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O cientista político José Murilo de Carvalho, que tem suas pesquisas e sua produção 

concentrada na história do Brasil Império e da Primeira República, com ênfase nos temas da 

cidadania, representação e política, redigiu um dos livros de maior impacto no debate 

historiográfico acerca do tema sobre política e construção do Estado imperial do Brasil, em 

meados do século XIX. O autor apresentou uma interpretação que divergia de produções 

anteriores como de Roberto Schwarz, Oliveira Vianna e Nelson W. Sodré2. 

Fruto da sua tese de doutorado na Stanford University em 1974, o livro A Construção 

da Ordem e Teatro de Sombras foi dividido em duas edições, apresentando A Construção da 

Ordem separadamente de Teatro de Sombras. No primeiro, a autor analisa a formação da elite 

política e do Estado Imperial, bem como a manutenção da unidade territorial e centralização 

do poder; o segundo livro, Murilo aprofunda sua análise, buscando entender como houve a 

articulação entre a monarquia, a burocracia e os grandes proprietários. E é este segundo livro 

que será o objeto da resenha apresentada. 

No Teatro das Sombras o autor procura demonstrar como a política imperial era 

constituída por uma teatralização, por intermédio da figura do rei. Este mediava os conflitos 

entre a elite, acabando por legitimar o seu poder. Para pensar a figura real, Murilo se utiliza o 
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estudo do antropólogo Geertz3, que entende o simbolismo como parte do sistema de poder, e 

também dos estudos burqueanos, pois a representação simbólica é ainda mais aprofundada se 

tornando por vezes até ficcional. Nesse sentido, juridicamente o rei era neutro, porém na 

prática ele arbitrava muitas vezes em conflitos partidários, permitindo que estes se 

alternassem no poder. O rei articulando-se com essas elites propiciavam a construção de um 

Estado forte, deste modo o sistema imperial levaria ao regresso conservador. Para tanto, 

devido à configuração econômica e social daquele momento, a elite coloca seus interesses em 

segundo plano para que um Estado que mantivesse a ordem fosse erguido. Algumas condições 

eram primordiais para que este Estado se mantivesse, como a manutenção da escravidão e o 

poder imperial personificado pelo rei, por isso constituía-se um teatro de sombras, quais as 

imagens se projetavam uma nas outras. A vinculação do teatro e da política colocava o 

problema da representação, pois o papel desempenhado pelo rei e pela elite, até mesmo das 

instituições se mostrava ambíguo. Isto se desdobrou no descontentamento da elite quando o 

governo aboliu a escravidão, uma das sombras nas quais ele projetava o seu poder, o que para 

José Murilo de Carvalho torna-se elemento desencadeador da proclamação da república. 

Para comprovar a tese de que as “classes conservadoras” priorizavam os interesses de 

Estado em detrimento dos seus interesses pessoais, ele analisa as Atas do Conselho de Estado. 

Inclusive, suas fontes são majoritariamente fontes oficiais para explorar o âmbito das 

formalidades do Estado, contudo ele utiliza jornais para ver como essas formalidades eram 

cumpridas na realidade. Sua argumentação consiste em que este grupo era o motor da política 

imperial na medida em que sua proximidade com o rei influenciava as decisões do Executivo 

e seu Ministério, alcançando questões de grande amplitude econômica e política. A maioria 

dos componentes da elite não se considerava representante de seu grupo social por isso era 

investido ao Estado grande força para que este mantivesse a ordem, mesmo que alguns de 

seus interesses fossem sacrificados, como, por exemplo, quando o rei decidiu aprovar um 

conjunto de leis, chamadas leis abolicionistas. Mesmo que tais leis prejudicassem o interesses 

da elite, pois a escravidão era o suporte social e econômico daquela sociedade, configurando o 

seu poder, o monarca era investido de poder para essa medida ser efetivada, garantindo assim 

os interesses da elite, mediante a um pacto. 
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Em 1885, foi publicada a tese de IImar Rohloff de Mattos4, intitulada o Tempo 

Saquarema. Sua conclusão é bem diferente da conclusão feita por José Murilo de Carvalho. O 

historiador Ilmar argumenta que a construção do Estado imperial, assim como a constituição 

da classe senhorial, era construída a partir dos interesses de um grupo social e político que 

compartilhava da mesma visão de mundo, constituindo assim a classe senhorial. Buscavam a 

manutenção da ordem social hierarquizada e a imposição da civilização. O Estado era usado 

como um instrumento dos interesses da classe imperial tornando-se um meio da elite 

direcionar a política imperial. 

A importância deste livro consiste na apresentação de uma visão, além da leitura de 

documentos, diversa da apresentada por José Murilo de Carvalho. Ambos estruturam suas 

argumentações de forma sólida, firmando-se na historiografia contemporânea como grandes 

referenciais sobre o tema do Império do Brasil - atualmente já apresenta outras questões, 

inclusive que se opõem às argumentações destes dois autores.  

A proposta de refletir sobre a obra Teatro de Sombras consiste na localização do 

debate historiográfico, além do próprio esclarecimento de qual visão a minha se aproxima. 

Isto se torna importante, na medida em que pretendo escrever um artigo, situado neste 

período, focando a relação dos conservadores com o Estado imperial. 

A conclusão do historiador Ilmar Mattos me parece a mais coerente. A meu ver, a elite 

não poderia abdicar de seus interesses para a construção do Estado Imperial, pois a sua 

perpetuação no poder dependia de mecanismos que beneficiassem isto. Para tanto, ela deveria 

construir um Estado que conformasse seus interesses, pois ao abdicar de seus interesses o 

Estado que estaria sendo construído não teria relevância para um grupo social que obtinha 

interesses. Um exemplo disto são as reformas constitucionais que os conservadores fizeram a 

partir da década de 40, entre elas: a Guarda Nacional, o Código do processo Criminal, o Ato 

adicional. Isto acabou por centralizar o poder, atribuindo ao Estado grande força. O Estado era 

assim construído por um grupo que ocupava o poder, resultando numa sociedade 

hierarquizada e excludente. Então, o Estado formado não era fruto das concessões das elites, 

mas sim um desdobramento da imposição de seus interesses.               
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