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Em 1995, Marco Morel, atual professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

apresentou na Universidade de Paris a sua tese de doutorado que mais tarde veio a se tornar o 

livro As transformações dos espaços públicos. A presente obra tem por objetivo demonstrar 

que a política tradicional da coroa, feita através de titulações, condecorações e comendas, não 

se sustentava mais num quadro de transformações dos espaços públicos na cidade imperial em 

1820. 

O livro é dividido em três partes. A primeira parte busca entender como as “novas 

idéias” inseriam-se na sociedade e a formação das identidades políticas. Estas incluem as 

tendências políticas (Moderados, Exaltados e Restauradores), mas também identidades 

políticas num âmbito mais cultural e sem a presença da corte, como as comparações feitas de 

homens e animais. No segundo, procura compreender como a opinião publica foi construída 

em diferentes aspectos, relacionando também com o espaço geográfico e com a atuação da 

imprensa. A última parte mostra como as diversas formas de sociabilidade foram importantes 

para a proclamação da independência e a construção do Estado nacional e das transformações 

dos espaços públicos. Entre elas estão as maçonarias e sociedades, além das diversas 

manifestações públicas que tiveram um papel relevante nessa sociedade. 

A política feita pela coroa que distribuía titulações, comendas e condecorações, era 

entendida pela monarca como uma forma eficaz de fortalecer o regime. Constitui-se assim um 

grupo político e social – a nobreza – que acabava por contribuir para a manutenção do Estado 
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monárquico. A nobreza almejava a conservação de seus privilégios negociados por essa 

política, por isso, ia em defesa do Estado, garantidor da ordem social hierarquizada. 

No entanto, a crise política seguida pela abdicação de D. Pedro I e o período regencial 

se caracterizaram por um enfraquecimento dessa política e da saturação dos títulos e 

comendas na própria sociedade, conseqüentemente a legitimidade do governo monárquico era 

afetada.  Contudo, o autor observa que, em paralelo a esse quadro, novas formas de 

sociabilidade manifestavam-se na cidade imperial, como as associações, sociedades e 

maçonarias, além do surgimento da imprensa periódica regular. È possível notar como o autor 

procura diferenciá-las, para mostrar os diferentes projetos concorrentes na sociedade. A 

atuação política e cultural destes novos atores políticos contribuiu para o agravamento da 

situação da coroa, pois suscitando o debate político, criticando o rei e a forma de governo do 

Antigo Regime, a autoridade do rei e a legitimidade do poder monárquico eram abaladas. Os 

espaços públicos se modificavam, na medida em que aumentava a atuação daqueles agentes 

sociais. O que se estabelece é uma relação entre a atuação destes e a crise política do primeiro 

reinado, que culminou com a abdicação de D. Pedro I. 

Chama atenção no livro a vasta pesquisa documental do autor. Ele faz uso recorrente 

de diversas fontes, como correspondências diplomáticas, imprensa periódica e mapas. Sua 

base teórica é composta por expoentes como os alemães Habermas, que pensou o conceito de 

esfera pública, e Koselleck, um dos maiores expoentes na história dos conceitos.  Além, de 

membros da escola francesa, como Chartier e Roche, que pensaram as sociabilidades, entre 

outros aspectos culturais, Agulhon, que Morel usa na distinção entre as associações formais e 

informais, Arlette Farge, e François-Xavier Guerra, numa perspectiva mais política.                  

O período destacado na construção da argumentação do autor é importante para 

compreender o que ele busca enfatizar. O marco que inicia sua reflexão, 1820, é quando os 

setores nobres da sociedade começam a ficar insatisfeitos, e a atuação política destes e de 

novos atores sociais, que surgiam no cenário, começam a atuar politicamente, contestando a 

autoridade do monarca. Durante o período regencial essas manifestações se intensificaram. 

Devido, o que foi entendido pelos dirigentes imperiais, como um período desordenado, essas 

manifestações tiveram fim com o golpe da maioridade, que elevou D. Pedro II ao trono, em 

1840. 2 O cientista político José Murilo de Carvalho, em Teatro das Sombras, argumenta que, 

em meados do século XIX, a política imperial era constituída por uma teatralização, que 
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colocava a figura do rei como central na mediação entre os conflitos entre a elite, legitimando 

assim seu poder. A relação que estabeleço entre os dois autores tem foco na questão da 

representação. No primeiro reinado, essa construção é identificada nas condecorações e 

titulações que a coroa distribuía, pois o que se constituía era a representação do poder real, e a 

sua relação com aqueles que davam suporte ao governo monárquico, Enquanto, na 

perspectiva de Murilo, a representação esta situada na teatralização da política imperial, que 

tinha como um dos focos a figura do rei, constituindo assim uma imagem importante para a 

condução de tal política. O outro foco era a relação dessa política com o que o autor chama de 

“elites conservadoras”. 

A importância do livro de Morel, As transformações dos espaços públicos, para a 

minha reflexão consistiu na identificação de certas questões, como a representação, que 

busquei demonstrar a relevância ao relacionar com Murilo. Marco Morel ainda aponta 

diversas especificidades do momento, quando trata da questão da sociabilidade. Como quando 

ele busca aproximações e distanciamentos entre as maçonarias.  


