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A instabilidade política do Primeiro Reinado e do Período Regencial seria superada pela 

pacificação do Segundo Reinado. Além disto, consolida-se, com Dom Pedro II uma 

poderosa ideologia racista sobre a nacionalidade brasileira, a chamada teoria das três 

raças 

 
As primeiras décadas do Brasil 

independente (entre 1822 a 1848) foram 

marcadas por grande instabilidade política 

devido às revoltas regionais. As elites 

provinciais se rebelaram na Confederação 

do Equador (Nordeste, 1824), na 

Farroupilha (Sul, 1835-1845) e na 

Revolução Praieira (Pernambuco, 1848). 

Os setores populares se rebelaram na 

Cabanagem, Sabinada, na Revolta dos 

Malês e Balaiada, no período regencial 

(1831-1840), além de aderirem também à 

Praieira. Os dirigentes do Império 

procuraram ao mesmo tempo, controlar os 

levantes populares (por meio da repressão) 

e convencer as elites a aderir à monarquia 

centralizada de Pedro II. 

O principal instrumento de atração 

das elites foi o oferecimento da 

participação censitária no sistema 

partidário. Primeiro era preciso superar as 

rivalidades partidárias que caracterizaram o 

período anterior (fechamento da 

Constituinte (1824), Golpe da Maioridade 

(1840) e Revolução Liberal de 1842).  

A solução encontrada foi a criação 

do parlamentarismo monárquico, pelo qual 

o Rei garantia o revezamento a liberais e 

conservadores no controle do Executivo. 

Outro instrumento de adesão foi a 

criação da Guarda Nacional, que permitia 

aos latifundiários o controle militar de sua 

região. Além disto, Pedro II distribuiu 

fartamente títulos de nobreza aos membros 

da elite (18 por ano). O nome de duque, 

conde e barão conferia o status e a 

compensação simbólica pelo esvaziamento 

do poder local, em favor da Monarquia. 

Paralelamente a este processo 

político, a Monarquia conduziu um 

interessante processo cultural e intelectual 

de criação de uma identidade ideológica à 

elite nacional.  

Antes de tudo era necessário 

convencer as oligarquias regionais de que 

elas eram brasileiras e de que tal fato era 

positivo, seguro e digno de orgulho. “Em 

outras palavras, para ser viável, o Império 

deveria não só se impor pela força, como 

também por boas instituições e de uma 

identidade coletiva que justificasse a razão 

de ser da nação que estava se formando” 
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Em 1838 foi fundado o Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro com a 

missão principal de debater e formular o 

caráter nacional brasileiro. Intelectuais, 

poetas, romancistas e jornalistas 

integrantes do IHGB (que contou com a 

participação assídua do próprio Dom Pedro 

II) enveredaram pela teoria das três raças, 

segundo a qual a especificidade do Brasil 

seria a fusão civilizatória operado pelo  

branco (português) sobre o índio e o negro. 

 Afinal se apenas o elemento 

branco fosse considerado essencial, não se 

justificaria a separação de Brasil e 

Portugal, na mentalidade de nossa elite 

branca. A crença que se formou neste 

debate, conduzido ironicamente por um 

pesquisador alemão chamado Von Martius, 

era a de que o elemento índio significava 

um fator diferenciador e fundamental.  

“Segundo tal interpretação, o que 

faria do Brasil uma sociedade 

positivamente diferente de Portugal não 

seria a presença africana, mas sim a dos 

indígenas (...) considerados como ruínas 

de povos, ou seja, descendentes de uma 

antiga civilização que teria migrado para o 

Novo Mundo e entrado em decadência, 

regredindo ao estado se selvageria” 
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Caberia ao elemento branco 

integrar e reativar a civilidade do indígena. 

O romantismo concretiza esta tese, a de 

que o índio representaria a nobreza de 

espírito preservada pelos séculos, a espera 

do contato com o branco (ver O Guarani, 

José de Alencar). 

Esta crença teria múltiplas 

vantagens para o projeto de dominação 

branca no Brasil. Em primeiro lugar 

desfazia o receio de que o branco em meio 

a índios e negros vivenciaria um 

retrocesso. “se os portugueses eram a 

única fonte de comportamento civilizado – 

segundo a crença racista da época – quais 

seriam os resultados do rompimento com a 

metrópole? Haveria um retrocesso? 

Assumir uma identidade não-branca, no 

mínimo abalaria a auto-estima da nova 

nação. Afinal, qual seriam as razões para 

os brasileiros se orgulharem de serem 

brasileiros?” 
3
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Em segundo lugar, esta 

interpretação esvaziaria a legitimidade de 

todas as rebeliões regenciais, pois todo o 

território já estaria unido culturalmente por 

esta fusão das raças e, assim, não teria 

sentido separar ou revoltar-se contra a sua 

própria identidade.  

Faltava definir o elemento negro. 

Ou melhor, segundo as teorias racistas em 

moda, faltava desfazer o elemento negro. A 

presença dos descendentes africanos era 

visto como ameaça à ordem e à civilização.  

A revolta negra do Haiti (1804) 

estava viva na mente das oligarquias, para 

as quais era necessário combater as 

práticas culturais negras. Havia o medo da 

africanização dos costumes, ou seja, “o 

medo da importação de escravos que, 

segundo as visões preconceituosas da 

época, além de ser um risco para a 

segurança pública, afastava o Brasil das 

rotas da civilização”. O fim do Tráfico 

Negreiro (Lei Eusébio de Queiróz, 1850) 

aliviava este medo e a imigração em massa 

de europeus, na segunda metade do 

século XIX atendia explicitamente ao 

projeto de embranquecimento da cultura, 

não apenas à necessidade se substituir a 

mão-de-obra escrava nos cafezais. 
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“Paralelamente à vinda de 

europeus, assistiremos, principalmente 

durante a segunnda metade do século XIX, 

a uma migração de costumes. Em todos os 

aspectos do cotidiano brasileiro procurou-

se imprimir a marca européia. No café da 

manhã, por exemplo, o pão "francês" 

substitui a mandioca cozida, enquanto, no 

almoço, a cerveja começa a ser registrada, 

e, na sobremesa, os sorvetes disputam, 

palmo a palmo, com centenários doces, 

cujas receitas foram transmitidas de 

geração a geração nas fazendas 

açucareiras coloniais.  

As formas de tratamento também 

não ficam imunes a essas mudanças: 

expressões tradicionais, portuguesas ou 

resultados da influência africana, como 

dona, sinhá ou yayá, dão lugar a 

denominações afrancesadas, tipo 

mademoiselle ou, mais popularmente, 

madame.  

No vestuário, apesar do clima 

tropical, adotam-se a lã e o veludo como 

padrão, em roupas sobrepostas, como no 

caso das saias compostas por três 

camadas de panos. As cores vivas, 

comuns a essas roupas e aos objetos de 

uso diário colonial, também tendem a ser 

substituídas pela sisuda e puritana cor 

preta - quase luto fechado, conforme 

sublinha Gilberto Freyre.  

Nas cidades, os antigos sobrados e 

casas-grandes dão lugar a chalés ou a 

construções de inspiração neoclássica, 

enquanto nos jardins substituem-se as 

antigas espécies nativas, como a maria-

sem-vergonha, por exuberantes roseiras, 

ao fundo acompanhadas não mais por 

canários-da-terra, mas sim por seus rivais 

belgas ... Nem mesmo o submundo da 

prostituição escapou a esse afã de ser 

europeu, sendo para tal fim organizado um 

"tráfico" sistemático de "polacas", russas, 

austríacas, francesas e italianas; "mulheres 

de má nota" no dizer da época, que, 

independentemente da nacionalidade, 

eram cobiçadas por serem brancas”
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