excluir os negros escravizados, que consistiam uma parcela
considerável da população. 

Vale frisar que em termos constitucionais, o escravo “brasileiro” e escravo africano, que se
libertavam, possuíam garantias diferentes. O liberto crioulo possuiu direitos políticos mínimos que
lhe asseguravam uma participação residual na coisa pública. Já os libertos africanos, principalmente
aqueles que obtiveram sua liberdade após a ilegalidade do tráfico, vão experienciar um vácuo legal



ao qual não lhes era garantido nenhum tipo de aporte constitucional de cidadania. 
Nesse sentido, a colonialidade do poder não se manifesta somente na escravidão, enquanto

colonialidade do controle do trabalho. Ela era imbricada nas instituições do recém-independente
Brasil.  A própria Constituição de 1824 criava mecanismos que institucionalizavam a restrição da
participação política dessa população. O interessante é que o regramento constitucional reflete a
própria  contradição  da  colonialidade  do  poder  num Estado  independente:  o  Império  brasileiro
construiu uma Constituição sem discriminação racial explícita, ao mesmo tempo em que permitia a
vigência  do  sistema  escravista.  Esse  procedimento  jurídico  demonstra  como  houve  uma
rearticulação da colonialidade do poder sobre bases institucionais novas. A raça como instrumento
de dominação é responsável pela aplicação do liberalismo sob o panorama escravista da sociedade
brasileira. 

Portanto, veremos como a colonialidade do poder se manifestava na Constituição de 1824 e
impedia com que a participação efetiva dos negros se consolidasse, para que caminhasse, de fato, a
construção do Estado-nação brasileiro, de acordo com as ideias de Aníbal Quijano.



Colonialidade da autoridade, Constituição de 1824 e Escravidão

As mobilizações  políticas  que marcaram o período  da Independência possuíram força o
suficiente para se prolongarem até a realização da Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa
do Império do Brasil, em 1823. Ao longo de maio e novembro daquele ano, o debate político foi
bastante intenso e o maior semblante disso foi a ocupação das galerias da Assembleia. Camadas
populares  acompanhavam  as  sessões  constituintes  e  observavam  o  posicionamento  dos
parlamentares sobre direitos civis e o pertencimento à sociedade política. Os populares percebiam
que havia a tendência de restrição dos direitos, de forma a não estendê-los a todos os membros da
sociedade.  Um  sentimento  popular  surgia  e  era  contrário  a  certas  aspirações  parlamentares
(RIBEIRO; PEREIRA, 2009, P.151).

Como modo de manifestar seus descontentamentos e alargar seus direitos, muitas petições
críticas ao abuso de autoridades, prisões arbitrárias, desmandos políticos foram encaminhados aos
parlamentares. Nesse contexto, até mesmo requerimentos que solicitavam a liberdade de escravos
foram elaborados. O caso de Ignácio Rodrigues e outros requerentes, que eram escravos de Águeda
Caetana, é bastante elucidativo acerca da forma como foi  encarada a questão da escravidão.  Já
haviam constatado derrota na primeira instância no Tribunal de Suplicação, e haviam solicitado a
revisão do processo, junto à alegação de perseguição por parte de sua senhora. Resolveram abrir
outra frente de atuação, agora na Assembleia Constituinte. Tinham pouco a perder acionando a
Assembleia Constituinte: se fosse aceito o requerimento, ganhavam no sentido de serem ouvidos em
um caso que se consideravam injustiçados, caso fosse negado, continuariam investindo nas demais
instâncias  judiciais.  Enquanto  isso,  ciente  ou  não  do  envio  à  Assembleia  Constituinte,  Águeda
Caetana respondeu como uma retaliação à ação coletiva dos escravos por meio da venda de alguns
deles para o interior (RODRIGUES, 1995, 159-161).

A apresentação do requerimento levantou a questão sobre a adequação do fórum para lidar
com questões referentes às liberdades individuais. Esse ponto fez parte das crises de competência da
Assembleia Constituinte. O requerimento dos escravos entrou em pauta para discussão, que durou
três sessões, após a emissão do parecer da Comissão de Legislação que julgava que a demanda não
pertencia  àquela  instância  e,  portanto,  emitia  seu  indeferimento.  O  deputado  baiano  Antônio
Ferreira  França  tentou  reverter  o  parecer  da  Comissão;  apesar  de  conhecer  a  competência  da
Constituinte, ele não rechaçava a possibilidade de análise e discussão da questão dos escravos. Ele
invocava a ideia da possibilidade de ações de liberdade com proteção oficial, com base na carta
régia de 1710, apesar de seu esvaziamento jurídico uma vez que consistia em um ordenamento
colonial. O deputado mineiro Teixeira de Gouveia contrapôs esse posicionamento sugerindo para
que o judiciário examinasse possíveis irregularidades e revisse o processo. Junto a isso, suscitava



uma questão que era muito caro a vários deputados: o direito de propriedade. Teixeira de Gouveia
apelava para a impossibilidade da liberdade dos escravos enquanto durasse a revisão processual,
visto que “além da infração da lei, é uma verdadeira violação de uma das garantias concedidas aos
cidadãos, qual a inviolabilidade do direito de propriedade. E seremos nós (…) os primeiros a dar tão
terrível exemplo!” (Anais da Assembleia Constituinte, Tomo II, p.143  apud  RODRIGUES, 1995,
p.164).

A posição de Teixeira de Gouveia de enviar a problemática para a instância judiciária, cujas
leis cabíveis já estavam estabelecidas,  mascarava a ambição de não alongar os debates sobre o
assunto dos escravos e suas liberdades, uma vez que poderia acarretar alterações nas leis, isto é, o
direito  de  propriedade  e  a  condição  de  escravo  poderiam ser  ameaçados.  Como  resultado  das
discussões constituintes,  a Comissão de Legislação proferiu um novo parecer que reconhecia o
direito de revisão do processo, sendo que nesse tempo os escravos deveriam ficar no depósito da
Santa  Casa  Misericórdia  ou  nas  mãos  da  senhora,  que  ficava  impedida  de  seviciá-los.  Os
parlamentares invocaram novamente o direito de propriedade ao requerer que os frutos do trabalho
dos escravos pertencessem à senhora,  caso a opção pelo depósito fosse adotada (RODRIGUES,
1995, p. 165-6).

Enfim, o parecer foi aprovado pela Assembleia Constituinte, enviando o ofício ao ministro
da Justiça para que se tomasse o veredicto sobre “(…) o mais precioso dos direitos do homem”
(Anais da Assembleia Constituinte, Tomo II, p. 198 apud RODRIGUES, 1995, p.166). Dessa forma,
deixava-se nebulosa a prioridade dos parlamentares a respeito da contenda: direito de propriedade
ou de liberdade? A intriga foi resolvida sem hesitação por parte de d. Pedro I, em 14 de Julho de
1823,  ao  ordenar  o  chanceler  da casa  de  suplicação para  que  Ignácio e  os  suplicantes  fossem
mantidos em posse da senhora Águeda Caetana (RODRIGUES, 1995, p. 166).

Nesse  ocorrido,  é  possível  averiguar  como  a  defesa  do  direito  à  propriedade  reflete  a
colonialidade do poder. John Locke é um dos principais intelectuais liberais que coloca a questão da
propriedade com centralidade no debate sobre o surgimento do Estado liberal.  O liberal  inglês
pontua que o objetivo principal do Estado é a preservação da propriedade (LOCKE, 1973, p. 88).
Aliado a isso, Locke combate a escravidão

Por que o homem, não possuindo o poder a própria vida, não está em condições, por
pacto ou por consentimento próprio, de escravizar-se a qualquer outro, nem pôr-se
sob o poder arbitrário absoluto de outrem, que lhe arrebate a vida a seu bel-prazer
(LOCKE, 1973, p. 49).

Ainda  assim,  o  direto  de  propriedade,  cujos  preceitos  teóricos  advém  de  Locke,  era
instrumentalizado na defesa da escravidão e na continuação do tráfico negreiro. Percebe-se, então,



que a raça inserida nas relações de poder, isto é, a colonialidade do poder, permite que as ideias
lockeanas sejam aplicadas em terras brasileiras a despeito das formulações do seu próprio ideólogo
serem contrárias à escravidão. A colonialidade do poder permite que as ideias de Locke se adaptem
ao cenário escravista. 

Doravante,  esse  caso  demonstra  os  contornos  que  a  política  de  escravidão  tomava  em
relação  ao  Poder  Executivo  e  Legislativo,  na  forma  da  Assembleia  Constituinte,  no  Primeiro
Reinado. Apesar de interesses comuns na manutenção da escravidão, a manifestação dessa postura
se  conformava  de  maneira  diferente.  Se,  por  um  lado,  no  Legislativo  havia  correntes  de
pensamentos, influenciadas pelas ideias liberais, que apresentavam ideias divergentes a respeito da
escravidão, ainda que minoritárias e incapazes de se imporem de forma hegemônica; por outro lado,
o Executivo imperial era rígido e pouco permeável às ideias abolicionistas. Outro caso que reforça
essa ideia, já mencionado anteriormente, é a respeito da elaboração da Constituição. A Assembleia
Constituinte havia aprovado o artigo 254 que previa a emancipação gradual dos negros combinada
ao  provimento  de  educação  religiosa.  Esse  dispositivo  foi  excluído  por  d.  Pedro I  mediante  a
outorga  da  Constituição,  em  1824,  elaborada  com  base  nas  alterações  dos  pontos  que  lhe
desagravam politicamente, entre eles estava essa questão da abolição gradual e restrições ao poder
político do monarca (SALGADO; LOUREIRO, 2012, p. 75).

Sendo assim, não significa que os constituintes tenham sido menos enfáticos na defesa do
regime  escravista.  Essa  análise  apenas  aponta  para  uma  maior  diversidade  de  ideias  no  seio
parlamentar. De qualquer maneira, os constituintes tiveram uma forma muito própria de enquadrar a
questão da escravidão na construção da Constituição,  que  seria posteriormente chancelada  pelo
próprio d. Pedro I. 

Diferentemente de outras constituições, a Constituição de 1824 não foi talhada de acordo
com critérios raciais, mas sim escravistas. Isso quer dizer que a cidadania no Primeiro Reinado (e ao
longo de todo período imperial) modulou tipos sociojurídicos oriundos do sistema escravista: o
escravo,  o  liberto  e  o  livre.  Os  escravos,  tanto  brasileiros  quanto  africanos,  eram  totalmente
excluídos do gozo da cidadania. Legalmente, os libertos brasileiros tinham a garantia dos direitos
civis. Ao que tange os direitos políticos, a Constituição imperial seguia o ordenamento francês e
estabelecia o critério censitário, numa diferenciação entre cidadãos passivos e ativos. As eleições
eram indiretas: primeiramente, elegia-se os Eleitores de Província, nas Assembleias Paroquiais, para
que, em segunda instância, esses elegessem os deputados e senadores para a Assembleia Geral e os
Membros dos Conselhos Gerais das Províncias. Caso consideremos que as condições censitárias
fossem  cumpridas,  os  libertos  brasileiros  eram  restringidos  a  votantes  de  primeira  instância,
impedidos de serem eleitos. Entretanto, os artigos não estabeleceram nenhuma restrição acerca dos
filhos dos libertos, os denominados “ingênuos” pela Constituição, que poderiam atuar em ambas



instâncias eleitorais (PARRON, 2011, p. 61) (BERBEL; MARQUESE, 2007, p. 425)
Nas sessões do final de setembro de 1823, quando foi  discutida os pontos em relação à

cidadania, o debate foi estabelecido em torno da questão sobre os libertos africanos. Como esses
eram considerados estrangeiros, alguns constituintes acreditavam que a condição do cativeiro não
deveria lhes diferenciar dos demais, portanto, não deveriam ter acesso à cidadania. Os pressupostos
por trás dessa defesa foram: primeiro, o reconhecimento que o tráfico negreiro não se encerraria na
prática num futuro próximo, e, segundo, a ambição de resguardar a segurança pública por meio do
controle social  dos africanos,  sendo uma delas a restrição da cidadania.  Com visão divergente,
outros constituintes afirmavam que assegurar a cidadania a libertos africanos seria um passo inicial
para o processo gradual de emancipação dos escravos. Havia uma conexão entre quem defendia a
extensão da cidadania a libertos africanos e quem criticava a escravidão; o próprio artigo 254 era
reflexo disso e da influência de José Bonifácio sobre o fórum. Apesar da posição pelo englobamento
dos libertos africanos ter ganho no plenário constituinte, sua derrota na prática foi efetivada com a
outorga da Constituição por d. Pedro I e seu comitê que excluiu as duas medidas. Isso evidencia
mais um elemento que reforça a ideia de diferença entre Executivo e Legislativo monárquicos ao
que tange a escravidão (BERBEL; MARQUESE, 2007, p. 426-9).

A diferença existia, mas a prática aponta para uma conciliação interessada na perpetuação da
escravidão entre os dois poderes. Isso tem relação justamente com a forma pela qual a Constituição
foi modelada, ou seja, com base na tipologia escravista e não na fraseologia racial. Isso é decorrente
da avaliação política dos deputados da época, que reconheciam o papel desempenhado pela massa
de libertos que existia. Devido à dinâmica da alforria e dos papéis sociais e políticos exercidos pelos
negros libertos, principalmente no desenrolar da Independência, sabia-se que a aplicação de um
critério de exclusão política inteiramente baseado na raça poderia gerar riscos de ameaçassem a
própria instituição da escravidão. Além disso, a inclusão de negros libertos na esfera da cidadania
pode ter servido de elemento de distinção que estimulava o afastamento desses dos excluídos da
cidadania,  os  escravos,  criando  um  mecanismo  que  buscava  prevenir  o  acontecimento  de
insurgências populares fundamentadas pela solidariedade de raça (BERBEL; MARQUESE, 2007,
p. 430) (PARRON, 2011, p. 68).

Então, os políticos e defensores da escravidão apenas precisavam recorrer às definições de
cidadania contidas na Constituição de 1824 ou à conservação dessas para advogar pela continuidade
do comércio transatlântico negreiro e a instituição da escravidão. Exemplo disso é forma pela qual
José  Carneiro  da  Silva,  futuro  Visconde  de  Araruama,  e  Holanda  Cavalcanti,  senador  por
Pernambuco abordavam a questão.  Para ambos, a perspectiva de ascensão social e política para
africanos escravizados e afrodescendentes era esplendorosa, apontando que a Constituição de 1824
concedia prerrogativas não vistas em outras nações e que muitos conseguiam atingir boas condições



de vida. É nesse sentido que Tâmis Parron afirma que essa estratégia conferia à Constituição de
1824 um ganho ideológico significativo:  O Império  do  Brasil  era  capaz  de  articular  igualdade
(legal) entre as raças e a escravidão (BERBEL; MARQUESE, 2007, p. 431-2) (PARRON, 2011, p.
57).

Nesse sentido, a colonialidade do poder se apresenta de uma forma peculiar no Primeiro
Reinado. No âmbito da cidadania e do exercício político no Estado, a colonialidade da autoridade
política é “mascarada” pela tipologia escravista, ao não ser adotada uma discriminação e exclusão
política explicitamente com bases raciais.  Evidentemente, à luz das ideias de Aníbal  Quijano e
diferentemente  dessa  suposta  concepção  não  racial  da  cidadania  argumentada  por  Berbel  e
Marquese, essa peculiaridade, na prática, não reduz o caráter colonial da cidadania. Apesar de não
haver dispositivos que excluam politicamente os indivíduos tendo como base o critério racial, a
adoção do critério escravista ainda denota teor racial justamente porque essa instituição tem uma
fundação essencialmente calcada na raça. Portanto, a questão aqui é apontar que o abrandamento da
exclusão política brasileira que concedia um espaço irrisório, mas existente de participação política
para  os  negros  (ao  contrário  de  outras  Constituições,  a  exemplo  da  estadunidense)  era
contrabalanceada com a garantia da continuidade da escravidão com respaldo legal.  Portanto,  a
colonialidade  do  poder  juntou  mais  esforços  para  manter  viva  a  escravidão  do  que  impedir
categoricamente, em termos legais, os negros de participarem politicamente. Duas ressalvas devem
ser feitas: primeiro, isso não significava que a participação política de negros era vista com bons
olhos: até mesmo um dos intelectuais mais abolicionista da época, José Bonifácio, entendia que os
rumos da nação deveriam ser tocados pela elite branca; segundo, essa garantia constitucional de
cidadania aos libertos brasileiros não necessariamente significava que direitos civis e políticos como
um todo seriam respeitados na prática cotidiana. 

A explicação para esse fenômeno está na fragilidade da condição de liberdade adquirida pelo
libertos. Havia uma série de maneiras de se alcançar a liberdade: 

cartas  de alforria,  liberdades  concedidas em testamentos e  inventários,  alforrias  em pia
batismal,  alforrias  alcançadas  na  justiça  por  meio  de  ações  cíveis  de  liberdade.  Havia
muitas manumissões onerosas, por indenização pelo escravo do seu preço ao senhor (auto-
compra), ou com o estabelecimento de condições a serem cumpridas pelos libertandos, em
geral exigência de prestação de serviços por um tempo determinado ou não (tal como servir
ao senhor até a morte dele, ou servir por período adicional de 7 anos). (CHALHOUB, 2010,
p.43)

A liberdade mediante prestação de serviço era caso recorrente. Pegando Campinas como exemplo,
apesar  da  variação  ao  longo  do  período  histórico  de  1798  e  1888,  a  liberdade  condicional
representava mais de 50% dos casos. A liberdade condicional fazia com que os negros libertados
fossem mais vulneráveis a ações de reescravização, uma vez que a alforria comprada permitia que o



liberto tivesse mais recursos políticos para defender sua liberdade. Além disso, as revogações de
alforrias por ingratidão eram instrumentos recorrentemente utilizados pelos senhores para reaver
seus escravos. Segundo Keila Grinberg, em 402 ações cíveis envolvendo escravos no Tribunal de
Relação do Rio de Janeiro, 27% versavam sobre ações de escravidão e manutenção de liberdade.
Doravante,  tudo  indica  que  as  alforrias  condicionais  eram  mais  suscetíveis  às  tentativas  de
revogação de liberdade por ingratidão. Esses fenômenos apontados evidenciam o que Chalhoub
denomina de precaridade estrutural da liberdade, em que a condição de liberdade dos negros é tão
frágil na realidade que vigoram porosidades nas fronteiras práticas entre escravidão e liberdade.
Diante disso, é possível perceber que a concessão política aos negros conferida na Constituição de
1824, na esfera legal, é contrastada com a instável condição de desfruto da cidadania, na esfera
prática (CHALHOUB, 2010, p. 45).

A escravidão é o principal elemento da colonialidade do poder que emperra o processo de
construção  do  Estado-nação  brasileiro  no  recorte  temporal  do  Primeiro  Reinado.  No  entanto,
defender que a democratização da participação política necessária para a construção do Estado-
nação perpassa a descolonização da sociedade (controle do trabalho) e do Estado (Constituição de
1824)  pode  parecer  uma  crítica  anacrônica  e  deslocada  historicamente.  Para  contornar  esse
problema, é interessante ancorar a crítica ao tempo histórico ao qual ela se direciona e, para tanto, a
comparação entre  as  ideias  de  José Bonifácio e  Aníbal  Quijano,  averiguando suas  diferenças e
semelhanças, é fundamental. 

Tanto Quijano quanto Bonifácio acreditam que o fim da escravidão era condição necessária
para a construção de um Estado moderno, cujo funcionamento requeria a capacidade de exercício
da cidadania  por  toda  a  população.  Para ambos autores,  é  impossível  garantir  a  construção do
Estado sem reformas que garantissem a integração política do conjunto da população, e isso só seria
viabilizado mediante o rompimento com o sistema escravista (DOLHNIKOFF, 2005, p.50-1).

Quijano e Bonifácio passam a divergir a respeito dos meios para o alcance dessa condição e
os agentes responsáveis por tal mudança. Na visão de Bonifácio, cabia à elite branca letrada o papel
de “civilizar” o restante da população, principalmente às raças subjugadas. Isso porque, apesar de
acreditar  que  negros  e  indígenas  devessem  compor  necessariamente  a  sociedade  e  o  Estado
brasileiros, eles não estariam aptos para a direção política. Portanto, Bonifácio defendia um Estado
forte e centralizado, conduzido pela letrada elite branca, capaz de controlar o processo de inclusão
dos excluídos, a fim de que essa inclusão não significasse a perda da direção por parte da elite
branca. Já pela perspectiva de Quijano, a centralização política é insuficiente; é fundamental que
haja uma democratização nas diversas esferas da existência social, principalmente, do controle das
instituições públicas e do controle do trabalho. Ou seja, Quijano e Bonifácio concordam com a
necessidade do desmantelamento da escravidão, mas o primeiro acredita que os negros e as demais



raças também devam deter controle sobre as instituições estatais, enquanto o segundo defende uma
inclusão subordinada desses na máquina do Estado. Quanto aos agentes e os meios para alcançar tal
democratização,  Quijano  não  deixa  exatamente  claro  quais  caminhos  a  serem  tomados  para
implementação de tal democratização, se reforma ou revolução, se mediante uma elite branca ou
insurgência  escrava.  Ainda  assim  é  possível  inferir  alguns  pontos.  Ao  final  de  sua  obra
Colonialidad del poder y clasificación social (2014), Quijano afirma que a democratização radical
do poder significa a devolução do controle das instâncias básicas da existência social (trabalho,
sexo, subjetividade e autoridade) às próprias pessoas, de forma direta e imediata. Sabendo que essa
democratização perpassa a transcendência da colonialidade do poder, isso indica que a forma com a
qual a tomada do controle do trabalho e do Estado pelos negros não deva ser gradual como proposto
por Bonifácio e como ocorrido historicamente. (DOLHNIKOFF, 2005, p. 52-4).

Portanto, a colonialidade do poder no Primeiro Reinado se manifesta com peso significativo
tanto no âmbito do controle do trabalho quanto no âmbito do controle das instituições políticas,
sendo que  são  capazes  de  se  reforçaram mutualmente.  O caso  brasileiro  é  interessante  porque
demonstra uma peculiaridade histórica à teoria  da colonialidade do poder de Aníbal Quijano: a
passagem do colonialismo à independência é intermediada por um período em que a colônia e a
metrópole possuem mesmo estatuto político. Isso é muito importante de ser frisado porque a vinda
da coroa portuguesa ao Brasil e a transição do Brasil de colônia para parte constituinte do Reino
Unido de Portugal e Algarves trouxe mudanças cruciais na configuração política institucional que
posteriormente seriam encarregadas de perpetuar a política escravista. A centralização política da
corte  joanina  considerava  a  política  escravista  uma  pauta  central  aos  assuntos  econômicos  do
Império luso-brasilerio e se demonstrou uma herança à forma de governo de d. Pedro I. Apesar da
Monarquia Constitucional ter implantado o poder parlamentar no seio do sistema político do Brasil
nascente,  o  Executivo  monárquico  encabeçado  por  d.  Pedro  I  se  mostrou  menos  poroso  às
demandas abolicionistas, embora ambos se alinhassem quanto a manutenção do sistema escravista a
longo prazo. Assim sendo, as diferentes interpretações da conjuntura independentista influenciadas
racialmente e a primazia da política escravista do período joanina demonstram que a colonialidade
do  poder  surge  antes  mesmo  da  própria  independência  do  Brasil,  materializada  pela  própria
colonialidade  do  controle  do  trabalho  junto  ao  decorrente  fenômeno  da  diferenciação  da
interpretação da conjuntura independentista influenciada pela raça.

Outra peculiaridade, o regramento constitucional de 1824 apresenta dispositivos de exclusão
política não baseadas em critérios explicitamente raciais, mas baseados nos tipos sociojurídicos da
escravidão. Apesar desse argumento ser frágil aos olhos contemporâneos visto que a escravidão é
evidentemente fundada racialmente, é importante ser frisado que em diversas constituições ao redor
do mundo se utilizava critérios raciais explícitos e justificações fundamentadas na “barbaridade” e



na  “inferioridade”  dos  negros.  A legislação  para  as  regiões  escravista  do  Império  Britânico,  a
mudança do estatuto legal das possessões coloniais francesas por parte de Napoleão e a abertura
para a autodeterminação republicana no sul dos Estados Unidos, criaram constituições abertamente
com base racial (BERBEL; MARQUESE, 2007, p. 416-8).

A utilização de um critério que não o explicitamente racial não consistia benevolência por
parte dos elaboradores da Constituição; ao contrário, a instituição do critério escravista foi exemplo
de  um  perspicaz  calculo  político  que  teve  como  objetivo  a  postergação  e  a  manutenção  da
escravidão a longo prazo. Os constituintes tinham ciência da agitação política dos libertos e dos
escravos desde o período independentista e tinham receio de que o estabelecimento de um critério
objetivamente  racial  causasse  descontentamentos  que  poderiam  acabar  ameaçando  a  própria
instituição  escravista  que  tanto  objetivavam  defender.  Portanto,  com  a  tipologia  escravista,
poderiam argumentar em defesa do regime escravista utilizando um discurso constitucional e não
baseado em narrativas sobre a “inferioridade” e “barbaridade” dos negros. Além disso, a inclusão
dos negros libertos nascidos no Brasil aos direitos de cidadania possibilitava um distanciamento dos
escravos, evitando assim com que aflorassem mobilizações insurgentes balizadas na solidariedade
racial. A Constituição de 1824, então, foi marcada por uma nítida contradição: ao mesmo tempo que
se delimitava sobre uma igualdade de raças no campo formal, permitia que a escravidão imperasse
no campo prático.

Portanto,  a  colonialidade  do  poder  no  Primeiro  Reinado  se  destaca  fortemente  pela
colonialidade  na  esfera  do  controle  do  trabalho  e  do  controle  das  instituições  políticas,  num
movimento de reforço mútuo. Enquanto o Primeiro Reinado se baseava na exploração da força de
trabalho escravista para continuação da operação econômica cafeeira  e  a  inserção da economia
brasileira na ordem capitalista mundial, a Constituição de 1824 estipulava um critério de exclusão
política de caráter peculiar à teoria de Quijano, ou seja, com base na configuração escravista, ao
passo  que  esse  mesmo regramento  constitucional  se  omitia  sobre  o  funcionamento  do  sistema
escravista;  sendo  portanto  conivente  com  sua  vigência  e,  quando  fosse  questionada  a
operacionalidade  escravista,  bastava  aos  políticos  do  Primeiro  Reinado  advocar  com  base  em
argumentos  constitucionais,  evitando  males  maiores  aos  pilares  escravistas  e  contornando
problemas similares aos acontecimento em São Domingos. 



Conclusão
 

A colonização  da  América  foi  crucial  para  a  criação  de  um  padrão  de  poder  mundial
marcado pela colonialidade do poder, pelo capitalismo e pelo eurocentrismo. Esses três pilares estão
intimamente ligados. A raça foi um instrumento fundamental para a dominação colonial e se provou
mais  duradoura  que  ela.  As  diferenças  fenotípicas  entre  colonizadores  e  colonizados  gerou  a
percepção  de  que  eles  possuíam  estruturas  biológicas  diferenciadas  que  justificava  uma
hierarquização segundo a noção de que os colonizados estavam mais próximos da “natureza” e
eram  “inferiores”.  Dito  isso,  relações  de  dominação  se  estabeleceram  dessa  percepção  racial
hierárquica, de forma que a cada raça era designada um papel social. Nesse sentido, a colonialidade
do poder consiste na utilização da raça como instrumento de dominação ao designar posições aos
indivíduos e grupos raciais dentro das relações de poder que permeiam os diversos âmbitos da
existência social. 

Um  desses  âmbito  é  o  do  controle  do  trabalho.  O  colonialismo  foi  responsável  por
estabelecer sistemática e simultaneamente todas as formas de controle de trabalho, de forma que a
relação capital-trabalho estivesse no eixo central  de articulação das demais.  Além disso,  raça e
divisão do trabalho foram estruturalmente associados de forma que as raças “colonizadas” foram
submetidas a formas de trabalho não remunerado (população negra com a escravidão e população
indígena com a servidão, por exemplo), enquanto aos brancos era reservado o trabalho assalariado,
estabelecendo o caráter colonial e capitalista do novo padrão mundial de controle do trabalho.

A colonialidade do poder estabelece a raça como alocadora dos indivíduos e grupos nas
posições sociais das relações de dominação em disputa nos diversos âmbitos da existência social
(trabalho,  sexo,  subjetividade  e  autoridade  política).  O  objetivo  do  estudo  foi  apontar  como a
colonialidade da poder se manifesta  no Primeiro Reinado,  levando em consideração a ideia  de
Quijano  de  que  a  construção  dos  Estados-nação  na  América  Latina  esbarra  no  problema  da
colonialidade do poder porque essa impede com que haja uma democratização, uma participação
democrática  das  raças  outrora  colonizadas  no  Estado  e  na  sociedade,  fazendo  com que  esses
Estados-nação consistam no que Quijano aponta como uma rearticulação da colonialidade do poder
sob novas bases institucionais. Nosso foco foi evidenciar a colonialidade do poder nas facetas do
controle do trabalho e no controle das instituições políticas e na forma em que essas duas instâncias
se inter-relacionam.

O interessante é evidenciar que o Brasil é um caso ímpar na história da América Latina e,
consequentemente,  para a  própria  teoria  de  Aníbal  Quijano.  Diferentemente  das  demais  nações
latino-americanas, a história do Brasil é marcada por uma transição não direta entre a colônia e o



país independente. O Brasil é o único caso histórico em que a metrópole veio a residir na colônia,
fincando  raízes  profundas  na  dinâmica  social  e  política.  A  equivalência  da  “colônia”  e  da
“metrópole” sob o estatuto político do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves apresenta uma
exceção à análise da colonialidade do poder nos Estados-nação latino-americanos. 

Ainda  que  não  fosse  um  país  independente,  a  sede  da  corte  na  América  Portuguesa
apresentava indícios da existência da colonialidade do poder. Isso é evidenciado por dois fatores,
uma causa e outro efeito. Primeiro, é a colonialidade do poder sob a faceta da colonialidade do
controle do trabalho. Isto é,  o período joanino foi  marcado pelo vigor da política escravista na
agenda imperial. As importações de escravos aumentaram como resultado da aliança entre corte real
e os comerciantes de escravos, que foram abundantemente beneficiados pela vinda da coroa e a
consequente  abertura  dos  portos  para  nações  amigas.  Segundo,  como resultado  da  organização
social escravista do Império luso-brasileiro, o período independentista foi marcado por diferentes
interpretações e ações de acordo com a raça e a posição no sistema escravista. Os intelectuais e a
população em geral despendia seus esforços na luta  pela autonomia política diante de Portugal
(dentro  ou  fora  dos  marcos  do  Império  luso-brasileiro)  enquanto  os  escravos  aproveitavam a
conjuntura de efervescência política para lutarem pela sua própria autonomia, compondo as tropas,
para que, logo em seguinte, pudessem fugir e se libertar do mando senhorial por meio da unificação
em quilombos. 

A centralização política no período joanino foi uma herança para d. Pedro I no Primeiro
Reinado, e junto a ela, a perpetuação da política escravista esteve presente. A escravidão enquanto
colonialidade do controle do trabalho foi fundamental para a inserção da economia brasileira no
mercado mundial, que deixava de ser condicionada às restrições do pacto colonial e passava a ser
reguladas  pelas  leis  de mercados,  em que a  Grã-Bretanha  desempenhava papel  hegemônico.  A
potência britânica precisava de suprimentos para sustentar o impulso industrial ascendente de sua
economia industrial e isso servia como estímulo externo à economia escravista brasileira. É verdade
que esse fenômeno se deu de forma contraditória porque a Grã-Bretanha forçava o Brasil a abolir a
escravidão a fim de que ela pudesse ganhar mercados aos quais seus produtos poderiam dominar.
Isso  gerou  a  ofensiva  diplomática  britânica  para  que  o  Brasil  acordasse  em  cessar  o  tráfico
transatlântico de escravos. Após certo delongamento, d. Pedro I acerta com os britânicos o fim do
tráfico negreiro a partir de 1930, numa escolha política calculada. Antes mesmo de assinar o trato,
d. Pedro I havia posto fim à Assembleia Constituinte e, com o auxílio da sua equipe de políticos
mais  próximos,  outorga  a  Constituição  de  1824  com a  retirada  do  artigo  254,  que  conferia  a
prerrogativa constitucional de abolir a escravidão gradualmente. Ou seja, d. Pedro I preferiu arcar
com o desgaste externo (além das contingências que lhe forçavam a assinar o tratado) do que o
compromisso interno a respeito do fim do sistema escravista. Vale lembrar, que tanto com d. João



VI quanto  d.  Pedro  I  (apesar  de seu compromisso  diplomático com o fim do tráfico  negreiro)
apresentaram crescimento da quantidade de escravos que desembarcaram nas terras americanas para
reforçar a expansão da economia cafeeira. 

A exclusão do artigo 254 nos permite refletir sobre os posicionamentos do Executivo e do
Legislativo, na forma da Assembleia Constituinte,  acerca do trato com o tema da escravidão. A
monarquia presentava muito menos porosidade às demandas escravistas e abolicionistas, até porque
os comerciantes de escravos cumpriram um papel importante como base política de sustentação de
d.  Pedro  I  e  do  modelo  monárquico  ao  longo  do  período  da  Independência.  Já  o  Parlamento
apresentava uma maior pluralidade de ideia ao que tange a escravidão, porém, isso não significava
benevolência por parte dos constituintes. Nesse sentido, a colonialidade do poder, sob a forma da
colonialidade das instituições políticas se apresenta de um modo particular ao prisma teórico de
Quijano

A Constituição de 1824 é ímpar em relação a uma série de regramentos constitucionais, na
América e no além-mar. Regiões escravistas do Império Britânico, as alterações napoleônicas ao
estatuto das possessões francesas ultramarinas e a autodeterminação dos estados do sul dos Estados
Unidos culminaram em exclusões aos negros libertos conforme um critério estritamente racial. No
caso brasileiro, a Constituição foi moldada de acordo com uma tipologia escravista, isto é, os graus
de acesso à cidadania e a  participação política refletiam as condições de “escravo”, “liberto” e
“livre”. Os escravos eram desprovidos de cidadania e seus direitos. Os negros libertos nascidos no
Brasil  tinham  uma  cidadania  relativa  teórica  e  praticamente.  Teoricamente,  levando  em
consideração que as eleições eram divididas em dois estágios (primeiro para eleger o colégio de
eleitores, encarregados de votarem para os representantes efetivos), os negros libertos brasileiros
eram limitados a eleitores de primeira instância (considerando que os critérios censitários fossem
cumpridos), sendo impossibilitados de serem eleitos. Ainda assim, a lei não estabelecia restrições
para os filhos de escravos livres, os chamados “ingênuos” pela legislação, possuindo direito  de
eleger  e  serem eleitos.  No  caso  dos  libertos  africanos,  esses  eram sumariamente  excluídos  de
qualquer prerrogativa cidadã, fato que gerava um vácuo constitucional, uma vez que as importações
de escravos vindos da África continuaram legal e ilegalmente, o que fez com que uma faixa da
população fosse excluída dos parâmetros da cidadania.

Em  termos  práticos,  ainda  que  os  negros  conseguissem  sua  liberdade,  essa  era
recorrentemente  ameaçada.  Dentro  as  formas  de  conquista  da  alforria,  a  liberdade  mediante
prestação de serviço, a liberdade condicional, era uma alternativa bastante acionada. No entanto, os
negros libertos sobre liberdade condicional eram mais vulnerável a ações de reescravização, visto
que  a  alforria  comprada  lhes  permitia  defender  a  própria  liberdade  com mais  firmeza  perante
autoridades  ou  senhores  questionadores.  Além  disso,  é  importante  frisar  que  a  liberdade  e  a



cidadania não eram adquiridas definitivamente. A revogação de alforrias devido à ingratidão era
uma medida frequentemente acionada para que senhores reavessem seus escravos. A estruturação da
Constituição  de  acordo  com a  tipologia  escravista  e  a  precariedade  estrutural  do  exercício  da
cidadania  pelos  negros  libertos  apresentam  como  a  colonialidade  do  controle  das  instituições
políticas operava tanto na prática como na teoria. 

Essa certa inclusão política conferida aos negros libertos brasileiro pela Constituição nem de
longe consistia numa bondade por parte dos parlamentares; ao contrário, era uma estratégia política
de  manutenção  da  escravidão  e  do  tráfico  negreiro.  Sabia-se  que  a  aplicação  de  um  critério
estritamente racial de exclusão política poderia gerar problemas. Os negros libertos formavam uma
população cuja influência e  pressão políticas,  desde  a Independência,  faziam-se presente de tal
forma que adoção da exclusão racial dos direitos políticos poderiam gerar riscos para a própria
instituição  da  escravidão.  A tipologia  constitucional  escravista  permitia  que  os  parlamentares
advogassem  pela  continuação  do  tráfico  transatlântico  de  escravos  e  pela  escravidão  apenas
recorrendo  a  definições  constitucionais,  sem  a  necessidade  de  recorrer  a  argumentos  sobre  a
“inferioridade”  e  a  “barbaridade”  dos  negros.  Além  disso,  o  molde  constitucional  escravista
permitia  criar  um distanciamento entre  os  escravos – os  excluídos – e  os  negros  libertos  –  os
parcialmente incluídos –, um esforço para evitar revoltas baseadas na solidariedade racial. Portanto,
a  escravidão  e  a  Constituição de  1824 foram manifestações  da  colonialidade  do  poder  que  se
reforçavam mutualmente.

Então, a dicotomia entre Estado independente e sociedade colonial, no Brasil, é ilustrada
justamente pela Constituição de 1824 que delimitava, na esfera legal, uma igualdade entre as raças
(no sentido que não haviam dispositivos de discriminação rigorosamente racial) enquanto permitia
que imperasse a escravidão, na esfera prática. 

Portanto, a escravidão e a sua influência na configuração da Constituição de 1824 são as
principais manifestações da colonialidade do poder que inviabilizam o processo de construção do
Estado-nação  no  Primeiro  Reinado.  Tanto  por  constituir  o  principal  pilar  de  sustentação  da
economia brasileira  quanto por influenciar na forma em que a Constituição de 1824 confere a
cidadania, isto é, tanto por impedir a instituição da relação capital-trabalho quanto por consistir em
um empecilho para a cidadania enquanto igualdade civil e jurídica, a escravidão era um entrave para
o processo de democratização no âmbito do controle do trabalho e controle das instituições, âmbitos
fundamentais para a construção do Estado-nação brasileiro.
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