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RESUMO 

 

A formação e consolidação do Estado Imperial brasileiro envolveu a 

elaboração de um pacto constitucional que definiu quem seria 

considerado cidadão no Império e a extensão da participação dos 

diferentes cidadãos na esfera pública e política de acordo com suas 

qualidades. Tal pacto excluiu os estrangeiros cujo número aumentava no 

Brasil desde a vinda da Corte Portuguesa em 1808. Pode-se dizer que a 

definição de quem seriam os brasileiros e cidadãos se delineou, em 

parte, em oposição aos estrangeiros. Estes eram habitantes do Brasil, 

mas não membros da sua sociedade. Isto os privou de uma série de 

direitos garantidos constitucionalmente. Entretanto, o Estado Imperial 

deu margem para que alguns deles se tornassem cidadãos mediante o 

processo de naturalização. Tal processo foi regulamentado em 1832 e 

sofreu modificações ao longo dos anos. A presente pesquisa buscou 

compreender este processo e os motivos que poderiam levar os 

estrangeiros a optarem pela cidadania brasileira ou por a refutar. Para 

isso, explorou-se a condição jurídica dos estrangeiros e como essa 

condição afetou seu cotidiano. Na análise efetuada, deu-se ênfase à 

legislação imperial e à documentação produzida no âmbito da Província 

de Santa Catarina e situada entre os anos de 1822 e 1854. No decorrer 

da pesquisa, percebemos que a definição da nacionalidade foi um 

problema enfrentado pelo Estado brasileiro que se delineava e que a 

condição de cidadão estava atrelada a direitos e a deveres que poderiam 

torná-la menos atrativa. Isto nos levou a debater o problema da 

comprovação da nacionalidade, o recrutamento de estrangeiros, em 

especial dos portugueses, e a identificar os esforços para se escapar do 

recrutamento alegando-se a condição de estrangeiro. 

 

Palavras-chave: Estrangeiro; cidadania; Império; naturalização; 

nacionalidade. 

 

 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

The formation and consolidation of the Brazilian Imperial State 

involved the elaboration of a constitutional pact that defined who would 

be considered a citizen in the Empire and the extent of the participation 

of different citizens in the public and political spheres according to their 

qualities. This pact excluded foreigners, whose number increased in 

Brazil after the arrival of the Portuguese Court in 1808. One could say 

that the definition of Brazilians and citizens would have been outlined 

partly in opposition to foreigners. They were inhabitants of Brazil, but 

not members of the society. This deprived them of a series of 

constitutionally guaranteed rights. However, the Imperial State allowed 

for some of them to become citizens through the naturalization process. 

This process was regulated in 1832 and underwent modifications over 

the years. This investigation sought to understand this process and the 

reasons that could have led foreigners to choose Brazilian citizenship or 

refute it. In order to do this, the legal status of foreigners was examined 

and how this status affected their daily lives. In the analysis carried out, 

focus has been placed on imperial legislation and documentation 

produced within the Province of Santa Catarina between the years 1822 

and 1854. In the course of the research, it became clear that the 

definition of nationality was a problem faced by the Brazilian State in 

formation and that citizenship status was tied to rights and 

responsibilities that could make it less attractive. This led me to explore 

the issue of proving nationality and recruiting foreigners, especially the 

Portuguese, and to identify efforts of escaping recruitment on the 

grounds of being a foreigner. 

 

Keywords: Foreigner; citizenship; Empire; naturalization; nationality. 
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1. INTRODUÇÃO  

Em 1822, o Brasil rompeu politicamente com Portugal e se 

tornou independente. O processo de autonomização brasileira, no 

entanto, não se reduz a esse ano. Eventos anteriores e posteriores 

contribuíram para sua ocorrência e consolidação. A celebração de datas 

como o 9 de janeiro (dia do Fico), 7 de setembro (grito do Ipiranga), 12 

de outubro (aclamação de D. Pedro) e 2 de dezembro de 1822 (dia da 

coroação de D. Pedro) fizeram parte de um esforço para se localizar os 

atos fundadores da ruptura com Portugal e do Império que se formava e 

para se construir uma identidade e memória social.1  

A separação política de Portugal não representou uma luta 

nativista contra a metrópole, não consolidou a unidade nacional e não 

coincidiu com a formação da nacionalidade brasileira.2 O 

anticolonialismo presente no processo de independência não pode ser 

associado ao nacionalismo que envolve a presença de uma identidade 

em comum.3 A nação, definida como uma comunidade política 

imaginada limitada e soberana por Benedict Anderson, precisava ser 

construída. A fraternidade entre seus membros, que caracteriza uma 

comunidade de acordo com o conceito desenvolvido pelo autor, não era 

observada.4  

Os sentimentos de pertencimento a uma região se sobrepunham 

aos sentimentos de pertencimento ao Império do Brasil no período 

posterior à Independência. O uso de termos como paulistas e 

pernambucanos, herança do período colonial, era comum enquanto o 

termo “brasileiro” era pouco utilizado para designar o pertencimento ao 

Império. O próprio significado do que seria brasileiro estava em 

construção.5 

                                                           
1 SOUZA, Iara Lis Franco Schiavinatto Carvalho. As festas de adesão. In: Pátria Coroada: o 

Brasil como corpo político autônomo – 1780-1831. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 
1999. p. 237-255. 
2 DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos 

Guilherme. 1822: Dimensões. São Paulo: Editora Perspectiva, 1872. p. 160-184. 
3 PAMPLONA, Marco A. & DOYLE, Don H. Introdução: Americanizando a conversa sobre 

nacionalismo. In: Nacionalismo no novo mundo: A formação dos Estados Nação no século 

XIX. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 17-36. 
4 ANDERSON, Benedict. Introdução. In: Comunidades Imaginadas: Reflexões sobre a origem 

e difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 31-34. 
5 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Transmigrar – Nove notas a propósito do Império do Brasil. In: 
PAMPLONA, Marco & STUVEN, Ana Maria. Estado e Nação no Brasil e no Chile ao longo 

do século XIX. Rio de Janeiro: GARAMOND, 2010. p. 97-124. 
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Era necessário, portanto, forjar a associação entre o Império do 

Brasil e a nação brasileira. Isto contribuiria para dar ao Império uma 

concepção nacional e o dissociar da concepção dinástica. A elaboração 

desta associação foi lenta e tortuosa, conforme observou Ilmar Rohloff 

de Mattos. Ela requereu uma “expansão para dentro” para obtenção de 

uma unidade.6 O reconhecimento do governo imperial pelas províncias, 

a delimitação do território e a formação do corpo da nação eram alguns 

dos desafios do governo imperial.7 

A adoção do pacto constitucional foi uma estratégia formulada na 

tentativa de superação destes desafios. A adesão de uma parcela 

importante das elites e das Câmaras Municipais a D. Pedro se fez 

mediante a promessa de instauração de uma monarquia constitucional. 

A independência brasileira envolveu a elaboração de um contrato social 

por meio do qual houve o reconhecimento da autoridade do monarca e a 

ruptura com as Cortes portuguesas em troca da promessa da elaboração 

de uma Constituição liberal que atendesse aos interesses das elites e das 

localidades. Tal contrato também foi adotado pela figura de D. Pedro ser 

associada à estabilidade social necessária para a manutenção dos 

privilégios e dos poderes vigentes.8 

A formulação e adoção de uma Constituição estava consolidada 

como um passo importante para a formação dos Estados-Nação nesse 

período. Desde o século XVIII, ela era vista como um instrumento de 

ordenamento político e jurídico do Estado, de garantia da liberdade 

individual, de direitos civis e de separação de poderes em um contexto 

crescente de valorização das leis e dos indivíduos. Nesse cenário, a 

Constituição do Império do Brasil outorgada em 1824, aliada à 

instalação do parlamento em 1826, tornou-se fundamental para dar 

estabilidade ao regime e para a construção da nova ordem jurídica e 

institucional. A opção pelo fortalecimento do executivo e pela 

concessão de certa autonomia às províncias expressa na Carta 

Constitucional de 1824 e reforçada por leis e decretos contribuiu para 

isso.9  

                                                           
6 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção 
da unidade política. Almanack brasiliense, USP, n. 1, p. 8-26, maio de 2005. 
7 Idem, op. cit., 2010. p. 97-124. 
8 SOUZA, op. cit., p. 107 -205. 
9 SLEMIAN, Andréa. Sob o Império das leis: Constituição e unidade nacional na formação do 

Brasil (1822-1834). Tese (Doutorado em História) – Departamento de História. Universidade 

do Estado de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 9-139; Idem. As monarquias constitucionais e a 
justiça, de Cádis ao Novo Mundo: o caso da motivação das sentenças no Império do Brasil (c. 

1822-1850). Dimensões, UFES, v. 39, jul-dez. 2017, p. 17-51. 
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As Constituições regulavam a relação do Estado com seus súditos 

e lhes garantiam uma série de direitos assim como sua liberdade. 

Entretanto, os direitos individuais estabelecidos pelas Constituições 

oitocentistas não se estendiam a todos os habitantes dos Estados-Nação 

que se formavam. O pacto constitucional dirigia-se àqueles que eram 

considerados membros da sociedade, usualmente conhecidos com 

cidadãos.10 

Apesar das diferentes opções feitas pelos Estados, o título de 

cidadão foi usualmente reservado aos homens livres e associado de 

forma mais ampla à posse de direitos civis, pois os direitos políticos 

tendiam a ser bastante restritos. De maneira geral, os estrangeiros e 

escravos tenderam a ser colocados à margem das sociedades ao longo da 

história e a serem privados de direitos.11 Em relação à sociedade 

brasileira, podemos acrescentar os indígenas entre aqueles que ficaram 

excluídos do pacto constitucional, aos menos enquanto não fossem 

considerados civilizados.12 

Nesta dissertação, deter-nos-emos sobre aqueles que foram 

excluídos do pacto constitucional por serem considerados estrangeiros. 

Além de desejarmos explorar o impacto da ausência da cidadania nas 

suas vidas, queremos compreender os motivos que poderiam levá-los a 

optar pela cidadania brasileira e os caminhos percorridos para obtenção 

do título de cidadão, dando ênfase à documentação produzida no âmbito 

da Província de Santa Catarina e situada entre os anos de 1822 e 1854. 

Em relação à cidadania, cabe destacar que a Constituição outorgada em 

1824 facultou aos estrangeiros o acesso ao título de cidadão por meio do 

processo de naturalização cuja regulamentação ocorreu apenas em 

1832.13 

Paralelamente e de maneira mais pormenorizada, buscamos 

investigar e compreender nesta pesquisa: a condição jurídica dos 

estrangeiros e como essa condição afetava seu cotidiano; como o 

tratamento dispensado a eles diferenciava-se do dispensado àqueles que 

eram considerados cidadãos; por quais motivos os estrangeiros 

                                                           
10 SLEMIAN, op. cit., p. 17-51.Ver também Anais da Assembleia Constituinte de 1823, v. 5. 

Sessões de 23, 24 e 25 de setembro. Rio de Janeiro: Tipografia do Imperial Instituto Artístico. 
Disponível em: <http://bd. camara.gov.br>. Acessado em 2018. 
11 GRINBERG, Keila. A qualidade do cidadão brasileiro.  In: O fiador dos brasileiros.  Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 99-132. 
12  Ver Anais da Assembleia Constituinte 1823, v. 5. Sessões de 23, 24 e 25 de setembro. Rio 

de Janeiro: Tipografia do Imperial Instituto Artístico. Disponível em: <http://bd. 

camara.gov.br>. Acessado em 2018. 
13 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 6. Coleção de Leis do 

Império do Brasil. v.1.  p. 7. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2015. 
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poderiam buscar a condição de cidadão brasileiro ou a refutar; como a 

política de naturalização foi gestada e aplicada; quais eram os cidadãos 

desejados pelo Estado e favorecidos por esta política e quais eram os 

limites da cidadania alcançada.  

Ao longo da pesquisa, outros problemas surgiram e foram 

analisados. Percebemos que a definição da nacionalidade foi um 

problema enfrentado pelo Estado brasileiro que se delineava e que a 

condição de cidadão estava atrelada a direitos e a deveres que poderiam 

torná-la menos atrativa. Isto nos levou a debater o problema da 

comprovação da nacionalidade e do recrutamento de estrangeiros, em 

especial dos portugueses, e os esforços para se escapar do recrutamento 

alegando-se a condição de estrangeiro. 

Adotamos como marco inicial da análise a Independência do 

Brasil. A ruptura com Portugal gerou a necessidade de se delinear a 

nação que se formava e de se estabelecer quem seria incorporado à 

mesma e excluído dela. Tal definição se expressou na Constituição 

outorgada em 1824 que facultou à naturalização aos estrangeiros. Este 

processo foi regulamentado em 1832 e sofreu algumas alterações ao 

longo dos anos.  

O marco final escolhido foi a Lei de Terras por reforçar uma 

guinada no processo de naturalização em direção ao favorecimento dos 

colonos. Muitos dos conjuntos documentais analisados se estendiam até 

1854, motivo que nos incentivou a extrapolar o ano de 1850. Embora 

tenhamos definido este recorte, precisamos avançar até a década de 

1870 no capítulo três para obtermos um efeito comparativo entre a lei de 

1832 e a legislação posterior promulgada em 1855 e em 1871 e para 

abordarmos alguns conjuntos documentais centrais para nossa análise de 

maneira integral. 

A dissertação está dividida em três capítulos intitulados: “Ser 

estrangeiro no Império do Brasil”; “Estrangeiro ou cidadão” e “O 

processo de naturalização”.     

No primeiro capítulo, discute-se o controle ao qual o estrangeiro 

estava sujeito e as diferenças entre o tratamento dispensado a eles e aos 

cidadãos brasileiros. Neste capítulo, são identificados motivos que 

poderiam levar os estrangeiros a optarem pela busca do título de cidadão 

por meio da naturalização. A condição jurídica dos estrangeiros e os 

problemas cotidianos que enfrentavam foram explorados sobretudo a 

partir da análise da legislação e da correspondência trocada entre os 

agentes consulares e os presidentes de província. Alguns desses 

problemas também aparecem na documentação trocada entres estes e o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros.  



27 

 

O segundo capítulo demonstra como a atribuição de direitos, 

deveres e isenções foi prejudicada em função das dificuldades 

associadas à comprovação da nacionalidade. Esse problema ocorreu 

especialmente com os portugueses em decorrência da extensão da 

cidadania aos nascidos em Portugal que aderiram à Independência. 

Constatou-se que para o Estado em formação, a diferenciação entre os 

estrangeiros e cidadãos não era algo simples, apesar de ser fundamental 

para o cumprimento das leis. As Decisões e os ofícios trocados entre os 

agentes consulares e os presidentes da Província de Santa Catarina 

foram fundamentais para construção deste capítulo.  

As Decisões permitiram a identificação das dificuldades 

associadas à comprovação da nacionalidade e, consequentemente, à 

definição da cidadania e na aplicação das leis. Elas também foram 

metodologicamente importantes por evidenciarem que a dissertação 

aborda um problema nacional, embora se tenha optado por um recorte 

majoritariamente local das fontes. 

Os ofícios trocados entre os agentes consulares e os presidentes 

da Província de Santa Catarina foram centrais na análise. 

Frequentemente, aqueles intercediam frente a estes para que os 

estrangeiros fossem dispensados do recrutamento forçado.  Com isso, o 

segundo capítulo também demonstra que as obrigações associadas à 

posse da cidadania poderiam torná-la desvantajosa e que muitos optaram 

por buscar comprovar a condição de estrangeiro para se evadir delas. 

O terceiro capítulo explora o processo de naturalização adotado 

pelo Brasil em 1832, as dificuldades associadas ao mesmo e alterações 

ocorridas posteriormente. A análise da legislação imperial, dos termos 

de declaração de naturalização e das cartas de naturalização obtidas no 

Arquivo Histórico do Município de Florianópolis foram fundamentais 

para a compreensão do processo de naturalização.  

Os termos de declaração eram feitos na Câmara Municipal por 

aqueles que pretendiam se naturalizar. Esta era uma das etapas do 

processo de naturalização. Sua continuidade dependia do aval do juiz de 

paz, motivo pelo qual os ofícios emitidos pelos juízes de paz de Desterro 

foram analisados. O indivíduo ao final do processo receberia uma Carta 

de Naturalização que era transcrita pela Câmara em um livro 

específico.14 As dificuldades encontradas para se concluir a 

naturalização foram acompanhadas pela documentação trocada entre o 

                                                           
14 BRASIL. Lei de 23 de outubro de 1832. Sobre naturalização de estrangeiros. Artigos 1˚ e 6˚. 

Disponível em < http://www2.camara.leg.br>.  Acessado em julho de 2016. 
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Ministério dos Negócios do Império e os presidentes da Província de 

Santa Catarina.  

Em relação à trajetória da pesquisa, à metodologia adotada e às 

fontes utilizadas, tentamos acompanhar as esferas pelas quais os 

processos de naturalização e as questões relativas ao tema tramitaram 

para responder às questões propostas. A legislação que trata do tema foi 

um guia na busca das fontes disponíveis nos diferentes arquivos. 

Destacamos que, embora as perguntas formuladas sejam de âmbito 

nacional, algumas questões foram investigadas a partir da esfera local. 

Essa opção foi possível em função do processo de naturalização iniciar e 

ser finalizado na esfera local/provincial. 

Inicialmente, buscamos compreender o processo de naturalização. 

Com essa finalidade, analisamos a Coleção de Leis do Império15 e 

identificamos as seguintes leis e decretos que tratavam da concessão da 

naturalização no século XIX: lei de 23 de outubro de 1832; decreto nº 

256 de 30 de novembro de 1842; lei nº 601 de 18 de setembro de 1850; 

decreto nº 712 de 16 de setembro de 1853; o decreto nº 808-a, de 23 de 

junho de 1855 e o decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871.16 Decidimos 

demarcar o recorte temporal entre 1832 e 1880 com base nessas leis. A 

avaliação das mudanças na legislação e de seus impactos era um dos 

objetivos da pesquisa.   

Ressaltamos que a Coleção de Leis do Império também foi 

consultada nesta pesquisa com a finalidade de se averiguar as restrições 

legais impostas aos estrangeiros e como parte de um esforço de 

identificação dos indivíduos que se naturalizaram no Império entre 1832 

e 1854 que não teve o êxito esperado. Um banco de dados realizado a 

partir de pesquisa anterior também nos auxiliou na identificação das 

restrições jurídicas enfrentadas pelos estrangeiros.17 

Em seguida, buscamos traçar o perfil de quem recorria à 

naturalização em Desterro. Para isso, coletamos os termos de declaração 

de naturalização e as cartas de naturalização disponíveis no Arquivo 

Histórico do Município de Florianópolis (AHMF).18 Posteriormente, foi 

                                                           
15 BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Disponíveis em:  

<http://bd.camara.gov.br>. Acessado em 2017 
16 Ao longo do processo, outras leis e decretos foram identificados e serão abordados no 

decorrer dos capítulos. 
17 MELLO, Cássila Cavaler Pessoa de. Relatório Final PIBIC 2011/2012. Projeto: “Os direitos 
dos africanos na era da abolição: diplomacia, política e o impacto social da proibição do tráfico 

de escravos (1850-1869)”. Orientadora: Beatriz Gallotti Mamigonian – Departamento de 

História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.   
18 AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram sua naturalização 

(1834-1871) cx. 28, n. 73; Registros de Naturalização (1846-1868) - caixa 45.   
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feita a consulta e seleção da documentação disponível no Arquivo 

Público do Estado de Santa Catarina (APESC) com o objetivo de 

identificarmos as queixas dos estrangeiros que residiam na província em 

relação ao seu cotidiano e possíveis dificuldades enfrentadas no 

processo de naturalização. 

 O volume do material encontrado no APESC e sua relevância 

nos levou a optar pela restrição do recorte temporal e readequação do 

problema de pesquisa. Decidimos nos restringir a analisar o período 

situado até 1854 e percebemos que precisaríamos explorar as 

dificuldades que o Estado enfrentou para comprovar a nacionalidade dos 

indivíduos. A diferenciação entre os cidadãos e não cidadãos instituída 

pela Constituição mostrou-se um problema relevante. Observamos que a 

luta pelo usufruto de direitos poderia envolver tanto a busca pela 

comprovação da nacionalidade quanto a naturalização. Nem sempre o 

caminho a ser seguido estava claro para os indivíduos e para o Estado. 

Esse problema acabou ganhando espaço na pesquisa em detrimento da 

avaliação da gestão da política de naturalização no Império. Em função 

dele, houve a necessidade de se explorar o inciso IV do artigo 6˚ 

Constituição. 

O material coletado e processado no APESC foi o seguinte: 

ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa Catarina 

(1830-1854); ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros para os 

presidentes da Província de Santa Catarina (1828-1854); registros da 

Presidência da Província de Santa Catarina para o Ministério de 

Negócios Estrangeiros (1834-1854); ofícios do Juízo de Paz de Desterro 

para a Presidência da Província de Santa Catarina (1828-1873); registros 

da Presidência da Província de Santa Catarina para Juízo de Paz (1838-

1839); registros da Presidência da Província de Santa Catarina para o 

Ministério do Império (1832-1854); avisos do Ministério dos Negócios 

do Império para Presidentes da Província de Santa Catarina (1830-

1855). 

Além da documentação já citada, recorremos à Coleção de 

Decisões do Império (1822-1854), à Coleção de Leis da Província de 

Santa Catarina (1835-1854), às falas dos Presidentes da Província de 

Santa Catarina (1835-1855), às Atas da Assembleia da Província de 

Santa Catarina (1844-1847) e aos Anais da Assembleia Constituinte de 

1823.19  

                                                           
19 BRASIL. Coleção de Decisões do Império do Brasil. Disponíveis em: 
<http://bd.camara.gov.br>. Acessado em 2017; Brazilian Government Document Digitization 

Project. Relatórios dos presidentes de Província de Santa Catarina. Disponível em: 

http://www.crl.edu/brazil
http://www.crl.edu/brazil
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As Decisões nos auxiliaram a perceber as dificuldades na 

implementação das leis. As falas dos presidentes da Província de Santa 

Catarina nos forneceram sobretudo dados populacionais. A Coleção de 

Leis da Província de Santa Catarina assim como as Atas da Assembleia 

da Província de Santa Catarina foram utilizadas para compreendermos a 

incidência de impostos provinciais diferenciados sobre estabelecimentos 

pertencentes a estrangeiros na província. Os Anais da Assembleia 

Constituinte nos auxiliaram a compreender as diferentes opiniões e 

projetos existentes em relação à cidadania e à naturalização, embora não 

tenhamos tido como objetivo explorar os mesmos. 

Em nossa análise, demos grande importância à legislação. Ela 

permeia toda dissertação. Neste aspecto, fomos influenciados pelas 

obras de Joseli Mendonça e Bárbara Young Welke mais 

especificamente. As autoras apontam para a ligação entre a produção 

das leis e os embates vivenciados na sociedade no contexto de sua 

produção e para as consequências da lei na criação e reforço de 

identidades e de restrições.20  

Joseli Mendonça analisou a abolição da escravidão pelo 

encaminhamento parlamentar e através da legislação emancipacionista. 

Ressaltou a importância de se revisitar a Lei do Ventre Livre e a Lei dos 

Sexagenários para abordar seus múltiplos elementos e significados e o 

contexto no qual foram promulgadas. Considerou impossível separar o 

parlamento da sociedade e buscou demonstrar que a ação parlamentar 

esteve ligada às lutas travadas em torno da liberdade, assim como o 

judiciário foi uma arena de luta.21  

Bárbara Welke investigou a legislação americana com o objetivo 

de descontruir a ideia de que o liberalismo americano promoveu uma 

ampliação de direitos ao longo do século XIX que teria culminado na 

criação de um estado americano democrático moderno. Ela constatou 

que a lei é criadora de distinções, interfere na identidade e forma 

identidades. A autora demonstrou que a raça, o gênero, a cor e a 

capacidade presumida dos indivíduos demarcaram seu acesso à 

cidadania e o usufruto a uma série de direitos nos séculos XIX e XX. 

                                                                                                                           
<http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/santa_catarina>. Acessado em agosto de 2016; Leis 
orçamentárias províncias situadas entre os anos de 1835 e 1853. BPESC. Coleção de Leis da 

Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]; Anais do Parlamento Brasileiro. Assembleia 

Constituinte de 1823. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/>. Acessado em fevereiro de 
2018. 
20 MENDONÇA, Joseli Nunes. Cenas da Abolição. Escravos e Senhores no Parlamento e na 

Justiça. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007. WELKE, Barbara Young. Law and 
Borders of Belonging in the Long Nineteenh Century United States, NY: Cambridge UP, 2010. 
21 Ibidem.  
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Para ela, a lei foi uma ferramenta de subordinação, de exclusão e de 

demarcação de fronteiras de pertencimento que serviu para reforçar a 

autoridade dos homens brancos capazes no século XIX e lhes assegurar 

privilégios.22  

Além de nos preocuparmos com a construção da lei e com as 

restrições por ela criadas e reforçadas, nos preocupamos também em 

analisar sua utilização pelas autoridades e pelos indivíduos. Buscamos 

considerar tanto a perspectiva estatal quanto a perspectiva dos 

indivíduos, ou seja, buscamos compreender as razões do Estado que se 

formava e também as razões que impulsionaram as ações individuais. 

Neste sentido, consideramos importantes as abordagens realizadas por 

Scott, Hébrard e Álvaro Pereira Nascimento. Ressaltamos a atenção que 

os autores dão para o manuseio da lei e das diferentes jurisdições pelos 

indivíduos.  

A atuação dos indivíduos frente à burocracia do Estado foi 

abordada por Rebecca J. Scott e Jean M. Hébrard. Eles analisaram a 

trajetória de uma família cujas diferentes gerações recorreram ao 

deslocamento e à produção de papeis para a comprovação da liberdade, 

obtenção da cidadania e mudança de status.23 Com sua pesquisa, 

mostraram que, embora a legislação tendesse a ser excludente, o aparato 

estatal possuía brechas que poderiam ser exploradas pelos indivíduos na 

busca pela ampliação das suas liberdades e direitos. Além disso, 

identificaram que os direitos obtidos a partir da posse do título de 

cidadão ou da posse da condição de nacional eram importantes no 

cotidiano e eram almejados. Édouard, um dos membros da família 

Tinchant, por exemplo, enfrentou dificuldades e limitações na França na 

década de 1840 por não poder obter a nacionalidade francesa em função 

de ser uma criança nascida na França mas de um pai estrangeiro. O caso 

aponta para uma diferença significativa nos critérios necessários para se 

adquirir a cidadania entre a França e o Brasil que corresponde à 

primazia dada à filiação sobre o nascimento em território nacional.24  

Nascimento analisou o papel do Estado no recrutamento e no 

disciplinamento dos indivíduos empregados no trabalho compulsório 

militar entre o Império e a República. Na sua pesquisa, constatou o peso 

dos indivíduos e do cotidiano na aplicação das leis. Observou que 

independentemente de leis ou regimentos, havia o poder exercido pelos 

                                                           
22 MENDONÇA, op.cit; WELKE, op. cit. 
23 SCOTT, Rebecca J. & HÉBRARD, Jean M. Provas de Liberdade: uma odisseia Atlântica na 
era da emancipação. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014. 
24 Ibidem. 
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próprios funcionários que ao se irritarem poderiam enviar indivíduos 

para as Armas. O autor defende a necessidade de se extrapolar 

categorias abstratas como Estado e Lei para pensar recrutamento e de se 

investigar e analisar as ações dos indivíduos envolvidos.25 

Cabe destacar também que este trabalho foi fortemente 

influenciado por toda uma historiografia que aborda a escravidão e o 

mundo do trabalho que nos foi apresentada ao longo das disciplinas de 

graduação e de pós-graduação em História na Universidade Federal de 

Santa Catarina. É difícil selecionar e elencar algumas obras, sendo 

preferível citar suas características em comum. Entres elas, destaca-se a 

problematização da relação entre os indivíduos e o aparato estatal com 

ênfase na luta daqueles pela sobrevivência. Metodologicamente é 

preciso destacar o uso de uma gama variada de fontes. Além disso, 

percebemos uma forte influência de Edward Thompson e Hobsbawm 

nas mesmas.26 Em função desses fatores, consideramos que esta 

dissertação situa-se no âmbito da história social embora dialogue com a 

nova história política.27  

A problemática escolhida nesta dissertação, por sua vez, insere-se 

dentro de um contexto de limitação de direitos àqueles que foram 

colocados à margem do processo de construção dos Estados modernos 

no oitocentos - no nosso caso específico, dos estrangeiros e estrangeiras 

excluídos do pacto constitucional firmado em 1824. Tal 

marginalização/exclusão perpassa a definição constitucional de quem 

pertenceria ao corpo de cidadãos. Os critérios utilizados para se definir 

quem seria cidadão e a definição dos direitos a serem usufruídos pelos 

mesmos variaram entre os Estados, mas existem elementos que se 

assemelham neste processo que Bárbara Welke chamaria de demarcação 

de fronteiras de pertencimento.28  

Cristina Nogueira da Silva abordou a questão da concessão da 

cidadania explorando a perspectiva estatal. Sua análise remete ao 

território português no século XIX, mas suas considerações podem ser 

                                                           
25 NASCIMENTO, Álvaro Pereira. Recrutamento para a Marinha brasileira: República, cor e 

cidadania. MUGGE, Miquéias H; COMISSOLI, Adriano (orgs). Homens e armas: 

recrutamento militar no Brasil – Século XIX. 2 ed. São Leopoldo: Oikos, 2013. p. 245-256; 
KRAAY, op. cit., p. 113-151. 
26 Penso nas obras: THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e Caçadores: a origem da lei 

negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum. 
São Paulo. Companhia das Letras, 1998; HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998, p. 80-103. 
27 RÉMOND, René. Uma história presente. In: Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2003. p. 13-36. 
28 WELKE, op. cit. 
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estendidas para outras regiões e ajudam a compreender a importância da 

definição da cidadania para o Estado.29 A autora observou que a 

formação do Estado-Nação pressupunha a formação de um grupo 

populacional com uma identidade interna forte e delimitada em relação 

ao seu exterior. Havia a necessidade de se delimitar a nação, seu corpo e 

para isso era necessário marcar o estrangeiro. Ela analisou o tratamento 

dispensado pelo governo português à população do ultramar e 

identificou que o reconhecimento de direitos foi associado a critérios 

como maturação dos indivíduos e das sociedades. Essa concepção foi 

essencial para manutenção da escravidão e para subtração de direitos 

civis e políticos à população. A diferenciação entre cidadãos ativos e 

passivos com base na capacidade foi uma estratégia adotada pelo 

governo português para lidar com as diferenças e mantê-las.30  

A evolução da política de nacionalidade francesa foi estudada por 

Patrick Weil. O autor mostrou que ela esteve associada a critérios 

diferentes ao longo do tempo como: descendência e sangue; nascimento 

em território francês; escolha e aspectos como residência e casamento. 

Ele preocupou-se em fazer uma análise comparativa entre a legislação 

francesa e a legislação de outros países como os Estados Unidos, a 

Inglaterra e a Alemanha. Constatou que a França diferenciou-se por 

estar continuamente repensando e redefinindo quem é o francês e 

reformulando sua legislação.31 

No Império do Brasil, a definição de quem poderia ser 

considerado cidadão e incorporado à nação, assim como de seus deveres 

e direitos, foi permeada por debates e divergências que demonstram a 

existência de diferentes concepções de cidadania e os interesses em 

disputa. A partir da historiografia, acompanhamos, em especial, as 

polêmicas travadas em torno dos libertos africanos e dos portugueses. 

O debate parlamentar ocorrido na Assembleia Constituinte de 

1823 em torno da elaboração da primeira Constituição brasileira mostra 

que enquanto para alguns a concessão do título de cidadão aos africanos 

significava a garantia da segurança e da tranquilidade do Estado, para 

outros representava a diminuição da qualidade do cidadão brasileiro. A 

opção pela inclusão dos libertos ao corpo de cidadãos brasileiros foi 

vitoriosa inicialmente. Entretanto, o Conselho de Estado, responsável 

                                                           
29 SILVA, Cristina Nogueira da. A cidadania das populações do ultramar no direito 
constitucional português do século XIX. In: Constitucionalismo e Império: A Cidadania no 

Ultramar Português, Coimbra: Almedina, 2009. p. 145-237.   
30 Ibidem.   
31 WEIL, Patrick. How to Be French: Nationality in the Making since 1789. Durham and 

London: Duke University Press, 2008. 
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pela elaboração da Constituição outorgada em 1824, decidiu considerar 

cidadãos apenas os libertos nascidos no Brasil, ficando reservado aos 

libertos africanos a condição de apátridas consequentemente.32  

A opção por não se conceder os direitos de cidadão aos escravos 

africanos após a alforria divergiu da política adotada por outros países. 

A República do Uruguai, país vizinho ao Brasil e que já havia feito parte 

do território brasileiro, optou por considerar o momento da alforria 

como o momento do nascimento civil. Dessa forma, todos os alforriados 

neste país, independentemente de onde houvessem nascido, seriam 

considerados cidadãos a partir do momento em que obtivessem a 

liberdade.33  

Ressaltamos que quando os representantes da Assembleia 

Constituinte referiam-se à concessão do título de cidadão aos libertos, 

eles tratavam da concessão de direitos civis e não políticos. Keila 

Grinberg nos lembra que os direitos políticos na primeira metade do 

século XIX tendiam a ser restritivos e excludentes em todos os lugares. 

A autora acompanhou as discussões parlamentares em torno da 

concessão de cidadania aos libertos, explorou os limites dessa cidadania 

e a defesa dos direitos constitucionais dos libertos nascidos no Brasil 

efetuada por Antônio Pereira Rebouças.34  

Embora fossem cidadãos, os libertos nascidos no Brasil não 

poderiam participar das eleições secundárias e, portanto, não poderiam 

votar para eleição de deputados, senadores, conselheiros provinciais e 

não poderiam ser deputados, jurados, promotores, juízes de paz e 

vereadores.35 A menção aos libertos exemplifica que a Constituição de 

1824 concedeu direitos que seriam usufruídos de maneira diferenciada 

pelos indivíduos de acordo com suas qualidades, sendo algumas 

condições transitórias e superáveis enquanto outras não.  

Um outro ponto polêmico identificado na bibliografia que trata da 

discussão de quem faria parte do corpo de cidadãos brasileiros foi o 

status que seria concedido aos portugueses após a Independência. A 

separação política transformou-os de colonos em imigrantes e promoveu 

debates em torno da sua nacionalidade e da possibilidade de concessão 

                                                           
32 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista: 

entre razões de direito e considerações políticas. História, São Paulo, v.34, n.2, p. 181-205, 

jul./dez. 2015. 
33 Ibidem. 
34 GRINBERG, op. cit., p. 99-132. 
35 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 6˚. Coleção de Leis do 
Império do Brasil - 1824, v. 1, p, 7. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br >. Acessado 

em julho de 2015; MELLO, op. cit.   
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de cidadania àqueles que continuaram residindo no Brasil após 1822.36 

Havia os que desejavam facilitar-lhes o acesso ao título de cidadão e 

aqueles que pretendiam dificultar-lhes por os considerar uma ameaça.37  

O antilusitanismo marcou o Primeiro Reinado e orientou 

parcialmente o delineamento do Estado brasileiro e de sua legislação. 

Este sentimento esteve presente tanto entre os parlamentares quanto 

entre a população. Os indivíduos naturais de Portugal representavam, 

para os parlamentares, uma ameaça que poderia comprometer a 

independência e um recurso político de oposição ao Imperador. Para os 

trabalhadores, representavam uma concorrência em tempos de crise.38 

O tratamento dispensado aos portugueses foi contraditório e 

variou de acordo com o contexto político brasileiro. Ora as autoridades 

ampliavam as exigências sobre registros e passaportes, ora eram mais 

benevolentes na aplicação da legislação. Para Gladys Sabina Ribeiro, o 

menor rigor observado a partir de meados da década de 1830 poderia 

estar relacionado à ascensão do grupo associado ao regresso e à ênfase 

dada à questão da escravidão. Ribeiro também discutiu a construção 

política das categorias português e brasileiro e o uso destas categorias 

pelo Estado e pela população de acordo com seus interesses.39 

O antilusitanismo e as indefinições acerca da política imigratória 

contribuíram para que a regulamentação do processo de naturalização, 

previsto na Constituição de 1824, ocorresse apenas em 1832. Discussões 

acerca dessa questão ocorreram em diferentes momentos sem que 

houvesse um consenso entre os parlamentares acerca dos critérios 

necessários para que os estrangeiros se tornassem cidadãos.40 

                                                           
36 ARRUDA, José Jobson de Andrade; FERLINI, Vera Lucia Amaral; MATOS, Maria Izilda 
Santos; SOUSA, Fernando de. De Colonos a Imigrantes. A I(E)migração portuguesa para o 

Brasil. São Paulo: Alameda, 2013. p. 13-21.  
37 VIEIRA, Martha Victor. Antilusitanismo, naturalização e disputas pelo poder no Primeiro 
Reinado. MÉTIS: história & cultura, Revista de História da Universidade de Caxias do Sul, v. 

5, n. 10, p. 87-99, jul./dez. 2006. 
38 RIBEIRO, Gladys Sabina. Por que você veio encher o pandulho aqui? Os portugueses, o 
antilusitanismo e a exploração das moradias populares no Rio de Janeiro da República Velha. 

Análise Social, vol. XXIX (127), 1994 (3˚), p. 631-654. 
39 Idem. Inimigos Mascarados com o Título de Cidadãos: A vigilância sobre os portugueses no 
Rio de Janeiro do Primeiro Reinado. Acervo. Rio de Janeiro, v. 10, n° 2, p. 7, jul/dez 1997; 

Idem. “Ser português” ou “ser brasileiro”. A liberdade em construção: identidade nacional e 

conflitos antilusitanos no primeiro reinado. Rio de Janeiro: Relume Dumará/ FAPERJ, 2002. p. 
27-143.  
40 VIEIRA, op. cit., p. 87-99; POZO, Gilmar de Paiva Santos. O desenrolar da trama: política e 

ação imperiais. In: Imigrantes Irlandeses no Rio de Janeiro: cotidiano e revolta no primeiro 
reinado. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 39 – 65. 
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A regulamentação e a facilitação da naturalização eram 

consideradas caminhos para a atração e o estabelecimento de 

estrangeiros no Império por alguns parlamentares. Mas nem todos 

concordavam com esta necessidade e nem todos concordavam com a 

entrada dos estrangeiros no Império do Brasil enquanto o Estado não 

estivesse consolidado.41 Os escritos de Visconde Abrantes e de 

Aureliano Cândido Tavares Bastos apontam para o reconhecimento da 

importância da naturalização e da simplificação do seu processo nas 

décadas de 1840 e 1860 como instrumentos de incentivo à imigração.    

Em 1846, Visconde de Abrantes publicou em Berlim algumas 

medidas que poderiam atrair imigrantes. Entre elas estavam: a 

possibilidade de naturalização; a abolição da escravidão; a venda de 

terras públicas com títulos de propriedade e a liberdade religiosa para 

protestantes.42 Destacamos que a naturalização já estava regulamentada 

neste período, mas ainda era considerada excessivamente burocratizada 

para alguns. Facilitações para os colonos foram implantadas na década 

de 1840 e de 1850. No entanto, o processo permaneceu sendo, de 

maneira geral, pouco acessível aos demais estrangeiros. 

Na década de 1860, o deputado e intelectual Aureliano Cândido 

Tavares Bastos era um defensor da necessidade da imigração de pessoas 

provenientes dos Estados Unidos e do norte Europeu. Posteriormente, 

assumiu um discurso de valorização dos libertos e da miscigenação.43  

Como defensor da imigração, participou da fundação da Sociedade 

Internacional de Imigração que tinha como objetivos defender o 

imigrante que chegava ao Rio e convencer a opinião pública acerca da 

necessidade de mudanças institucionais que facilitassem a imigração. 

Entre as propostas da Sociedade estavam: a garantia da liberdade de 

culto, a instituição do casamento civil, a facilitação no processo de 

naturalização considerado excessivamente burocratizado e pouco 

acessível e a reformulação do uso do passaporte interno que prejudicava 

o deslocamento do imigrante.44  

A historiografia vinculada ao problema da imigração permitiu 

que percebêssemos os projetos de colonização e atração de imigrantes 

empreendidos pelo Estado e seus limites, as dificuldades enfrentadas por 

                                                           
41 VIEIRA, op. cit., p. 87-99; POZO, op. cit., p. 39 – 65. 
42 KLUG, João. Imigração no Sul do Brasil. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (org). O 
Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 199-231. 
43 GUGLIOTTA, Alexandre Carlos. Entre Trabalhadores Imigrantes e Nacionais: Tavares 

Bastos e seus Projetos para a Nação. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2007. 
44 Ibidem. 
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diversos estrangeiros que migraram para o império de forma 

subvencionada ou espontânea e sua atuação política frente à política 

estatal em diferentes períodos (Primeiro Reinado, Regência e parte do 

Segundo Reinado) contribuindo para superação de uma visão 

estereotipada desses indivíduos que tenderam a ser colocados numa 

posição de passividade e aceitação.45 

Embora não estejamos centrados na discussão dos projetos 

associados à colonização e de problemas específicos vinculados a ela, 

compreendemos que as leituras empreendidas nos permitiram identificar 

problemas enfrentados pelos diversos estrangeiros habitavam no Brasil e 

observar opiniões relativas ao processo de naturalização. Além disso, as 

análises efetuadas demonstraram o atrelamento das discussões sobre 

naturalização com a imigração, a concessão de terras, a escravidão e a 

manutenção da unidade e integridade do Império.  

A preocupação com a integridade do Império brasileiro fez com 

que o governo imperial enfrentasse uma situação ambígua no Primeiro 

Reinado. Ao mesmo tempo em que buscava delimitar como se formaria 

a futura nação e quem pertenceria a ela, precisava garantir a manutenção 

territorial e necessitava do apoio de estrangeiros nesse processo. Nesse 

contexto, o governo arregimentou imigrantes alemães e irlandeses para 

servirem como soldados na região da Cisplatina. Os primeiros 

imigrantes irlandeses desembarcaram em 1827 e queixaram-se alegando 

terem se dirigido ao Brasil para se fixarem como colonos e não para 

ingressarem no Exército. A demora na resolução da questão contribuiu 

para a eclosão da revolta das tropas estrangeiras em 1828 no Rio de 

Janeiro.46   

A atração de imigrantes por D. Pedro visava tanto a formação de 

núcleos coloniais quanto a formação de batalhões estrangeiros. Ambas 

questões estavam entrelaçadas no Primeiro Reinado. No início da 

década de 1830, o imperador sofreu uma dupla derrota frente ao 

                                                           
45 Ver POZO, op. cit; KLUG, op. cit., p. 199-231; GUGLIOTTA, op. cit., MACHADO, Paulo 
Pinheiro. A política de colonização do Império. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1999; 

PISSIANI, Carlos Eduardo. A participação política de imigrantes germânicos no Rio Grande 

do Sul: Os Brummer Kahlden, Hansel, Koseritz e Ter Brüggen, 1851-1881. Dissertação 
(Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016; WITT, 

Marcos Antonio. Política no Litoral Norte do Rio Grande do Sul: a participação de nacionais e 

colonos alemães – 1840/1889. 2001. 280 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2001; LIMA, Angela Bernadete. Nós “declaramos 

guerra ao latifúndio!”: propostas, ações e ideais de imigração/colonização da sociedade central 

de imigração (1883-1891). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 
46 POZO, op. cit. 
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parlamento com a proibição da formação de regimentos estrangeiros e 

com o fim do orçamento para investimento na colonização. Esta derrota 

foi influenciada pela rebelião dos batalhões estrangeiros em 1828 citada 

anteriormente.47  

Na década de 1850, o Império voltou a discutir a questão da 

colonização e a investir na mesma. O investimento se consolidou na 

década de 1860, mas foi comprometido e ameaçado no final da década 

de 1870 com o anúncio do corte dos subsídios às colônias. Nesse 

contexto, ocorreram motins no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 

que fizeram parte da luta dos imigrantes contra o abandono estatal. 

Além de enfrentarem o abandono do governo, os colonos enfrentaram 

dificuldades em função da falta de igualdade jurídica entre católicos e 

acatólicos e das tentativas do governo de restringir a sua ação e a sua 

contestação ao tentarem limitar seu acesso aos agentes consulares por 

exemplo.48  

O incentivo maior à imigração a partir da segunda metade do 

século XIX e a facilitação no processo de naturalização que se observa 

para os colonos em torno da década de 1850 podem ser associados à 

consolidação do Império, ao acirramento da pressão inglesa pelo fim do 

tráfico transatlântico a partir década de 1840 e à discussão e 

promulgação da lei antitráfico em setembro de 1850 (Lei Eusébio 

Queiroz). Por meio desta lei, o tráfico foi equiparado à pirataria sendo 

os traficantes colocados sob a jurisdição da Auditoria da Marinha 

enquanto os senhores ficaram sob a alçada da justiça comum. Para 

Jaime Rodrigues, esta lei teve mais sucesso e adesão do que a lei 

antitráfico de 7 de novembro de 1831 em função de fatores como a 

crescente pressão inglesa, o esgotamento do projeto de formação de mão 

de obra baseado exclusivamente nos escravos africanos, a manutenção 

do direito sobre a propriedade escrava já existente, a separação entre os 

interesses senhoriais e dos traficantes e uma conjuntura no qual o medo 

da ação dos escravos aumentava.49 

Na década de 1850, o governo imperial também voltou a recorrer 

à imigração para defesa do território. Os Legionários Brummer foram 

contratados para atuar na guerra contra Oribe e Rosas em 1851. A 

trajetória de alguns dos legionários (Kahlden, Haensel, Koseritz e Ter 

Brüggen) que optaram por se estabelecer no Brasil e sua participação 

                                                           
47 MACHADO, op.cit.  
48 Ibidem. 
49 Sobre o fim do tráfico, ver RODRIGUES, Jaime. O fim do tráfico transatlântico de escravos 
para o Brasil: paradigmas em questão. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil 

Imperial, v. II: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 297 – 337.  
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política entre 1851 e 1881 foram discutidas por Carlos Eduardo Pissiani. 

O autor observou a luta política destes indivíduos pela ampliação dos 

direitos dos acatólicos e dos estrangeiros naturalizados no Rio Grande 

do Sul. Além disso, apontou para a contradição vivenciada pelos 

estrangeiros no Império ao serem privados da participação política, mas 

constrangidos a servir em diversos momentos na defesa do território por 

meio do recrutamento forçado.50  

Marcos Antonio Witt também discutiu a limitação da participação 

na política institucional enfrentada pelos colonos alemães e apontou 

para sua atuação política alternativa realizada por meio das relações 

sociais e da ocupação de cargos e empregos importantes na sociedade. 

Ele observou que as referidas limitações persistiam mesmo após a 

naturalização em função de fatores como: condição anterior de 

estrangeiro, renda e religião. Esta situação foi parcialmente revertida a 

partir da Lei Saraiva de 1881.51 

Os autores apontam para alguns problemas enfrentados pelos 

estrangeiros, sobretudo para a restrição na sua atuação política, que 

poderiam persistir após a naturalização e serem reforçados pela 

condição de acatólicos. Além disso, demonstram que os estrangeiros 

também estavam sujeitos ao recrutamento forçado apesar deste dever 

estar associado à cidadania brasileira. Destacamos que estes eram 

problemas enfrentados pelos estrangeiros de maneira geral e não se 

restringiam aos colonos. 

Outros problemas recorrentes que mobilizaram as representações 

estrangeiras frente ao governo brasileiro foram a definição da 

nacionalidade dos filhos de estrangeiros nascidos no Brasil e os 

casamentos mistos entre católicos e acatólicos. A primeira queixa tinha 

implicações jurídicas relacionadas à tutela e à herança no caso de morte 

dos pais estrangeiros. A segunda queixa era ocasionada e agravada, 

respectivamente, pela ausência de um código civil e pela dependência 

do registro eclesiástico. Isso causava um constrangimento entre 

estrangeiros não católicos e a limitação de seus direitos em virtude da 

primazia dada ao direito canônico católico.52 

 Os estrangeiros também registraram reclamações acerca da 

demora, desvio e sequestro de bens submetidos a inventários entre as 

legações estrangeiras. Gizlene Neder pondera que estes problemas 

                                                           
50 PISSIANI, op. cit. 
51 WITT, op. cit. 
52 NEDER, Gizlene. “O Daguerreotipista e os direitos: Debate sobre os Direitos Civis de 
Estrangeiros Residentes no Brasil em Meados do Século XIX”. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, v. 168, p. 9-41, 2007. 
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poderiam não ser exclusivos dos estrangeiros, mas destaca que eles 

tinham como grandes aliados seus representantes diplomáticos e que a 

influência destes variava de acordo com a nação a qual estavam 

vinculados. Os ingleses, por exemplo, gozaram de maior consideração e 

proteção.53  

 

*** 

 

Embora analisemos prioritariamente a documentação produzida 

no âmbito da Província de Santa Catarina, compreendemos que 

abordamos um problema existente no Império. O recorte provincial e 

municipal escolhido para análise de algumas fontes pode levantar 

especificidades relacionadas à experiência local, mas, de forma geral, as 

conclusões podem ser estendidas aos estrangeiros residentes em todo o 

Império como a documentação e a bibliografia demonstram. Em 

algumas situações, elencamos fontes relacionadas a outras províncias 

que reforçam esta consideração. Em outras, decidimos encarar e 

problematizar as supostas especificidades regionais.  

A escolha de Santa Catarina facilitou a nossa análise em função 

da proximidade com as fontes e em função da presença de inúmeros 

estrangeiros circulando pela região no período estudado.54 Isto 

possibilitou que refletíssemos sobre a condição dos estrangeiros 

residentes e dos que estavam de passagem pela província e pelo 

Império. A proximidade da província com a fronteira sul do Império e 

                                                           
53 NEDER, op. cit., p. 9-41. 
54 O alemão Carl Seidler escreveu um relato, entre 1833 e 1834, sobre sua estadia de dez anos 

no Brasil. Durante este período, atuou como membro do Batalhão de Caçadores e conheceu a 

cidade de Desterro. Ao descrever a cidade, o autor apontou para a presença de tropas e 
marinheiros de diferentes províncias do Brasil e de diferentes nacionalidades. O porto da 

cidade foi considerado bom, a região era frequentada por diversos navios, assim como, por 

canoas que transportavam peixes e camarões. Seidler descreve brigas nas quais os membros 
das tropas e os marinheiros se envolveram. O transtorno causado pelos ingleses em dada 

ocasião teria gerado ordem para que eles não mais desembarcassem em terra. O autor também 

menciona a presença de africanos que haviam trabalhado na antiga armação baleeira do 
continente e a presença de escravas quitandeiras circulando com seus tabuleiros pelas ruas de 

Desterro. Embora algumas das informações apresentadas possam ser contestadas e estejam 

influenciadas por suas opiniões e interpretações, seu relato é rico por fornecer informações 
sobre a geografia e sobre a população da Ilha, sobre as atividades econômicas desenvolvidas, 

por destacar a presença turbulenta de militares e de marinheiros e por demonstrar a presença de 

uma população estrangeira residente e flutuante de diferentes condições sociais. Ver 
SEIDLER, Carl. Dez anos no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1980. p. 239-257. 
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sua atividade portuária tornou-a um importante ponto de passagem e 

parada para marinheiros pertencentes a diferentes nacionalidades.55 

O fluxo constante de navios e marinheiros pelo porto de Desterro 

mobilizou os agentes consulares locais em função de denúncias de 

deserção, invasão de embarcações estrangeiras na busca por possíveis 

recrutas, abandono de marinheiros estrangeiros na cidade, 

insubordinação da tripulação, falta de cumprimento de acordos por parte 

dos capitães, conflitos entre marinheiros estrangeiros e força policial 

local e agressão à população local.56 

Um desses conflitos chegou à Relação da Corte e preocupou o 

então Ministro e Secretário dos Negócios Estrangeiros Barão de Cayrú. 

Em 1846, a tripulação do bergantim belga João Nandick desceu armada 

de paus em Desterro e atacou uma força da patrulha policial. O motivo 

não foi informado na documentação analisada. Segundo Antero Jozé 

Ferreira de Brito, presidente da província, a tripulação atacou a primeira 

patrulha que encontrou.57 Os indivíduos envolvidos foram retirados da 

                                                           
55 A atividade portuária de Desterro e em outros portos da província é analisada na obra de 

Hübener, Laura Machado. O comércio da cidade do Desterro no século XIX. Florianópolis: 

Editora da UFSC, 1981. pág. 27-37. A economia e a escravidão na Província e, em especial na 
Ilha de Santa Catarina, podem ser vistas também em: PENNA, Clemente Gentil. Escravidão, 

liberdade e os arranjos de trabalho na ilha de Santa Catarina nas últimas décadas de 
escravidão (1859-1888). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2005. 
56 Ofício enviado por Samuel Nells, cônsul dos Estados Unidos, para Feliciano Nunes Pires em 
28 de dezembro de 1833; Ofício de Joze Gonçalves dos Santos Silva, vice cônsul português, 

para Antero Joze Ferreira de Brito em 01 de abril de 1841; Ofício do cônsul interino dos 

Estados Unidos para Antero Joze Ferreira de Brito em 29 de junho de 1841; Ofício de 
Consulado dos Estados Unidos a Antero Joze Ferreira de Brito em 28 de fevereiro de 1848; 

Ofício de Henrique Schutel, cônsul encarregado dos Estados Unidos, para Antonio Pereira 

Pinto em 3 de abril de 1849; Oficio do cônsul britânico para Antonio Pereira Pinto em 29 de 
outubro de 1849; Ofício de João Antonio de Souza Flores, vice cônsul da República Oriental, 

para João José Coutinho em 23 de janeiro de 1854. APESC. Ofícios do cônsul para presidentes 

da província 1830-39/ 1840-1843/1844-1854; Ofício do Barão de Cayrú para Antero Joze 
Ferreira de Brito em 17 de junho de 1846. APESC. Transcrição paleográfica Ofícios do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros para presidentes da província, datado de 1846 a 1854. v. 

02. Caixa 19; Registro de ofício enviado por Antero Joze Ferreira de Brito ao Barão de Cayrú 
em 20 de outubro de 1846; Registro de ofício enviado por Antero Joze Ferreira de Brito a 

Antonio Pimenta Bueno em 11 de março de 1848; Registro de ofício enviado por João José 

Coutinho a Ministro e Secretario d´Estado dos Negócios Estrangeiros em 11 de outubro de 
1851. APESC. Registro da Presidência da Província para o Ministério de Negócios 

Estrangeiros 1834/56. 
57 Registro de ofício encaminhado por Antero Jozé Ferreira de Brito ao Barão de Cayrú em 18 
de junho de 1846. APESC. Registro da Presidência da Província para o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 1834/56. 
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embarcação e levados para cadeia da cidade. A tripulação foi 

pronunciada pelo Júri e apelou para a Relação da Corte.58 

Barão de Cayrú lamentou que o caso não houvesse sido abafado 

no começo e houvesse sido encaminhado para o judiciário. Ele receava 

que isso pudesse prejudicar as relações entre as duas nações e pediu para 

que a tripulação recebesse todos os meios de defesa.59  

O desfecho do caso foi conveniente para praticamente todos os 

envolvidos, com exceção de Eduardo Gueiver. Apenas ele, que não fazia 

parte da tripulação do bergantim belga João Nandick, foi condenado 

pelo júri local sob acusação de ter comandado o movimento. Sua pena 

foi de um mês de reclusão. A pedido do presidente da província, foi 

enviado para o Rio de Janeiro. Eduardo foi descrito como um 

“desordeiro já dominado da bebida, e contra quem a povoação está 

muito prevenida”.60  

O caso parece ter tido grande repercussão entre a população de 

Desterro. A documentação sugere que houve tumulto e gritos contra os 

réus naquela ocasião.61 É possível que o julgamento e a condenação de 

Eduardo Gueiver tenham sido uma solução do ponto de vista 

diplomático, mas que não tenha agradado a população.  

Cerca de três anos depois, ocorreram brigas entre marinheiros 

americanos e brasileiros. Nesta ocasião, o presidente da província 

Antonio Pereira Pinto escreveu ao vice cônsul americano Henrique 

Schutel e solicitou que a tripulação da embarcação americana não 

ficasse em terra à noite e que não fosse permitido que um número tão 

grande de marinheiros desembarcassem ao mesmo tempo. Segundo ele, 

a população ainda estava ressentida pelos ataques feitos pela tripulação 

belga.62 

                                                           
58 Registro de ofício encaminhado por Antero Jozé Ferreira de Brito ao Barão de Cayrú em 18 

de junho de 1846. APESC. Registro da Presidência da Província 1834/56; Ofício enviado pelo 

Barão de Cayrú a Antero Jozé Ferreira de Brito em 12 de julho de 1846. APESC. Transcrição 
paleográfica Ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros para presidentes da província, 

datado de 1846 a 1854. v. 02. Caixa 19. 
59 Ofício enviado pelo Barão de Cayrú a Antero Jozé Ferreira de Brito em 22 de junho de 1846. 
APESC. Transcrição paleográfica Ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 

presidentes da província, datado de 1846 a 1854. v. 02. Caixa 19. 
60 Ofícios enviados pelo Barão de Cayrú a Antero Jozé Ferreira de Brito em 9 de outubro 1846 
e 16 de novembro de 1846. APESC. Transcrição paleográfica Ofícios do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros para presidentes da província, datado de 1846 a 1854. v. 02. Caixa 19. 
61 Ofício enviado pelo Barão de Cayrú a Antero Jozé Ferreira de Brito em 22 de junho de 1846. 
APESC. Transcrição paleográfica Ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 

presidentes da província, datado de 1846 a 1854. v. 02. Caixa 19. 
62 Ofício enviado por Henrique Schutel, encarregado do consulado dos Estados Unidos, para 
Antonio Pereira Pinto em 3 de abril de 1849. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes 

da província 1844/54. 
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Situações como essas podem ter contribuído para que os 

estrangeiros, em especial os marinheiros, fossem colocados sob 

suspeição e demonstram uma certa animosidade entre eles e a população 

residente. Mas elas demonstram, sobretudo, a intensa circulação de 

estrangeiros pela cidade. 

Nesse período, o porto de Desterro havia se tornado parada 

recorrente para a Califórnia. Navios com cerca de 300 pessoas 

ancoravam na cidade temporariamente antes de se dirigirem aos Estados 

Unidos. A força policial local, formada por 55 praças, havia se tornado 

insuficiente frente ao número de marinheiros e estrangeiros que 

frequentavam a cidade. O desentendimento entre americanos e a 

população local mencionado anteriormente só foi amenizado pela 

intermediação e cooperação de americanos residentes na cidade.63  

A importância da região portuária de Santa Catarina é reforçada 

pelas imagens abaixo que indicam o seu reconhecimento internacional.  
 

Figura 1: Representação de Desterro no século XIX 

 
Fonte: Brazil. The Illustrations by H. Winkles & Engraved by W. Lacey. 1851. 

 

 

 

                                                           
63 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, João José Coutinho, dirigiu à 

Assembleia Legislativa da mesma província, por ocasião da abertura da sua sessão ordinária 

em o 1.o de março de 1850. Desterro, Typ. Catharinense de Emilio Grain, [n.d.] Title page 
missing. Title taken from p.[1]. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. 

Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
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Figura 2: Mapa do Brasil 

 
Fonte: Brazil. The Illustrations by H. Winkles & Engraved by W. Lacey, 1851. 

 

A ilustração em destaque na figura 1 assemelha-se a outras 

imagens da cidade de Desterro e concluímos que remete a mesma. Ela 

foi escolhida para representar Santa Catarina no mapa do Brasil que 

compunha o atlas ilustrado intitulado “The illustrated atlas, and modern 
history of the world geographical, political, commercial & statistical” de 
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1851 juntamente com imagens do Rio de Janeiro, Bahia, Montevidéu e 

Rio Negro.64  

Ressaltamos que Montevidéu já não fazia mais parte do Brasil 

naquele período por integrar a República Oriental do Uruguai que havia 

se tornado independente após a Guerra da Cisplatina.  O fato de as 

fronteiras ao Sul da América terem sido alvo de disputas constantes 

pode ter influído na concepção internacional do que era o Estado do 

Brasil naquele contexto.  

Para encerrarmos esta introdução e iniciarmos a apresentação dos 

capítulos, selecionamos uma representação de Desterro que reforça a 

intensa relação da cidade com o mar, com a atividade marítima e com o 

estrangeiro.  

 
Figura 3: Vista de Desterro por Vitor Meirelles 

 
Fonte: Vista de Desterro, c. 1851. Óleo sobre tela, 78,2x120 cm. Florianópolis, 

Acervo do Museu Victor Meirelles. Disponível em: <http:// 

www.museuvictormeirelles.org>. Acessado em: junho de 2011. 
 

A pintura original é datada de 1851, situando-se dentro do recorte 

proposto por esta pesquisa. A autoria é de Vitor Meirelles de Lima, 

conhecido como Vitor Meirelles, que possuía uma relação íntima com a 

                                                           
64 Brazil. The Illustrations by H. Winkles & Engraved by W. Lacey. The Map Drawn & 
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cidade e conhecia as atividades econômicas desenvolvidas na Ilha. O 

pintor nasceu em Nossa Senhora do Desterro em 18 de agosto de 1832 e 

era filho do imigrante português Antônio Meirelles de Lima e da 

brasileira Maria da Conceição.65   
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2. SER ESTRANGEIRO NO IMPÉRIO DO BRASIL 

 
A definição constitucional de quem faria parte do corpo de 

cidadãos assim como a delimitação de seus respectivos direitos e 

deveres foram objeto de embates no parlamento e nas sociedades dos 

diversos Estados em formação.66  A polêmica em torno de quem poderia 

se tornar cidadão brasileiro e dos limites dessa cidadania pode ser 

percebida pelos debates travados na Assembleia Constituinte.  

A Constituinte iniciou seus trabalhos em maio de 1823 em meio a 

conflitos nas Províncias da Bahia, Pará, Maranhão e da Província da 

Cisplatina associados à existência de divergências entre aqueles que 

aderiram ao Rio de Janeiro e aqueles que defendiam a continuidade da 

ligação com Portugal.67 A sua convocação correspondia a um 

compromisso feito pelo príncipe D. Pedro antes mesmo da sua ruptura 

com as Cortes de Portugal quando seu objetivo seria criar leis gerais 

para reger todo o Brasil e que estivessem em harmonia com as leis 

estabelecidas nas Cortes.68  

Após a ruptura com Portugal, a Constituinte inseriu-se dentro do 

processo de autonomização do Brasil e teve que conciliar diversos 

interesses e projetos de nação. Durante seu funcionamento, os deputados 

reunidos na Assembleia Constituinte apresentaram um projeto de 

Constituição, diversas propostas e 38 projetos de lei, sendo que seis 

deles entraram em vigor. Entre os que não foram aprovados, estavam 

um que tratava da naturalização dos portugueses proposto por Moniz 

Tavares e outro que tratava da naturalização dos demais estrangeiros 

proposto por Henrique Rezende.69  

As sessões da Constituinte eram objeto de interesse da população 

e eram acompanhadas inclusive presencialmente por um público cuja 

manifestação e gritos de apoio estão registrados nos Anais da 

Constituinte.70 As disputas travadas no interior da mesma extrapolavam, 

portanto, os membros da Constituinte e do governo. Os debates 

poderiam se difundir e intervir no acirramento dos conflitos nas regiões 
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que ainda não estavam pacificadas e que vivenciavam a guerra da 

Independência.  

A concessão do título de cidadão e de direitos aos portugueses foi 

um dos temas que repercutiram dentro e fora da Assembleia. Tratava-se 

de um assunto muito delicado pois envolvia uma parcela significativa da 

população residente no Brasil e que ocupava cargos importantes dentro 

do aparato estatal. De maneira geral, os deputados reconheciam a 

existência de tipos diferentes de portugueses (aqueles que haviam 

aderido à Independência, os que não haviam se manifestado contra ela e 

os que haviam se posicionado contra a mesma), mas divergiam em torno 

de como lidar com essas diferenças. Havia aqueles que queriam evitar 

conflitos e conceder o título de cidadão a todos os naturais de Portugal 

que houvessem continuado a residir no Brasil após 1822 e, no outro 

extremo, aqueles que defendiam a expulsão dos portugueses que não 

houvessem aderido à causa brasileira e que novos portugueses fossem 

impedidos de entrar no Império.71  

Depois de diversas exposições, formou-se certo consenso em se 

possibilitar o acesso ao título de cidadão àqueles que houvessem 

continuado a residir no Brasil após a Independência e que não 

houvessem se posicionado contra a causa brasileira.  Mais precisamente, 

definiu-se que seriam cidadãos: "Todos os portugueses domiciliados no 

Brasil antes de 12 de Outubro de 1822 e que expressa ou tacitamente se 

houverem ligado à sociedade brasileira".72 Pode-se dizer que a opção 

pela moderação predominou na Constituinte nos momentos de votação. 

Muitas propostas foram apresentadas antes desta decisão ser 

tomada. Sugeriu-se, por exemplo, a extensão da cidadania aos 

indivíduos provenientes da Costa da África e da Índia (que também 

haviam feito parte do Império português) e a todos os europeus 

domiciliados nas províncias antes da época de sua adesão à 

Independência.73 Essas propostas reforçam a existência de projetos 

políticos diversos e demonstram a presença de divergências até mesmo 

acerca daqueles que deveriam formar o corpo de estrangeiros.  

Em relação a estes, o projeto de Constituição facultou-lhes o 

direito de se naturalizarem e de obterem o título de cidadão 
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independentemente de sua religião. Andrada Machado receava ter sido 

liberal demais como redator ao permitir esta liberdade religiosa e 

explicou que sua intenção era atrair os judeus com capital. Sua proposta 

foi aprovada. Apesar desta “liberdade”, os estrangeiros que desejassem 

se naturalizar precisariam ser maior de idade, domiciliados no Império 

com capitais ou exercer algum ramo de comércio ou indústria ou ter 

algum serviço importante à Nação. Fica clara a opção por se atrair 

estrangeiros com recursos.74 

Cabe destacar que a manutenção do processo decisório entre os 

parlamentares era algo valorizado pelos constituintes. Andrada Machado 

foi taxativo ao comentar o projeto de naturalização de Henrique 

Rezende o qual previa que todo o estrangeiro que quisesse se estabelecer 

no Império e gozar dos foros e garantias de cidadão poderia obter do 

poder executivo a carta de naturalização.  

 
Não vejo precisão alguma de se fazer uma lei. Já 

se sabe que é estrangeiro todo o português que 

entrar de novo e também o que tiver entrado 

depois da declaração da independência; quanto 

aos requisitos da naturalização a constituição o 

decidirá muito em breve; e pelo que pertence a 

dar-se ao executivo o poder de naturalizar digo 

que nisso Deus nos livre e nos guarde: nós e mais 

ninguém. (...)75 

 

Esta fala é representativa da importância dada ao processo de 

naturalização e da concepção de que a Carta Constitucional e o 

Legislativo eram considerados instrumentos de proteção contra o 

despotismo. Ademais, vislumbra-se uma vontade de se cercear o poder 

executivo e a existência de tensões entre as diferentes esferas de poder. 

A aceitação e adoção de uma monarquia constitucional fez parte 

de uma estratégia que visava manter a unidade, a estabilidade e os 

interesses de uma elite política imperial e regional por meio do 

reconhecimento da autoridade do Imperador e da garantia constitucional 

da separação de poderes e de uma relativa autonomia do legislativo e 

das províncias frente ao executivo e ao governo central. Esta opção 

ocorreu em um contexto no qual vários Estados vizinhos adotavam o 
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republicanismo e foi possibilitada, em grande medida, pela vinda da 

Corte portuguesa para o Brasil em 1808 após a invasão napoleônica da 

península ibérica.76 

O reconhecimento da autoridade de D. Pedro e do processo de 

autonomização do Brasil frente à Portugal foi feito por meio da adesão 

das Câmaras Municipais condicionada à elaboração de uma 

Constituição liberal. Iara Lis Souza reconhece neste processo o 

estabelecimento do contrato social, associado à concepção de direito 

natural, firmado dentro da tríade câmara-tropa-praça. Por meio dele, as 

autoridades locais legitimavam o poder real em troca de uma série de 

compromissos que estariam garantidos por meio do texto constitucional. 

Tal contrato foi considerado viável por atender aos interesses das elites e 

possibilitar a manutenção da ordem. As adesões das Câmaras ocorreram 

em períodos diferentes e por motivações diversas. Algumas localidades 

aderiram rapidamente enquanto outras demoraram um tempo maior para 

aderir e o fizeram sob coação.77 

Diante disso, a Constituinte foi permeada por tensões tanto nas 

ruas quanto entre as forças políticas envolvidas na formulação do pacto 

constitucional que contribuíram para sua dissolução em 12 de novembro 

de 1823. Os conflitos em torno da Casa sempre existiram, mas se 

intensificaram a partir de julho com o aumento das disputas entre a 

Assembleia e o governo. Neste mês, José Bonifácio e Martim Francisco 

de Andrada responsáveis pelos Ministério do Império e da Fazenda 

pediram sua renúncia e passaram a fazer oposição ao novo gabinete 

ministerial. Além disso, os deputados que representavam a Bahia 

passaram a ocupar seus postos na Constituinte após a pacificação da 

província em um momento no qual discutia-se a regulamentação do 

governo provincial. Segundo Slemian, a postura crítica desses deputados 

contribuiu para intensificar ainda mais o debate.78  

A autora ressalta que a dissolução da Assembleia por D. Pedro 

não resultou apenas da falta de entendimento entre os parlamentares, 

pois certos consensos foram possíveis. Tanto que o projeto de 

Constituição foi discutido, votado e emendado apesar das divergências e 

serviu de base para a Constituição outorgada posteriormente. Seu 

fechamento é associado a sua inserção na correlação de forças existentes 

dentro do ambiente político da época. Um indicativo disto é que, após 
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sua dissolução, vários deputados foram presos e os irmãos Andrada se 

exilaram na França.79 

A Constituição elaborada pelo Conselho de Estado e outorgada 

em 1824 manteve algumas das decisões tomadas pelos constituintes. Em 

relação à concessão do título de cidadão aos portugueses e à 

naturalização, há uma grande proximidade conforme podemos perceber 

a partir da transcrição abaixo. 

 
Art. 6. São Cidadãos Brasileiros 

I. Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam 

ingênuos, ou libertos, ainda que o pai seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por 

serviço de sua Nação. 

II. Os filhos de pai Brasileiro, e os ilegítimos de 

mãe Brasileira, nascidos em país estrangeiro, que 

vierem estabelecer domicilio no Império. 

III. Os filhos de pai Brasileiro, que estivesse em 

país estrangeiro em serviço do Império, embora 

eles não venham estabelecer domicilio no Brasil. 

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas 

Possessões, que sendo já residentes no Brasil na 

época, em que se proclamou a Independência nas 

Províncias, onde habitavam, aderiram a esta 

expressa, ou tacitamente pela continuação da sua 

residência. 

V. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que 

seja a sua Religião. A Lei determinará as 

qualidades precisas, para se obter Carta de 

naturalisação.80 

 

A concessão da cidadania aos portugueses que houvessem 

aderido à Independência de forma expressa ou tácita pela continuidade 

de sua residência e àqueles que se naturalizassem independentemente de 

sua religião foi mantida. Uma diferença significativa em relação aos 

aspectos apontados foi a opção por não se delimitar os critérios 

necessários para naturalização na Carta Constitucional. Mas a principal 

diferença entre os documentos no que tange à cidadania foi a não 

concessão do título de cidadão aos escravos africanos após sua alforria 

na Carta outorgada.81 
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Após a outorga da Constituição de 1824, o corpo de cidadãos e de 

estrangeiros estava teoricamente delineado assim como seus direitos e 

deveres. Apesar de a Constituição não ter definido os critérios 

necessários para naturalização, os debates travados na Constituinte nos 

mostram quais eram os estrangeiros mais desejados pelo Império na 

opinião dos parlamentares. A partir de agora, buscaremos compreender 

as razões que poderiam levar um estrangeiro a desejar o título de 

cidadão brasileiro.  

Procuraremos explorar, ao longo do presente capítulo, as 

implicações da exclusão do pacto constitucional para os estrangeiros 

partindo da análise da Constituição outorgada e nos estendendo sobre a 

legislação produzida posteriormente.  Além das leis, decretos e decisões 

emitidos, daremos atenção às queixas feitas pelos encarregados 

consulares na Província de Santa Catarina que demonstram os 

problemas enfrentados pelos estrangeiros no seu cotidiano. 

Apresentaremos algumas implicações associadas à condição de 

estrangeiro e tentaremos ressaltar aspectos que os diferenciavam dos 

indivíduos nascidos no Brasil e considerados cidadãos brasileiros. As 

principais perguntas que nos movem são as seguintes: quais as 

diferenças jurídicas entre os estrangeiros e estrangeiras e aqueles 

nascidos no Brasil no século XIX? Como essas diferenças jurídicas 

afetaram o cotidiano da população estrangeira no Brasil? Essas 

perguntas e suas respectivas respostas visam fomentar uma outra 

questão que procuramos problematizar por meio da presente dissertação: 

por quais motivos os estrangeiros desejariam ou não obter o título de 

cidadão brasileiro?  

A primeira constatação a que se chega com uma simples leitura 

do capítulo que trata das eleições na Constituição de 1824 é que os 

estrangeiros, por não serem cidadãos, estavam privados de participar 

diretamente da vida política do país, não podendo votar ou se candidatar 

para postos de governo. A ausência de participação direta na vida 

política era um elemento que agregava, de certa forma, todos os não 

cidadãos. Mas tal privação precisa ser relativizada dentro do contexto 

histórico analisado. É preciso considerar que mesmo os cidadãos 

poderiam estar privados do exercício de direitos políticos ou terem esses 

direitos limitados em função de fatores como renda, gênero, ligação com 

o cativeiro e origem. 82  

A reflexão sobre a cidadania apresentada por Carvalho nos ajuda 

a ponderar sobre sua complexidade assim como sobre a amplitude dos 
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direitos associados à mesma e os seus limites.83 O autor desdobrou a 

cidadania na posse de direitos civis, sociais e políticos. O direito civil 

envolveria a liberdade de ir e vir, de escolher o trabalho, de expressar 

pensamentos, de ter respeitada à inviolabilidade do lar e de não ser preso 

e condenado sem os devidos processos legais. Os direitos sociais 

envolveriam a participação na riqueza coletiva e os direitos políticos 

envolveriam a participação do cidadão no governo da sociedade. O 

cidadão pleno seria aquele que desfrutasse dos três direitos, o 

incompleto desfrutaria apenas de alguns direitos e os não-cidadãos não 

desfrutariam de nenhum deles. Carvalho observa a cidadania plena 

como algo praticamente inatingível por estar associado à idealização de 

um estado de igualdade.84  

A interpretação de cidadania apresentada pelo autor em relação 

ao século XIX indica a existência de outros direitos além dos políticos 

cuja posse não pode ser menosprezada e que envolvem elementos 

importantes para sobrevivência cotidiana como a liberdade de ir e vir. A 

posse de direitos, mesmo que não políticos, era importante portanto. 

Entretanto, esses direitos não eram garantidos apenas pela via 

constitucional e reservados apenas aos cidadãos. O conjunto documental 

analisado evidencia que o Brasil tinha Tratados com diferentes nações 

que orientavam sua conduta com os estrangeiros pertencentes a elas. Ou 

seja, não era apenas a legislação brasileira que definia como os 

estrangeiros deveriam ser tratados e o que estes deveriam seguir. Havia 

acordos específicos com os países que norteavam condutas e geravam 

tratamentos diferenciados entre os estrangeiros e estrangeiras. 

Os estrangeiros recebiam um tratamento jurídico diferenciado no 

Brasil em relação aos ali nascidos, mas permaneciam ligados aos seus 

locais de origem. Isso lhes garantia direitos e lhes reservava deveres. 

Tais direitos e deveres eram obtidos e impostos com a mediação dos 

seus cônsules e vice-cônsules e estavam associados à Nação de origem. 

Se o não pertencimento ao Brasil e a ligação a uma outra Nação unem 

os estrangeiros como categoria, fatores como sua origem os 

diferenciavam entre si.  

Temos que considerar que estamos trabalhando com uma 

categoria ampla cuja condição varia em função do país de origem, da 

renda, do grau de instrução, da religião, do gênero e do tipo de 

migração. A vida dos estrangeiros e estrangeiras no Império poderia 
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mudar bruscamente em função da combinação desses fatores e do 

contexto histórico no país para o qual se dirigiam. Estrangeiros católicos 

apostólicos romanos, por exemplo, tinham menos dificuldades para 

viver no Brasil por essa ser a religião oficial do Império. Outras 

religiões eram permitidas, mas os cultos deveriam se restringir ao 

interior das casas ou dos estabelecimentos para isso destinados.85  

Em relação ao gênero, a concepção de cidadão presente na 

Constituição de 1824 parece não se aplicar às mulheres ou, ao menos, 

àquelas que estavam ligadas a uma figura masculina. A legislação 

posterior, da década de 1860, coaduna com esta percepção ao estipular 

que as mulheres acompanhariam a condição de seus maridos. As que se 

casassem com brasileiros seriam consideradas brasileiras e as que se 

casassem com estrangeiros seriam consideradas estrangeiras.86 Mariana 

Armond Dias Paes observou que as mulheres tornavam-se juridicamente 

incapazes ao se casarem. O marido se tornava seu representante e tanto a 

mulher quanto os seus bens ficavam sujeitos ao poder marital.87  

Em relação ao tipo de migração, José Jobson de Andrade Arruda 

divide as transferências populacionais em três tipos: emigração 

espontânea; emigração compulsória e emigração sistemática. Neste 

caso, podemos pensar em elementos de diferenciação como a existência 

ou não de contratos de trabalho e nas suas cláusulas. No caso dos 

portugueses que constituíram o maior contingente dentro da categoria de 

emigração espontânea, a obra citada faz uma reflexão sobre o contexto 

vivenciado no Brasil que os transformou de colonos em imigrantes e 

sobre as implicações jurídicas disso.88 No caso do tráfico de escravos da 

África para o Brasil, inseridos dentro da imigração compulsória, 

podemos problematizar ainda os vínculos com o local de origem e se os 

escravizados foram em algum momento considerados estrangeiros ou 

não no Estado em formação.89 
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Outra questão importante a ser considerada é que o tratamento 

dispensado aos estrangeiros variou de acordo com a conjuntura política 

nacional. Gladys Sabina Ribeiro, ao discutir a questão da identidade 

nacional e os conflitos antilusitanos no Império, mostrou que as 

precauções das autoridades em relação aos estrangeiros eram reiteradas 

de tempos em tempos em função das crises políticas. Nos anos de 1824 

e 1831, por exemplo, houve um acirramento no controle sobre os 

estrangeiros expresso através do aumento na cobrança dos passaportes e 

do esforço para se conhecer a população residente.90 

O temor de que os estrangeiros agissem contra a causa do Brasil, 

visando a recolonização, a fragmentação do Império ou a instalação do 

regime republicano associado a períodos de instabilidade política 

motivaram o aumento no controle sobre o estrangeiro. Isso envolveu 

tanto a criação de nova legislação quanto ordens para que a existente 

fosse cobrada e com rigor. No caso, a exigência dos passaportes e a 

expulsão de estrangeiros aumentou em determinados períodos. Fora 

desses momentos críticos, tendia-se a relaxar o controle em decorrência 

da necessidade de mão de obra.91 

Além disso, Ribeiro discutiu o que significou “ser português” e 

“ser brasileiro” e as disputas travadas em torno destas classificações. A 

autora constatou que os embates ocorreram em dois níveis distintos: na 

gerência política do Estado e no cotidiano. Enquanto o Estado 

vivenciada disputas entre o “partido brasileiro” e o “partido português” 

e o “portuguesismo” era manipulado por diferentes atores políticos, os 

trabalhadores vivenciavam a disputa pelo mercado de trabalho. Ambos 

embates afetaram de maneiras distintas a vida dos estrangeiros, em 

especial dos portugueses, que residiam ou transitavam pelo Império.92 

Diante dessas ponderações, aprofundaremos nossa análise a partir 

de três eixos: 1) Apresentação da população estrangeira na Província de 

Santa Catarina; 2) Discussão sobre o papel desempenhado pelos agentes 

consulares e 3) Discussão sobre o tratamento dispensado aos 

estrangeiros com base na análise da legislação e da documentação 

produzida pelas autoridades locais e imperiais. Neste item, 

extrapolaremos a questão dos direitos políticos e atentaremos para 

questões que ganharam espaço nas fontes analisadas e que consideramos 

que interferiam mais diretamente no cotidiano da população: a 

                                                           
90 RIBEIRO, Gladys Sabina. “Ser português” ou “ser brasileiro”? In: A liberdade em 

construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no primeiro reinado. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará/ FAPERJ, 2002. p. 27-143. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
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concessão de cargos e empregos públicos; a cobrança de impostos e o 

controle sobre a residência e circulação. 

 

2.1 A POPULAÇÃO ESTRANGEIRA DA PROVÍNCIA DE SANTA 

CATARINA 

  

A Província de Santa Catarina estava dividida em sete municípios 

na primeira metade do século XIX, e em duas comarcas. Desterro, 

Laguna e São José pertenciam à comarca do Sul e São Miguel, Porto 

Belo, São Francisco e Lages à comarca do Norte.93 Desterro, que 

correspondia à Ilha de Santa Catarina, era também a capital da 

província. A cidade era composta pelos distritos e paróquias de Nossa 

Senhora do Desterro, Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, Nossa 

Senhora das Necessidades de Santo Antônio, São João Baptista do Rio 

Vermelho e São Francisco de Paula de Canasvieiras.94  

As cidades de Desterro, Laguna, São Francisco e a região de 

Itajaí, vinculada inicialmente à Porto Belo, eram importantes em função 

de sua atividade portuária. No final do século XIX, os portos de Itajaí e 

de São Francisco foram crescendo em termos de movimentação 

comercial em detrimento dos portos do Sul.95 

Muitos foram os estrangeiros e estrangeiras que residiram nas 

diferentes cidades e freguesias da província e que circularam pela sua 

região portuária. A posição estratégica da província e as disputas 

travadas entre o Brasil e seus vizinhos durante o período estudado 

contribuíam para a movimentação nos seus portos. Nesse cenário, era 

comum a passagem de navios de guerra brasileiros por Santa Catarina, 

especialmente, pelo porto de Desterro. A capital recebia diversos 

visitantes, comerciantes e marinheiros cujos navios estavam arribados 

para consertos, abastecimento e comércio.   

Em nossa análise, queremos tratar tanto dos estrangeiros 

residentes quanto daqueles que estavam em trânsito por Santa Catarina. 

No entanto, detivemo-nos na busca pela quantificação dos estrangeiros 

residentes na província por esta informação ser mais acessível e viável 

                                                           
93 Quadro da divisão civil, judiciária, e eclesiástica da Província de Santa Catarina com o 

resumo da sua população relativo ao ano civil de 1840. Fala proferida por Antero Jozé Ferreira 

de Brito à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1841. Provincial Presidential Reports 
(1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio 

de 2017. 
94 Ibidem. 
95 HUBENER, Laura Machado. O comércio da cidade do Desterro no século XIX. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 1981. p. 39. 
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no momento. Para isso, consultamos os relatórios dos presidentes da 

província e a documentação produzida pelos juízes de paz localizados 

na cidade de Desterro. Esta documentação nos permitiu refletir sobre o 

esforço local para quantificação dos estrangeiros e sobre as categorias 

analíticas valorizadas no momento de realização dos levantamentos 

populacionais. 

Entre 1834 e 1836, identificamos o envio de mapas de população 

e listas de estrangeiros residentes dos juízes de paz de Desterro para os 

presidentes da Província de Santa Catarina. Tivemos acesso aos ofícios 

enviados que informavam o assunto, mas não às relações enviadas em 

anexo. Não sabemos quem eram os estrangeiros e qual o seu número 

portanto. De qualquer maneira, o que percebemos e que merece 

destaque é a preocupação do governo em conhecer a população 

estrangeira.96 

A partir da década de 1838, encontramos mapas anexados aos 

ofícios enviados. Isto nos permitiu saber quais categorias analíticas 

interessavam às autoridades. Nos 4 mapas de população encontrados, 

observamos que os estrangeiros foram separados em duas grandes 

categorias: naturalizados e não naturalizados. Estas foram subdivididas 

em casados, solteiros e viúvos e em seus sexos. 97 Isso demonstra que 

mesmo após a conquista do título de cidadão pela naturalização, os 

indivíduos ainda tendiam a ser associados à condição de estrangeiros e 

diferenciados dos brasileiros por nascimento. 

De acordo com estes mapas e suas classificações, observamos 

uma população total majoritariamente livre e branca, um grande número 

de pardos e pretos, predominantemente cativos e um pequeno número de 

                                                           
96 Ofício de Zeferino Antonio de Souza, juiz de paz do 2o Distrito, para Feliciano Nunes Pires 
em 27 de janeiro de 1834; Ofício de Estevão Brocardo de Mattos, juiz de paz do 1o Distrito, 

para Feliciano Nunes Pires em 25 de janeiro de 1834; Ofício de Manoel Dutra Garcia, da 

Freguesia do Ribeirão, para Feliciano Nunes Pires em 14 de fevereiro de 1834; Ofício de Luis 
Alvares de Britto, Distrito de Canasvieiras, para Feliciano Nunes Pires em 27 de janeiro de 

1834; Ofício de Mathias José de Mattos, 2o. Distrito da vila de São José em 27 de fevereiro de 

1834; Ofício enviado por Marcelino Je. de Amorim, Poço Grande, em 8 de fevereiro de 1834; 
Ofício enviado por Costodio [Barba] da Sa, de Pescaria Braba, para Nunes Pires em 20 de 

fevereiro de 1834; Ofício enviado para Francisco Luiz do Livramento em 07 de março de 

1836. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência da Província de Santa Catarina, 
1828-1889, n. 65. 
97 Ofício enviado por Anto. Pera. Maxado a Jose da Silva Mafra, Tene Corel de Sto Anto das 

Necessidades, em 31 de janeiro de 1838; Ofício enviado por Amaro José Pinto, do Distrito de 
Canasvieiras, para o Brigadeiro João Carlos Pardal em 4 de janeiro de 1839; Ofício enviado 

por Antonio Manoel de Souto de Santo Antonio das Necessidades para Tene Corel Jose da Silva 

em 21 de fevereiro de 1839; Ofício enviado por Bernardo Joaqm. Matos em 31 de janeiro de 
1840. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência da Província de Santa Catarina, 

1828-1889, n. 65. 
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índios e estrangeiros nas freguesias de Santo Antônio das Necessidades 

e de Canasvieiras situadas em Desterro.98  

Na freguesia de Santo Antônio em 1838, havia: 1939 brancos 

(78,2%); 16 índios (0,6%); 44 pardos ingênuos (1,8%); 10 pardos 

libertos (0,4%); 62 pardos cativos (2,5%); 12 pretos ingênuos (0,5%); 16 

pretos libertos (0,6%); 378 pretos cativos (15,2%) e, apenas, 4 

estrangeiros (0,2%), sendo todos não naturalizados, pertencentes ao sexo 

masculino e casados.99 Em 1840, houve um aumento da população 

classificada como branca e uma diminuição do número de pardos e 

pretos. Foram registrados: 2008 brancos (80,48%); 1 índio – mulher 

solteira (0,04%); 45 pardos ingênuos (1,80%); 5 pardos libertos 

(0,20%); 48 pardos cativos (1,92%); 13 pretos ingênuos (0,52%); 9 

pretos libertos (0,36%); 364 pretos cativos (14,6%) e 2 estrangeiros 

(0,08%) pertencentes ao sexo masculino e casados, um naturalizado e 

outro não.100 O número de estrangeiros era um pouco maior na freguesia 

de Canasvieiras em 1839, mas também não chegava a 1% da população. 

Havia 17 estrangeiros não naturalizados na freguesia, sendo 1 homem 

solteiro e 16 casados entre 1984 indivíduos.101  

O perfil dos estrangeiros desses dois mapas (Santo Antônio e 

Canasvieiras) aponta para uma migração masculina que atravessava 

sozinha o oceano e se casava com brasileiras. Mas trata-se de um 

contingente pequeno para traçarmos um perfil migratório da população 

que se dirigia a Desterro. Seria necessária a consulta a outras fontes para 

chegarmos a conclusões.   

A partir da análise dos relatórios dos presidentes da província, 

vemos que a população total de Santa Catarina era estimada em 66218 

mil habitantes em 1840, sendo que a maior parte dela habitava em 

                                                           
98 Ofício enviado por Anto. Pera. Maxado a Jose da Silva Mafra, Tene Corel de Sto Anto das 

Necessidades, em 31 de janeiro de 1838; Ofício enviado por Amaro José Pinto, do Distrito de 
Canasvieiras, para o Brigadeiro João Carlos Pardal em 4 de janeiro de 1839; Ofício enviado 

por Antonio Manoel de Souto de Santo Antonio das Necessidades para Tene Corel Jose da Silva 

em 21 de fevereiro de 1839; Ofício enviado por Bernardo Joaqm. Matos em 31 de janeiro de 
1840. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência da Província de Santa Catarina, 

1828-1889, n. 65. 
99 Ofício enviado por Anto. Pera. Maxado para Tene Corel de Sto Anto das Necessidades a Jose 
da Silva Mafra em 31 de janeiro de 1838. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência 

da Província de Santa Catarina, 1838, n. 65. 
100 Ofício enviado por Bernardo Joaqm. Matos de Sto Anto das Necessidades em 31 de janeiro 
de 1840. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência da Província de Santa Catarina, 

1841, n. 65. 
101 Ofício enviado por Amaro José Pinto do Distrito de Canasvieiras para o Brigadeiro João 
Carlos Pardal em 4 de janeiro de 1839. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência da 

Província de Santa Catarina, 1839, n. 65. 
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Desterro (29% - 19371 mil). Dentre estes, 15032 (78%) estavam na 

condição de livres e 4339 (22%) na de escravos. As mulheres somavam 

9154 pessoas (47%) e os homens 10217 (53%). Ressaltamos que estes 

dados foram comprometidos pela falta de coleta e de envio de dados.102  

Segundo mapa remetido pelo chefe de polícia ao presidente da 

província, a população total de Santa Catarina era de 74927 habitantes 

em 1848/1849. Entre estes, havia 1342 estrangeiros (2%), sendo 980 

homens e 362 mulheres. A população escrava era de 7702 homens 

(10%) e 6240 mulheres (8%). Ressalta-se que esses dados foram 

considerados imprecisos pelo presidente João José Coutinho em função 

da ausência de informações do município de Porto Belo e da freguesia 

de Garopaba, da falta de empenho dos inspetores de quarteirão e pelas 

famílias ocultarem parte de seus membros com receio do 

recrutamento.103 

Os dados apontam para uma presença muito mais significativa da 

população classificada como escrava do que da população classificada 

como estrangeira residindo na província. Mas apesar do número pouco 

expressivo de estrangeiros residentes, temos que considerar a existência 

de uma população flutuante que passava pela cidade em função de sua 

atividade portuária e que a torna um importante espaço para a análise 

dos estrangeiros.  

Em 1855, um outro mapa populacional trouxe novos dados sobre 

a população da província e a classificou em duas categorias principais: 

livres e escravos. Os livres estavam subdivididos em brasileiros e 

estrangeiros e ambos os grupos se subdividiam em homens e mulheres. 

Esta divisão desconsiderava a origem da população escrava. Os escravos 

africanos, portanto, não foram situados entre os estrangeiros para o 

Estado. Os estrangeiros computados eram os indivíduos livres.104 

Os brasileiros livres representavam 82% (83466), os estrangeiros 

4% (3898) e os escravos 14% (14115) de uma população que totalizava 

                                                           
102 Quadro da divisão civil, judiciária, e eclesiástica da província de Santa Catarina com o 

resumo da sua população relativo ao ano civil de 1840. Fala proferida por Antero Jozé Ferreira 
de Brito à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1841. Provincial Presidential Reports 

(1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio 

de 2017. 
103 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina João José Coutinho dirigiu à 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março de 1850. Cidade do Desterro, Caixa 

Catarinense de Emilio Grain, n.d. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa 
Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
104 Mapa da população da Província de Santa Catarina. Relatório do presidente da província de 

Santa Catarina João José Coutinho em 1˚ de março de 1855. Provincial Presidential Reports 
(1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio 

de 2017. 
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101479 pessoas. Abaixo, subdividimos a população catarinense do mapa 

de 1855 em sete tabelas para facilitar a disposição e análise das mesmas. 

Cada tabela representa um município diferente da província e suas 

respectivas freguesias. Destacamos que os dados ainda eram 

considerados imprecisos e aproximados neste período.105  

 
Tabela 1 - Composição da população da Capital 

Local Livres Escravos Total 

Capital 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

Capital 1703 2266 145 61 681 755 5611 

S. Trindade 748 808 3 

 

150 102 1811 

S. Antonio 1133 1336 10 

 

318 236 3033 

Lagoa 1372 1380 13 5 58 60 2888 

Ribeirão 929 1071 5 6 372 268 2651 

Rio Vermelho 612 681 4 2 171 174 1644 

Canas Vieira 885 1020 21 2 201 146 2275 

TOTAL 7382 8562 201 76 1951 1741 19913 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina em março de 1855. 

 
Tabela 2 - Composição da população de São Miguel 

Local Livres Escravos Total 

São Miguel 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

V. S. Miguel 4161 5395 157 123 812 504 11152 

Tijucas 412 398 77 49 58 31 1025 

TOTAL 4573 5793 234 172 870 535 12177 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina em março de 

1855 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Mapa da população da Província de Santa Catarina. Relatório do presidente da província de 

Santa Catarina João José Coutinho em 1˚ de março de 1855. Provincial Presidential Reports 
(1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio 

de 2017. 
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Tabela 3 - Composição da população de Porto Belo 

Local Livres Escravos Total 

Porto Bello 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

V. P Bello 1344 1386 13 0 224 181 3148 

Cambriú 838 889 11 1 130 95 1964 

Itajahy 1056 1001 314 234 109 66 2780 

F. do Tijucas 1153 1146 69 1 150 230 2749 

TOTAL 4391 4422 407 236 613 572 10641 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina em março de 1855 

 
Tabela 4 - Composição da população de São Francisco 

Local Livres Escravos Total 

São Francisco 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

S. Francisco 

4787 4518 961 723 620 454 12063 Sahy 

Paraty 

Itapacoroy 1270 1222 12   150 120 2774 

TOTAL 6057 5740 973 723 770 574 14837 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina março de 1855. 

 
Tabela 5 - Composição da população de São José 

Local Livres Escravos Total 

São José 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

V. S. Jose 2835 2930 45 42 786 519 7157 

Sto Amaro 533 483 118 94 136 57 1421 

S. Pedro 478 499 137 109 49 43 1315 

Enseada 1163 1114 26 23 268 172 2766 

Garopaba 1043 1071 5 

 

234 178 2531 

Total 6052 6097 331 268 1473 969 15190 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina março de 1855. 
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Tabela 6 - Composição da população de Laguna 

Local Livres Escravos Total 

Laguna 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

Laguna 3268 3874 59 6 862 672 8741 

Araranguá 987 924 7 
 

68 76 2062 

Tubarão 1729 1784 11 39 325 163 4051 

Imaruhy 1808 1984 15 
 

73 112 3992 

Santa Anna 1680 1734 9 

 

338 281 4042 

TOTAL 9472 10300 101 45 1666 1304 22888 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina em março de 

1855. 

 

 Tabela 7 - Composição da população de Lages 

Local Livres Escravos Total 

Lages 
Brasileiros Estrangeiros       

Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres   

V. Lages 
2684 1941 80 51 507 570 5833 

Campos Novos 

TOTAL 2684 1941 80 51 507 570 5833 

Fonte: Relatório do presidente da Província de Santa Catarina em março de 1855. 

 

 

Podemos perceber ao olhar para estas tabelas, assim como 

destacou Vantuil Pereira ao analisar os debates da Assembleia 

Constituinte de 1823, o quanto a categoria de brasileiro se desenhou em 

oposição às categorias dos escravos e estrangeiros.106 Os escravos e 

estrangeiros eram os outros que davam, aos poucos e à medida em que o 

Estado brasileiro se desenvolvia, o sentido para o ser brasileiro. 

Em relação aos dados populacionais oficiais apresentados, 

percebemos que os homens predominavam entre os estrangeiros da 

província (60%). As maiores variações entre homens e mulheres foram 

encontradas na Capital e em Laguna com 46% e 38% de diferença 

respectivamente. Isto pode estar associado à ocupação mercantil dos 

estrangeiros nestas localidades e a sua migração individual para elas 

visando este tipo de atividade.  

São Francisco concentrava o maior número de estrangeiros da 
província (44%). O número de estrangeiros era menor nos locais em a 

                                                           
106 PEREIRA, Vantuil. "Ao Soberano Congresso". Petições, requerimentos, representações e 

queixas à Câmara dos Deputados e ao Senado - os direitos dos cidadãos na formação do Estado 
Imperial Brasileiro (1822-1831). 2008. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro, 2008. 
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colonização não se desenvolveu ou não foi considerada bem-sucedida. 

Estes são os casos da Capital, de Laguna e de Lages. Na capital 

Desterro, vemos que os estrangeiros representavam apenas cerca de 1% 

da sua população. Apesar disso, muitos estrangeiros circularam pela 

cidade. Inclusive, muitos imigrantes passaram por Desterro antes de se 

fixarem em outras regiões da província.  

Esse foi o caso dos colonos alemães que formaram a primeira 

colônia de Santa Catarina: São Pedro de Alcântara. Em 1828, 146 

famílias alemães totalizando 523 pessoas saíram da Corte e chegaram à 

capital. Somaram-se a eles, os alemães de tropas dissolvidas da Corte e 

da província, formando um total de 635 colonos. Os recém-chegados 

ficaram provisoriamente na Armação da Lagoinha por estarem doentes e 

no quartel da Cidade (Campo do Manejo) antes de serem alocados nas 

proximidades do Estreito (na área da Marinha). Em 1844, a referida 

colônia já havia sido elevada à freguesia de São José pela Assembleia 

Legislativa.107  

Em relação à imigração, o levantamento historiográfico realizado 

por João Klug aponta para a recepção de um número oficial 

relativamente pequeno de colonos europeus entre 1818 e 1850 no Brasil. 

Durante esse período, teriam chegado menos de vinte mil no Império, 

sendo cerca de seis mil deles alemães enviados para o Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná. A política de colonização imperial não 

produziu resultados significativos entre 1818 e 1830, sendo 

interrompida em 1830. O retrocesso na política de colonização e 

imigração foi influenciado pela pressão exercida pelos latifundiários 

escravistas. A legislação da década de 1830 proibiu que o governo 

imperial tivesse despesas com a colonização/imigração estrangeira. Essa 

responsabilidade foi delegada às províncias em 1834.108 

Em Santa Catarina, a imigração e a colonização europeia fizeram 

parte da iniciativa do governo provincial na década de 1830 e foram 

fomentadas sobretudo pela ação de companhias particulares após 1850. 

Em 1836, a província elaborou sua legislação sobre o assunto e 

autorizou por meio dela a colonização através de empresas particulares 

                                                           
107 Fala que o presidente da província João José Coutinho dirigiu à Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina em 1˚ de março de 1851. Cidade do Desterro, Tipografia do Novo Iris, 1851. 

Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-

apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017; Ofícios enviados por Joze Clemente Pereira a 
Francisco de Albuquerque e Mello em 24 de outubro de 1828 e 13 de janeiro de 1829. APESC. 

Transcrição Paleográfica. Avisos do Ministério do Império para Presidência da Província de 

Santa Catarina de 1825 a 1829. v. 03/ cx. 38. 
108 KLUG, João. Imigração no Sul do Brasil. In: GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo. O 

Brasil Imperial, v. III: 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 202-203. 
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nacionais e estrangeiras e de companhias colonizadoras.109 Nos 

próximos parágrafos, faremos um breve levantamento das colônias 

catarinenses fundadas a partir da década de 30 com base nas 

informações constantes nos relatórios dos presidentes da Província de 

Santa Catarina.  

As duas colônias situadas na região dos rios Itajaí-Açu foram 

fundadas por uma lei provincial em 1835. Após diversas dificuldades 

iniciais, o número de colonos cresceu. As colônias contavam com a 

presença de nacionais e estrangeiros. No mesmo período, a colônia 

Nova Itália (1836) foi fundada por particulares nas proximidades do rio 

Tijucas Grande. Ela foi extinta posteriormente e uma nova chamada 

Dom Afonso foi fundada em 1847 contando predominantemente com 

famílias sardas.110  

Em 1842, a Colônia Societária Industrial do Sahy localizada no 

município de São Francisco recebeu imigrantes franceses fourieristas 

(ramo do socialismo utópico). No ano seguinte, entretanto, restavam 

apenas 9 indivíduos dos 217 existentes inicialmente. Para o presidente 

da província, Antero Jozé Ferreira de Brito, isso apontava para o 

fracasso do comunismo e desta colônia.111 A Colônia da Piedade 

formada por imigrantes alemães também foi considerada um 

empreendimento fracassado. Ela recebeu este nome por se situar na área 

da antiga armação baleeira da Piedade localizada em região que 

pertencia à capital da província na época. Sua criação foi autorizada por 

avisos da Secretaria de Estado dos Negócios do Império de abril de 

                                                           
109 KLUG, op. cit., p. 201-229. 
110 Fala que o presidente da província de Santa Catarina Antero Jozé Ferreira de Brito dirigiu à 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março de 1847; Fala que o vice-presidente 

da província de Santa Catarina, Severo Amorim do Valle, dirigiu à Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina em 1˚ de março 1849; Fala que o presidente da província João José Coutinho 

dirigiu à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março de 1851. Provincial 

Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. 
Acessado em maio de 2017; Ofícios enviados por Joze Clemente Pereira a Francisco de 

Albuquerque e Mello em 24 de outubro de 1828 e 13 de janeiro de 1829. APESC. Transcrição 

Paleográfica. Avisos do Ministério do Império para Presidência da Província de Santa Catarina 
de 1825 a 1829. v. 03/ cx. 38. 
111 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina Antero Jozé Ferreira de Brito dirigiu à 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março de 1842; Fala que o presidente da 
província João José Coutinho dirigiu à Assembleia Legislativa, em 1˚ de março de 1851; Fala 

que o presidente da província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu à 

Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina, em 1˚ de março de 1843. Cidade do 
Desterro, Tipografia Provincial, 1843. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa 

Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
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1847 e setembro de 1848. Segundo o vice-presidente Severo Amorim do 

Vale, a terra não era própria para o cultivo.112  

No ano de 1847, o governo imperial mandou para a província 394 

alemães que foram acomodados a 7 léguas do estreito da Capital nas 

proximidades da estrada aberta do Cubatão, na nova estrada que fazia 

comunicação entre Caldas da Imperatriz e Boa Vista (no caminho que 

ligava o litoral catarinense ao planalto serrano). A Colônia formada por 

eles foi chamada de Santa Isabel e se desenvolveu. Seus colonos 

costumavam vender seus produtos no mercado da capital Desterro.113 

Na década de 1850, foram fundadas e povoadas por imigrantes as 

colônias de Blumenau, Dona Francisca e Leopoldina. A primeira 

estabeleceu-se na região do rio Itajaí-Açu e começou a ser povoada por 

17 colonos em 1850. A segunda, situada no município de São Francisco, 

teve início em 1851 e foi formada, inicialmente, por imigrantes vindos 

de Hamburgo e da Corte. A terceira foi estabelecida entre o rio Tijucas e 

Biguaçu. Ela estava demarcada e medida em 1849, mas houve demora 

para a povoar. Em 1853, já havia menção à distribuição de terras a 

alemães e belgas.114   

De maneira geral, as colônias citadas foram fundadas tendo como 

projeto a instalação de imigrantes embora pudessem aceitar famílias 

brasileiras como aconteceu. Algumas destas fixavam-se nelas desde sua 

fundação, outras à medida em que cresciam. Apenas as duas colônias de 

Itajaí, que com o tempo passaram a ser tratadas como uma só nos 

relatórios dos presidentes de província, foram citadas como destinadas a 

estrangeiros e nacionais de forma declarada.115  

Em relação aos imigrantes, em especial aos italianos e alemães, e 

à historiografia, houve uma prática de exaltação étnica que tendeu a 

                                                           
112 Fala que o vice-presidente da província de Santa Catarina, Severo Amorim do Valle, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março 1849; Fala que o presidente da 

província João José Coutinho dirigiu à Assembleia Legislativa em 1˚ de março de 1851. 
Cidade do Desterro, Tipografia do Novo Iris, 1851. Provincial Presidential Reports (1830-

1930): Santa Catarina. Disponível em:  <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 

2017. 
113 Ibidem. 
114 Fala que o vice-presidente da província de Santa Catarina, Severo Amorim do Valle, dirigiu 

à Assembleia Legislativa Provincial em 1˚ de março 1849; Fala que o presidente da província 
João José Coutinho dirigiu à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em 1˚ de março de 

1851; Fala que o presidente da província de Santa Catarina, João José Coutinho, dirigiu à 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março de 1852; Fala que o presidente da 
província de Santa Catarina, João José Coutinho, dirigiu à Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina em 1.˚ de março de 1853.  
115 Falas e relatórios dos presidentes das províncias entre 1837 e 1855. Provincial Presidential 
Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado 

em maio de 2017. 
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elogiá-los por sua docilidade e disciplina. Tal prática foi analisada, 

criticada e problematizada nas pesquisas de Klug e Machado. Os autores 

também criticaram a suposta incompatibilidade entre 

imigração/colonização e escravidão.116  

Para promover uma ruptura com a ideia de homogeneidade e 

passividade desses imigrantes, Machado defendeu a necessidade de se 

considerar sua origem nacional e social e de observarmos suas 

intervenções frente à política imperial de imigração. O autor mostra que 

batalhões do Exército foram enviados para reprimir rebeliões de 

imigrantes na década de 1870 no Rio Grande do Sul e que motins 

também ocorreram em território catarinense. Com isso, rompeu com a 

narrativa de pacificidade dos colonos e demonstrou que estes 

conseguiram superar os esforços realizados pelo governo imperial para 

contê-los. Entre estes esforços, estava a exigência de que os imigrantes 

assinassem termos de responsabilidade por meio dos quais sujeitavam-

se às leis do país e se comprometiam a nunca pedir auxílio ao cônsul de 

sua nação.117  

Não averiguamos se tais termos de responsabilidade foram 

assinados pelos imigrantes em Santa Catarina no período compreendido 

nesta pesquisa, mas observamos que os imigrantes reagiram ao ficarem 

insatisfeitos, deslocando-se, buscando migrar para outros locais e 

recorrendo aos seus agentes consulares. 

  

2.2 OS AGENTES CONSULARES   

 

No período posterior ao Congresso de Viena (1815), ocorreu um 

desenvolvimento e um aprimoramento da diplomacia na Europa que 

possibilitou a melhor comunicação entre as nações e a redução de 

conflitos no continente europeu. A via diplomática consolidou-se como 

um caminho para negociações e para conquista de interesses no século 

XIX.118  

Dom Pedro I recorreu a essa via e investiu na formação de um 

corpo diplomático considerado numeroso e dispendioso pela Câmara de 

Deputados. Tal corpo diplomático atuou no reconhecimento 

internacional da Independência brasileira, que resultou na assinatura do 

                                                           
116 KLUG, op. cit., p. 201-229. MACHADO, Paulo Pinheiro. A política de colonização do 
Império. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1999. 
117 MACHADO, op. cit., p 106-114.  
118 PEREIRA, Aline Pinto. Introdução. In: Domínios e Império: o Tratado de 1825 e a Guerra 
da Cisplatina na construção do Estado no Brasil. Dissertação (Mestrado em História) - 

Departamento de História. Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, 2007, p 55. 
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Tratado de Paz e Amizade de 1825, e na resolução de conflitos na Bacia 

do Prata por exemplo.119 A formação do corpo diplomático fez parte do 

processo de criação e consolidação do Estado Nacional Brasileiro. As 

decisões tomadas no âmbito da política externa brasileira, além das 

questões econômicas, influenciaram no seu delineamento.  

As relações internacionais foram objeto da atenção do Estado 

brasileiro no período estudado portanto. A sua gerência envolvia a posse 

de representação no exterior e a posse de encarregados que pudessem 

defender os interesses dos brasileiros em países estrangeiros. Além 

disso, era importante uma boa relação com os representantes das nações 

estrangeiras estabelecidos no Brasil e com os encarregados de defender 

o interesse dos seus respectivos súditos (agentes consulares).   

Os agentes consulares (cônsules e vice-cônsules) eram os 

responsáveis pela mediação entre os estrangeiros e o Estado brasileiro. 

Eram eles que defendiam os interesses dos estrangeiros nas diversas 

províncias do Império. De maneira geral, eles eram indicados pelos 

encarregados das nações estrangeiras que atuavam na Corte, mas 

deveriam ter o chamado Beneplácito Imperial ou Exequatur para atuar. 

Isto significa que as indicações feitas pelos cônsules gerais ou 

encarregados das nações estrangeiras no Brasil precisavam passar pelo 

escrutínio do governo brasileiro e obter a aprovação do mesmo.  

Apesar desta exigência, muitos agentes consulares começaram 

suas atividades sem o possuir, ou seja, sem o aval do governo brasileiro. 

Os ministros dos negócios estrangeiros120 entravam em contato com os 

presidentes das províncias frequentemente para exigir que os agentes 

consulares atuassem apenas mediante a posse do Beneplácito 

Imperial.121 Mais do que um descaso com a soberania nacional, 

podemos interpretar isto como um sintoma de que a burocracia 

intrínseca ao processo ainda estava se desenvolvendo nas províncias 

brasileiras na primeira metade do século XIX ou de que as suas 

autoridades ainda estavam se adaptando a ela. 

                                                           
119 PEREIRA, Aline Pinto, op. cit., p. 55. 
120 José Bonifácio de Andrada e Silva foi o primeiro encarregado na gestão dos Negócios 
Estrangeiros no Brasil independente e o desmembrou da Secretaria dos Negócios de Guerra em 

1822. Seu sucessor, Marquês do Paranaguá, separou-a da Secretaria dos Negócios do Império e 

lhe conferiu um Ministério exclusivo já em 1823. Ver CERVO, Amado Luiz e BUENO, 
Clodoaldo. A política externa à época da independência. História da Política Exterior do 

Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1992. p. 15-45.  
121 Ofício envido do Marquez de Aracaty para o presidente da Província de Santa Catarina em 
14 de agosto de 1828. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros para presidente da Província, datado de 1828 - 1845. v. 01. Caixa 19.  
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Essa hipótese pode ser reforçada pelas dúvidas em relação aos 

privilégios e limites da atuação dos agentes consulares levantadas pelo 

presidente da Província de Santa Catarina Antero José Ferreira de Brito. 

Para ele, as atribuições desses agentes ainda não estavam claras na 

década de 1840.122 O ofício a seguir foi enviado em resposta a suas 

dúvidas:  

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Em resposta ao Oficio de Vossa Excelência 

sob N 15, datado de 5 de dezembro último, posto 

não seja possível prescrever instruções especiais e 

satisfatórias, que previnam todo os casos que 

possam ocorrer com os Cônsules Estrangeiros 

residentes nessa Província, devo contudo fazer ver 

a Vossa Excelência que os Agentes Consulares 

Estrangeiros de qualquer classe que sejam, são no 

exercício de suas funções, independentes das 

Autoridades do Império, e invioláveis os seus 

arquivos, e papeis, ficando em tudo mais, quanto 

as suas pessoas e bens, tanto no crime, como no 

civil, sujeitos à jurisdição do País, sem outras 

imunidades que não forem expressamente 

definidas por Tratado; havendo-se porem as 

Autoridades nos casos graves com toda a 

prudência, de que deve ter logo conhecimento o 

Governo, para dar sobre eles as providencias que 

julgar convenientes. 

Com os Agentes Consulares de França como 

senão pode invocar na falta de Tratados de 

Comércio com outras Potências a princípio da 

Nação mais favorecida, as regras a seguir são as 

mesmas, salvo porém se algum privilégio for 

concedido naquele Reino aos Agentes Consulares 

Brasileiros, segundo o qual devam ser tratados 

pelo princípio de reciprocidade, estipulado nos 

artigos adicionais ao Tratado de 8 de Janeiro de 

1826 celebrado entre os dois Países. (...) Por 

último direi a Vossa Excelência, que o 

estabelecimento dos Cônsules não teve outro fim 

senão promover as vantagens, e progresso, a 

                                                           
122 Registro dos ofícios enviados por Antero José Ferreira de Brito a Ernesto Ferreira França 
em 5 de dezembro de 1844. APESC. Registro da Presidência da Província de Santa Catarina 

para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
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segurança, e a polícia do Comércio, que a Nação, 

a que os Cônsules tutores natos dos seus 

compatriotas, e podem representar contra 

quaesquer injustiças e vexações, que se lhes 

queira fazer, e contra os atos, que possam impedir 

o exercício do Comércio, e indústria, que 

conforme as leis do País não lhes for vedado.  

É quanto tenho a participar a Vossa Excelência 

para sua inteligência. 

Deus Guarde a Vossa Excelência. Palácio do 

Rio de Janeiro 5 de Junho de 1845. 

Antonio Paulino Limpo de Abreu 

Senhor Antero Jozé Ferreira de Brito123 

 

O documento acima aponta para a necessidade de 

esclarecimentos sobre a extensão e limite das funções dos agentes 

consulares e nos ajuda a entender os direitos e deveres dos mesmos. A 

menção à existência de um Tratado específico com a França demonstra 

que o tratamento dispensado aos agentes variava de acordo com os 

Tratados estabelecidos com os países para os quais atuavam. 

Destacamos que o ofício está inserido em um contexto de intensa 

atuação desses agentes e no qual alguns, mais especificamente o cônsul 

americano, resistiam à cobrança de impostos.124 

Os agentes consulares foram considerados tutores dos 

estrangeiros e poderiam intervir quando estes precisassem, sendo sua 

atuação legitimada pelo governo. Compreendemos que os estrangeiros 

eram considerados incapazes do ponto de vista civil. Entre outras 

funções, os agentes intercediam pelos estrangeiros de suas nações presos 

solicitando explicações, defendendo-os, pedindo transferência e alívio 

da pena.125 Os juízes de paz tinham o dever de lhes informar toda prisão 

de estrangeiros e de lhes dar os esclarecimentos devidos.126 

                                                           
123 Ofício enviado por Antonio Paulino Limpo abreu a Antero Jozé Ferreira de Brito em 5 de 

junho de 1845. APESC. Transcrição paleográfica dos Ofícios do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para presidentes da província, datado de 1828 -1845. v. 01. Caixa 19. 
124 Registro dos ofícios enviados por Antero José Ferreira de Brito a Ernesto Ferreira França 

em 17 de outubro de 1844 e 17 de junho de 1845. APESC. Registro da Presidência da 
província de Santa Catarina para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
125 Ofício de Alexandre José de Jesus, vice-cônsul do Estado Oriental, ao presidente da 

Província de Santa Catarina em 9 de abril de 1837; Ofício de S. Weels, cônsul dos E.U.A., para 
Antero Jozé Ferreira de Brito em março de 1841; Ofício de Jozé Gonçalves dos Santos Silva, 

cônsul português, para Antero Jozé Ferreira de Brito em 6 de agosto de 1841; Ofício de S. 

Wells, cônsul dos E.U.A, para Antero Jozé Ferreira de Brito em 11 de agosto de 1842; Ofício 
de Roberto Trompowsky, vice-cônsul da Rússia, para Antero Joze Ferreira de Brito em 25 de 

março de 1844; Ofício de S. Weels, cônsul dos E.U.A., para Antero Jozé Ferreira de Brito em 5 
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A intercessão e responsabilidade desses agentes também recaia 

sobre os estrangeiros falecidos. Eles deveriam ser informados sobre 

todos os óbitos dos estrangeiros das nações pelas quais atuavam 

podendo interferir nos espólios, na arrecadação de bens e nas 

características do enterro. Em 1838 por exemplo, Trompowsky atuava 

como agente consular britânico interino em Desterro e foi informado de 

que um marinheiro inglês havia sido enterrado em uma ilha deserta. 

Alegou que isso feria os Tratados firmados e solicitou um enterro em 

lugar decente.127  

A legislação brasileira determinava que os juízes dos órfãos ao 

descobrirem a condição de estrangeiro dos falecidos deveriam entrar em 

contato com o cônsul respectivo ou com o ministro dos negócios 

estrangeiros. Os cônsules poderiam requerer providências para garantir a 

arrecadação e administração pertinente das heranças. Inicialmente, 

possuíam o direito de serem ouvidos na escolha dos curadores e dos 

seus administradores.128 Posteriormente, a função de administrar e 

liquidar os bens após a conclusão do inventário foi repassada ao 

consulado.129  

Embora essa atribuição fosse garantida por lei, ela nem sempre 

foi cumprida. Em 1853, o vice-cônsul da nação portuguesa Henrique 

Schutel queixou-se de que os bens do marinheiro português Serafim 

Fernandes (uma casa e uma escrava) haviam sido arrecadados sem que 

ele como representante legal fosse consultado.130 Este foi o único caso 

identificado na documentação dentro do recorte temporal escolhido, mas 

outros casos podem ter ocorrido sem que os registros tenham chegado a 

nós ou mesmo sem que os agentes consulares ficassem cientes. 

                                                                                                                           
de junho de 1845.  APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1881/1888-1889, n. 68. 
126 Ofício de João Anto de Olivra Tavarez para Feliciano Nunes Pires em 26 de novembro de 

1833. APESC. Ofícios do Juízo de Paz para a Presidência da Província de Santa Catarina, 

1833, n. 65.  
127 Ofício de R de Trompowsky, vice-cônsul interino de Sua Majestade Britânica, em 22 de 

janeiro de 1838. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839, n. 68. 
128 BRASIL. Regulamento de 9 de Maio de 1842. Artigo 42; Decreto nº 422 de 27 de Junho de 

1845. Artigos 5 e 11. Coleção de Leis do Império do Brasil. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
129 BRASIL. Decreto nº 855 de 8 de Novembro de 1851. Artigo 3. Coleção de Leis do Império 

do Brasil - 1851, v. 1, pt. II, pág. 343. 
130 Ofício enviado por Henrique Schutel, vice-cônsul da nação portuguesa, a João José 
Coutinho em 19 de janeiro de 1853. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província de Santa Catarina, 1844-1854, n. 68. 



71 

 

Segundo Gizlene Neder, a tramitação dos processos de heranças 

promoveu diversas reclamações das legações estrangeiras ao governo 

brasileiro associadas à demora do processo e ao sequestro dos bens 

submetidos a inventário. No entanto, a autora questiona se esse era um 

problema enfrentado apenas pelos estrangeiros e levanta a hipótese de 

ser um problema generalizado. Sob esta perspectiva, considera que os 

estrangeiros foram privilegiados por contarem com a intermediação de 

suas legações e com a pressão que estas exerciam sobre a justiça por 

eles.131  

Ela observou que duas questões mobilizaram com frequência os 

agentes diplomáticos estrangeiros: a definição jurídica da nacionalidade 

dos filhos de estrangeiros nascidos no Brasil que tinha consequências 

em termos de herança e tutela e os casamentos mistos firmados entre 

católicos e não católicos. Esta questão foi agravada pela ausência de um 

código civil que regulamentasse o direito dos estrangeiros residentes e 

também pelo fato dos registros civis serem efetuados pelo poder 

eclesiástico durante o período Imperial.132 

No caso, o casamento era tratado predominantemente como um 

sacramento católico. A imigração de estrangeiros não católicos tornou o 

matrimônio um problema jurídico e político, pois eles não tinham seus 

direitos civis plenamente reconhecidos e preservados. Seus casamentos, 

por exemplo, tendiam a ser considerados nulos. O decreto 1.144 de 11 

de setembro de 1861133, regulamentado em 17 de abril de 1863, 

estendeu os efeitos civis do casamento às pessoas que professavam 

religiões diferente da do Império, mas não legislou sobre a validade dos 

casamentos mistos entre católicos e não católicos. Além disso, o decreto 

foi anulado pelo Conselho de Estado em 1865.134 Esta polêmica foi 

resolvida definitivamente apenas em 1890 com a lei do casamento e do 

registro civil.135  

O decreto nº 855, de 8 de novembro de 1851 listou as diversas 

atribuições e isenções dos agentes consulares e consolidou 

juridicamente atribuições que já vinham sendo executadas. Abaixo, 

estão listadas as suas competências. 

 
Compete-lhes favorecer e promover a 

navegação e comércio legal dos seus nacionais, 

                                                           
131 NEDER, op. cit., p. 9-41. 
132 Ibidem. 
133 Na análise da legislação ora encontramos sua menção como lei e ora como decreto.  
134 PAES, op. cit. p. 104. 
135 NEDER, op. cit., p. 9-41. 
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protegê-los contra medidas ilegais; assisti-los em 

suas justas pretensões perante as Autoridades 

locais; recorrer, no caso de denegação de justiça 

da parte delas, ao Governo Imperial por 

intermédio do Agente Diplomático da sua Nação, 

ou diretamente, se o não houver; representar pelo 

mesmo modo sobre as medidas adotadas, que 

afetem ou tendão a prejudicar o comércio e a 

navegação do seu país; e finalmente praticar 

outros atos administrativos, tais como receber as 

declarações, protestos, termos e outros 

documentos que lhes apresentarem os Capitães de 

navios da sua Nação; legalizá-los, passar 

certificados, fazer escrituras de contratos 

marítimos, de casamentos entre os seus nacionais, 

e outros desta natureza, segundo seus 

Regulamentos, ou ordenanças dos seus 

Governos.136 

 

Vemos que, entre outros fatores, cabia aos agentes consulares 

fazerem escrituras de casamentos em 1851. Acreditamos, mediante os 

problemas discutidos acima, que o reconhecimento destes documentos 

pelas autoridades brasileiras dependeriam da religião professada pelos 

estrangeiros.  

Além disso, cabia aos agentes favorecer e promover a navegação 

e comércio legal dos súditos das nações em favor das quais atuavam. 

Eles mediavam conflitos envolvendo suas embarcações, questões 

relativas aos salários das tripulações e também poderiam atuar na 

resolução de divergências comerciais.137 Desterro era uma cidade 

portuária, a presença de navios estrangeiros era constante, 

consequentemente, a intervenção desses agentes era frequente e 

necessária na região.  

O decreto mencionado reforça a amplitude das funções desses 

agentes. Além disso, permite que reflitamos sobre o prestígio desses 

sujeitos. Ao mesmo tempo em que determinava que eles estariam 

sujeitos civil e criminalmente às leis do Império, estipulava que eles 

deveriam ser tratados com os foros de pessoas de elevadas categorias 

nas intimações e citações e que só poderiam ser presos sem autorização 

                                                           
136 BRASIL. Decreto nº 855 de 8 de Novembro de 1851. Coleção de Leis do Império do Brasil 
- 1851, v. 1, pt II, pág. 343. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
137 BRASIL. Decreto nº 855 de 8 de Novembro de 1851. Artigos 13 e 14.  
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do governo imperial no caso de crimes cometidos como comerciantes ou 

de igual importância. 138 

Eram autoridades com uma função cuja importância era 

reconhecida e validada pelo governo. Atritos com os mesmos eram 

evitados para que não ocorressem conflitos diplomáticos como veremos. 

Apesar disso, não estavam entre as autoridades mais graduadas da 

província na visão do governo imperial. Isso foi inferido a partir de uma 

aviso encaminhado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao 

presidente da Província de Santa Catarina.139 

O aviso tratava da disposição das autoridades provinciais no 

cortejo à “Augusta Efígie de Sua Majestade O Imperador”. Ele 

determinava que apenas as autoridades mais graduadas poderiam 

compor a parede na sala do dossel. Entre elas estavam: o arcipreste da 

província; o chefe de polícia, o presidente da Assembleia Provincial, da 

Câmara Municipal da Capital, senadores, deputados gerais e mais 

pessoas que com tratamento de Excelência ou Senhoria convidadas pelo 

presidente da província.140 

Entre 1830 e 1854, encontramos registros da atuação de cônsules 

e vice-cônsules das seguintes nações na província de Santa Catarina: 

Bélgica; Chile; Espanha; Estados Unidos; França; Grã-Bretanha; 

Portugal; República Oriental do Uruguai; Rússia e Sardenha.141 Isso não 

significa que esses representantes estiveram presentes durante todo o 

período analisado. Em 1849, por exemplo, o presidente da Província de 

Santa Catarina Antônio Pereira Pinto queixou-se da ausência de 

representante britânico em Desterro.142 Se o agente consular de uma 

nação importante como a britânica estava ausente, podemos imaginar 

que outros também estiveram em alguns momentos. Nesses períodos, os 

estrangeiros que representavam poderiam ficar mais vulneráveis. 

                                                           
138 BRASIL. Decreto nº 855 de 8 de novembro de 1851. Artigos 17 e 18. Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
139 Ofício enviado por João José Coutinho ao Conselheiro d´Estado Antônio Paulino Limpo de 

Abreo, Ministro e Secretário dos Negócios Estrangeiros em 20 de janeiro de 1854. APESC. 
Registro da Presidência da província de Santa Catarina para o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
140 Ofício enviado por João José Coutinho ao Conselheiro d´Estado Antônio Paulino Limpo de 
Abreo, Ministro e Secretário dos Negócios Estrangeiros em 20 de janeiro de 1854. APESC. 

Registro da Presidência da província de Santa Catarina para o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
141 APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província de Santa Catarina, 1830-

1839/ 1840-1843/1844-1854, n. 68. 
142 Registro do ofício enviado por Antônio Pereira Pinto em 15 de novembro de 1849. APESC. 
Registro da Presidência da província de Santa Catarina para o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
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Por meio de uma relação enviada ao Secretário e Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, soubemos que havia apenas quatro agentes 

consulares atuando em Santa Catarina no ano de 1842: o cônsul dos 

Estados Unidos Samuel Neels; o cônsul da República Oriental do 

Uruguai Jose Maria do Valle; o vice-cônsul da Rússia Roberto 

Trompowsky e o vice-cônsul da Sardenha Henrique Schutel. O cônsul 

português havia se demitido do cargo por conflitos com outras 

autoridades e se negava a exercê-lo apesar de sua demissão não ter sido 

informada oficialmente. Todos esses agentes consulares residiam em 

Desterro.143 

Observamos também que, frequentemente, os agentes consulares 

viajavam e deixavam representantes de outras nações interinamente em 

seu lugar. Era comum também representarem mais de uma nação ao 

longo de sua carreira e até mesmo simultaneamente algumas vezes. 

Trompowsky foi vice-cônsul da Rússia e Grã-Bretanha por anos. 

Henrique Schutel foi encarregado de diversos consulados. Representou a 

Bélgica, o Chile, os Estados Unidos, a França, Portugal, a República 

Oriental do Uruguai e a Sardenha.144 

O nome de Henrique Schutel foi encontrado recorrentemente na 

documentação analisada por ser agente consular e por ser um 

empreendedor que investiu na formação de colônias na Província de 

Santa Catarina. Ele foi um dos empreendedores responsáveis pela 

Colônia italiana de Tijucas Grande, Dom Afonso e Leopoldina.145 Seus 

negócios e a sua relação com a imigração podem tê-lo tornado uma boa 

opção como representante consular, assim como sua atuação como 

agente consular pode ter favorecido seus negócios particulares. Isso nos 

leva a questionar se a sua intercessão frente a determinados estrangeiros 

não foi comprometida pelos seus interesses pessoais. Por outro lado, 

cabe tratar este agentes como funcionários que serviam a determinadas 

                                                           
143 Ofício enviado por Antero José Ferreira de Brito a Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho 
em novembro de 1842. APESC. Registro da Presidência da Província de Santa Catarina para o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
144 APESC. Registro da Presidência da Província de Santa Catarina para o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68; Ofício enviado por Roberto de Trompowsky a 

Antero Jozé Ferreira de Brito em 12 de julho de 1845. APESC. Ofícios dos cônsules para os 

presidentes da província de Santa Catarina, 18441854, n. 68. 
145 Fala proferida por João Carlos Pardal em 1839; Fala que o vice-presidente da província de 

Santa Catarina, Severo Amorim do Valle, dirigiu à Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

em 1˚ de março 1849. Cidade do Desterro, Tipografia Provincial, 1849. Provincial Presidential 
Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado 

em maio de 2017. 
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nações e não como defensores dos direitos dos estrangeiros de maneira 

geral. 

Em sua fala anual à Assembleia Legislativa da província, Antero 

Ferreira de Brito criticou os empreendedores que não cumpriam os 

contratos estipulados com os colonos e alguns colonos que se recusavam 

a trabalhar e abandonavam as colônias. Na mesma fala, repreendeu 

Schutel por ter se beneficiado das leis provinciais e não ter cumprido as 

condições acordadas. As condições acordadas não são citadas. Mas fica 

subentendido que houve desentendimentos entre ele, Carlos Demaria 

(outro empreendedor) e os colonos.146 

Em 1837, alguns estrangeiros já haviam se evadido da Colônia de 

Tijucas administrada por Shcutel por motivos não especificados na fala 

do presidente da província. Na ocasião, uma lista com seus nomes foi 

divulgada aos juízes de paz para que verificassem se esses indivíduos 

estavam nos seus distritos e para a promoção de uma audiência de 

esclarecimento entre eles e o diretor. O objetivo era que voltassem à 

colônia e cumprissem seus contratos. Na relação, constavam os 

seguintes estrangeiros: 
 

Francisco Guerrero, idade 25 anos - natural de 

Gilbratar 

João Pedro [Correncia] 17 anos - natural de 

Gilbratar 

Agostinho Domingos - 19 anos - natural de 

Gilbratar 

[Blas Coito] - 24 anos, com sua mulher Catharina 

Powdi -  Ingleses 

João Baptista Powdi -  Inglês 

Carlos Carlos [Arquibam] - 28 anos com sua 

mulher Francisca - Natural de Madeira 

José Francisco de 31 anos, Português 147 

 

Como podemos observar, constavam 9 indivíduos na relação, 

todos relativamente jovens e nenhum pertencente às Nações que 

Henrique Schutel usualmente representava como agente consular.  

                                                           
146 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero José Ferreira de Brito dirigiu à 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1˚ de março de 1846. Cidade do Desterro, 

Tipografia Provincial, 1846. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. 

Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017.  
147 Ofício enviado aos juízes de paz em 28 de abril de 1837. APESC. Ofícios do Juízo de Paz 

para a Presidência da Província de Santa Catarina, 1835-1838, n. 65. 
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Essa breve apresentação dos atributos dos agentes consulares é 

relevante porque a correspondência trocada entre eles e os presidentes 

da província de Santa Catarina foi essencial para refletirmos sobre a 

condição dos estrangeiros. Grande parte dos problemas enfrentados 

pelos estrangeiros e de suas estratégias cotidianas foram identificados a 

partir das queixas feitas pelos cônsules e vice-cônsules.  

 

2.3 O TRATAMENTO DISPENSADO AOS ESTRANGEIROS 

 

A tentativa de se limitar a atuação dos estrangeiros nas mais 

diferentes esferas da vida pública pode ser interpretada como parte do 

exercício de soberania nacional. Era preciso valorizar e dar espaço aos 

cidadãos brasileiros assim como proteger o território nacional. Mas além 

de uma estratégia política e estatal, este foi um anseio popular que se 

expressou frequentemente por meio do antilusitanismo.148  

Bruno Augusto Dornelas Câmara mostrou que havia uma 

escassez de alimentos, empregos e um aumento da pobreza em 

Pernambuco na década de 1840. Muitos empregos no comércio, 

principalmente os associados à caixeiragem, eram ocupados por 

portugueses.149 Havia uma preferência pela contratação de menores 

portugueses associada à dispensa de remuneração financeira justificada 

pelo período de aprendizagem, a sua educação diferenciada (saber ler, 

escrever, contar, conhecer outras línguas), ao controle mais fácil sobre 

eles e à possibilidade que ofereciam de dedicação exclusiva visto que 

estavam distantes de suas famílias.150 

Nesse contexto, a revolta popular se voltava contra os 

portugueses na forma de movimentos chamados mata-marinheiros que 

envolviam saques aos seus estabelecimentos e residências e ataques aos 

indivíduos. Entre 1844 e 1848, ocorreram 7 mata-marinheiros em 

Pernambuco, o maior deles aconteceu entre 26 e 27 de junho de 1848 e 

resultou na entrega de duas representações à Assembleia Provincial. 

Ambas tratavam do problema da presença dos estrangeiros no mercado 

de trabalho.151  

                                                           
148 Ver RIBEIRO, Gladys Sabina. Nação e Cidadania no jornal O Tamoio. Algumas 
considerações sobre José Bonifácio, sobre a Independência e a Constituinte de 1823. In: 

Brasileiros e cidadãos: modernidade política 1822-1930. São Paulo: Alameda, 2008. p. 37-63. 
149 CÂMARA, Bruno Augusto Dornelas. A cidade, o mercado de trabalho e os motins 
antilusitanos. In: Trabalho livre no Brasil Imperial: o caso dos caixeiros de comércio na época 

da Insurreição Praieira. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005, p 93-117. 
150 Ibidem, p. 67-91. 
151 Ibidem, p. 117-161. 
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A primeira delas solicitava a nacionalização do comércio a 

retalhos e a expulsão dos portugueses solteiros em 15 dias. A segunda 

requeria que o comércio a retalho e a pequena indústria fossem 

privativos dos filhos do país ou dos cidadãos naturalizados no gozo dos 

seus direitos políticos.152 Esta representação não propunha a expulsão 

dos estrangeiros e, de certa maneira, condicionava a sua permanência no 

mercado de trabalho à naturalização. 

A nacionalização do mercado de trabalho já havia sido discutida 

dias antes entre os deputados. O movimento reacendeu as discussões e 

resultou no envio de um projeto à Assembleia Geral. Tal projeto, 

propunha em seu artigo primeiro que:  

 
Art. 1 Ninguém poderá obter licença para ter casa 

aberta, onde se negocie em fazendas secas ou 

molhadas, na Corte, capitais de províncias e 

cidades do litoral do Império, sem que mostre ter 

ao menos um caixeiro brasileiro, no caso de 

empregar-se nessa casa mais de um caixeiro.153  

 

O autor levanta indícios de que o projeto proposto “morreu” no 

Senado e não resultou na publicação de nenhuma lei na legislatura de 

1848.154  

Compreendemos, conforme será exposto, que o governo já havia 

tentado restringir a atuação dos estrangeiros por medidas legais e que o 

ocorrido em Recife indica que as mesmas não foram suficientes para 

garantir o mercado aos nacionais conforme desejado por estes.  

Além disso, cabe destacar que os portugueses tendiam a ser 

culpabilizados pelas crises econômicas enfrentadas no país e sofridas 

pela população. No período da República, conforme mostra Gladys 

Sabina Ribeiro, isso poderia ser associado ao fato deles serem donos de 

muitas quitandas e moradias populares no Rio de Janeiro. As cobranças 

associadas à sobrevivência cotidiana eram feitas por eles portanto.155 É 

possível que isso estivesse acontecendo também durante o período 

imperial. 

                                                           
152 CÂMARA, op. cit., p. 117-161 
153 Ibidem, p 157. 
154 Ibidem, p 158. 
155 RIBEIRO, Gladys Sabina. Por que você veio encher o pandulho aqui? Os portugueses, o 
antilusitanismo e a exploração das moradias populares no Rio de Janeiro da República Velha. 

Análise Social, vol. XXIX (127), 1994 (3˚), p. 631-654. 
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Ribeiro mostra que o antilusitanismo estava vinculado ao 

sentimento de exploração política e econômica e que se manifestou 

durante o período colonial, imperial e republicano. O mata-marinheiros 

ocorrido em 1848 em Pernambuco é citado pela autora como um 

episódio movido pelo antilusitanismo. Ela reforça que as medidas 

requisitadas pelos nacionais não surtiram efeito e que o antilusitanismo 

chegou com força ao Rio de Janeiro na Primeira República em uma 

época na qual havia muitos estrangeiros na cidade e, em sua maioria, 

portugueses.156 

Na documentação analisada nesta pesquisa, encontramos medidas 

legais que recaiam especificamente sobre os estrangeiros e que tendiam 

a dificultar seu cotidiano e sua presença no mercado de trabalho. 

Algumas das quais, afetavam os portugueses com mais intensidade, 

outras que afetavam os estrangeiros de diferentes nacionalidades. 

Embora a eficácia dessas medidas possa ser discutida, elas demonstram 

uma tentativa de controle diferenciada sobre os estrangeiros gestada 

pelo Estado. Dividimos estas mesmas em três eixos principais: ocupação 

de cargos e empregos públicos; o controle sobre a residência e a 

circulação e a cobrança de impostos.  

Esses eixos foram escolhidos para serem apresentados e 

discutidos por demarcarem diferenças entre o estrangeiro e o nacional, 

em função das dúvidas e conflitos que suscitaram e da frequência de sua 

citação. Ressaltamos que estas não são as únicas diferenças existentes, 

mas foram as consideradas mais polêmicas na documentação analisada. 

Lembramos que, conforme previsto na Constituição de 1824, esses 

sujeitos já estavam excluídos da atuação direta na política brasileira por 

não serem cidadãos.157  

 

2.3.1 Ocupação de cargos e empregos públicos  

   

As décadas de 20 e 30 são marcadas por tentativas de se controlar 

quem exerceria os cargos públicos. O Estado buscou restringir a atuação 

dos estrangeiros. Eles deveriam exercer certas funções apenas na 

ausência de cidadãos brasileiros interessados ou qualificados. O Aviso a 

seguir, de 1825, deixa clara esta preocupação: 

 

                                                           
156 RIBEIRO, Gladys Sabina, 1994, p. 631-654. 
157 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigos 91, 93, 94 e 95. 
Coleção de Leis do Império do Brasil - 1824, v. 1, pág. 7. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2015. 
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Convindo que não recaia o provimento de Ofícios 

ou Empregos, nem a concessão de Graças, em 

indivíduos, que não possam ser considerados, 

segundo a Constituição, Cidadãos Brasileiros: 

Manda Sua Majestade o Imperador, pela 

Secretaria de Estado dos Negócios do Império que 

o Presidente da Província de Santa Catarina, 

quando o informar sobre tais pretensões, declare, 

se os requerentes têm aquela qualidade, para 

poderem ser atendidos.158 

  

Outros Avisos, assim como a legislação imperial, mostram a 

existência de um controle maior efetuado sobre eles. Os diretores 

estrangeiros de instituições de ensino, por exemplo, deveriam pedir 

licença aos presidentes das províncias para atuar e uma autorização 

diretamente ao governo. Os nacionais deveriam pedir a licença apenas 

aos presidentes da província.159 

Outro problema frequente era o exercício de funções paroquiais 

por clérigos estrangeiros. As funções paroquiais nesse período eram 

tratadas como cargos públicos e deveriam ser exercidas apenas por 

cidadãos em pleno gozo dos seus direitos políticos. Mediante denúncias, 

o Ministério da Justiça solicitou a remoção dos estrangeiros de tais 

ocupações, reservando a eles apenas o direito de exercitarem sua ordem 

e ministrarem os sacramentos.160 

Embora o governo imperial tentasse impor restrições aos que não 

fossem cidadãos, o controle exercido nas províncias falhava. Denúncias 

de ocupação indevida de cargos públicos chegaram à Regência cuja 

reação demonstrou que a questão era tratada com seriedade pelo 

governo imperial. Em 1828, por exemplo, o bacharel Antônio José 

Coelho Louzada teve sua provisão de advogado da Casa da Suplicação 

                                                           
158 Aviso emitido pelo Barão de Valença ao presidente da Província de Santa Catarina em 15 de 

novembro de 1825. APESC. Transcrição Paleográfica. Avisos do Ministério do Império para 
Presidência da Província de Santa Catarina de 1825 a 1829. v. 3, cx. 38. 
159 Aviso n. 276 emitido por Pedro de Araújo Lima e dirigido ao presidente da Província de 

Santa Catarina em 10 de janeiro de 1828. APESC. Transcrição Paleográfica. Avisos do 
Ministério do Império para Presidência da Província de Santa Catarina de 1825 a 1829. v. 3, 

cx. 38. 
160 Aviso n. 145 emitido pelo Ministério da Justiça em 3 de agosto de 1830; Aviso n. 201 
emitido pelo Ministério da Justiça em 22 de novembro de 1830. Coleção de Decisões do Brasil 

Imperial. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876. 
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cassada por ser estrangeiro. A advocacia era considerada um “múnus 

público” e só poderia ser exercida por cidadãos brasileiros.161  

As cobranças realizadas durante o Primeiro Reinado persistiram 

durante a Regência e durante o Segundo Reinado conforme podemos 

perceber pelo Aviso citado abaixo e pelos demais documentos que serão 

explorados.  

 
Ilmo. e Exmo. Snr. 

Tendo chegado ao conhecimento da Regência que 

por muitas províncias do Império se encontrão 

alguns Estrangeiros de diferentes Nações 

empregados em diversos Lugares Públicos, com 

escandalosa violação da Constituição do Império, 

e quebra dos interesses, e regalias dos cidadãos 

Brasileiros, que lhe cumpre zelar: A mesma 

Regência em Nome do Imperador; Ordena que V. 

Exa., examinando escrupulosamente a 

naturalidade de semelhantes Empregados nessa 

província, haja de os despedir, preenchendo os 

lugares assim vagos, com Cidadãos Brasileiros 

natos, adotivos ou naturalizados; sem contudo 

entrarem neste número aqueles oficiais 

estrangeiros do Exército e Marinha, que segundo a 

lei da fixação das forças de 25 de Novembro de 

1830, devem fixar no serviço. Ds. Ge. a V. Exa. 

Palácio do Rio de Janeiro em [?] de Agosto de 

1831.  

Jose Lino Coutinho/ Feliciano Nunes Pires162 

 

A citação sugere que a questão era considerada grave pelo 

governo central, aponta para a diferenciação dos cidadãos em natos, 

adotivos e naturalizados e introduz o problema da inserção dos 

estrangeiros na segurança nacional. Esta questão será abordada no 

próximo capítulo. 

A tentativa de se restringir a atuação dos estrangeiros na esfera 

pública falhava não apenas em função negligência das autoridades 

provinciais, mas também em função da necessidade de alguns serviços 

prestados por eles. As falas dos presidentes da província apontam, por 

                                                           
161 Aviso n. 151 emitido pelo Ministério da Justiça em 7 de outubro de 1828. Coleção de 

Decisões do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1878. 
162 Aviso emitido por Jose Lino Coutinho e dirigido a Feliciano Nunes Pires em 25 de agosto 
de 1831. APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império para os presidentes da 

Província de Santa Catarina, 1830-1832, n. 69. 
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exemplo, para a escassez de sacerdotes na região e para a manutenção 

dos estrangeiros atuando como vigários na década de 1840 apesar das 

restrições impostas pelo governo nas décadas anteriores. 

Em 1843, havia 19 paróquias em Santa Catarina. Dentre estas, 

quatro não tinham párocos e cinco eram paroquiadas por estrangeiros.163 

Nesse contexto, o trabalho dos missionários espanhóis que percorriam a 

província distribuindo os sacramentos era elogiado.164 Em 1847, a falta 

de sacerdotes persistia. Das 21 freguesias existentes, sete não possuíam 

párocos. Entre as outras 14, três eram paroquiadas por vigários 

estrangeiros.165 

Enquanto a população católica nacional era afetada pela falta de 

sacerdotes, os estrangeiros enfrentavam problemas em função de 

divergências com eles e da insuficiência da legislação brasileira para dar 

conta de sua condição. Denúncias de cobrança de valores altos para 

celebração da união de estrangeiros com nacionais chegaram ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1850.166  

O Secretário e Ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu 

queixas de que a autoridade eclesiástica do Rio Itajaí Grande estava 

cobrando entre vinte a vinte cinco mil réis para realizar casamento 

mistos entre a população local e os colonos belgas. O custo foi 

considerado elevado e impeditivo para a formalização das uniões. O 

Ministro não sabia se a cobrança era infundada ou não, mas procurou 

alertar o presidente de Santa Catarina para um possível abuso e solicitou 

que a situação fosse esclarecida.167  

Na documentação analisada, o termo casamento misto foi 

utilizado aparentemente para designar a união de estrangeiros com 

nacionais. No entanto, a expressão “casamento misto” era utilizada 

frequentemente para tratar da união de pessoas que professavam 

                                                           
163 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.o de março de 1843. Cidade do Desterro, Tip. 

Provincial, 1843. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: 
<http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017.  
164 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.o de março de 1845. 
165 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.o de março de 1847. 
166 Ofício enviado por Paulino José de Soares de Souza ao presidente da Província de Santa 
Catarina em 6 de abril de 1850. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros para presidente da província, datado de 1846 a 1854, v. 02, caixa 19. 
167 Ofício enviado por Paulino José de Soares de Souza ao presidente da Província de Santa 
Catarina em 6 de abril de 1850. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros para presidente da Província, datado de 1846 a 1854, v. 02, caixa 19. 
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religiões distintas pelo que inferimos a partir da bibliografia e da 

legislação.168  

Podemos perceber que as queixas dos colonos belgas de Santa 

Catarina em relação aos casamentos chegaram ao seu representante na 

Corte que as comunicou ao Secretário e Ministro dos Negócios dos 

Estrangeiros que, por sua vez, pediu esclarecimentos ao presidente da 

Província de Santa Catarina. Isso nos mostra que ao mesmo tempo em 

que a situação dos estrangeiros era de vulnerabilidade, eles desfrutavam 

de um canal de comunicação privilegiado. A mediação dos agentes 

consulares conferia credibilidade às suas queixas. 

 

2.3.2 Cobrança de Impostos 

 

Tanto na província de Santa Catarina quanto no Império haviam 

impostos que recaiam especificamente sobre os estrangeiros. 

Identificamos e exploraremos três tipos deles: impostos e multas sobre 

caixeiros estrangeiros; imposto diferenciado sobre os mascates 

estrangeiros e imposto sobre os estabelecimentos cujos proprietários 

fossem estrangeiros. A existência destas cobranças diferenciadas tem 

uma importância analítica por sugerir uma tentativa de se inibir a 

contratação e atuação de estrangeiros no comércio e por indicar a 

existência de um tratamento diferenciado dispensado aos estrangeiros 

em relação aos nacionais. 

 

2.3.2.1 Imposto sobre caixeiros estrangeiros 

 

A lei provincial n˚.1 de 10 de abril de 1835 estabeleceu o 

pagamento de impostos sobre os caixeiros estrangeiros. Os donos ou 

administradores das casas de negócios da província deveriam pagar cem 

mil réis anualmente sobre cada caixeiro estrangeiro contratado. É 

significativo perceber que a primeira preocupação dos deputados 

catarinenses que compuseram a primeira Assembleia Legislativa da 

Província de Santa Catarina ou o primeiro consenso dos mesmos tenha 

resultado em uma lei que onerava aqueles que empregassem 

estrangeiros.169  

                                                           
168 Ofício enviado por Paulino José de Soares de Souza ao presidente da Província de Santa 

Catarina em 6 de abril de 1850. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros para presidente da Província, datado de 1846 a 1854, v. 02, caixa 19. 
169 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 1 de 1835 de 10 de abril de 1835. Artigo 1. 

BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]. 
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O pagamento poderia cessar caso os caixeiros se tornassem 

sócios do estabelecimento. Mas ainda assim, algumas condições 

deveriam ser preenchidas. Os novos sócios precisariam ter atuado por 

seis anos na província como caixeiros, terem mais de vinte e um anos, 

terem entrado na sociedade com um quarto dos fundos e possuírem 

escritura pública do contrato.170 

A situação era um pouco diferente para os donos ou 

administradores de casas de negócios estrangeiras. Estes seriam 

poupados caso contratassem um caixeiro de sua nacionalidade, seus 

filhos ou brasileiros.171 A lei demonstra um tratamento diferenciado 

dispendido às casas de negócio provinciais e estrangeiras. Estas 

poderiam estar protegidas por convenções internacionais ou Tratados 

comerciais. 

A criação da medida pela Assembleia Legislativa Provincial 

coincide com a fala proferida por Feliciano Nunes Pires à mesma em 

março de 1835 na qual criticava a vinda de imigrantes que se 

estabeleciam na Ilha de Santa Catarina e se tornavam mascates e 

taberneiros ao invés de se dirigirem para outras regiões e se dedicarem à 

agricultura.172  

O presidente considerava que a capital não precisava de mais 

pessoas se dedicando a atividades comerciais e defendeu a formação 

tanto de colônias nacionais quanto estrangeiras, alémda transferência de 

parte de população da Ilha para terra firme. Temia que a maior parte da 

sua população se tornasse composta por proletários com o passar do 

tempo.173 Ele reconhecia a necessidade de braços no país, mas 

observava que os imigrantes estavam se desviando das expectativas 

geradas sobre eles em parte por estarem se dedicando em demasia às 

atividades comerciais. Nessa fala, aponta para o exemplo dos Canários 

sugerindo certo incômodo com a presença excessiva dos estrangeiros no 

comércio.174  

As restrições impostas aos caixeiros estrangeiros podem ser 

associadas a um esforço para se conter a presença crescente dos 

comerciantes estrangeiros em Desterro e a uma tentativa de deslocá-los 

                                                           
170 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 1 de 1835 de 10 de abril de 1835. Artigo 1. 

BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]. 
171 Ibidem. 
172 Fala proferida por Nunes Pires em 1˚ de março de 1835. Provincial Presidential Reports 

(1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio 

de 2017. 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 
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para outras atividades e para outras áreas. A fala de Feliciano Nunes 

Pires sugere que, na sua concepção, os estrangeiros eram bem-vindos 

desde que se dedicassem à agricultura e ao povoamento de outras 

regiões da província. 

Em 1848, o então presidente da província Antero Jozé Ferreira de 

Brito defendeu a abolição do imposto criado pela lei n. 1 de 10 de abril 

de 1835 em função do seu baixo rendimento.175 Podemos pensar que a 

lei tenha sido bem-sucedida e inibido a contratação de caixeiros 

estrangeiros por estabelecimentos provinciais ou que havia uma 

ocultação desta prática ou ainda que os caixeiros estrangeiros eram 

contratados sobretudo pelas casas de negócio estrangeiras.  

A partir de 1842, as leis orçamentárias provinciais passaram a 

especificar a previsão financeira da receita a ser arrecadada com cada 

imposto. Por meio dessas leis, elaboramos a tabela abaixo e calculamos 

a projeção do número de contribuintes (Tabela 8). 
 

Tabela 8 - Renda obtida com imposto sobre caixeiros estrangeiros em Santa 

Catarina 

Anos financeiros Rendimento previsto 

1842 – 1843 200$000 

1843 – 1844 200$000 

1844 – 1845 100$000 

1845 – 1846 100$000 

1846 – 1847 _ 

1847 – 1848 _ 

1848 – 1849 100$000 

Fonte: Leis orçamentárias províncias situadas entre os anos de 1835 e 1853. 

BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]. 

 

As receitas provinciais previstas para os anos financeiros de 1842 

a 1843 e de 1843 a 1844 previram um ganho de duzentos mil réis com o 

imposto. Isto significa que havia registro de apenas dois caixeiros 

estrangeiros atuando regularmente em estabelecimentos comerciais 

provinciais nesse período.  

A previsão de ganho para os anos de 1844 a 1845, 1845 a 1846 e 

1848 a 1849 era de cem mil réis, ou seja, havia registro de apenas um 

estabelecimento pagando o imposto em toda a província nesses anos.  

                                                           
175 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.o de março de 1848. Santa Catarina, na Tip. 
Provincial da Cidade do Desterro, 1848. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa 

Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
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Nos anos financeiros de 1846 a 1847 e de 1847 a 1848, não 

houve previsão de ganho com o imposto apesar de ele existir e ser 

mencionado entre as fontes de renda provinciais. A partir de 1849, já 

não encontramos menção à cobrança deste imposto, o que indica sua 

extinção.176  

Em 1847, no entanto, o governo imperial criou um imposto 

semelhante que estipulou multa de cento e vinte mil réis para quem 

empregasse mais de um caixeiro estrangeiro na Corte e mais de dois 

fora da mesma. Essas multas recairiam tanto sobre estabelecimentos 

nacionais quanto estrangeiros e o valor estipulado deveria ser pago por 

cada estrangeiro que excedesse o limite permitido.177  

A criação dessa cobrança no final da década de 1840 indica que a 

presença de caixeiros estrangeiros ainda era considerada um problema 

no Império nesse período. Talvez essa lei tenha atingido mais pessoas na 

província de Santa Catarina do que a extinta cobrança por recair tanto 

sobre estabelecimentos nacionais quanto estrangeiros. É possível que 

sua criação também tenha influenciado na abolição do imposto 

provincial. 

Independentemente do sucesso destas medidas, elas representam 

uma tentativa de se limitar a ação dos estrangeiros no mercado de 

trabalho, mais especificamente dos estrangeiros no comércio, 

empreendida tanto pelas autoridades provinciais quanto pelas imperiais.  

 

2.3.2.2 Imposto sobre os mascates estrangeiros 
 

Outro imposto cobrado dentro da província de Santa Catarina 

recaía sobre os mascates estrangeiros. Nesse caso, o imposto fazia parte 

da renda dos diferentes municípios da província. Ele começou a ser 

cobrado a partir do ano financeiro de 1842-1843 e deveria ser pago tanto 

por mascates nacionais quanto estrangeiros, mas os valores cobrados 

eram diferenciados. No período citado, os mascates nacionais deveriam 

pagar dez mil réis e os estrangeiros pertencentes a nações com as quais o 

Brasil não tivesse tratado deveriam pagar dezesseis mil réis.178  

                                                           
176 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Leis orçamentárias províncias situadas entre os 

anos de 1842 e 1853. BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). 

[s/d]. 
177 BRASIL. Decreto nº 508, de 10 de março de 1847. Artigos 1 e 4. Coleção de Leis do 

Império do Brasil - 1847, pt II, pág. 32. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao>. Acessado em 2012. 
178 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 168 de 2 de maio de 1842. Artigo 9˚. § 8˚. 

BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d].  
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Posteriormente, esses valores diminuíram. Passaram a ser 

cobrados seis mil e quatrocentos réis sobre mascates nacionais e doze 

mil e oitocentos réis sobre mascates estrangeiros. Mas a cobrança fez-se 

sobre todos os estrangeiros sem exceções.179 Desde o ano financeiro de 

1846 a 1847, não foi encontrada mais menção à exclusão dos 

estrangeiros pertencentes às nações com as quais o Brasil não tivesse 

tratados que se opusessem a tal cobrança.180 É provável que estes já 

houvessem expirado.  

O imposto sobre mascates estrangeiros continuou a vigorar 

durante todo o período analisado, sendo o ano financeiro de análise o de 

1853-1854 o último pesquisado.181  

 

2.3.2.3 Imposto sobre estabelecimentos estrangeiros 

 
Na documentação analisada, não encontramos críticas à cobrança 

de multas e impostos diferenciados sobre os caixeiros e mascates 

estrangeiros. Por outro lado, a cobrança de impostos sobre os 

estabelecimentos pertencentes a estrangeiros foi um grande problema na 

Província de Santa Catarina e teve uma repercussão negativa.182  

Essa cobrança passou a vigorar em 1840. Deveriam ser cobrados 

60 mil réis sobre lojas e armazéns de fazendas ou ferragens; 30 mil réis 

sobre tabernas; 20 mil réis sobre padarias e 12 mil réis sobre boticas, 

casas de carne seca, cavalariças com cavalos para alugar, tendas de 

alfaiates, sapateiros, ferreiros, marceneiros, latoeiros, tanoeiros, ourives, 

chapeleiros, “selleiros” e sobre oficinas de curtidor e oleiros.183 O 

imposto sobre lojas e armazéns de fazendas ou ferragens aumentou para 

80 mil réis posteriormente.184  

Esses valores seriam cobrados sobre cada estabelecimento de 

proprietários estrangeiros pertencentes a nações com as quais o Brasil 

não possuísse Tratados de comércio em vigor que a isso se 

                                                           
179 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 241 de 11 de maio de 1847. Artigo 9˚. § 12˚. 

BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]. 
180 Ibidem. 
181 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 357 de 12 de maio de 1853. Artigo 9˚. § 14˚. 

BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]. 
182 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei provincial n˚ 146 de 1840. Artigo 3˚. § 24˚ e 

§25˚. BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]; Fala 

proferida por Antero José Ferreira de Brito à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 
1841. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
183 Ibidem. 
184 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 171 de 2 de maio de 1842. Artigo 3. § 19˚ e 

§20˚.  BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d].  
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opusessem.185 A cobrança pode ser interpretada como esforço para se 

proteger o mercado nacional e como uma oportunidade encontrada para 

se aumentar a renda provincial. O problema foi que ele incidiu sobre 

pessoas que ocupavam postos importantes entre as quais encontravam-

se agentes consulares.186 

Naquele momento, o Brasil possuía tratados vigentes com os 

Países Baixos, a Bélgica, os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha, 

mas todos eles venceriam em 1842 de acordo com a interpretação 

provincial.187 No entanto, os portugueses contestavam essa cobrança e 

defendiam a vigência do Tratado de 1825 entre Portugal e Brasil.188 

O Tratado de Paz e Amizade de 1825 celebrado entre Brasil e 

Portugal selou o reconhecimento da independência brasileira pelos 

portugueses e possibilitou que as outras nações europeias também o 

fizessem. Como defende Aline Pereira Pinto, apesar de não ter oferecido 

benefícios econômicos ao Brasil, ele deu respaldo jurídico para seu 

reconhecimento internacional como país independente e para sua 

projeção. 189 

Cabe destacarmos que o Tratado de 1825 foi alvo de críticas 

pelos seus contemporâneos. Ele foi considerado desvantajoso 

economicamente por muitos parlamentares brasileiros após a reabertura 

da Assembleia Legislativa em 1826. A própria política de Tratados foi 

criticada pela Assembleia por envolver decisões tomadas pelo executivo 

sem a análise do legislativo. Para Amado Luiz Cervo, o Tratado de 1825 

teria sido nocivo à Nação, mas benéfico ao Estado que precisava se 

legitimar internacionalmente após a perda da legitimidade interna em 

função do fechamento da Constituinte em 1823.190 

O Tratado consolidou internacionalmente a perda do território 

americano pelos portugueses, mas fez com que a emancipação fosse 

vista como uma concessão de Dom João VI e não como uma conquista 

ocorrida em 1822. Além disso, determinou que o Brasil não anexaria 

                                                           
185 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei provincial n˚ 146 de 1840. Artigo 3. § 24˚ e 

§25˚.  BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d]. 
186 Ofício enviado por Antero Jozé Ferreira de Brito ao Barão de Cayrú em 9 de abril de 1846. 

APESC. Registro da Presidência da Província de Santa Catarina para o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
187 Fala proferida por Antero José Ferreira de Brito à Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

em 1841. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
188 Ofício enviado por Antero Jozé Ferreira de Brito a Maria Lopes Gama em 07 de julho de 

1840. APESC. Registro da Presidência da província de Santa Catarina para o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
189 PEREIRA, Aline Pinto, op. cit., p 114-187. 
190 CERVO e BUENO, op. cit., p. 15-45. 
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outras colônias portuguesas e permitiu aos portugueses manterem suas 

relações e o comércio com o Brasil.191 Ele estipulou uma tarifa 

provisória e recíproca de 15% sobre os direitos de consumo e garantiu a 

manutenção dos bens dos portugueses e ressarcimento de prejuízos 

advindos dos conflitos pela Independência.192  

Além de legitimar a existência do governo no concerto das 

nações, portanto, como expõe Ribeiro, o Tratado de 1825 atendeu 

interesses comerciais variados que beneficiaram os negociantes 

estabelecidos na região Centro-Sul do Brasil e também os ingleses. 

Estes conseguiram em troca de sua intermediação renovar o acordo de 

1810 e celebrar a convenção de 1826 que fixava o fim do tráfico 3 anos 

depois de sua ratificação (que ocorreu em março de 1827).193  

Em relação ao Tratado de 1825 ainda, a presente pesquisa 

permitiu que percebêssemos que o acordo protegeu os portugueses 

residentes no Brasil da cobrança de impostos adicionais por certo tempo 

ou, ao menos, serviu de embasamento na busca pela cessação de tais 

cobranças. Relacionamos isto ao seu artigo quinto que determinava o 

seguinte: 

 
Os súditos de ambas as Nações, Portuguesa e 

Brasileira, serão considerados e tratados nos 

respectivos Estados como os da Nação mais 

favorecida e amiga, e seus direitos e propriedades 

religiosamente guardados e protegidos; ficando 

entendido que os atuais possuidores de bens de 

raiz serão mantidos na posse pacífica dos mesmos 

bens.194 

 

De acordo com o artigo acima, compreendemos que tanto 

portugueses residentes no Brasil quanto brasileiros residentes em 

                                                           
191 PEREIRA, Aline Pinto, op. cit., p. 114-187. 
192 Artigos 5˚ e 10 ˚do Tratado de Amizade e Aliança entre El-Rei o Senhor Dom João VI e 

Dom Pedro I, Imperador do Brasil, feito por mediação de Sua Majestade Britânica, assinado no 
Rio de Janeiro a 29 de agosto de 1825, e ratificado por parte de Portugal em 15 de novembro, e 

pela do Brasil, em 30 de agosto do dito ano. Apud PEREIRA, op. cit., p 239 - 241. 
193 RIBEIRO, Gladys Sabina. Legalidade, legitimidade e soberania no reconhecimento da 
Independência. Algumas considerações sobre José Bonifácio, sobre a Independência e a 

Constituinte de 1823. In: Brasileiros e cidadãos: modernidade política 1822-1930. São Paulo: 

Alameda, 2008. p. 17-35. 
194 Tratado de Amizade e Aliança entre El-Rei o Senhor Dom João VI e Dom Pedro I, 

Imperador do Brasil, feito por mediação de Sua Majestade Britânica, assinado no Rio de 

Janeiro a 29 de agosto de 1825, e ratificado por parte de Portugal em 15 de novembro, e pela 
do Brasil, em 30 de agosto do dito ano. Artigo 5˚ Apud PEREIRA, Aline Pinto. op. cit., p 239 - 

241. 
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Portugal se beneficiariam de Tratados firmados com outras nações que 

fossem vantajosos para seus súditos desde que mantivessem a relação de 

reciprocidade.  

Após tirar dúvidas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

Antero José Ferreira de Brito foi informado de que apenas a parte que 

limitava a cobrança de 15% de importação sobre as mercadorias 

portuguesas estava sem vigor por quebra de reciprocidade por parte dos 

portugueses. 195 Além disso, foi-lhe recomendada a suspensão dos 

artigos 19 e 20 da lei 171 que tratavam da cobrança de impostos sobre 

os estabelecimentos comerciais estrangeiros pertencentes a nações com 

as quais o Brasil não tivesse Tratados por prejudicarem os impostos 

gerais que recaiam sobre tais estabelecimentos. Esse parecer foi dado 

pela Comissão de Fazenda do Conselho de Estado ainda em 1841. 

Retomando essa ordem imperial, o presidente da província de Santa 

Catarina recomendou que a Assembleia Provincial revogasse as 

cobranças sobre as casas comerciais de estrangeiros em 1843 pelo 

motivo citado e por afastarem pessoas “industriosas” que lhes convinha 

atrair.196 

Apesar da opinião do presidente, o imposto continuou a ser 

cobrado e a gerar críticas por parte dos agentes consulares. Samuel 

Neels, representante do consulado dos Estados Unidos, argumentou não 

considerar justo que o presidente permitisse a entrada dos estrangeiros 

em seu estado para os fazer posteriormente “cair em uma cilada”. Os 

estrangeiros entravam no país e respeitavam suas leis, portanto, 

deveriam ser protegidos por elas e serem tratados da mesma maneira em 

todos os lugares do Império.197 

Em 1847, o cônsul português reclamou da persistência da 

cobrança e do tratamento diferenciado concedido aos diferentes 

estrangeiros na província. Segundo ele, franceses e americanos não 

estariam pagando impostos sobre as casas de comércio.198 Sua 

                                                           
195 Ofício encaminha por Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho a Antero Jozé Ferreira de 

Brito em 3 de novembro de 1841. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros para presidente da província, datado de 1828-1845, v. 01, caixa 19. 
196 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.o de março de 1843. Cidade do Desterro, Tip. 
Provincial, 1843. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
197 Ofício encaminhado por Samuel Nells, cônsul dos Estados Unidos, para o presidente da 
Província de Santa Catarina em 29 de março de 1844. APESC. Ofícios dos cônsules para os 

presidentes da província, 1844-1854, n. 68. 
198 Ofício encaminhado por José Gonsalves dos Santos Silva Junior, vice-cônsul de Portugal, a 
Antero Jozé Ferreira de Brito em 13 de dezembro de 1847. APESC. Ofícios dos cônsules para 

os presidentes da Província de Santa Catarina, 1844-1854, n. 68. 
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reclamação era pertinente. No ano anterior, o presidente da província 

Antero Jozé Ferreira de Brito queixou-se da falta de pagamento por 

parte do cônsul americano Samuel Nells ao Ministério de Negócios 

Estrangeiros e foi orientado a não insistir na cobrança sobre este agente 

por questões diplomáticas.199  

Diante de tais questionamentos, Antero Jozé Ferreira de Brito 

voltou a defender a abolição do imposto diferenciado para os 

estrangeiros conforme transcrito abaixo: 

 
Quanto aos impostos que entendo devem ser 

abolidos o imposto sobre Caixeiros estrangeiros, 

que nada tem produzido. O imposto sobre Lojas, 

armazéns & estrangeiros, que tem rendido 

1:800$000; porém são tantas as questões, 

oposições, e muitas vezes com descomedimento 

dos que tem de pagar, que outras tantas tem sido o 

Governo imperial molestado com reclamações 

diplomáticas. É de mais interesse que seja o 

imposto nivelado pelo que pagam os nacionais; 

assim está em prática nas outras Províncias do 

Império.200 

 

A sua fala mostra que Santa Catarina havia adotado uma postura 

diferente das outras províncias, estando isolada em relação à defesa 

deste imposto específico para os proprietários estrangeiros. Além disso, 

reforça a ideia do transtorno diplomático causado por esta medida que 

pode ser depreendida a partir da análise da correspondência trocada 

entre o presidente e os cônsules e vice-cônsules.201   

Apesar da sua orientação, o imposto foi incluso na receita 

provincial de 1848 a 1849, deixando de ser cobrado apenas em 1849. 

Sua permanência por quase uma década apesar de todas as críticas, 

mostra uma certa soberania ou independência do legislativo provincial 

em relação ao Império e à vontade dos estrangeiros. Por outro lado, seu 

                                                           
199 Ofício encaminhado pelo Barão de Cayrú a Antero Jozé Ferreira de Brito em 07 de 

dezembro de 1846. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para Presidência da Província, datado de 1846 a 1854, v. 02, caixa 19. 
200 Fala que o presidente da província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.˚ de março de 1848. Santa Catarina, na Tip. 
Provincial da Cidade do Desterro, 1848. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa 

Catarina. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
201 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 274 de 4 de maio de 1848. Artigo 3. §22˚; 
Lei n. 293 de 7 de maio de 1849. BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina 

(1835-1853). [s/d].   
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fim, sugere o peso dos estrangeiros atingidos e de suas representações 

diplomáticas que com sua insistência conseguiram dificultar a cobrança 

de um imposto considerado importante para os cofres provinciais. 

As mudanças ocorridas na escrita da lei no decorrer de sua 

vigência podem ser interpretadas como um indício de um embate entre a 

Assembleia Legislativa Provincial e os proprietários de 

estabelecimentos estrangeiros. Nos anos financeiros de 1842-1843202 e 

de 1847 a 1848, a cobrança do imposto foi acompanhada da seguinte 

especificação: os estrangeiros casados com brasileiras poderiam pagar 

apenas metade dele. No ano financeiro de 1848 a 1849, foi acrescentada 

a seguinte especificação: os estrangeiros casados com brasileiras ou os 

viúvos que possuíssem filhos com as mesmas ficariam isentos do 

pagamento.203  

A opção por se aliviar os estrangeiros que houvessem se casado 

com esposas brasileiras é um indício da diminuição da suspeição sobre 

estes indivíduos que pode ser associado à valorização do tempo de 

residência. Ao casar-se com uma brasileira, o estrangeiro demonstrava 

pretender se fixar no Império e não apenas enriquecer e se dirigir para 

outra localidade. 

As atas da Assembleia Legislativa da Província de Santa Catarina 

analisadas (1844-1847), no entanto, não continham debates sobre esta 

cobrança e indícios de conflitos associados a ela. No decorrer desse 

período, os deputados não propuseram sua exclusão do orçamento e o 

presidente não deixou de sancionar o orçamento em função dela. É 

possível discussões tenham ocorrido nos primeiros anos de sua 

implantação e no momento de sua retirada do orçamento provincial.204  

Além disso, o período analisado (1844-1847) é marcado por 

tensões entre o presidente da província Antero Jozé Ferreira de Brito e a 

Assembleia. Percebemos um esforço da Assembleia para garantir sua 

autonomia, impedir a ingerência do presidente da província e limitar a 

atuação deste. Entendemos que neste contexto, não havia espaço para a 

discussão sobre os estrangeiros. Outras questões mobilizavam os 

deputados e a presidência da província.205  

                                                           
202 Inicialmente tratavam-se de dois parágrafos distintos que foram fundidos em 1846. No ano 
financeiro de 1842-1843, o aditivo foi associado à cobrança do imposto sobre armazéns de 

fazendas ou ferragens, tabernas e padarias. 
203 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 171 de 2 de maio de 1842. Artigo 3. §19˚; 
Lei n. 240 de 11 de maio de 1847. Artigo 3. §20˚; Lei n. 274 de 4 de maio de 1848. Artigo 3. 

§22˚. BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d].     
204 Atas da Assembleia Legislativa da província de Santa Catarina (1844-1847). Centro de 
Memória/ALESC. Apenas este livro contendo as atas encontrava-se disponível.  
205 Ibidem. 
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De qualquer maneira, a fala realizada por Antero Ferreira de 

Brito na abertura da Assembleia Legislativa em 1848 na qual defende a 

abolição do imposto sobre os caixeiros estrangeiros e sobre os 

estabelecimentos de propriedade dos estrangeiros representa a entrada 

da questão em pauta e um esforço do presidente da província para retirá-

lo do orçamento. Destacamos que o orçamento aprovado nesta 

legislatura resultou no acréscimo da especificação “os estrangeiros 

casados com brasileiras ou os viúvos que possuíssem filhos com as 

mesmas ficariam isentos do pagamento” e que no ano seguinte houve 

sua suspensão.206  

A partir do exposto até aqui, podemos questionar por que o 

imposto diferenciado sobre mascates continuou a ser cobrado pelos 

munícipios enquanto a província aboliu o imposto adicional sobre os 

estabelecimentos estrangeiros ou por que Antero Jozé Ferreira de Brito 

não solicitou também a sua suspensão na sua fala. É possível que as 

reclamações em relação ao imposto municipal fossem menores pelo 

valor da cobrança ser menor ou por gerarem menos repercussão do que 

uma cobrança provincial. Outra hipótese é a de que os mascates não 

estavam inseridos na categoria das “pessoas industriosas” citadas pelo 

presidente da província.207 A condição das pessoas atingidas poderia 

influenciar no peso e na atenção dada às suas reclamações assim como 

na sua força sobre a lei. 

  

2.3.3 Controle sobre residência e circulação 
  

Havia uma grande preocupação com os recém-chegados no 

Império. Eles tendiam a serem vistos e tratados como forasteiros até 

fixarem a sua residência. Quem vinha de fora, estava sujeito a um maior 

controle inicialmente. Tal controle não recaia apenas sobre os que 

provinham de outras monarquias ou repúblicas, abarcava também os que 

provinham de outras províncias, cidades e distritos do Império.  

Os cuidados legais com os estrangeiros, entretanto, eram maiores 

em comparação com os outros indivíduos livres de maneira geral. Tais 

cuidados diminuíam com o aumento dos anos de residência, com a 

                                                           
206 PROVÍNCIA DE SANTA CATARINA. Lei n. 171 de 2 de maio de 1842. Artigo 3. §19˚; 

Lei n. 240 de 11 de maio de 1847. Artigo 3. §20˚; Lei n. 274 de 4 de maio de 1848. Artigo 3. 
§22˚. BPESC. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina (1835-1853). [s/d].     
207 Fala que o presidente da Província de Santa Catarina, Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigiu 

à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1.o de março de 1843. Cidade do Desterro, Tip. 
Provincial, 1843. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Santa Catarina. Disponível em:  

<http://www-apps.crl.edu>. Acessado em maio de 2017. 
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aquisição de propriedades, a posse de emprego, a certificação de boa 

conduta, o casamento com brasileiras e pelo reconhecimento por parte 

da comunidade. O fato do indivíduo ter conhecidos já lhe dava 

vantagens e já lhe possibilitava um tratamento jurídico diferenciado em 

relação aos que fossem completamente desconhecidos. 

O passaporte era um documento importante para o controle sobre 

o forasteiro. Cabia ao juiz de paz, entre outras funções, conceder 

passaporte aos que lhe solicitassem e conhecer as pessoas que viessem 

habitar nos distritos em que atuavam. Aqueles que mudassem de distrito 

deveriam se apresentar pessoalmente ou por escrito ao seu respectivo 

juiz. Caso suspeitasse dos novos habitantes, o juiz poderia obrigá-los a 

apresentarem passaporte para análise e, inclusive, expulsá-los da 

localidade.208 

A preocupação com a circulação de pessoas pode ser associada à 

busca pela segurança e tranquilidade pública não apenas no Império 

brasileiro, mas nos diferentes estados nacionais que se formavam. O 

passaporte encontra-se no centro da evolução das formas de controle 

sobre essa circulação. Conforme Miriam Halpern Pereira destacou, esse 

controle era essencial à segurança em um período no qual não havia 

registro civil obrigatório, bilhete de identidade e no qual os transportes 

eram lentos.209  

Em Portugal, os passaportes tiveram grande relevância tanto no 

trânsito externo quanto interno até 1863. Sua importância no território 

português levou à criação de uma Secretaria Geral de Passaportes na 

Intendência de Polícia entre 1825 e 1863 que emitia passaportes para 

todos aqueles que se deslocassem mais de 25Km de seu local de 

residência. Neste documento, deveria constar a identificação completa 

dos sujeitos, a indicação do local de destino e de sua residência atestada 

por tabelião ou fiador idôneo acreditado na polícia. Tais autorizações 

valeriam por no máximo 1 ano.210 

No caso do Brasil, todos os que quisessem entrar no país, sair 

dele ou se deslocar pelas suas províncias deveriam possuir passaporte ou 

possuir uma portaria emitida e assinada por pessoas devidamente 

                                                           
208 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832 (Código de Processo Criminal). Artigos 12˚,114˚, 

115˚, 116˚, 117˚ e 118˚. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1832, vol. 1, pág. 186. 

Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2016. 
209 PEREIRA, Miriam Halpern. A emergência do conceito de emigrante e a política de 

emigração. In: ARRUDA, José Jobson de Andrade; FERLINI, Vera Lucia Amaral; MATOS, 

Maria Izilda Santos; SOUSA, Fernando de. De Colonos a Imigrantes. A I(E)migração 
portuguesa para o Brasil. São Paulo: Alameda, 2013. p. 40. 
210 PEREIRA, Miriam Halpern, op.cit., p. 40. 
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autorizadas. Inicialmente, tanto os cidadãos brasileiros quanto os 

estrangeiros precisariam portá-lo para se deslocarem pelo interior do 

Império. A partir de 1832, os cidadãos foram dispensados dessa 

exigência, mas ela manteve-se para os estrangeiros.211 

Na década de 1840, uma nova exigência foi criada para os 

estrangeiros que pretendiam vir para o Império e se estabelecer no 

mesmo (com exceção dos agentes diplomáticos e consulares, dos 

membros de tripulações e dos que estivessem empregados no Serviço 

Nacional fosse civil e militar). O documento chamava-se título de 

residência e poderia ser emitido pelo chefe de polícia, delegado ou 

subdelegado. Para o obter, os requerentes deveriam apresentar-se a estas 

autoridades e declarar: nome; sobrenome; naturalidade; idade; estado; 

profissão; motivo da vinda; data e o seu local de residência. Além disso, 

precisariam apresentar seus passaportes ou atestados dos agentes 

diplomáticos ou consulares que assegurassem sua idoneidade. O título 

de residência precisava receber um visto do respectivo inspetor de 

quarteirão para ter validade.212 

Este documento era gratuito, mas precisaria ser renovado 

periodicamente. O tempo de renovação variava de acordo com a 

situação do estrangeiro. Os que houvessem residido por dois anos 

consecutivos na mesma vila, cidade ou por quatro anos no Império sem 

sofrer processo não precisariam renová-lo. Deveriam apenas comunicar 

mudanças de residência. Todos os que estivessem no Império no tempo 

dessa determinação ou que fossem casados com brasileiras deveriam ser 

tratados como se estivessem há quatro anos no Império.213 

A partir de então, o estrangeiro precisaria apresentar seu título de 

residência para que lhe fosse concedido passaporte, mesmo para o 

deslocamento no interior do Império. Além disso, teria que ter sua saída 

divulgada com antecedência ou apresentar fiador que se 

responsabilizasse por possíveis dívidas caso desejasse sair do Império 

ou de deslocar entre as suas diferentes províncias. Este cuidado também 

deveria ser dispensado aos cidadãos que quisessem sair do Império. Os 

                                                           
211 BRASIL. Decreto de 2 de dezembro de 1820. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1820, 

vol. 1 pt. I, pág. 108; Lei de 29 de novembro de 1832 (Código de Processo Criminal). Artigo 
118. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1832, vol. 1, pág. 186. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2016. 
212 BRASIL. Artigos 94˚, 95˚, 103˚, 108˚. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. 
(Regula a execução da parte policial e criminal da Lei N.º 261 de 3 de Dezembro de 1841). 

Coleção de Leis do Império do Brasil - 1842, vol. 1, pt. II, pág. 39. 
213 BRASIL. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. (Regula a execução da parte 
policial e criminal da Lei N.º 261 de 3 de Dezembro de 1841). Artigos 101, 102, 107, 109 e 

110. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1842, vol. 1, pt. II, p. 39.  
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cidadãos poderiam eventualmente desembarcar sem passaporte, mas os 

estrangeiros deveriam ser impedidos e as autoridades locais deveriam 

ser avisadas e consultadas neste caso.214 O prazo de validade máximo 

dos passaportes era de quatro meses. 

 A emissão dos passaportes saiu da alçada do juiz de paz nesse 

período. Eles poderiam ser concedidos pelos ministros e secretários de 

Estado, pelos presidentes das províncias e pelos chefes de polícia na 

Corte e nas capitais das províncias. Nos outros locais, poderiam ser 

emitidos pelos delegados e pelos subdelegados, mas neste caso com 

validade e deslocamentos limitados. 215    

As exigências para sua concessão variavam de acordo com a 

situação dos estrangeiros e dos cargos que ocupavam. A legislação abre 

diversas exceções ao tratar dos estrangeiros, mostrando que existiam 

aqueles que estavam sob maior suspeição, aqueles que eram 

considerados merecedores de privilégios e aqueles que exerciam 

atividades que seriam inviabilizadas pelo controle excessivo. Estavam 

isentos de o apresentar, os estrangeiros que estivessem empregados a 

serviço do Império, os que fizessem parte das tripulações dos navios e 

os agentes diplomáticos e consulares enquanto seguissem para os locais 

destinados pelas suas atribuições.216  

Vemos que tanto o título de residência como o passaporte eram 

documentos de identificação importantes para a permanência e para o 

deslocamento das pessoas dentro do Império e que as exigências para os 

estrangeiros consegui-los aumentaram na virada da década de 1830 para 

a década de 1840, o que indica uma tentativa de controlar com mais 

cuidado a fixação e a circulação de indivíduos provenientes de outras 

monarquias e repúblicas pelo território brasileiro.  

As mudanças ocorridas na legislação estão associadas à revisão 

conservadora ocorrida na década de 1840 que promoveu o 

fortalecimento do executivo e a centralização do Estado principalmente 

no que diz respeito ao aparato judicial. A Interpretação do Ato 

Adicional de 1840 e a reforma do Código de Processo Criminal de 1841 

são as leis mais representativas deste momento. A retirada de atribuições 

                                                           
214 BRASIL. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. (Regula a execução da parte 

policial e criminal da Lei N.º 261 de 3 de dezembro de 1841). Artigos 72, 73 e 81. Disponível 
em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
215 BRASIL. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. (Regula a execução da parte 

policial e criminal da Lei N.º 261 de 3 de dezembro de 1841). Artigos 74 e 77. 
216 BRASIL. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. (Regula a execução da parte 

policial e criminal da Lei N.º 261 de 3 de dezembro de 1841). Artigos 71 e 90.   
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do juiz de paz e a criação dos cargos de delegados e subdelegados foram 

algumas das medidas estabelecidas a partir de então.217 

As reformas implantadas pelos conservadores durante o Segundo 

Reinado foram gestadas durante a Regência em um período de 

instabilidade social marcado por revoltas que envolveram indivíduos de 

diversas condições sociais. Entre estas revoltas destacamos a de Malês 

na Bahia (1835) e a Revolução Farroupilha que atingiu o Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina (1835-1845).218 Isso nos ajuda a entender porque a 

revisão realizada também resultou no recrudescimento do controle sobre 

os estrangeiros, escravos, africanos livres e africanos libertos, indivíduos 

considerados potencialmente perigosos. Destacamos que o Regulamento 

nº 120 de 31 de janeiro de 1842 que promoveu, entre outras medidas, o 

acirramento na cobrança dos passaporte ao condicionar sua concessão à 

posse do título de residência foi criado justamente para regular a 

execução da parte policial e criminal da lei n.º 261 de 3 de dezembro de 

1841 que reformou o Código de Processo Criminal. 

Todo esse controle permitia que as autoridades selecionassem 

quem poderia se fixar ou entrar no seu território. Do ponto de vista do 

aparato burocrático, isto pode ser visto como um avanço. Por outro lado, 

essas medidas dificultavam a livre movimentação dos indivíduos e 

criavam problemas, especialmente, para os recém-chegados e para os 

que não possuíam recursos. Lembramos que esses sujeitos estavam 

submetidos a um maior controle e que tanto a emissão dos passaportes 

quanto as legitimações tinham um custo.  

Em 1832, foi estipulado que os solicitantes deveriam pagar 40 

réis ao juiz de paz e 200 réis ao escrivão para fazer o passaporte.219 

Após a reforma do Código de Processo Criminal em 1842, ficou 

estipulado que o mesmo valor deveria ser pago aos chefes de polícia, 

delegados e subdelegados que assumiram a responsabilidade pela sua 

emissão na maior parte das cidades do Império. Entretanto, seria 

necessário pagar 1600 réis ao Tesouro e 800 réis ao empregado 

                                                           
217 DOLHNIKOFF, Miriam. Elites Regionais e a Construção do Estado Nacional. In: 
JANCSÓ, István (org). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo/Ijuí: Hucitec/Ijuí, 

2003, pp. 431-468. 
218 BASILE, Marcelo. O laboratório da Nação: A era regencial. In: GRINBERG, Keila; 
SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, volume II: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009. p 55-110. 
219 BRASIL.  Lei de 29 de novembro de 1832 (Código de Processo Criminal). Artigos 120. 
Coleção de Leis do Império do Brasil - 1832, vol. 1, p. 186. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017.  
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responsável pela expedição da legitimação que passou a ser cobrada em 

1842.220  

Além do custo com deslocamento, há uma grande exigência 

burocrática e pode-se imaginar as dificuldades que os estrangeiros 

encontravam para a cumprir. Em algumas situações, eles precisaram 

recorrer ao auxílio dos agentes consulares para conseguir o desejado 

deslocamento. Estes intervinham solicitando a liberação dos 

passaportes, a desobrigação de certas exigências e, até mesmo, a 

gratuidade da passagem para alguns colonos. Estrangeiros de diferentes 

nacionalidades foram afetados pelas exigências realizadas conforme 

veremos a seguir.  

Em 1836, alguns indivíduos saídos de Gibraltar estabeleceram-se 

na província de Santa Catarina e assinaram contrato com Carlos 

Demaria e Henrique Schutel para trabalhar como colonos. Entre eles, 

estavam os britânicos João Paradi e Francisco Guerreiro. Ambos 

ficaram insatisfeitos com o descumprimento de cláusulas do contrato e 

desejavam se retirar para Montevidéu. Para isso, foram à secretaria de 

presidência solicitar passaportes. Estes não foram concedidos. Foi-lhes 

exigido que se apresentassem primeiramente ao juizado de paz de 

Desterro para que se verificasse se estavam livres de crimes.221  

Tanto João Paradi quanto Francisco Guerreiro conseguiram obter 

um documento que comprovava que estavam livres de crimes, mas 

mesmo assim seus passaportes não foram fornecidos pela secretaria. 

Diante disso, pediram auxílio ao vice-cônsul britânico Roberto de 

Trompowsky que os solicitou à presidência da província.222  

Na sua solicitação, Trompowsky informou que a saída dos 

mesmos havia sido autorizada pelos contratantes perante o juizado de 

paz e que a divergência entre estes não poderiam afetar o interesse dos 

colonos. Além disso, mencionou o Tratado firmado entre Brasil e 

Inglaterra que lhes dava o direito de exigir das autoridades constituída a 

plena proteção das leis.223  

                                                           
220 BRASIL. Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. (Regula a execução da parte 

policial e criminal da Lei N.º 261 de 3 de dezembro de 1841). Artigos 78 e 93.  Coleção de 

Leis do Império do Brasil - 1842, vol. 1, pt. II, pág. 39. Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
221 Ofício enviado por R. de Trompowsky a Jose Joaquim Machado de Oliveira em 17 de 

agosto de 1837. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 1830-1839, n. 
68. 
222 Ofício enviado por R. de Trompowsky a Jose Joaquim Machado de Oliveira em 17 de 

agosto de 1837.  
223 Ofício enviado por R. de Trompowsky a Jose Joaquim Machado de Oliveira em 18 de 

agosto de 1837.  
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Aparentemente, a menção ao Tratado com a Inglaterra surtiu o 

efeito esperado pois os passaportes foram enviados ao vice-cônsul. Este 

agradeceu o envio mas não deixou de criticar o ocorrido ressaltando que 

o artigo VI do Tratado de comércio firmado entre o Brasil e a Inglaterra 

determinava que os súditos britânicos gozavam dos mesmos direitos e 

vantagens que os brasileiros nas causas civis e criminais. No seu 

entendimento, o procedimento esperado era o envio da questão para o 

judiciário no caso de divergência acerca do contrato.224   

A criação de obstáculos para a emissão dos passaportes assim 

como a não emissão deles poderia ter como objetivo a retenção dos 

imigrantes na província para que fossem obrigados a aceitar as 

condições de trabalho impostas pelos empreendedores e para 

desencorajar atitudes como esta. O episódio mostra que interesses 

particulares e paralelos à lei interferiam no seu cumprimento, tornando 

ainda mais difícil o deslocamento legal pelo Império.  

Os termos citados pelo vice-cônsul sugerem uma igualdade entre 

os ingleses e os brasileiros que poderia implicar em uma grande 

facilitação no deslocamento daqueles no interior do Império em relação 

aos demais estrangeiros. No entanto, o ocorrido também nos mostra que 

os Tratados tinham peso, em especial o Tratado firmado com a 

Inglaterra, mas que sua execução se dava na presença dos agentes 

consulares e mediante sua interferência e cobrança. A origem dos 

estrangeiros não lhes garantia necessariamente e por si só um tratamento 

diferenciado. Além disso, outros fatores interferiam no tratamentos que 

lhes era dispensado. O fato de os indivíduos citados serem colonos, por 

exemplo, implicou na restrição ao seu deslocamento apesar de serem 

ingleses. 

José Duarte, Sebastião e José Francisco também contaram com a 

intercessão do seu representante consular. Eles eram marinheiros 

portugueses que haviam vindo até Santa Catarina de passagem por 

fazerem parte da tripulação do navio americano Tampico. O navio teve 

problemas, não pode seguir viagem e deixou vários portugueses na 

cidade. Os marinheiros citados queriam se dirigir à Montevidéu pois 

alegavam que lá conseguiriam embarcar e retornar à Portugal, mas não 

tinham recursos para pagar as licenças provinciais. O cônsul português, 

Joze Gonçalves dos Santos Silva, interveio, solicitou a concessão das 

                                                           
224 Ofício enviado por R. de Trompowsky a Jose Joaquim Machado de Oliveira em 19 de 
agosto de 1837. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 1830-1839, n. 

68. 
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licenças devidas e se comprometeu à ressarcir os cofres provinciais 

posteriormente.225  

O sardo João Baptista Caordi, por sua vez, teve seu pedido de 

concessão do passaporte para o Rio de Janeiro negado por não portar 

título de residência. Diante da recusa do chefe de polícia, seu 

representante consular, Henrique Schutel, pediu auxílio ao presidente da 

província Antero Jozé Ferreira de Brito. Caordi alegava estar enfermo 

na ocasião do desembarque e ter aproveitado para se tratar nas Águas 

Termais do Cubatão. Como não pretendia ficar por muito tempo na 

província, julgou não ser necessário tirar o título de residência. 226 

Schutel solicitou que o presidente facilitasse a saída de Caordi 

para Corte argumentando que este já havia publicado edital anunciando 

sua partida e que ninguém havia se pronunciado contra ela. Enfatizou 

também as dificuldades de subsistência que o mesmo enfrentava por ser 

difícil de encontrar um emprego compatível com seu ofício de capitão 

de marinha mercante na cidade.227 

A resposta do presidente não foi encontrada, mas o incidente 

apresentado mostra que a autoridade local estava aplicando a lei, ao 

menos naquele momento, e que o súdito sardo estava descumprindo um 

aspecto da mesma e cumprindo outro. Esta, ao menos, foi a estratégia 

discursiva adotada pelo vice-cônsul que o auxiliava. Além disso, vemos 

que o estrangeiro não alegou ignorar a existência do título de residência, 

alegou julgar que não precisaria fazê-lo. Isto sugere que o documento 

era conhecido por ele. 

Apesar da lei parecer excessivamente burocratizada, observamos 

que os sujeitos tinham consciência dos trâmites legais inerentes ao 

deslocamento. É provável que estivessem acostumados a lidar com a 

burocracia associada à circulação pois o controle sobre as fronteiras 

nacionais e provinciais não era uma exclusividade do Império brasileiro. 

A documentação indica também que os estrangeiros tinham consciência 

dos seus direitos e acionavam os agentes consulares quando não 

conseguiam alcançar seus objetivos pelas vias costumeiras.   

Precisamos considerar também que o rigor presente na lei não 

implicava necessariamente na efetividade de sua aplicação pelas 

autoridades e no impedimento do deslocamento dos estrangeiros. A 

                                                           
225 Ofícios enviados por Joze Gonçalves dos Santos Silva a Antero Joze Ferreira de Brito em 1 
de abril de 1841. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 1840-1843, n. 

68. 
226 Ofício enviado por Henrique Schutel a Antero Joze Ferreira de Brito em 10 de abril de 
1844. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 1844-1854, n. 68. 
227 Ibidem. 
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emigração/imigração clandestina era uma realidade. Um exemplo disso 

foi o grande número de emigrantes que saíram de Portugal em direção 

ao Brasil sem passaporte nas décadas de 1840 e 1850. O volume da 

emigração irregular mobilizou as autoridades portuguesas que passaram 

a solicitar vistorias nas embarcações e registros dos estrangeiros nos 

consulados situados no Brasil. O esforço português, entretanto, não foi 

acompanhado pelo apoio efetivo do governo brasileiro e teve seus 

resultados limitados.228 Assim como a busca pelo controle sobre a 

circulação existia em diversas regiões do globo, as infrações e 

dificuldades de controle também estavam presentes em outros territórios 

por estarem sujeitas às vontades e intransigências das autoridades 

situadas nos locais de partida e de destino. 

Alguns dos estrangeiros citados poderiam ter tentado se deslocar 

sem cumprir as exigências legais e terem caído nas malhas das 

autoridades em um momento no qual estas estavam cobrando a 

legislação com maior rigor. O controle sobre os estrangeiros tendia a ser 

reforçado ou relaxado de acordo com o contexto político vivenciado 

pelas nações. Ao estudar a vigilância e o controle dos estrangeiros no 

Primeiro Reinado no Brasil, Ribeiro observou períodos nos quais as 

autoridades eram mais rigorosas para com os estrangeiros, cobrando 

passaportes, registros nas intendências de polícia e relatórios e períodos 

nos quais essas cobranças diminuíam a ponto de autoridades 

portuguesas julgarem que dadas leis brasileiras houvessem caído em 

desuso em decorrência da falta de cobrança pelos responsáveis locais.229  

No entanto, existiam alguns estrangeiros que requeriam maior 

cuidado e um controle contínuo e mais efetivo. Os estrangeiros com 

passado militar, em especial os que haviam ocupado posições de 

destaque na administração pública e no comando das forças de 

segurança nacional, pareciam estar sob maior suspeição e sujeitos a 

maiores restrições. Em 1847, por exemplo, diante do anúncio da 

chegada do General Fructuoso Rivera, o presidente Antero Jozé Ferreira 

de Brito foi orientado a não consentir que ele e os que o acompanhavam 

residissem na cidade ou se demorassem nela. Ele deveria ser embarcado 

                                                           
228 BARROS, Paula. O discurso político da emigração através dos diplomatas portugueses no 

Brasil (1855-1873). In: ARRUDA, José Jobson de Andrade; FERLINI, Vera Lucia Amaral; 
MATOS, Maria Izilda Santos; SOUSA, Fernando de. De Colonos a Imigrantes. A 

I(E)migração portuguesa para o Brasil. São Paulo: Alameda, 2013. p. 100. 
229 Cf. RIBEIRO, Gladys Sabina. Inimigos Mascarados com o Título de Cidadãos: A vigilância 
sobre os portugueses no Rio de Janeiro do Primeiro Reinado. Acervo. Rio de Janeiro, v. 10, n° 

2, p. 7 1-96, jul/dez 1997. 
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rumo à Corte.230 O Ministério de Guerra chegou a ser consultado nesta 

decisão.231  

A preocupação imperial é coerente com a posição que esses 

indivíduos ocuparam em seus territórios que fez com que a sua presença 

fosse identificada como um ameaça. Rivera havia atuado na Guerra da 

Cisplatina (1825 e 1828) e foi o primeiro presidente do recém-formado 

Estado do Uruguai em 1828. A Guerra da Cisplatina terminou com a 

independência da chamada Província Cisplatina em relação ao império 

brasileiro e provocou grandes prejuízos para o Brasil. Além da questão 

financeira e territorial, a questão da soberania nacional esteve em jogo 

na ocasião. Isto justificou a permanência do Brasil no conflito por três 

anos apesar dos seus fracassos e da pressão internacional e teve como 

consequência inúmeras críticas ao Imperador D. Pedro I e um grande 

custo financeiro que perdurou por anos.232 

O controle estatal sobre a circulação também afetava a 

sobrevivência cotidiana dos estrangeiros ao restringir-lhes o direito de 

possuírem embarcação e circularem com elas pelas águas que 

compunham o Império. Em 1843, por exemplo, os empresários da 

Colônia Nova Itália, localizada em Tijucas, pediram autorização a 

Antero Jozé Ferreira de Brito para que os colonos pudessem possuir 

duas pequenas embarcações para transportarem seus produtos até o 

Mercado Público de Desterro. O presidente da Província de Santa 

Catarina concordava com a solicitação, mas não se considerava 

autorizado a fazer a concessão e levou o caso ao Ministério do Império. 
233  

Na correspondência trocada, Antero informou que a Colônia 

contava com cerca de 130 indivíduos e que já abastecia o Mercado da 

Capital com farinha de mandioca, arroz, feijão, café, milho e algodão. 

                                                           
230 Ofícios de Saturnino de Souza e Oliveira enviados a Antero Jozé Ferreira de Brito em 21 e 
25 de outubro de 1847. APESC. Transcrição paleográfica. Ofícios dos Ministério dos Negócios 

Estrangeiros para presidente da província, datado de 1846 a 1854, v. 02, caixa 19; Registros 

dos ofícios enviados por Antero Jozé Ferreira de Brito a Saturnino de Souza e Oliveira em 28 
de setembro, 25 de outubro, 06 de novembro e 29 de dezembro de 1847. APESC. Registro da 

Presidência da Província de Santa Catarina para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1834-

1856, n. 68. 
231 Registros dos ofícios enviados por Antero Joze Ferreira de Brito a Saturnino de Souza e 

Oliveira em 28 de setembro, 25 de outubro, 06 de novembro e 29 de dezembro de 1847. 

APESC. Registro da Presidência da Província de Santa Catarina para o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, 1834-1856, n. 68. 
232 PEREIRA, Aline Pinto, p. 114-187. 
233 Registro de ofício enviado por Antero Jozé Ferreira de Brito a Candido José d´Araujo 
Vianna em 27 de janeiro de 1843. APESC. Registro da Presidência da Província de Santa 

Catarina para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1839-1844, n. 68. 
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Além disso, destacou a sua opinião de que os colonos ao se 

estabelecerem no Império deveriam automaticamente serem 

considerados cidadãos brasileiros para gozarem de todos os direitos 

dados a estes. Apesar da defesa feita pelo presidente, a solicitação foi 

indeferida pelo Ministério do Império com a justificativa de que os 

mesmos não poderiam possuir tais embarcações e navegar pelas águas 

brasileiras enquanto não fossem cidadãos brasileiros.234  

Nesse momento, nem mesmo a intervenção do presidente da 

província favoreceu os colonos. Podemos pensar que essa era uma 

maneira de o governo forçá-los a adquirir a cidadania brasileira e de que 

a permissão para estrangeiros navegarem em águas do interior das 

províncias estivesse prejudicada em função da Revolução 

Farroupilha.235 

A documentação consultada nos leva a perceber também que, 

para o governo imperial, a mulher nascida no Brasil e casada com 

estrangeiro deveria enfrentar as mesmas restrições que ele. Em 1841, o 

governo brasileiro emitiu aviso informando que as embarcações de 

mulheres casadas com estrangeiros não poderiam ser matriculadas como 

nacionais. Tal recomendação estava vinculada a uma decisão na qual se 

mandava anular a matrícula como nacional do Brigue Ulysses de D. 

Gertrudes Maria Demby por ela ser casada com estrangeiro.236 

Gertrudes e seu marido, assim como muitos outros, podem ter adotado 

como estratégia a matrícula em nome da mulher nascida no Brasil para 

facilitar os negócios.  

Atitudes como esta nos mostram que os estrangeiros e 

estrangeiras utilizaram diversos artifícios na busca pela sobrevivência e 

pela estabilidade. Eles exploraram as lacunas na legislação, as 

determinações vigentes que lhes favoreciam, as brechas no controle 

exercido pelas autoridades e o apoio dos seus agentes consulares para 

superarem as limitações impostas pela lei e pelos que estavam 

interessados em cercear sua autonomia.  

A ausência da cidadania afetava os estrangeiros de maneiras 

variadas que dependiam de fatores como nacionalidade, gênero, renda, 

posse de bens e acesso aos agentes consulares. Mas a aquisição do título 

                                                           
234 Registro de ofício enviado por Antero Jozé Ferreira de Brito a Jozé Carlos Pereira 
d´Almeida Torres em 10 de abril de 1844. APESC. Registro da Presidência da província de 

Santa Catarina para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1839-1844, n. 68. 
235 BASILE, op. cit., p. 55-110. 
236 Aviso n. 2 emitido em 14 de setembro de 1841. Coleção de Decisões do Império do Brasil, 

parte III. Rio de Janeiro: Caixa Nacional, 1842.  
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de cidadão não era o único caminho disponível para os estrangeiros 

ampliarem seus direitos e concretizarem suas vontades.  

Além disso, a cidadania envolvia deveres que poderiam ser 

desvantajosos e que tornavam difícil a opção por ser nacional ou 

estrangeiro. O contexto político e o momento vivenciado pelos 

indivíduos poderiam transformar a cidadania outrora almejada em uma 

qualidade indesejada. Essa não era uma decisão simples, mas também 

não precisava ser uma decisão definitiva em um universo no qual a 

distinção entre os estrangeiros e nacionais parecia clara na lei, mas era 

difícil de ser delineada no cotidiano. Essa indefinição foi explorada 

especialmente pelos indivíduos naturais de Portugal e os afetou 

diretamente como veremos a seguir. 
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3. ESTRANGEIRO OU CIDADÃO? 

 

Em 1854, José Teixeira Vaz de Carvalho natural de Portugal e 

residente na província do Pará escreveu ao presidente da mesma para 

representar contra a dúvida que se levantava a respeito de sua 

nacionalidade. Pedia para fosse definido se ele era ou não cidadão e que, 

em caso negativo, lhe fosse repassada carta de naturalização.237  

O presidente da Província do Pará, Luiz Pedreira do Coutto 

Ferraz, considerou que o requerente deveria continuar no gozo dos seus 

direitos de cidadão até que fosse apresentada prova contrária da sua 

nacionalidade brasileira. Sua decisão, respaldada pelo conselheiro 

procurador da Coroa e Fazenda Nacional, baseava-se no art. 5˚ do 

decreto n. 500 de 16 de fevereiro de 1847 que determinava o modo pelo 

qual se deveria executar a lei regulamentar das eleições na parte relativa 

às queixas, reclamações, denúncias e aos recursos.238 Segundo o artigo 

citado:  

 
Art. 5º A posse até então não contestada dos 

direitos de Cidadão Brasileiro, não havendo prova 

em contrário, é suficiente, dados os outros 

requisitos necessários, para ser compreendido na 

Lista geral dos votantes, e prova-se pelo exercício 

anterior desses direitos, e de quaisquer cargos 

públicos.239 

 

 A citação mostra que o governo imperial decidiu validar os 

direitos de cidadão brasileiro aos nascidos em Portugal que estivessem 

gozando dos mesmos. O ônus da prova recairia sobre aqueles que o 

contestassem. Isso representa um esforço para se simplificar o acesso à 

vida política e aos cargos públicos feito 25 anos após a Independência. É 

significativo percebermos que as confusões acerca da nacionalidades 

dos indivíduos estavam presentes 30 anos depois do império definir na 

Constituição de 1824 sob quais condições os indivíduos naturais de 

Portugal seriam considerados cidadãos brasileiros. 

O caso apresentado e confecção do artigo acima citado 

demonstram que a comprovação da nacionalidade e, consequentemente, 

                                                           
237 Aviso emitido pelo Ministério dos Negócios do Império em 4 de Agosto de 1854. Coleção 
de Decisões do Império do Brasil, parte III, aditamentos ao caderno 8. Rio de Janeiro: 

Tipografia Nacional, 1854. p. 75.  
238 Ibidem. 
239 BRASIL. Decreto n. 500 de 16 de fevereiro de 1847. Artigo 5˚. Coleção de Leis do Império 

do Brasil, parte II. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1848. p. 19.  
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a comprovação da cidadania e o seu exercício não era um problema 

simples, pontual e local. Este era um problema vivenciado em todo o 

Império e, provavelmente, existente em outros países que se tornaram 

independentes e que procuraram formular sua legislação concedendo 

direitos e deveres específicos aos que se tornavam nacionais em 

oposição aos que definiam como estrangeiros. A confecção da 

Constituição e o estabelecimento de critérios legais não foram 

suficientes para o solucionar. 

O problema da comprovação da nacionalidade e da cidadania no 

Império entre os anos de 1824 e 1854 será explorado neste capítulo a 

partir dos ofícios enviados pelos vice-cônsules aos presidentes da 

Província de Santa Catarina, dos ofícios trocados entres estes e os juízes 

de paz, o Ministério dos Negócios dos Estrangeiros, Ministério dos 

Negócios do Império e das Coleções de Leis e Decisões do Império do 

Brasil.  

O objetivo do capítulo é demonstrar o quanto o exercício de 

direitos civis, políticos e sociais foi afetado pela indefinição acerca da 

nacionalidade e da cidadania dos indivíduos, discutir possíveis causas 

desta indefinição e como o Estado e os indivíduos reagiram a ela a partir 

das fontes elencadas acima.   

O capítulo foi dividido em três tópicos: “Inciso IV do artigo 6˚ do 

da Constituição de 1824”; “O afastamento dos estrangeiros das forças de 

terra e mar e a busca pela comprovação da cidadania brasileira” e “O 

recrutamento forçado e a busca pela comprovação da condição de 

estrangeiro”.  

Iniciaremos pela análise do inciso IV do artigo 6˚ da Constituição 

de 1824 por ele estar relacionado com a maior parte dos casos citados 

posteriormente. Da mesma forma, escolhemos abordar as implicações 

do afastamento dos estrangeiros das forças de mar e terra (Marinha e 

Exército) por percebermos que a mesma foi seguida por uma 

significativa busca pela comprovação da nacionalidade brasileira 

enquanto o recrutamento forçado esteve fortemente associado à busca 

pela comprovação da condição de estrangeiro.  

 

3.1 INCISO IV DO ARTIGO 6˚ DA CONSTITUIÇÃO DE 1824  

 

A independência brasileira transformou o status dos portugueses 

que vinham se deslocando há séculos de Portugal para o Brasil. A 

migração que antes se dava entre regiões pertencentes a um mesmo 

Império passou a ser orientada de um país para outro sem que o trajeto 
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fosse alterado, o que transmutou a natureza jurídica e social dos 

migrantes.240  

Conforme destacou Fernando de Sousa, essa mudança não pode 

ser subestimada. As fontes que apresentaremos demonstram a 

dificuldade de se definir quem eram os brasileiros e os portugueses entre 

aqueles que residiam no Brasil a partir de então e, consequentemente, os 

direitos e deveres dos indivíduos naturais de Portugal. A situação foi 

agravada pelo fato dos portugueses constituírem a corrente migratória 

mais contínua e consistente até os anos 1880. Eles corresponderam ao 

maior contingente de emigração espontânea, não subvencionada pelo 

Estado.241  

Além disso e sobretudo no período da independência e do 

Primeiro Reinado, essa indistinção representava um perigo para as 

autoridades que defendiam a causa do Brasil. Havia o temor de que os 

estrangeiros estabelecidos no novo país agissem contra a independência 

brasileira visando à recolonização, à fragmentação do território ou à 

instalação do regime republicano.242 Os portugueses, além de poderem 

ser taxados de estrangeiros e, dessa maneira, possuírem obrigações e 

direitos diferentes dos brasileiros, constituíam uma potencial ameaça 

política ao regime instaurado. 

Nesse contexto, o Império emitiu leis, decretos e portarias para 

regulamentar a entrada e permanência deles no Brasil. O decreto de 14 

de janeiro de 1823 tratava das condições sob as quais os súditos de 

Portugal poderiam ser admitidos no Brasil. A partir de então, todo 

estrangeiro que quisesse residir temporariamente no país deveria prestar 

fiança idônea de seu comportamento perante o juiz territorial. Isso o 

tornaria súdito do Império durante sua residência, mas não lhe daria os 

foros de cidadão brasileiro. Já aqueles que desejassem se estabelecer 

pacificamente no país, deveriam se apresentar em uma Câmara 

Municipal assim que chegassem para prestar juramento de fidelidade à 

causa do Brasil e ao seu Imperador. Isso era indispensável para que 

pudessem residir e gozar dos foros de cidadão. Esse juramento era 

acompanhado pelo preenchimento de um termo de adesão na Câmara. 

                                                           
240 ARRUDA, op. cit., p. 13-21; SOUSA, Fernando de. Os portugueses. De colonos a 
imigrantes. In: ARRUDA, José Jobson de Andrade; FERLINI, Vera Lucia Amaral; MATOS, 

Maria Izilda Santos; SOUSA, Fernando de. De Colonos a Imigrantes. A I(E)migração 

portuguesa para o Brasil. São Paulo: Alameda, 2013. p. 21-36.  
241 SOUSA, op. cit., p. 21-36; PEREIRA, Miriam Halpern, op. cit., p. 37- 46. 
242 RIBEIRO, Gladys Sabina, op. cit., 2002. p. 75. 
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Estes documentos foram requeridos pelo governo imperial 

posteriormente.243 

A adesão ao decreto foi identificada na pesquisa feita por Ribeiro. 

A autora encontrou na Câmara do Rio de Janeiro termos referentes a 

todos os meses de 1823 e até janeiro de 1824. Isto indica uma adesão 

imediata e aponta para a facilidade e conveniência de se prestar 

juramento e de se gozar dos foros de cidadão. Tal facilidade suscitou a 

sua suspensão por meio do decreto de 20 de novembro de 1823. Este 

esclarecia que as determinações anteriores eram incompatíveis com a 

segurança interna e que, portanto, sua execução ficava suspensa até que 

a Assembleia estabelecesse as condições indispensáveis para os 

portugueses “merecerem o honroso título de cidadãos brasileiros”. O 

controle sobre a naturalização saiu da instância municipal e subiu para 

esferas superiores em um contexto no qual considerava-se necessário 

dificultar o acesso ao título de cidadão.244 

Ribeiro observou que não ficou claro para as autoridades locais o 

que fazer com os que desembarcassem após 20 de novembro de 1823. A 

Câmara do Rio de Janeiro continuou aceitando o juramento dos 

portugueses. Paralelamente, pedidos de cidadania eram encaminhados 

ao governo Imperial e chegavam ao Ministério do Império.245     

Enquanto as mudanças acima citadas ocorriam, as instâncias 

superiores discutiam quem poderia ser considerado brasileiro e cidadão 

e quais os critérios necessários para se alcançar tais títulos. O 

significado do termo brasileiro foi sendo alterado e construído ao longo 

do primeiro reinado. Inicialmente, o termo estava associado àqueles que 

residiam no Brasil. Posteriormente, foi associado àqueles que lutavam 

contra as medidas recolonizadoras de Portugal e à favor da Monarquia 

Representativa Constitucional. Conforme destacou Ribeiro, ao longo 

dos anos de 1823, 1824 e 1825, reafirmou-se o ser brasileiro e o ser 

português como construções políticas. Aqueles que fossem considerados 

inimigos eram passíveis da expulsão ou da aplicação da lei. No caso, a 

lei correspondia à exigência de passaporte.246 

                                                           
243 BRASIL. Decreto 14 de janeiro de 1823. Índice dos Decretos, Cartas e Alvarás de 1823, pt. 

II, p. 6. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017; RIBEIRO, Gladys 

Sabina, op. cit., 2002, p. 27 -86. 
244 BRASIL. Decreto 20 de novembro de 1823. Índice dos Decretos, Cartas e Alvarás de 1823, 

pt. II, p. 88-89. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017; RIBEIRO, 

Gladys Sabina, op. cit., 2002, p. 27 -86. 
245 Ibidem. 
246 RIBEIRO, Gladys Sabina, op. cit., 2002, p. 27 -86. 

http://www2.camara.leg.br/
http://www2.camara.leg.br/
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Ao analisar as discussões travadas na Assembleia Constituinte, 

Martha Victor Vieira observou a inexistência de uma distinção clara 

entre quem era brasileiro e quem era português entre os seus membros. 

Estes discutiam propostas que visavam justamente “marcar a alteridade 

e contribuir para construção de sentido”. Outro problema identificado 

foi a impossibilidade de comprovação da aceitação e adesão à soberania 

da nação brasileira, um requisito considerado importante para a 

conquista da condição de nacional.247 

O projeto apresentado por Francisco Moniz Tavares para 

naturalização dos portugueses propunha: a concessão do título de 

cidadão aos portugueses estabelecidos no Brasil que davam provas da 

adesão à causa da independência; a retirada dos portugueses 

considerados suspeitos do país e um prazo de sete anos de residência 

para que os portugueses que entrassem a partir de então pudessem obter 

a carta de naturalização sendo esta indispensável para à admissão “a 

qualquer lugar de honra, confiança e interesse”. Seu projeto, que 

posteriormente não foi aprovado, visava “distinguir os bons dos maus 

portugueses, e os portugueses ora residentes no Brasil dos que para o 

futuro vierem residir”.248 

O deputado Venâncio Henriques de Resende, entretanto, 

considerava não ser possível a comprovação da adesão em alguns casos, 

como entre aqueles que não participavam da vida pública, sendo injusta 

a não concessão da cidadania e a expulsão desses indivíduos pela 

incapacidade de provar sua posição. Considerava também que o governo 

ainda precisava do serviço dos estrangeiros, opondo-se à possibilidade 

de se ter que esperar sete anos para empregá-los em cargos públicos.249 

Nesse cenário em que a nacionalidade se delineava, o português 

foi transformado em inimigo e o antilusitanismo foi utilizado como 

ferramenta política de oposição ao Imperador D. Pedro I. A agressão 

feita a David Pamplona por ser-lhe atribuída erroneamente a publicação 

de artigos com críticas às autoridades e com denúncias de 

portuguesismos ocupou várias sessões da Assembleia Constituinte de 

1823. O caso foi tratado como um atentado à segurança nacional e 

contra os brasileiros embora David Pamplona fosse natural de Portugal. 

                                                           
247 VIEIRA, Martha Victor. Antilusitanismo, naturalização e disputas pelo poder no Primeiro 

Reinado. MÉTIS: história & cultura, Revista de História da Universidade de Caxias do Sul, v. 
5, n. 10, p. 91, jul./dez. 2006. 
248Anais da Assembleia Constituinte de 1823, v. 1-2. Sessões de 22 de maio. Rio de Janeiro: 

Tipografia do Imperial Instituto Artístico. Disponível em: <http://bd. camara.gov. br>. 
Acessado em 2018. 
249 Ibidem. 
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Os periódicos opositores aproveitaram-se da situação e veicularam o 

episódio como uma ameaça à Independência.250 

A análise do jornal “O Tamoio”, que continha um caráter 

antilusitano e representava uma oposição ao Imperador, realizada por 

Ribeiro, nos ajuda a compreender as tendências e divergências políticas 

presentes no contexto da independência e os significados atribuídos ao 

ser nacional e ao ser cidadão. O jornal expressava o pensamento político 

dos Andrada e buscava reinterpretar acontecimentos da história do 

Brasil. Essa reinterpretação envolvia a análise dos opositores e 

defensores da Independência e uma ênfase no papel dos portugueses 

nesse processo.251 

A autora observou a construção de um sentimento nacional e do 

direito de ser cidadão vinculados à terra de nascimento e uma busca pela 

distinção entre portugueses e brasileiros com base nesse critério nas 

páginas do periódico. Nele, defendia-se que os portugueses e os 

brasileiros não deveriam desfrutar da igualdade de direitos políticos e 

que somente os portugueses que houvessem abraçado a causa do Brasil 

e se posicionado a favor da Independência deveriam ser considerados 

brasileiros por nascimento e iguais aos naturais da terra. Esses poderiam 

ocupar alguns cargos, mas não todos e não se recomendava sua 

incorporação nas tropas brasileiras. Esse discurso, segundo Ribeiro, 

esteve presente em outros espaços e foi, em parte, respaldado pela 

Constituição de 1824 que reconheceu o português “adotivo” e não 

endureceu a aquisição da nacionalidade brasileira embora fizesse 

exigências.252   

A Constituição outorgada em 1824 expressa a opção por se 

simplificar a aquisição do título de cidadão para os portugueses 

residentes no Brasil ao possibilitar que tal título fosse desfrutado: pelos 

indivíduos nascidos em território brasileiro (brasileiros natos); por 

aqueles que passassem pelo processo de naturalização para adquirir o 

título de cidadão (brasileiros naturalizados) e pelos indivíduos oriundos 

de Portugal que se enquadrassem no inciso IV do artigo 6˚ da 

constituição de 1824 (brasileiros adotivos). O referido inciso estipulou 

que: 
 

                                                           
250 RIBEIRO, Gladys Sabina, op. cit., 2002, p. 27 -86. 
251 Idem. Nação e Cidadania no jornal O Tamoio. Algumas considerações sobre José Bonifácio, 

sobre a Independência e a Constituinte de 1823. In: Brasileiros e cidadãos: modernidade 
política 1822-1930. São Paulo: Alameda, 2008. p. 37-63. 
252 Ibidem. 
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IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas 

Possessões, que sendo já residentes no Brasil na 

época, em que se proclamou a Independência nas 

Províncias, onde habitavam, aderiram a esta 

expressa, ou tacitamente pela continuação da sua 

residência.253  

  

Embora não houvesse menção à necessidade de se prestar 

juramento à Constituição nas Câmaras para confirmar a adesão à causa 

brasileira, há registros de que tal prática ocorreu e ela foi inclusive 

normatizada pelo governo pelo aviso do Ministério do Império de 26 de 

janeiro de 1825. Por meio dele, o governo mandou que os juramentos 

que se prestassem à Câmara fossem acompanhados de termos lavrados 

contendo a data do procedimento e que fossem passadas aos 

interessados as suas respectivas certidões.254  

O inciso apresentado representou a dissociação entre a 

naturalidade e a nacionalidade para os portugueses que permaneceram 

vinculados ao Brasil. Os casos de José Francisco Rebello e de João 

Moreira Silva exemplificam as implicações práticas desta determinação 

legal para os indivíduos e para o Estado a longo prazo.  

José Francisco Rebello foi inscrito na lista de jurados pela 

Câmara Municipal de Desterro e sorteado para compor o júri em 1837. 

Ele compareceu, mas retirou-se do Tribunal em função do tumulto 

gerado pela sua presença. Após essa ocasião, 14 cidadãos assinaram 

uma representação contrária a sua inclusão e a enviaram para o 

presidente da Província de Santa Catarina José Joaquim Machado de 

Oliveira. Este pediu que a Câmara retirasse seu nome das cédulas que 

seriam sorteadas para definição do júri até que a questão fosse 

esclarecida.255  

A posse da cidadania era um critério essencial para a participação 

no corpo de jurados.256 Os requerentes argumentavam que Rebello não 

poderia gozar dos “foros de cidadão brasileiro” por ter vindo de Portugal 

                                                           
253 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 6˚, Inciso IV. Coleção 

de Leis do Império do Brasil, parte I, v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. 
254 Aviso n. 23 emitido pelo Ministério dos Negócios do Império em 26 de janeiro de 1825. 

Coleção das decisões do Império do Brasil - 1825.  Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1885. 

p. 15; RIBEIRO, Gladys Sabina, 2002, op. cit., p. 73. 
255 Registro do ofício enviado por José Joaquim Machado de Oliveira a Manoel da Fonseca 

Lima e Silva em 10 de março de 1837. APESC. Registros do presidente da província para 

Ministério do Império 1832/1838. Folha 69.  
256 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832 - código de processo criminal. Artigo 23. Coleção 

de Leis do Império do Brasil, parte I, v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1874. p. 186. 
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para o Brasil antes da Independência na condição de degredado por toda 

a vida.257  

O presidente da província não se considerava apto para resolver 

essa dúvida constitucional e acionou a Secretaria de Negócios da 

Justiça. A decisão tomada pela Regência e expedida na forma de Aviso 

assinado por Antônio Limpo de Abreu foi desfavorável a Rebello pois 

faltava-lhe a “circunstância da espontaneidade na residência em 

território brasileiro”. Sua permanência no Brasil foi associada à falta de 

opção e não foi considerada uma prova de adesão à Independência. Ele 

não se enquadrava, portanto, no inciso IV do artigo 6˚da Constituição. A 

decisão deveria estender-se para outros na mesma condição.258 

A questão, no entanto, não era tão simples e foi contestada. 

Francisco José Rebello não concordou com o parecer expedido, pediu a 

revogação dos avisos e autorização para se dirigir à Corte. Dessa vez, 

considerou-se que ele deixou de ser degredado de Portugal no ato da 

Independência do Brasil e que as autoridades locais deixaram de ter 

incumbência de vigiá-lo. A partir desse momento, ele poderia optar por 

permanecer no Brasil ou se retirar dele. Estas informações estão 

contidas no Aviso expedido em 13 de agosto de 1838 assinado por 

Bernardo Pereira de Vasconcellos.259 Tanto a argumentação apresentada 

por Rebello quanto a mudança na composição do gabinete podem ter 

promovido a virada interpretativa da Constituição. 

Ressaltava-se também que Rebello não precisaria mais pedir 

autorização para se dirigir ao Rio de Janeiro por gozar da faculdade 

locomotiva dada pelo Inciso VI do artigo 179 da Constituição. Esse 

artigo trata da inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 

brasileiros e o parágrafo citado determina que: “Qualquer pode 

conservar-se, ou sair do Império, como lhe convenha, levando consigo 

os seus bens, guardados os regulamentos policiais, e salvo o prejuízo de 

terceiro”.260  

Diante disso, o novo presidente da Província de Santa Catarina, 

João Carlos Pardal, avisou ao juiz de paz de Desterro que José Francisco 

Rebello era cidadão conforme o Inciso IV do artigo 6˚ da Constituição e 

                                                           
257 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832 - código de processo criminal. Artigo 23. Coleção 
de Leis do Império do Brasil, parte I, v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1874. p. 186. 
258 Aviso n. 206 emitido pelo Ministério dos Negócios do Império em 21 de Abril de 1837. 

Coleção de Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 
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259 Aviso n. 90 emitido em 13 de agosto de 1838. Coleção de Decisões do Império do Brasil, 

parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1839. p. 111. 
260 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 176˚, §6˚. Coleção de 

Leis do Império do Brasil, parte I, v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. 
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que deveria gozar dos seus direitos.261 A partir de então, ele poderia ser 

eleitor e participar do corpo de jurados. Sua nacionalidade brasileira fora 

reconhecida e estava amparada pela decisão do governo imperial. 

João Moreira da Silva buscava o mesmo reconhecimento em 

1848. Havia vindo para o Brasil em 1821 e residia há anos na Província 

de Santa Catarina. Justificou-se como cidadão brasileiro no juízo 

municipal de Desterro em 1846 e chegou a ser qualificado como votante 

em 1847. Entretanto, foi excluído da lista a mando do Tribunal da 

Relação mediante recurso feito pelo Conselho Municipal. Para reverter 

essa situação, enviou requerimento ao presidente da província Antero 

Jozé Ferreira de Brito que intercedeu pelo mesmo frente ao Ministério 

do Império. Brito destacou que João Moreira da Silva era de bom 

comportamento, casado, que estava no Brasil há muitos anos e já havia 

trazido para a região seus pais e irmãos.262  

O suplicante obteve parecer favorável. O conselheiro procurador 

da Coroa, Albino dos Santos Pereira, analisou o caso e o considerou 

cidadão de acordo com o Inciso IV do Artigo 6˚ da Constituição do 

Estado, mas o responsabilizou pela situação. Pelo documento, ficamos 

cientes de que fora retirado da lista de votantes com base em 

documentação que mostrava que ele havia se “inculcado” português por 

entender que assim não precisaria pagar os impostos provinciais.263 

Tudo indica que o suplicante jogou com a ambiguidade da sua situação 

e sustentou a nacionalidade portuguesa quando a considerou 

conveniente. A partir do momento em que lhe interessou ser cidadão 

brasileiro, buscou comprovar judicialmente sua trajetória e a explicitar.  

Seu comportamento não passou despercebido pelo procurador da 

Coroa que reconheceu sua cidadania, mas considerou que o poder 

executivo não poderia rescindir o acordão da Relação. João Moreira da 

Silva deveria entrar com recurso perante o Tribunal e fazer uma 

reclamação frente à junta de qualificação para reverter a decisão e poder 

participar da eleição. A adesão tácita de João Moreira da Silva à 

Independência do Brasil não poderia ser contestada visto que ele 

permaneceu residindo no país após a emancipação política, mas é 

                                                           
261 Registro do ofício enviado pelo presidente da província de Santa Catarina em 20 de 

novembro de 1838. APESC. Registro do presidente da província para juiz de paz 1838/39. 

Folha 35v.  
262 Registro do ofício enviado por Antero Jozé Ferreira de Brito a Manoel Alves Branco em 15 

de janeiro de 1848. APESC. Registros presidente da província para Ministério do Império 

1846/1851. 
263 Cópia do parecer anexa ao ofício de 02 de maio de 1848. APESC. Avisos Ministério dos 

Negócios do Estado do Império para presidentes da província, 1848/1849.  
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possível que o conselheiro tenha se recusado a facilitar o gozo dos seus 

direitos civis e políticos em função da sua conduta.264 

Os dois casos apresentados apontam para o peso da lei no 

cotidiano, para a sua manipulação pela população e para o problema da 

definição da nacionalidade do indivíduo natural de Portugal. Neste caso, 

além do problema da comprovação da identidade, havia o problema da 

definição da data de chegada em território brasileiro. 

 

3. 2 O AFASTAMENTO DOS ESTRANGEIROS DAS FORÇAS DE 

TERRA E MAR E A BUSCA PELA COMPROVAÇÃO DA 

CIDADANIA BRASILEIRA. 

 

Após proclamar a Independência, o Brasil precisou formar 

rapidamente uma força militar capaz de dar conta dos conflitos dela 

decorrentes e da manutenção da integridade do território. Para isso, 

recorreu ao engajamento de estrangeiros. A formação de batalhões de 

estrangeiros foi objeto de discórdia entre o Imperador e o legislativo 

durante o Primeiro Reinado. Apesar das divergências e do cerceamento 

promovido pelos deputados, o imperador saiu inicialmente vitorioso e os 

estrangeiros atuaram em momentos importantes como na Guerra da 

Cisplatina.265 

Conforme observou José Iran Ribeiro, além do contexto político e 

econômico, é necessário considerar a capacidade militar do Estado 

como central para o desenrolar da história do Império. Tal capacidade 

influiu sua na sua integridade. O autor tratou mais especificamente do 

recrutamento provincial e da circulação das forças recrutadas entre as 

províncias no contexto da Guerra dos Farrapos (1835-1845), mas 

podemos extrapolar em parte sua consideração para o primeiro Reinado 

e destacar a importância da incorporação oficial de estrangeiros no 

Exército e na Marinha durante esse período.266 

Se o imperador saiu vitorioso na década de 1820, a situação foi 

diferente a partir de 1830. Em dezembro desse ano, sofreu derrota na 

Câmara e foi obrigado a dissolver o batalhão de estrangeiros.267 Nesse 

período que antecedeu à abdicação (1831), a oposição parlamentar a ele 
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Negócios do Estado do Império para presidentes da província, 1848/1849. 
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era intensa. Além disso, a revolta dos batalhões estrangeiros na Corte 

em 1828 agravou a situação e reforçou a oposição parlamentar à 

incorporação dos estrangeiros. 

Em 1827, os irlandeses e alemães que haviam sido contratados 

para reforçar as tropas imperiais no conflito com a Cisplatina chegaram 

ao Brasil. Os irlandeses, recusaram-se inicialmente a servir como 

mercenários por terem sido contratados para atuar como colonos. Esse 

questão aliada aos problemas cotidianos enfrentados pelos soldados 

contribuíram para a eclosão de conflitos e para a revolta das tropas em 

1828.268 Esse evento marcou a memória dos contemporâneos e 

proporcionou certa resistência à participação institucionalizada dos 

estrangeiros nas forças militares do Estado Imperial. 

Anos mais tarde inclusive, essa revolta foi citada em reunião do 

Conselho de Estado quando o ministro de guerra de D. Pedro II sugeriu 

que fossem contratados mercenários para atuar na guerra contra Oribe e 

Rosas (1851-1852). Apesar de haver certo receio e resistência, o 

Conselho decidiu recorrer às forças estrangeiras novamente para 

pacificar as fronteiras e conter a influência política e o avanço territorial 

de Rosas. Cerca de 1800 soldados que ficaram conhecidos como 

Legionários Brummers reforçaram as tropas brasileiras. Na ocasião, 

havia um projeto um pouco mais elaborado em relação ao destino destes 

indivíduos que poderiam optar, após um período mínimo de 

engajamento, por retornar aos seus países ou residir no Brasil como 

colonos.269 

A partir da análise das leis e decretos que tratavam da formação 

das forças de terra e mar, constatamos uma tentativa de restrição da 

presença estrangeira alternada por momentos e pontos de flexibilização 

que estão relacionados com o contexto apresentado. No início do século 

XIX, era comum a menção à presença de estrangeiros nas forças de mar 

e de terra podendo compor batalhões especiais. Na década de 1830, 

houve uma exclusão jurídica dos mesmos desses espaços com a 

exigência de que fossem ocupados por nacionais. Esse movimento foi 

percebido a partir análise das Coleção de Leis do Império em pesquisa 

anterior que investigava a situação jurídica dos libertos, em especial dos 

libertos africanos. Notou-se uma tentativa simultânea de exclusão dos 

libertos e dos estrangeiros.270 
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Em 1830, os batalhões de estrangeiros do Exército foram 

dissolvidos. Foi determinado que não houvesse mais corpo algum 

composto de estrangeiros no Exército, nem oficiais com exceção 

daqueles que colaboraram com a Independência brasileira ou dos que 

foram feridos e mutilados. Os oficiais da força naval também deveriam 

ser demitidos de seus postos com a observação das mesmas exceções. 

Em 1834, determinou-se que os nacionais deveriam ser preferidos aos 

estrangeiros na maruja. Em 1837, estipulou-se que os recrutados para as 

forças de terra deveriam ser cidadãos brasileiros.271  

Posteriormente, houve uma flexibilização dessa legislação 

decorrente da falta de braços provavelmente e das revoltas provinciais. 

Em 1838, determinou-se que até 3.000 estrangeiros poderiam ser 

engajados nas forças de terra em circunstâncias extraordinárias e que a 

força naval poderia ser composta por nacionais ou estrangeiros, 

preferindo-se sempre que possível os primeiros. A mesma observação 

foi feita em relação às forças de terra em 1839. Na década seguinte, 

determinou-se que a maruja poderia ser composta por nacionais ou 

estrangeiros, mas que apenas nacionais poderiam compor as forças de 

terra.272  

O Estado brasileiro em formação, conforme constatou Gilmar de 

Paiva Santos Pozo, vivenciava uma situação ambígua. Ao mesmo tempo 

em que delimitava como se formaria a futura nação e quem pertenceria a 

ela, precisava garantir a manutenção territorial e necessitava do apoio de 

estrangeiros nesse processo.273 Esse esforço de delimitação afetou e 

mobilizou os indivíduos provenientes de Portugal. 

Oficiais nascidos em Portugal trataram de comprovar a 

nacionalidade brasileira para manterem seus postos. Assim como João 

Moreira da Silva, buscaram as autoridades para produção de 

documentos comprobatórios chamados justificações. Esse processo 

suscitou dúvidas e consultas ao governo imperial por não estar bem 

definido e padronizado. Diversas autoridades poderiam produzir o 

documento citado. Em 1830, a Secretaria de Estado dos Negócios da 

Marinha esclareceu que os oficiais da Armada nascidos em Portugal 

deveriam fazer suas justificações no Juízo da Auditoria da Marinha e 

com a audiência do procurador da Coroa, Soberania, e Fazenda 
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Nacional para provarem que eram cidadãos de acordo com a 

Constituição.274 

No ano seguinte, essa função foi transferida provisoriamente para 

o Juízo dos Feitos da Coroa em função da sobrecarga da Auditoria da 

Marinha e da demora na produção dos documentos. Os oficiais da 

Armada nascidos em Portugal estavam procurando o órgão para mostrar 

que estavam compreendidos no Inciso IV do artigo 6˚ da Constituição 

de 1824 e no artigo 4˚ da lei de 25 de novembro de 1830275 que 

determinava o seguinte: 

 
Art. 4ºSerão demitidos dos postos em que se 

acham os Oficiais estrangeiros, excetuados porém 

os que na luta da Independência colaboraram 

ativamente na Armada Brasileira contra os 

inimigos do Império, os que têm sido mutilados, 

ou feridos gravemente em o serviço nacional, e os 

que tiverem contrato expresso, até que se finde o 

tempo contratado.276  

 

Antônio Cardozo de Carvalho e Mattos, natural de Portugal, 

chegou a ser demitido do posto de 2˚ tenente da Armada Naval mas 

conseguiu reverter a decisão. Trata-se de um caso complicado que 

passou por consulta no Conselho Supremo Militar em 1832.277  

No ano de 1827, Mattos informou ter atuado até junho de 1823 

nas tropas lusitanas que ocuparam a Bahia durante a guerra de 

independência com o objetivo de entrar na Armada na qualidade de 

voluntário. Com base na análise do requerimento que havia enviado 

contendo estas informações, foi demitido posteriormente. 

Depreendemos que ele havia declarado ter lutado contra a 

Independência brasileira para comprovar sua experiência inicialmente e 

que isto acabou se voltando contra ele após a imposição de restrições à 

participação de estrangeiros na segurança nacional. 
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Mattos tentou reverter a situação alegando que a informação de 

que havia atuado na guerra da independência havia sido forjada para 

obtenção do serviço. O caso foi parar na Comissão de Constituição que 

considerou falsas as informações prestadas anteriormente e que 

causaram a sua demissão.278  

A Comissão recomendou que ele não deveria ser lesado por esse 

motivo e que o governo lhe fizesse justiça. O parecer foi aprovado pela 

Câmara e remetido ao Ministro de Estado dos Negócios da Marinha. O 

Conselho Supremo Militar concordou com o parecer. Reconheceu a 

legalidade dos últimos documentos apresentados por Mattos e a 

falsidade do requerimento de 1827 em função das contradições 

presentes. Para o Conselho, o suplicante estava compreendido no inciso 

IV do artigo 6˚ da Constituição por ter aderido expressamente à 

Independência ao continuar a prestar serviços no país e deveria ser 

restituído ao seu posto.279 

As informações apresentadas sobre Antônio Cardozo de Carvalho 

e Mattos foram retiradas de uma decisão publicada em 1832 cuja 

província de procedência não estava informada. O caso ilustra a 

importância dada nesse momento para a cidadania no serviço da 

Armada e o quão complicada e merecedora de cuidados era a questão da 

comprovação da nacionalidade. A questão passou pela análise da 

Comissão de Constituição, pela Câmara e pelo Conselho Supremo 

Militar. Além disso, observa-se mais uma vez como os indivíduos 

jogaram com as situações para obter vantagens e como se aproveitaram 

das brechas abertas pelas autoridades.  

Essa observação propiciou um cuidado que foi importante para a 

pesquisa. Os indivíduos forjam, constroem versões e são capazes de 

produzir documentações comprovando seus discursos. A burocracia 

estatal se aprimorou não apenas para explorar e garantir o privilégio de 

alguns, mas também para combater as fraudes. A preocupação com a 

falsidade dos documentos tornou-se uma questão muito presente. O 

papel era tão importante quanto a sua confiabilidade. Uma das formas 

de a alcançar era a restrição e controle das instituições e autoridades 

produtoras dos documentos. 
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A produção das justificações e os juízes de paz foram alvo desse 

controle. Em fevereiro de 1835, o Ministério da Justiça emitiu o 

seguinte aviso:  

 
Convindo a boa administração da Justiça que os 

Juízes de Paz não exercitem jurisdição voluntaria, 

ou contenciosa, fora dos casos claramente 

especificados nas Leis que marcam suas 

atribuições (...).280 

 

 O munícipio ao qual o aviso foi dirigido não estava especificado 

na Coleção de Decisões assim como as irregularidades cometidas pelos 

juízes de paz locais. A publicação de outro aviso em novembro do 

mesmo ano esclareceu que eles estavam produzindo justificações sem 

ter competência para isso. Essa era uma atribuição exclusiva dos juízes 

territoriais de jurisdição ordinária cujo julgamento deveria ser precedido 

por citação e audiência do conselheiro procurador da Coroa e soberania 

nacional. O documento mencionado é apresentado abaixo: 

   
Constando ao Regente em Nome do Imperador o 

Senhor Dom Pedro Segundo que, não obstante o 

Aviso de 28 de Fevereiro passado, pelo qual se 

ordenou a Vm. que fizesse constar aos Juízes de 

Paz deste Município que não deveria exercitar 

jurisdição alguma voluntária ou contenciosa, fora 

dos casos claramente especificados nas leis, que 

marcam suas atribuições, continuam os mesmos 

Juízes a julgar as justificações, que perante eles 

dão os indivíduos, que pretendem mostrar-se no 

gozo de cidadãos brasileiros, para poderem 

despachar, e serem matriculados, como tais, nas 

embarcações brasileiras. E convido acautelar o 

abuso que de uma tal prática pode seguir-se: 

ordena o mesmo Regente, que Vm. novamente 

faça constar aos sobreditos Juízes que, não sendo 

eles competentes, e nem revestidos da necessária 

jurisdição para julgarem a qualquer indivíduo com 

a qualidade de cidadão brasileiro, e no gozo dos 

direitos civis e políticos outorgados pela 

Constituição, cumpre que se abstenham de tal 

pratica debaixo de sua imediata responsabilidade. 

                                                           
280 Aviso n. 56 emitido pelo Ministério da Justiça em 28 de Fevereiro de 1835.  Coleção de 

Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1864. p. 320. 
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Deus Guarde a Vm.- Paço em 23 de Dezembro de 

1835.- Antônio Paulino Limpo de Abreu. - Sr. 

Chefe de Polícia.281 

   

Este documento demonstra que o processo de justificação não era 

algo inacessível, ao menos até aquele momento, e que a tentativa de se 

comprovar a nacionalidade por meio da justificação não era buscada 

apenas pelos oficiais. Aparentemente, ela havia se tornado algo comum 

e facilitado pela proximidade entre os indivíduos e os juízes de paz.  

As fontes indicam a exclusão efetiva dos estrangeiros das forças 

de mar e terra no início da década de 1830. As medidas que 

determinavam seu afastamento estavam sendo aplicadas neste momento 

e os indivíduos naturais de Portugal reagiram a elas com a produção de 

documentos, nas instâncias que lhes eram acessíveis, que atestavam que 

eram cidadãos brasileiros. As informações apresentadas demonstram o 

peso da cidadania brasileira neste contexto e explicam parcialmente a 

conveniência da sua obtenção e confirmação para os oficiais, para os 

que desejavam investir na carreira militar e sobreviver por meio dela. 

Além disso, elas apontam para a grande dimensão do problema de 

comprovação da nacionalidade que está associada ao fato de as 

determinações referentes às forças de terra e mar tenderem a afetar o 

cotidianos de mais pessoas do que aquelas que diziam respeito à 

participação em funções públicas e nas disputas eleitorais cujo acesso 

era mais restrito e elitizado. 

 

3.3 O RECRUTAMENTO FORÇADO E A BUSCA PELA 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ESTRANGEIRO.  

 

Nas seções anteriores, tratamos da busca pela comprovação da 

cidadania brasileira. Apresentamos casos de indivíduos que acionaram 

as autoridades para poderem usufruir os direitos associados a essa 

condição. As fontes exploradas, entretanto, demonstraram também que 

ser estrangeiro era vantajoso em alguns momentos. Afinal, ser cidadão 

implicava no cumprimento de deveres incômodos.  

Nesta seção, exploraremos casos de indivíduos que buscaram 

comprovar sua condição de estrangeiro. As fontes analisadas contêm 

diversos exemplos de portugueses que acionaram os agentes consulares 

para informar sua nacionalidade, denunciar o recrutamento forçado 

                                                           
281 Aviso. n. 355 emitido pelo Ministério da Justiça em 24 de Dezembro de 1835. Coleção de 

Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1864. p. 320. 
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indevido e obter a dispensa do serviço. Há uma correspondência intensa 

entre os vice-cônsules do governo português e os presidentes de 

província de Santa Catarina que trata desse tema. Analisamos os anos de 

1830 a 1854 e encontramos denúncias, reclamações e dúvidas a partir de 

1836 até 1854 com exceção dos anos de 1842, 1843 e 1847.282 

O recrutamento forçado fez parte do cotidiano brasileiro no 

século XIX. Ele foi uma prática essencial para formação das forças 

militares que defenderam o Império e o regime monárquico instaurado 

tanto frente aos países estrangeiros quanto frente às revoltas internas. 

Além de fornecer soldados, foi um instrumento de controle social, de 

reforço de hierarquias, de coerção ao trabalho e de distinção entre os 

livres pobres considerados honrados e aqueles considerados desonrados 

e intitulados vadios. Entre os indivíduos susceptíveis ao recrutamento, 

estavam: os forasteiros e marinheiros que estavam foram de sua rede de 

sociabilidade; os indivíduos que estavam fora da estrutura de patronado 

e não contavam com a proteção de alguém com mais prestígio e poder; 

os libertos que desrespeitavam seus antigos senhores; aqueles que 

violavam a moral; os que comprometiam a ordem estabelecida e os 

criminosos.283 

Apesar de haver leis, decretos, regimentos e normas sociais 

isentando e protegendo certos indivíduos, eles estavam susceptíveis à 

ação e opinião dos funcionários locais que participavam do processo de 

recrutamento. Por isso, conforme apontou Álvaro Pereira do 

Nascimento, a análise desse processo requer que se extrapole categorias 

como Estado e lei e que se investigue a ação dos indivíduos. Além disso, 

precisamos considerar que as regras normalmente empregadas eram 

quebradas em tempos de guerra e de agitação quando tornava-se 

necessário aumentar o contingente militar do Império.284 

A não obediência às regras estabelecidas fez com que diversos 

estrangeiros fossem recrutados. Pissiani identificou o recrutamento à 

força de imigrantes germânicos em momentos como a Guerra Cisplatina 

(1826-1828), a Revolução Farroupilha (1835- 1845), a Guerra contra 

Oribe e Rosas (1851-1852) e a Guerra do Paraguai (1865-1870).285  

                                                           
282 APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 1830-1839/ 1840-1843/ 
1844-1854. 
283 KRAAY, Hendrik. Repensando o recrutamento militar no Brasil Imperial. Diálogos, 

DHI/UEM, v. 3, n. 3, 113-151, 1999. 
284 NASCIMENTO, Álvaro Pereira. Recrutamento para a Marinha brasileira: República, cor e 

cidadania. MUGGE, Miquéias H; COMISSOLI, Adriano (orgs). Homens e armas: 

recrutamento militar no Brasil – Século XIX. 2 ed. São Leopoldo: Oikos, 2013. p. 245-256; 
KRAAY, op. cit., p. 113-151. 
285 PISSIANI, op. cit., p. 16-17. 
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Nascimento identificou o recrutamento e encaminhamento de um 

estrangeiro para a Armada por um delegado em 1898. O recruta foi 

refutado pelo encarregado do quartel da Marinha por ser estrangeiro e 

estar envolvido em roubos. O evento demonstra que o problema do 

recrutamento forçado e do recrutamento de estrangeiros ultrapassou o 

período imperial e as proibições legais expedidas nas últimas décadas do 

século XIX. Além disso, indica que as autoridades locais estavam 

interessadas em resolver problemas de ordem recorrendo ao 

recrutamento ainda na República. A partir da leitura do trabalho do 

autor, constata-se que o esforço para aprimorar a identificação dos 

indivíduos e se evitar a presença de certos recrutas esteve muito mais 

associado ao desejo por se moralizar e disciplinar a Marinha do que a 

um esforço para se respeitar as leis vigentes.286 

Para escapar do recrutamento, os indivíduos produziram 

documentos falsos, alegaram ser escravo, estar doente, casaram-se, 

buscaram provar sua inocência, sua condição de estrangeiro e fugiram. 

Para Nascimento, o caminho mais fácil para se livrar do recrutamento 

era a posse de protetores que pudessem interceder pelos recrutados, 

fossem eles familiares, políticos ou cônsules.287 Nesta seção, 

trabalharemos com diversos casos de indivíduos que recorreram ao seus 

agentes consulares alegando sua condição de estrangeiro e a ilegalidade 

da sua prisão. 

A tabela a seguir (Tabela 9) apresenta o número de indivíduos 

pelos quais os agentes consulares intercederam frente aos presidentes da 

Província de Santa Catarina de acordo com os anos em que as queixas 

ou pedidos de esclarecimento foram detectados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
286 NASCIMENTO, op. cit. p. 246-247. 
287 COSTA, Gustavo Marangoni. Entre contrabando e ambiguidades: outros aspectos da 

República Juliana Laguna/SC - 1836-1845. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. p. 83-84; KRAAY, op. cit., p. 113-151; 

NASCIMENTO, op. cit. p. 242. 
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Tabela 9 - Número de indivíduos pelos quais os agentes consulares 

intercederam, 1830-1854. 

Ano Número de indivíduos N% 

1830 0 0 

1831 0 0 

1832 0 0 

1833 0 0 

1834 0 0 

1835 0 0 

1836 7 6,36 

1837 1 0,91 

1838 7 6,36 

1839 25 22,73 

1840 22 20,00 

1841 23 20,91 

1842 0 0 

1843 0 0 

1844 2 1,82 

1845 2 1,82 

1846 2 1,82 

1847 0 0 

1848 4 3,64 

1849 4 3,64 

1850 2 1,82 

1851 1 0,91 

1852 2 1,82 

1853 4 3,64 

1854 2 1,82 

TOTAL 110 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

Os dados indicam um número expressivamente maior de 

intercessões nos anos de 1839, 1840 e 1841. Atribuímos esse grande 

número de queixas, reclamações e pedidos de esclarecimentos efetuados 

pelos agentes consulares aos conflitos vivenciados no Império durante o 

período regencial (1831-1840) e, consequentemente, à necessidade de 

um maior contingente para conter as revoltas. Nos anos citados (1839, 

1840 e 1841), o Brasil vivenciava a Cabanagem no Pará (1835-1840), a 

Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 

(1835-1845) e a Balaiada no Maranhão e Piauí (1838-1841).288  

                                                           
288 BASILE, op. cit., p. 69. 
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Podemos supor que a retirada institucional dos estrangeiros das 

forças de terra e mar aliada aos conflitos provinciais tenha resultado na 

sua incorporação extraoficial ou em uma onda de recrutamento local 

menos seletiva que acabou por afetar principalmente os portugueses cuja 

nacionalidade confundia-se com a dos brasileiros. José Iran Ribeiro e 

Gustavo Marangoni Costa discutem e exemplificam esse problema em 

seus trabalhos.289 

Costa identificou uma correspondência trocada entre cônsul 

americano em Desterro, Samuel Nells, e o Secretário dos Estados 

Unidos da América em janeiro de 1838 na qual aquele reclamava do 

alistamento compulsório para o Exército na província de Santa Catarina 

e do grande descontentamento da sua população. A queixa coincide com 

o avanço dos farroupilhas sobre o território catarinense nos anos de 

1838 e 1839. Nesse período, as cidades de Lages e Laguna foram 

tomadas. Em 1839, os rebeldes proclamaram a República Juliana em 

Laguna e começaram a avançar sobre Desterro.290  

Os dados indicam, portanto, que o avanço dos rebeldes em 

direção a Santa Catarina impulsionou uma onda de recrutamento menos 

seletiva afetando o cotidiano da sua população e tornando os indivíduos 

mais susceptíveis ao recrutamento, inclusive aqueles que estavam 

naturalmente isentos e que tinham redes de sociabilidade formadas e 

condições de reclamar e de produzir documentos e provas de sua 

condição em sua defesa. A rica documentação a qual tivemos acesso 

pode ser associada, em parte, ao fato de o recrutamento ter afetado 

muitas pessoas que em condições normais, ou em momentos de paz, não 

teriam sido afetadas. 

A confecção da tabela apresentada requer alguns esclarecimentos 

metodológicos. A data de início da consulta à correspondência consular 

(ano de 1830) foi determinada pelo acervo disponível no Arquivo 

Público de Santa Catarina e a data final pelo recorte temporal estipulado 

(1854). Os ofícios enviados pelos diversos cônsules e vice-cônsules aos 

presidentes foram fichados sendo transcritos apenas aqueles 

considerados relevantes para a pesquisa. Para esta seção, foram 

selecionados ofícios relacionados ao recrutamento, a dúvidas acerca da 

nacionalidade dos indivíduos e a tentativas de comprovação da condição 

de estrangeiro.  

Frequentemente, um documento trata de mais de um indivíduo 

assim como um indivíduo é citado em mais de um documento. Alguns 

                                                           
289 RIBEIRO, José Iran. op. cit., p. 251-271; COSTA, op. cit., p. 82-90. 
290 COSTA, op. cit., p. 83. 
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casos suscitaram trocas mais intensas de correspondência e foram 

abordados em até oito ofícios consulares. No decorrer da escrita, 

constatamos a importância de se individualizar os casos para que 

houvesse uma melhor compreensão dos mesmos e de seus desfechos 

momentâneos. Isso gerou a necessidade de criarmos uma tabela 

orientada pelo nome de cada pessoa mencionada na documentação. Isso 

significa que os agentes consulares mencionaram 110 indivíduos. O 

total presente na Tabela 9 e nas demais tabelas que serão apresentadas 

não corresponde ao número de ofícios selecionados e analisados. 

Mesmo assim, a compreensão dos casos foi comprometida por 

alguns fatores. Utilizamos apenas os ofícios enviados pelos agentes 

consulares aos presidentes de província. Os registros dos ofícios 

enviados por estes àqueles não estão presentes no APESC. Em alguns 

desses documentos, a reação do presidente da província é citada ou pode 

ser presumida. Em outros, a dúvida em relação aos desfechos prevalece. 

Além disso, a apresentação dos indivíduos é, geralmente, mais resumida 

nos casos em que vários assuntos ou situações são apresentadas 

simultaneamente e, em alguns momentos, torna-se difícil compreender a 

quem uma dada informação remete.  

Outro desafio foi tornar os dados inteligíveis para o leitor, pois os 

indivíduos citados estavam constantemente em movimento e as 

informações são parciais. Questões simples como a proveniência, onde o 

indivíduo estava quando foi recrutado ou quando fez a queixa se 

tornaram difíceis de serem apresentadas sem distorções o que implicou 

na exclusão de algumas categorias de análise e no grande números de 

dados não especificados ou não identificados.  

A Tabela abaixo (Tabela 10) detalha os motivos pelos quais os 

agentes consulares acionaram a presidência provincial para interceder 

pelos indivíduos por eles citados. A partir dela, o leitor pode 

compreender melhor os assuntos dos ofícios selecionados.  

 
Tabela 10 - Motivos pelos quais os agentes consulares intercederam pelos 

indivíduos 

Motivo  N % 

Recrutamento 102 93 

Agente consular quer checar se marinheiro está no livre 

gozo de seus direitos 

1 1 

Fim do período de engajamento 2 2 

Esclarecimento e contestação do motivo da prisão 5 4 

TOTAL 110 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854.  



126 

 

 

Na maior parte dos casos selecionados (102 ou 93%), alegava-se 

que os sujeitos haviam sido recrutados apesar da condição de 

estrangeiro. Algumas vezes, a palavra recrutamento era explicitada, 

outras informava-se que pretendiam alistar o indivíduo ou que ele havia 

sido “alistado”, “preso como marinheiro”, “preso para o serviço da 

Armada”, “preso e levado constrangidamente para”, “constrangido a 

servir”, “forçado a servir”, “obrigado a servir”. De qualquer forma, 

todos os casos contabilizados estão associados ao recrutamento. Em 

relação à terminologia empregada no processo de recrutamento forçado, 

Kraay observou que os termos apreensão e prisão eram utilizados 

comumentemente para designar o ato de recrutar e que a palavra 

recrutamento dispensava o adjetivo forçado no século XIX.291   

Dentre os 102 indivíduos inseridos na categoria “recrutamento”: 

92 já estavam constrangidos a servir quando contaram com a intercessão 

dos agentes consulares; 5 aparentemente estavam recorrendo ao 

consulado para tentar comprovar a condição de estrangeiro e evitar sua 

inserção na Guarda Nacional (4) e no Corpo de Artilharia (1); e nos 

outros cinco casos, não fica explícito se os indivíduos recorreram ao 

agente consular antes ou depois do recrutamento ocorrer, mas sabe-se 

que eles acabaram sendo recrutados.292 

A categoria “Agente consular quer checar se marinheiro está no 

livre gozo de seus direitos” remete ao caso do marinheiro João Moreira 

proveniente do Porto e com 16 anos de idade mencionado no ofício 

transcrito abaixo:   

 
Ilmo. e Exmo. Snr. 

Sou informado de que abordo da Escuna Pirajá se 

acha retido como Marinheiro João Moreira de idade 

de 16 anos natural do Porto e naufragado do 

Bergantim Português Guilhermina, cuja matrícula 

existe em meu poder, e por ser ele súdito de Sua 

                                                           
291 KRAAY, op. cit., p. 3. 
292 Em 1839, o vice-cônsul português Joze Gonçalves dos Santos Silva entrou em contato com 

o presidente da província para saber se os documentos apresentados por Jose Francisco do 
Valle Guimarães eram suficientes para ser dispensado do serviço. Cerca de um mês depois, o 

mesmo vice-cônsul reclamou que os documentos produzidos pelo consulado em favor de 

quatro portugueses não foram considerados válidos e que eles tiveram que procurar o juiz de 
direito para produzir justificações. O motivo da confecção destes documentos não é esclarecido 

no primeiro ofício, mas os sujeitos citados nele são mencionados em outro documento no qual 

o vice-cônsul faz um apanhado de uma série de recrutamentos indevidos. Cf. Ofícios enviados 
em 30 de setembro de 1839, em 4 de outubro de 1839 e em 21 de janeiro de 1840. APESC. 

Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 1830-39/1840-1843. 
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Majestade Fidelíssima e de menor idade exige de 

mim em cumprimento dos deveres do meu cargo, 

que eu verifique o seu caso e se ele está no livre 

gozo dos direitos que lhe competem, por isso rogo a 

V. Exa. que dê as providências para que o sobredito 

João Moreira [venhaneste] Consulado. Deus Guarde 

a V. Exa. Consulado da Nação Portuguesa 15 de 

Julho de 1839  

Ilmo e Exmo Snr João Carlos Pardal 

Presidente da Província  

Joze Gonçalves dos Santos Silva  

Encarre. do Consulado.293 

    

É possível que alguma denúncia de recrutamento indevido tenha 

chegado até o agente consular português e motivado a sua intercessão.  

Havia diferentes formas de se acessar os agentes consulares. Em 

algumas circunstâncias, o agente consular mencionava na 

correspondência que havia sido informado de algo, ou então que os 

indivíduos haviam-lhes representado, enviado petição, documentação ou 

se dirigido pessoalmente ao vice-consulado. Nem sempre fica claro 

como essas petições e reclamações chegavam às suas mãos. Era comum 

a utilização construções na voz passiva como como: “Foram me 

entregues” ou “Acaba de me ser apresentado o passaporte” que 

poderiam visar proteger os intermediários. Compreendemos que a ajuda 

de terceiros foi fundamental para que muitas denúncias ocorressem.  

A petição era um recurso legal acionado com frequência pelos 

indivíduos para acessar as instituições e as autoridades. Vantuil Pereira 

identificou o envio de diversos requerimentos, petições, queixas e 

reclamações tanto por nacionais quanto por estrangeiros ao Senado e à 

Câmara entre 1822 e 1831 e os viu como uma estratégia na busca por 

direitos em um período conturbado no qual uma nova ordem 

constitucional e institucional se consolidava. O autor demonstrou que os 

sujeitos recorreram a medidas legais e não só aos protestos para exigir 

justiça e direitos.294 Entretanto, os superiores poderiam tentar impedir os 

recrutas de utilizarem esta via para fazerem suas queixas. João Alves e 

Jacintho da Silva, por exemplo, reclamaram que foram ameaçados “de 

pau” pelo comandante por terem usado o seu direito à petição.295  

                                                           
293 APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província 1830-1839.  
294 PEREIRA, Vantuil, op. cit. 
295 Ofício de 3 de maio de 1836. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1844-1854. 
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Os dois casos inseridos na categoria “fim do período de 

engajamento” na Tabela 10 tratam de estrangeiros que acionaram o 

consulado e informaram que haviam se engajado voluntariamente, mas 

não foram dispensados findo o período estipulado. O português Manoel 

Jose Fernandes pertencia à Companhia de Fuzileiros adida ao Corpo 

Municipal Permanente da Corte e, segundo o vice-cônsul, deveria ter 

recebido baixa há muito tempo.296 O outro indivíduo citado foi o russo 

Mathias Burgarowitch que havia se engajado por um ano no cuter de 

guerra imperial Guarany como marinheiro de classe superior. O 

comandante da embarcação reconheceu que o mesmo cumpriu o tempo 

de serviço quando ainda estavam no Rio de Janeiro, mas alegou 

necessidade de seguir viagem e falta de tempo para dar a devida 

baixa.297 

Em relação às prisões, percebemos que os agentes buscavam 

averiguar o motivo do aprisionamento dos indivíduos pertencentes às 

nações pelas quais atuavam. A entrada dos indivíduos na cadeia, 

portanto, poderia representar, em alguns casos, uma oportunidade para 

se acessar os agentes e se denunciar abusos ou o recrutamento forçado. 

Podemos citar o mesmo em relação à entrada no hospital.   

As cinco intercessões inseridas na categoria “Esclarecimento e 

contestação do motivo da prisão” são aquelas nas quais houve dúvidas 

acerca dos motivos das prisões ou contestações às mesmas e/ou aquelas 

nas quais as prisões não puderam ser associadas diretamente ao 

recrutamento.  Isso não significa que não estivessem relacionadas a ele 

na prática, trata-se apenas de uma precaução analítica. Em um dos casos 

identificados, o vice-cônsul pediu esclarecimento, informou que 

suspeitava de recrutamento e pediu a libertação se a suspeita se 

confirmasse. Em outros dois, contestou as prisões por deserção alegando 

que o recrutamento é que havia sido indevido e não a evasão ao 

serviço.298 Além desses episódios, temos os ocorridos com o português 

Jose dos Reis e com o crioulo Jose. 

O português Jose dos Reis representou ao agente consular do 

hospital no qual se encontrava para informar que ele e outros 

marinheiros portugueses da escuna brasileira Virgínia estavam retidos 

                                                           
296 Ofício enviado em 01 de abril de 1841. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1840-1843.  
297 Ofício enviado em 29 de fevereiro de 1848. APESC. Ofícios dos cônsules para os 

presidentes da província, 1844-1854. 
298 Ofícios de 3 de julho de 1840; 17 de agosto de 1840; 15 de setembro de 1840; 26 de junho 
de 1850 e 30 de setembro de 1850. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1840-1843/ 1844-1854. 
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na Fortaleza de Santa Cruz a mando do capitão. O vice-cônsul escreveu 

ao presidente da província para esclarecer o motivo das prisões.299 Se 

Jose dos Reis não houvesse adoecido, é provável que o contato com 

Joze Gonçalves dos Santos Silva não ocorresse. Isso nos lembra que 

embora os estrangeiros pudessem contar com o apoio dos encarregados 

de suas nações, essas autoridades não estavam necessariamente 

acessíveis a eles. Havia uma série de circunstâncias que poderiam 

impedir o contato com os agentes consulares ou um desfecho favorável 

aos recrutados. Isto porque, não lhes bastava acessar os agentes, os 

indivíduos precisavam ter a capacidade de comprovar a sua 

nacionalidade como o episódio a seguir demonstra.  

O crioulo Jose era outro preso cuja situação não estava bem 

definida. Ele alegava pertencer à República Oriental do Uruguai e 

contou com a intercessão de João Antonio de Souza Flores que atuava 

para esta nação. O agente consular solicitou que Jose fosse alimentado 

enquanto estivesse preso no quartel do Campo do Manejo e que o 

mesmo fosse posto em liberdade assim que sua nacionalidade fosse 

comprovada caso não estivesse incurso em nenhuma culpa ou crime.300 

A reclamação chegou ao presidente da província João José Coutinho 

que discordou da sua alegação e o considerou brasileiro como podemos 

deduzir pelo ofício enviado posteriormente por Flores: 

 
Ilmo e Exmo Senhor 

O abaixo assinado, Vice Cônsul da supradita 

República tem a honra de acusar recebida a Nota 

que V. Exca. se dignou dirigir-lhe (...) na qual 

declara V. Exca que se deve considerar como 

Brasileiro o Crioulo Jose Camargo atualmente 

preso em a Cadeia desta Cidade; Visto não ter ele 

apresentado documentos legítimos; nem mesmo 

título de residência por onde mostre pertencer ao 

estado Oriental; e mesmo por que é de presumir 

que a não ter lhe passado por, há oito anos que 

seguem diz residir nesta Província; não teriam as 

Autoridades Brasileiras em vista do Artigo 7˚ da 

lei de 7 de Novembro de 1831 permitido sua 

residência no Império; visto ele ter sido como 

declara Escravo do Cônsul Camargo. 

                                                           
299 Ofício enviado em 27 de março de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes 

da província, 1840-1843.  
300 Ofício de 16 de fevereiro de 1850. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 
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Forçoso é ao abaixo assinado declarar a V. Exa 

que não obstante em tudo concordar a bom grado 

conformar-se, com o que V.Exca. se [dignou] 

expor-lhe em sua citada Nota, todavia algumas 

ocorrências lhe restam em favor de sua pretensão; 

as quais [reservam-lhe] que melhores 

esclarecimentos lhe sejam distribuídos pelo Ilmo 

Snr Consul Geral da República na Corte do Rio de 

Janeiro; para o que suplica a V. Exca. [suspeição] 

no presente caso por tempo necessário ao fim 

exposto, o que espera merecer. (...). 301 

 

Pela correspondência, ficamos cientes de que Jose alegava ser 

proveniente do Uruguai e liberto.  O motivo da prisão de Jose não está 

claro, mas é possível que ela decorresse da tentativa de recrutamento e 

não de um delito. Aparentemente, o presidente da província se limitou a 

contestar a condição de estrangeiro do Jose e não fez menção a um 

crime cometido no ofício que enviou a Flores.  

A argumentação do presidente se pautou na ausência de 

documentos comprobatórios adequados por parte de Jose e no artigo 7˚ 

da lei antitráfico de 7 de Novembro de 1831. Este artigo impedia 

homens libertos que não fossem brasileiros de desembarcarem nos 

portos do Brasil.302 Ambos aspectos são questionáveis e acreditamos 

que a utilização do segundo tenha sido meramente retórica. É pouco 

provável que o artigo citado estivesse em uso e que tenha impedido o 

deslocamento dos indivíduos nas regiões de fronteira.   

Vemos que o agente consular concordou com a argumentação do 

presidente, mas não deixou de confiar na versão de Jose e solicitou mais 

tempo para investigar o caso. Provavelmente, estava ciente das brechas 

nas leis e foi delicado na resposta dada.   

Além de Jose, outros dois indivíduos que alegavam ser da 

República Oriental do Uruguai, mais precisamente de Montevidéu, 

recorreram a João Antonio de Souza Flores. Ambos buscavam ser 

dispensados do serviço ao qual estavam constrangidos na Corveta 

Regeneração e na Guarda Nacional. Um deles, José Lazaro Alonço, 

havia sido recrutado na Bahia, mas não teve tempo para fazer sua 

                                                           
301 Ofício de 16 de fevereiro de 1850. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província 1844-1854. 
302 BRASIL. Lei de 7 de novembro de 1831. Artigo 7. Coleção de Leis do Império do Brasil, 

parte I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1875. p. 182. 
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justificação naquela província e, por isso, recorria ao consulado da 

República Oriental do Uruguai em Santa Catarina.303 

Os requerentes possuíam vínculos diferentes com a província. 

Havia aqueles que residiam na mesma e aqueles que estavam nela de 

passagem quando foram recrutados. Muitos como José Lazaro Alonço 

aproveitaram o momento em que o navio estava fundeado no porto de 

Desterro para denunciar que haviam sido constrangidos ao serviço em 

outra província apesar de serem estrangeiros. Em diversos casos, no 

entanto, a trajetória dos indivíduos não estava clara e não pudemos ter a 

certeza de que residiam em Santa Catarina ou se estavam de passagem 

quando foram recrutados.  

Para compreendermos um pouco melhor a situação dos 

recrutados que reclamaram ajuda aos agentes consulares apresentamos 

as tabelas a seguir que especificam os serviços para os quais os 

indivíduos foram recrutados, o local de recrutamento e a nacionalidade 

reclamada. Nestes casos, selecionamos apenas os 102 indivíduos que 

foram inseridos na categoria “Recrutamento” na Tabela 10.  

 
Tabela 11 - Designação do serviço para o qual houve o recrutamento 

Recrutado/ Alistado para N N% 

Guarda Nacional 5 4,9 

Exército 8 7,8 

Marinha 73 71,6 

Não especificado 16 15,7 

TOTAL 102 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

Tabela 12 – Local de Recrutamento 

Vínculo dos recrutados com a província N N% 

Recrutados em outras províncias  42 41 

Recrutados em Santa Catarina  33 33 

Não identificado 27 26 

TOTAL 102 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

   
 

                                                           
303 Ofícios de 6 de junho de 1840, 8 de junho de 1840, 11 de junho de 1840, 2 de julho de 
1840, 28 de julho de 1840 e 23 de dezembro de 1841. APESC. Ofícios dos cônsules para os 

presidentes da província, 1840-1844.  
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Tabela 13 - Nacionalidade reivindicada pelos indivíduos 

Nacionalidade N N% 

Portuguesa 100 98 

Uruguaia 2 2 

TOTAL 102 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

Em relação à Tabela 11, vemos que a maior parte das denúncias 

estavam associadas à Marinha (73 pessoas ou 71,6% do total). 

Nascimento constatou que as Forças Armadas tinham extrema 

dificuldade para conseguir voluntários e que a Marinha de Guerra 

recorreu ao recrutamento forçado por décadas. Para garantir a 

quantidade mínima de marinheiros a bordo, a instituição teve que 

recorrer às Escolas de Aprendizes Marinheiros e empregar garotos com 

entre 9 e 14 anos, pois o recrutamento poderia falhar e não completar o 

quadro mínimo necessário.304 

Na Tabela 12, procuramos esclarecer o local de recrutamento. 

Essa foi uma tarefa um pouco difícil, não conseguimos precisar a maior 

parte dos casos. Os indivíduos inseridos na categoria “Recrutados em 

outras províncias” (41%) são aqueles que alegavam terem sido 

recrutados em outras províncias e que efetuaram a denúncia em Santa 

Catarina. Entre os indivíduos recrutados na província (33%), estão nove 

(9%) que sabemos que residiam na província quando foram recrutados e 

dois (2%) que vinham do Rio de Janeiro. Nos demais casos, não fica 

clara a proveniência. Entre os “não identificados” (26%), estão aqueles 

cujo local de recrutamento não foi identificado. 

Em relação à nacionalidade (Tabela 13), observamos o 

predomínio dos portugueses entre os denunciantes (98%). Caso 

considerássemos a nacionalidade dos 110 reclamantes iniciais, haveria 

pouca mudança: seriam 106 portugueses (96%); 3 uruguaios (3%) e um 

russo (1%).  

Ressaltamos que durante o período analisado (1830-1854), 

identificamos a presença e atuação de representantes consulares da 

Bélgica, do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos da América, da 

Inglaterra, da França, de Portugal, da República Oriental do Uruguai, da 

Rússia e da Sardenha. Isto permite que sustentemos a hipótese de que a 

ausência de denúncias de recrutamento de outras nações não estava 

relacionada à ausência de representantes das mesmas na província de 
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Santa Catarina. Mais precisamente, permite que sustentemos que as 

denúncias de recrutamento estavam ligadas sobretudo ao problema da 

comprovação da nacionalidade e da identidade entre os anos de 1830 e 

1854. Eram recrutados aqueles que passavam por brasileiros. Por isso 

mesmo, os portugueses estavam mais susceptíveis a ele. Além da 

semelhança linguística, havia o reconhecimento constitucional de que, 

em algumas circunstâncias, os indivíduos nascidos em Portugal 

poderiam ser considerados cidadãos brasileiros. 

A possibilidade de os cidadãos portugueses passarem por 

brasileiros poderia tornar o seu recrutamento mais atrativo e dificultava 

a sua dispensa na ausência de documentação comprovatória. Além 

disso, o maior número de portugueses existentes também poderia 

explicar que eles fossem os estrangeiros recrutados com maior 

frequência. 

Em relação à atuação dos agentes consulares, destacamos que era 

comum que o agente de um consulado assumisse outro interinamente na 

ausência do seu titular e que isso não cessava as denúncias usuais 

daquela repartição. Henrique Schutel atuou como vice-cônsul chileno, 

francês, uruguaio, sardo e, ao assumir o vice-consulado português, 

prosseguiu com as denúncias de recrutamento.  

Em 1854, Schutel intercedeu pelo português Justino João que lhe 

apresentou habilitação para confirmar sua nacionalidade. O agente 

consular argumentou que ele era português e consequentemente 

estrangeiro e imune ao recrutamento e pediu ao presidente da província 

que fosse posto em liberdade e na plena “fruição dos seus direitos civis e 

políticos”.305 Em outros casos, os agentes consulares mencionaram leis, 

tratados e decretos para respaldar suas solicitações. Na tabela abaixo 

(Tabela 14), exploraremos a legislação citada nas suas intercessões. 
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Tabela 14 - Legislação citada pelos agentes consulares 

Legislação citada N 

Inciso IV do Artigo 6˚ do da Constituição de 1824 5 

Menção indireta ao Artigo 6˚ do Inciso IV da Constituição de 1824 1 

Artigo 5˚ do Tratado do Reconhecimento da Independência de 1825 2 

Artigo 79˚ da Lei Geral de 1˚ de outubro de 1828 1 

Artigo 10˚ da Lei de 24 de novembro de 1830 1 

Decretos de 20 de novembro de 1823 e 4 de agosto de 1831 3 

TOTAL 13 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

Em dois dos cinco casos inseridos na categoria “Inciso IV do 

Artigo 6˚ do da Constituição de 1824” ocorridos em 1840 e 1841, o 

agente consular informava que os suplicantes declaravam ter 25 e 18 

anos respectivamente e que as aparências confirmavam estas 

declarações.306 O vice-cônsul alegava que, diante da pouca idade, era 

pouco provável que eles estivessem no Brasil na época da 

Independência e que o artigo citado se aplicasse a eles. O agente 

defendia que eles eram nascidos em Portugal e que possuíam 

nacionalidade portuguesa, sendo estrangeiros e não cidadãos.307  

Nos outros três casos, o cônsul queixa-se de que os documentos 

produzidos no consulado não foram considerados válidos e pedia que a 

justificação a ser realizada perante a autoridade do país se limitasse a 

justificar que indivíduos não se inseriam no inciso IV e que não 

possuíam carta de naturalização.308 Ou seja, o agente consular queria 

que comprovassem apenas que não eram brasileiros ao invés de terem 

que comprovar que eram portugueses, o que simplificaria o 

procedimento para os envolvidos. 

O caso de José de Oliveira Bastos assemelha-se aos apresentados 

com a diferença de que não há menção direta ao artigo 6˚. O vice-cônsul 

afirmou que ele possuía pouca idade sendo pouco provável que estivesse 

no Brasil na época da Independência.309   

                                                           
306 Ofício de 09 de Julho de 1839 e de 17 de julho de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules para 

os presidentes da província, 1840-1843. 
307 Ibidem. 
308 Ofícios 23 de janeiro de 1839, 26 de janeiro de 1839, 30 de agosto de 1839, 4 de outubro de 

1839 e 21 de janeiro de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 

1840-1843. 
309 Ofício de 4 de setembro de 1839 e de 21 de janeiro de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules 

para os presidentes da província, 1840-1843. 
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O artigo 5˚ do Tratado do reconhecimento da independência de 

1825 foi mencionado na defesa de dois indivíduos. Ele estipulava que: 
 

V – Os súditos de ambas as Nações Portuguesa e 

Brasileira serão considerados e tratados nos 

respectivos Estados como os da nação mais 

favorecida e amiga, e seus direitos e propriedades 

religiosamente guardados e protegidos; ficando 

entendido que os atuais possuidores de bens de 

raiz serão mantidos na posse pacífica dos mesmos 

bens".310 

 

Sua menção foi feita pelo agente consular Antonio Meirelles de 

Lima na tentativa de prosseguir com a investigação da nacionalidade de 

João Alves e Jacintho da Silva em 1836.311 Era preciso comprovar se 

eles eram portugueses e, neste caso, eles teriam direitos a serem 

preservados. Eles estão entre os quatro primeiros casos associados ao 

tema recrutamento identificados na documentação analisada.  

Além dessa argumentação, Antonio Meirelles de Lima apresentou 

a carta de habilitação dos indivíduos e observou que a naturalidade 

destes não estava presente na guia da embarcação. Ele pediu que fosse 

levado até eles ou que o presidente nomeasse alguém para conferir suas 

identidades. Queria saber se eles eram os mesmos citados nas 

habilitações. Não sabemos se o encarregado os reconheceu, mas eles 

não foram dispensados do serviço. O desfecho foi informado em um 

levantamento de diversos casos de recrutamento de estrangeiros 

portugueses feito por Joze Gonçalves dos Santos Silva, sucessor 

Antonio Meirelles de Lima, em resposta a um pedido do presidente da 

província.312  

O artigo 79˚ da Lei Geral de 1˚ de outubro de 1828, que versa 

sobre atribuições da Câmara Municipal, foi inserido em uma discussão 

que tratava da validade dos documentos apresentados. O presidente da 

província contestou uma certidão produzida por falta de selo e o agente 

consular citou a referida lei para respaldar a autoridade do Secretário da 

Câmara para emiti-la. Na ocasião, o vice-cônsul auxiliava Manoel 

                                                           
310 Tratado do Reconhecimento da Independência de 1825. Artigo V. Disponível em: <Fonte: 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1825/b_2/>. Acessado em setembro 
de 2016. 
311 Ofícios de 03 de maio de 1836. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1830-1839. 
312 Ofícios de 21 de janeiro de 1840. Ofícios dos cônsules para os presidentes da província, 

1840-1844. 
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Pereira a produzir sua habilitação de português e sua justificação de 

identidade.313  

A lei de 24 de novembro de 1830 foi citada para sustentar a 

dispensa do já mencionado uruguaio José Lazaro Alonço do seu serviço. 

Ela fixava as forças de terra para o ano financeiro de 1831 e 1832. O 

artigo mencionado (Artigo 10˚) trata da exclusão dos corpos de 

estrangeiros do Exército.314 

Por último, temos a citação dos decretos de 20 de novembro de 

1823 e 4 de agosto de 1831 por Joze Gonçalves dos Santos Silva em 

1839 quando este queixava-se das exigências abusivas feitas aos que 

quisessem comprovar serem súditos portugueses. As autoridades 

estariam requerendo que os indivíduos certificassem que não haviam 

feito atos que os decretos acima destacavam serem inválidos para tornar 

quem os praticava brasileiros. 315  

O primeiro decreto estipulava a suspensão da concessão dos foros 

de cidadão aos portugueses que prestassem juramento de fidelidade à 

causa do Brasil e ao Imperador.316 O segundo decreto, posterior à 

outorga da Carta Constitucional de 1824, informava que: 

 
Tendo chegado ao conhecimento da Regência o 

abuso, que se é praticado nas diferentes 

Municipalidades sobre o juramento da 

Constituição do Império, consentindo-se 

cegamente que estrangeiros, vindos há pouco de 

Portugal, o vão prestar por interesses particulares, 

como se um ato semelhante, a não ser aos olhos 

de autoridades menos escrupulosas, os 

constituísse cidadãos brasileiros: E sendo certo 

que os nascidos no Brasil, e os adotivos, não 

necessitam daquela formalidade para serem 

cidadãos brasileiros, pois que a Constituição no 

título 2º art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, declara 

expressamente as condições precisas para uns e 

outros serem como tais considerados; não 

devendo por isso continuar-se mais na burla do 

                                                           
313 Ofício de 05 de outubro de 1839 e de 12 de outubro de 1839. APESC. Ofícios dos cônsules 

para os presidentes da província, 1830-1839. 
314 Ofício de 28 de julho de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 
província, 1840-1844. 
315 Ofício de 4 de outubro de 1839. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1830-1839. 
316 BRASIL. Decreto 20 de novembro de 1823. Coleção de Leis do Império – 1823. [s/d]. p. 
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um ato tão sagrado, a que escandalosamente se 

têm proposto aqueles, a quem a dita Constituição 

não contempla: Há por bem a mesma Regência, 

em Nome do Imperador Ordenar que, ficando 

derrogada a disposição do Aviso Circular de 15 de 

Maio de 1824, e quaisquer outras, em que se 

exigir certidão do juramento da Constituição para 

consulta de lugares e empregos, se proceda ao 

encerramento em fórum dos livros do referido 

juramento e que destes livros sejam logo 

entregues à Secretaria de Estado dos Negócios do 

Império os que estiverem a cargo das Câmaras 

Municipais da Corte e Província do Rio de 

Janeiro; fazendo as Câmaras das outras Províncias 

igual entrega, às secretarias dos respectivos 

Governos.317 

 

O decreto demonstra que os mais diversos portugueses estavam 

recorrendo ao juramento nas Câmaras Municipais para usufruirem dos 

direitos de cidadão brasileiro em 1831, mesmo aqueles que haviam 

chegado após a Independência, desconsiderando-se o determinado na 

Constituição de 1824. Além disso, esclarece que o juramento não era 

necessário para os indivíduos serem considerados cidadãos brasileiros e 

não os tornava cidadãos, mas foi exigido para o exercício de cargos 

públicos durante certo período. Exigências como esta podem tanto ter 

gerado confusões quanto terem sido interpretadas como uma brecha para 

o acesso à cidadania brasileira por àqueles que a almejavam. 

A partir da citação destes decretos pelo vice-cônsul, 

depreendemos que se estava exigindo que os indivíduos produzissem 

certidões de que não haviam jurado a Constituição de 1824. Joze 

Gonçalves dos Santos Silva considerou tal solicitação dispendiosa e 

equivocada pois o juramento não era obrigatório aos brasileiros adotivos 

e não era suficiente para que portugueses que não estivessem inseridos 

no inciso IV se tornassem cidadãos. Por outro lado, a última etapa da 

naturalização instituída em 1832 requeria o juramento nas respectivas 

Câmaras Municipais para concessão do título de cidadão brasileiro aos 

estrangeiros. É possível que alguma das autoridades tenha se 

equivocado, assim como é possível que os responsáveis pelo 
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recrutamento estivessem tentando dificultar a comprovação da 

nacionalidade por parte dos portugueses. 

A produção da documentação comprobatória da nacionalidade foi 

objeto de discórdia entre os representantes das nações portuguesas e o 

governo imperial. Acusava-se os indivíduos que eram cidadãos 

brasileiros adotivos segundo a Constituição de estarem procurando os 

agentes consulares para obterem certificados da nacionalidade 

portuguesa e evitarem, dessa forma, o recrutamento. A reação do 

Ministério da Justiça foi tentar impedir que os cônsules e vice-cônsules 

emitissem esta documentação como pode ser visto no aviso a seguir: 

 
Ilmo e Exm. Sr.- Constando a Regência, em Nome 

do Imperador o Senhor D. Pedro II, que alguns 

cidadãos brasileiros do § 4˚ do art. n.6 da 

Constituição querendo evadir-se do serviço das 

Guardas Nacionais têm recorrido aos Cônsules e, 

Vice-Cônsules da nação portuguesa, residentes 

neste Império, e deles obtido talvez por falta da 

necessária indagação, certificados de serem 

cidadãos portugueses; e querendo ela fazer cessar 

semelhante procedimento, que se torna tanto mais 

escandaloso, porque, concorrendo para violação 

das leis do país, é também contrário às próprias 

leis portuguesas, que não dão aos Cônsules a 

faculdade, de naturalizar cidadãos a indivíduos 

que perderam essa qualidade pela terem adquirido 

neste Império em Virtude da Constituição: Há por 

bem que V. Ex. Exija, da maneira a mais 

terminante que os referidos Cônsules e Vice-

cônsules não deem semelhantes certificados aos 

nascidos em Portugal, ou nas colônias, que 

residiam no Brasil na época da declaração de sua 

Independência nas respectivas Províncias 

tornando as devidas cautelas para que não sejam 

facilmente iludidos a este respeito como o têm 

sido até o presente.  

Deus Guarde a V. Ex. - Paço em 25 de Outubro de 

1832. - Honório Hermeto Carneiro Leão. - Sr. 

Bento da Silva Lisboa.318 

 

                                                           
318 Aviso n. 315 emitido pelo Ministério da Justiça em 25 de outubro de 1832. Coleção de 

Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1875. p. 321. 
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A ideia sustentada acima é a de que os indivíduos naturais de 

Portugal tornaram-se cidadãos brasileiros e perderam a cidadania 

portuguesa ao permanecerem no Brasil após a Independência e que a 

obtenção dos direitos de cidadão português a partir de então deveria ser 

feita pelo ato de naturalização para o qual os agentes não estavam 

habilitados segundo a legislação portuguesa. O Ministro do Império 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro já havia declarado anteriormente 

que o artigo 6˚ da Constituição determinava quem adquiria os direitos de 

cidadão e o artigo 7˚ quem os perdia e que ninguém era livre para 

renunciar aos foros de cidadão fora dos casos marcados.319 Para que a 

explicação fique mais clara, apresentamos a seguir o artigo 7˚ da 

Constituição. 
 

Art. 7. Perde os Direitos de Cidadão Brasileiro: 

I. O que se naturalizar em país estrangeiro. 

II. O que sem licença do Imperador aceitar 

Emprego, Pensão, ou Condecoração de qualquer 

Governo Estrangeiro. 

III. O que for banido por Sentença.320 

   

O artigo apresentado nos mostra que ao se naturalizar em país 

estrangeiro, o indivíduo deixava de ser cidadão brasileiro. Além disso e 

de acordo com a interpretação feita pelo Ministro do Império, ela não 

dava ao o indivíduo nascido em Portugal a possibilidade de optar por ser 

cidadão português após a Independência caso houvesse continuado a 

residir no Brasil. Nesta circunstância, ele se tornava brasileiro adotivo e 

precisaria se naturalizar português para perder tal título e ser 

reconhecido como português pelo Império do Brasil.  

Em 1833, a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros 

recomendou que os agentes consulares concedessem títulos de 

portugueses apenas àqueles que mostrassem ter entrado no Império com 

passaportes após a Independência. Além disso, com a finalidade de 

conter a evasão do serviço da Guarda Nacional e de outras atividades, o 

governo chegou a determinar que os que se apresentassem sem 

passaporte fossem colocados sob custódia para serem retirados do 

                                                           
319 Aviso n. 291 emitido pelo Ministério do Império em 10 de outubro de 1832. Coleção de 

Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1875. p. 305. 
320 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 7˚. Coleção de Leis do 

Império do Brasil, parte I, v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. 
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Império e que os que alegassem serem estrangeiros tendo usado laço de 

brasileiro e votado fossem punidos conforme o Código Criminal.321  

Essa postura do governo imperial nos auxilia a compreender 

parcialmente as diversas exigências feitas pelos presidentes da província 

de Santa Catarina em relação à documentação. As situações abordadas 

anteriormente e as que serão apresentadas indicam que a posse de 

documentos considerados válidos era o fator mais importante para o 

embasamento da reclamações.  

A centralidade dos papeis para os sujeitos foi discutida por 

Rebecca Scoot e Jean Hébrard. Eles mostraram que sua produção foi 

uma tática adotada na busca pela ampliação de direitos e de melhoria 

nas condições de vida principalmente entre a população livre de cor em 

diferentes países.322  

A Tabela 15 contém o número de indivíduos que apresentaram 

alguma documentação em sua defesa. Os 110 indivíduos selecionados 

inicialmente foram inclusos na contabilidade nos dados. Nem todos, 

como já discutido a partir da Tabela 10, estavam necessariamente 

constrangidos a servir.  

 
Tabela 15 - Apresentação de documentos pelos indivíduos 

Apresentou documentos para comprovar sua identidade e versão? N N% 

Sim 90 81,8 

Não 2 1,8 

Não declarado, mas há menção à confirmação do comandante 1 0,9 

Não, mas alegou que estava na Bahia 1 0,9 

Não, mas alegou que estava com comandante 2 1,8 

Não declarado 14 12,7 

TOTAL 110 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

Na maioria dos casos, os agentes consulares receberam alguma 

documentação que comprovava a nacionalidade do indivíduo pelo qual 

intercederam. Apenas dois indivíduos não possuíam nenhum 

documento. Joaquim Alves e Thomas Joaquim, ambos detidos a bordo 

Brigue Escuna Caliope, enviaram uma petição a Joze Gonçalves dos 

Santos Silva na qual informavam que haviam sido constrangidos a servir 

                                                           
321 Aviso n. 628 emitido pelo Ministério da Justiça em 22 de outubro de 1833. Coleção de 

Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1875. p. 447; 

Aviso n. 319 emitido pelo Ministério da Justiça em 26 de outubro de 1832. Coleção de 
Decisões do Império do Brasil, parte III. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1875. p. 323. 
322 SCOTT & HÉBRARD, op. cit. 



141 

 

desde o Rio de Janeiro. O vice-cônsul pediu ao presidente autorização 

para se dirigir à embarcação e averiguar o caso ou que ordenasse que 

ambos comparecessem ao consulado.323 Eles compareceram, mas não 

possuíam nenhuma documentação e foram dispensados pelo agente 

consular que ressaltou ao presidente que “(...) qualquer que possa ser a 

veracidade do que alegam e mesmo a minha presunção particular, não 

estão por falta de documentos, habilitados a por agora serem por mim 

requisitados”.324 

Em 14 casos, não houve menção à documentação na 

correspondência trocada. Pode ser que ela tenha sido apresentada 

diretamente ao presidente da província, que parte da correspondência 

tenha sido perdida ou que as provas não existissem. O ofício que 

solicitava o fim do engajamento do marinheiro russo Mathias 

Burgarowitch também não citava documentos. Mas o comandante do 

navio confirmou a versão do marinheiro e o agente consular Roberto de 

Trompowsky pediu ao presidente Antero Joze Ferreira de Brito que o 

ouvisse.325 

Manoel Gonçalves Moreira tinha 18 anos e era natural do Porto. 

Declarava ter sido preso na Bahia e forçado a servir na Corveta 

Regeneração. Segundo ele, seus documentos ficaram naquela província 

onde havia requerido a ordem de soltura. O vice-cônsul Joze Gonçalves 

dos Santos Silva considerou suas respostas coerentes, sua aparência 

condizente com a idade declarada e não tinha dúvidas de sua 

nacionalidade ao solicitar sua libertação ao governo provincial.326 

Entretanto, sua libertação não foi autorizada pelo governo 

provincial porque o comandante da Divisão Naval não possuía registro 

de que ele era português e em função da ausência de documentos que 

comprovassem sua nacionalidade. Esse desfecho não foi aceito pelo 

agente consular que alegava ter averiguado a nacionalidade do 

requerente, que seu ofício era um documento e que o assentamento de 

praça deveria conter a idade e naturalidade para que houvesse a 

confirmação de que era brasileiro.327 O presidente da província solicitou 

                                                           
323 Ofício de 24 de outubro de 1839. Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes 

da província 1830-1839. 
324 Ofícios de 26 de outubro de 1839. Fonte: APESC. Ofícios dos Cônsules para os presidentes 

da província 1830-1839. 
325 Ofício enviado em 29 de fevereiro de 1848. APESC. Ofícios dos cônsules para os 
presidentes da província 1844-1854. 
326 Ofício enviado em 17 de julho de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes 

da província, 1840-1844. 
327 Ofícios de 17 de agosto de 1849 e 15 de setembro de 1840.APESC. Ofícios dos cônsules 

para os presidentes da província, 1840-1843. 
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a sua soltura, porém ele foi novamente recrutado. Desta vez, alegava-se 

que ele havia se engajado voluntariamente apesar da improbabilidade da 

situação e de ele afirmar que não.328 

Os dois indivíduos que informaram que sua documentação estava 

com o comandante tiveram desfechos opostos. Jose Joaquim da Silva 

estava servindo em uma embarcação, foi transferido para outra e 

posteriormente para a cadeia da cidade de onde representou ao vice-

cônsul. Este se dirigiu à prisão e soube que o requerente já havia sido 

transferido para outro navio onde se achava em ferros. José Gonsalves 

dos Santos Silva Junior requisitou ao presidente esclarecimentos sobre a 

prisão e a libertação do suplicante em caso de recrutamento pois estava 

convencido de sua nacionalidade. Informou que sua habilitação estava 

com o comandante e que sua procedência poderia ser conferida pela sua 

matrícula na capitania do Porto. A documentação indica que Jose 

Joaquim da Silva compareceu posteriormente no consulado e que foi 

posto em liberdade.329 

João de Almeida, por sua vez, informou que o comandante não 

queria lhe dar sua habilitação por considerá-la falsa. Diante disso, José 

Gonçalves dos Santos Silva Junior foi à embarcação para averiguar a 

situação e conferir a nacionalidade do requerente. Ele suspeitou que a 

documentação não pertencia a João e este desistiu da reclamação.330  

É provável que alguns dos requerentes buscassem forjar a 

condição de estrangeiro para escapar ao recrutamento e que alguns 

indivíduos tenham omitido tal condição para poderem se engajar como 

marinheiros e se deslocar pelo Império. Antonio Martins, por exemplo, 

declarou ter se matriculado em uma embarcação como Antonio Alves 

natural de Santa Catarina. Nesta circunstância, foi preso para servir à 

esquadra brasileira. Posteriormente, ele apresentou sua habilitação, 

compareceu ao consulado e teve sua identidade portuguesa confirmada 

pelo vice-cônsul.331  

Ribeiro identificou diversos casos de pessoas alegando, conforme 

lhes era conveniente, ser português ou brasileiro e defendendo a 

condição de estrangeiro para fugir do recrutamento da Armada e da 

                                                           
328 Ofício de 15 de setembro de 1840. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1840-1843. 
329 Ofícios de 18 de fevereiro de 1848 e de 24 de fevereiro de 1848. APESC. Ofícios dos 
cônsules para os presidentes da província, 1844-1854. 
330 Ofícios de 21 de junho de 1848 e 26 de junho de 1848. APESC. Ofícios dos cônsules para 

os presidentes da província, 1844-1854. 
331 Ofício enviado em 24 de dezembro de 1840. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1840-1844. 
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Guarda Nacional entre os anos de 1832 e 1833.332 A documentação 

selecionada por nós indica que esse problema ultrapassou a década de 

1830 e adentrou a segunda metade do século XIX. Além disso, 

percebemos, sobretudo, o quanto os portugueses estavam mais 

vulneráveis ao recrutamento forçado e o quão difícil era obtenção da 

dispensa. 

A habilitação foi o documento apresentado com maior frequência 

pelos indivíduos para comprovar sua condição conforme pode ser 

constatado a partir da Tabela 16. Nela, apresentamos uma relação das 

provas e documentos utilizados pelos agentes consulares acompanhada 

do número de casos em que foram citadas. Ressaltamos que alguns 

indivíduos apresentaram mais de um tipo de documento, que dois 

indivíduos não apresentaram nenhum documento e que em 39 casos não 

houve menção à apresentação de documentos.  

 
Tabela 16 - Documentos citados pelos agentes consulares 

Documentos e provas mencionados N 

Habilitação  50 

Habilitação sendo produzida 1 

Justificação 8 

Justificação sendo produzida 7 

Passaporte 3 

Matrícula 7 

Guia 3 

Entrevista  1 

Testemunho do vizinho 1 

Confirmação do comandante 1 

Despacho da embarcação 1 

Ofício do presidente da província anterior 

confirmando qualidade  

1 

Atestado de bom comportamento 1 

Atestado do vice-cônsul da Bahia  1 

Nenhum 2 

Documentos apresentados, mas não especificados 1 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

A habilitação, carta de habilitação ou certidão de habilitação era 
um documento tradicionalmente produzido pelos agentes consulares 

conforme constatamos a partir da documentação analisada. Em agosto 

de 1839, por exemplo, Joze Gonçalves dos Santos Silva enviou uma 

                                                           
332 RIBEIRO, Gladys Sabina, 2002, p. 104.  
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lista com o nome dos indivíduos que haviam se habilitado no consulado 

de Desterro entre janeiro a agosto daquele ano: 

 
Joze Pavão - em 27 de Fevereiro - Marinheiros 

Felix Jose - 10 de Abril - Marinheiros 

Joaquim Alves de Oliveira - 15 de˚. - Marinheiros 

Felix [Torcado] - 4 de Maio - Marinheiros 

Manoel Francisco Moreira - 28 de junho - 

Negócio nesta Cida.  

Domingo Gonçalves dos Santos 13 de Julho - 

Marinheiro  

Luiz Antonio Pereira - 13 de Julho - Negócio 

nesta Cidade 

Joaquim Jose Portella 14 d´Agosto - Caixro. d˚. 

João Alves Moreira - 14 d´Agosto - Negocio d˚. 

Matheus João de Bitancourt - 21 d˚. -d˚. -d˚.333 

 

Em cerca de 5 meses, dez indivíduos recorreram ao vice-

consulado em Desterro para produzir documentos comprobatórios de 

sua condição de português, a maioria dos quais atuavam como 

marinheiros. Consideramos esse número significativo. Essa procura 

pode ser associada ao avanço das forças farroupilhas sobre Santa 

Catarina e ao elevado número de sujeitos que denunciaram o 

recrutamento e o alistamento entre 1839 e 1841 conforme discutimos a 

partir das Tabelas 9 e 10.  

Esclarecemos que, dentre os sujeitos citados na relação 

apresentada, somente Luiz Antonio Pereira e Matheus João de 

Bitancourt foram inclusos entre os 110 indivíduos computados nas 

tabelas apresentadas por apenas eles terem sido identificados requerendo 

ou contado com a intermediação dos seus representantes consulares. 

 Não encontramos nenhuma habilitação anexada aos ofícios 

analisados. Este era um documento que deveria ser devolvido aos 

indivíduos após as análises serem realizadas. Apesar disso, constatamos, 

a partir dos comentários feitos pelos agentes consulares, que a carta de 

habilitação informava: a naturalidade; a idade e os sinais do indivíduo. 

A habilitação de Antônio Dias, por exemplo, informava que ele possuía 

as seguintes características: 
 

                                                           
333 Ofício enviado em 30 de agosto de 1839. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes 

da província, 1830-1839. 
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26 anos de idade. Estatura regular, cabelos 

encarapinhados e pretos, olhos pretos, Testa e 

nariz chato, Boca e queixo regular, Barba Buço, é 

de cor parda, não sabe escrever, é natural da Ilha 

de Santo Antão, a Habilitação foi passada no dia 

25 de Janeiro do ano passado.334 

 

O perfil descrito chama a atenção. Não era um português 

considerado típico, pois era pardo. Entretanto, tanto Portugal quanto o 

Brasil vivenciaram a experiência de escravidão e Portugal situava-se 

próximo ao continente africano. É possível que Antonio Dias fosse um 

descendente de africanos nascido em Portugal. É provável que 

portugueses com esse perfil estivessem mais susceptíveis ao 

recrutamento. Antônio Dias declarava ter sido recrutado indevidamente 

e foi um dos que obtiveram a soltura solicitada pelo governo provincial. 

A presença dos sinais na habilitação explica porque os agentes 

consulares muitas vezes pediam para que alguém fosse até a embarcação 

para checar a identidade dos indivíduos ou para que estes fossem 

levados até o consulado. Era preciso averiguar se os sinais presentes nas 

documentações que lhes eram enviadas coincidiam com a aparência dos 

suplicantes.  

Tal modalidade de identificação (pautada no nome, na idade e 

nos sinais apenas) era bastante limitada e pouco confiável. De acordo 

com Nascimento, a identificação dos indivíduos só foi aprimorada a 

partir da criação do Gabinete de Identificação da Marinha e com o uso 

da identificação datiloscópica pela polícia civil. A criação do referido 

gabinete facilitou a identificação e possibilitou a análise da origem e da 

trajetória de vida do indivíduo para se selecionar quem poderia entrar na 

instituição. Até então, era possível um indivíduo assumir várias 

identidades, presos fornecerem nomes falsos quando interrogados por 

autoridades e as autoridades os enviarem como voluntários mesmo 

diante do esforço da Marinha para a evitar entrada de certos indivíduos 

na instituição.335  

O segundo documento mais citado na Tabela 16 foi a 

justificação. Antonio Martins foi um dos indivíduos que a apresentaram 

para solicitar sua baixa. Ele encontrava-se a bordo do Lanchão n. 4 em 

Laguna e alegava estar constrangido a servir como marinheiro. 

Felizmente para nós, a justificação estava anexa ao ofício enviado pelo 

                                                           
334 Ofícios enviados em 7, 11, 12 e 14 de fevereiro de 1848. APESC. Ofícios dos cônsules para 
os presidentes da província, 1844-1854. 
335 NASCIMENTO, op. cit., p. 249.  
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vice-cônsul. O documento era composto pela apresentação da petição, 

pela juntada e pela conclusão. Trata-se de um documento curto, com 

sete páginas.336 

Na apresentação, informava-se que o justificante buscava 

comprovar que era natural de Lisboa e que estava no Império há oito 

anos sem exercer nenhum cargo civil ou militar. Em seguida, na juntada, 

foram apresentadas e inquiridas duas testemunhas. Ambas moravam na 

vila de Laguna e declararam saber que o justificante era natural de 

Portugal, que havia vindo há poucos anos para o Império e muitos anos 

depois da Independência. Esses depoimentos foram prestados na casa do 

juiz municipal e perante o escrivão José Gois Rebello. Na conclusão, há 

o parecer do juiz de direito Severo Amorim do Valle que considerou a 

justificação procedente. 

Vemos que para confirmar sua nacionalidade Antonio Martins 

precisou atestar sua origem e a época de chegada no Brasil. Tudo indica 

que ele havia sido recrutado na Vila de Laguna. A sua relação com os 

depoentes não está especificada. O processo em si era simples, mas 

requeria tempo, contatos e dinheiro para o pagamento do imposto do 

selo. O desfecho do caso não foi encontrado. Não sabemos se o envio da 

justificação resultou na sua soltura ou não.337  

A Tabela a seguir (Tabela 17) apresenta todos os desfechos 

encontrados na documentação analisada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336 Processo de justificação anexo ao ofício de 25 de setembro de 1841. APESC. Ofícios dos 
cônsules para os presidentes da província, 1840-44. 
337 Ao longo da pesquisa, deparamo-nos com dois indivíduos recrutados chamados Antonio 

Martins que requereram sua soltura alegando a posse da nacionalidade portuguesa. Um 
apresentou sua habilitação e alegou ter se matriculado em embarcação como Antonio Alves de 

Santa Catarina (24 de dezembro de 1840), sendo nessa condição recrutado no Rio Grande para 

a sumaca Urania a bordo da qual teria chego até Santa Catarina. O outro estava preso a bordo 
do Lanchão n. 4 de Laguna e apresentou uma justificação para obter dispensa do serviço (25 de 

setembro de 1841). Ambos não tiveram seus desfechos declarados. Tratamos esses casos como 

referentes a dois indivíduos diferentes por não haverem indícios, além do nome de se tratarem 
da mesma pessoa. Mas não está completamente descartada a possibilidade de tratar-se do 

mesmo indivíduo em momentos e circunstâncias distintas. 
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Tabela 17 - Desfecho dos casos apresentados 

Desfecho N % 

Dispensado 22 20 

Não foi dispensado 6 5,5 

Desistência da solicitação 1 0,9 

Não declarado 53 48,2 

Não claro 28 25,4 

TOTAL 110 100% 

Fonte: APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da Província de Santa 

Catarina, 1830-1839/ 1840-1843/ 1844-1854. 

 

Diversos desses desfechos já foram mencionados ao longo do 

capítulo. Em relação à negação da dispensa, apenas os casos de Manoel 

Viegas e Manoel dos Santos não foram explorados. Ambos eram 

portugueses, a serviço da Armada e estavam de passagem pela província 

de Santa Catarina quando acionaram Henrique Schutel e Joze Gonçalves 

dos Santos Silva respectivamente.  

Manoel Viegas apresentou a habilitação, mas teve seu pedido 

negado porque o encarregado de checar sua identidade averiguou que 

ela não era compatível com os documentos apresentados.338  

Não está especificado quais documentos foram apresentados por 

Manoel dos Santos, mas depreende-se que ele não foi solto com base na 

menção a uma ordem geral do quartel general da Marinha de 13 de 

Outubro de 1838. Segundo esta ordem, apenas os marinheiros 

recrutados em uma dada província poderiam desembarcar na mesma a 

não ser que ordem contrária fosse dada pela Secretaria de Estado. O 

vice-cônsul queixou-se de que uma ordem como essa pudesse se 

sobrepor às leis. Talvez o suplicante tenha comparecido pessoalmente 

ao consulado sem ter autorização para desembarcar por ter sido 

recrutado em outra província e seu pedido tenha sido considerado 

inválido por isto. Certamente, a aplicação da citada ordem tornava o 

acesso aos agentes consulares ainda mais difícil.339 

A grande quantidade de indivíduos cujo desfecho não foi 

declarado ou não está claro dificulta uma análise mais apurada da 

efetividade das intermediações realizadas pelos agentes consulares. Mas 

consideramos que sua atuação foi importante e significativa. Além de 

                                                           
338 Oficio de 22 de novembro de 1853. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1844-1854. 
339 Ofício de 26 de junho de 1841. APESC. Ofícios dos cônsules para os presidentes da 

província, 1840-44. 
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terem conseguido a liberação de 22 indivíduos, devem ter coibido outros 

recrutamentos abusivos com a sua atuação persistente. 

Kraay faz uma observação importante acerca da dispensa do 

recrutamento. Para o autor, além de fornecer soldados e manter a ordem, 

as autoridades tinham o complicado dever de garantir que a prática do 

recrutamento seguisse certas regras e mantivesse aparência de equidade 

para evitar o surgimento de uma resistência excessiva. Dessa forma, o 

recrutamento e libertação de isentos era essencial à manutenção do 

sistema.340  

Isso nos ajuda a compreender a postura dos presidentes de 

província. Eles eram criteriosos nas suas exigências e criavam diversos 

obstáculos à liberação dos indivíduos, mas não deixavam de prestar 

atenção às reclamações realizadas e de viabilizar a conferência de 

informações pelos agentes consulares mediante certos argumentos, 

provas e frente à impossibilidade de contra argumentarem. Além disso, 

no caso dos estrangeiros, era preciso evitar conflitos excessivos com 

outras nações.  

A documentação discutida neste capítulo mostra que a capacidade 

de se comprovar a condição de estrangeiro ou cidadão era fundamental 

para se gozar dos direitos associados a ela. A condição de estrangeiro 

poderia ser vantajosa em um contexto de intenso recrutamento e em 

função da possibilidade de se acessar os agentes consulares. Entretanto, 

não se naturalizar não era suficiente para os indivíduos gozarem dos 

privilégios dos estrangeiros. Eles precisavam ser capazes de comprovar 

sua condição e sua não inclusão no inciso IV do artigo 6˚ da 

Constituição de 1824 no caso dos portugueses visto que o contexto 

histórico dificultava a distinção entre os brasileiros adotivos e 

estrangeiros. Para os recrutados, um outro desafio poderia ser o acesso 

aos agentes consulares que eram os responsáveis por representar sua 

vontade frente ao executivo provincial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
340 KRAAY, op. cit. p. 113-151. 
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4. O PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO 

 

No primeiro capítulo, apresentamos algumas diferenças 

existentes entre os cidadãos e os não cidadãos, mais especificamente 

entre os nacionais e os estrangeiros. Exploramos questões jurídicas que 

afetavam a vida cotidiana da população estrangeira e que poderiam 

motivar a busca pela cidadania brasileira. Mas essa não era uma decisão 

simples. Conforme discutimos no segundo capítulo, a posse da 

cidadania implicava tanto em direitos quanto em deveres.  

Ao decidirem se tornar cidadãos pelas vias legais, os indivíduos 

precisariam seguir as determinações estatais e iniciar um processo 

burocrático para conquistar tal título. Ao longo desse caminho, 

esbarrariam no que podemos chamar de vontade estatal. O Estado 

facilitou a naturalização de alguns e dificultou a naturalização de outros.  

Havia duas alternativas disponíveis para obtenção do título de 

cidadão pelos estrangeiros. Eles poderiam dar entrada no processo de 

naturalização ou, no caso dos portugueses que estavam no Brasil em 

1822 e que não eram reconhecidos ainda como brasileiros, comprovar a 

adesão à Independência brasileira.341 Aqueles que seguiam o primeiro 

caminho eram considerados cidadãos brasileiros naturalizados, aqueles 

que se enquadravam no segundo eram conhecidos como brasileiros 

adotivos. 

A definição dos critérios necessários para naturalização foi uma 

tarefa difícil em função das concepções divergentes dos parlamentares. 

Enquanto alguns julgavam que o Império deveria facilitar a 

naturalização para atrair a mão de obra estrangeira, outros queriam 

dificultar o acesso dos estrangeiros ao título de cidadão brasileiro e 

consequentemente aos cargos públicos e à possibilidade de ingerência 

no governo.342 

O objetivo deste capítulo é discutir o processo de naturalização 

vigente no Império com ênfase na primeira metade do século XIX, mais 

especificamente, o processo de naturalização instaurado a partir da Lei 

23 de outubro de 1832. Queremos mostrar os caminhos e também as 

limitações impostas pelo governo àqueles que almejavam conquistar o 

título de cidadão e aos que o obtinham. Para isso, analisaremos leis e 

decretos e exploraremos termos de declaração e registros de cartas de 

naturalização disponíveis no Arquivo Público do Município de 

                                                           
341 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 1. Coleção de Leis do 
Império do Brasil. v.1.  p. 7. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
342 POZO, op. cit., p. 39 – 65; VIEIRA, op. cit. 
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Florianópolis. Trata-se de uma amostragem que nos permite 

compreender melhor como o processo se dava na prática. 

Nesta análise, extrapolaremos o recorte temporal final proposto 

para análise que corresponderia ao ano de 1854. Consideramos relevante 

citarmos leis e documentos elaborados posteriormente para fins de 

comparação analítica. Além disso, julgamos pertinente e possível 

explorarmos alguns conjuntos documentais na íntegra como as 

declarações e os registros de naturalização feitos pelos estrangeiros que 

desejavam se tornar cidadãos.343 

 

4.1 OS ENTRAVES PARLAMENTARES À REGULARIZAÇÃO DA 

NATURALIZAÇÃO. 

 

Nesta seção, exploraremos um pouco do processo percorrido até a 

aprovação da lei de 23 de outubro de 1832 que versava sobre a 

naturalização dos estrangeiros e as divergências que a questão da 

naturalização suscitou entre os parlamentares. Para isso, contaremos 

com auxílio das pesquisas de Gilmar de Paiva Santos Pozo, Martha 

Victor Vieira, Gladys Sabina Ribeiro e Alexandre Carlos Gugliotta.344  

A Constituição de 1824 deu margem para que os estrangeiros se 

tornassem cidadãos brasileiros por meio da naturalização, mas não se 

deteve em regulamentar como esse processo ocorreria.345 A 

regulamentação ocorreu apenas em 1832 em função da necessidade de 

se regularizar a situação dos estrangeiros. Antes disso, outras tentativas 

ocorreram sem sucesso.346  

A lei de 23 de outubro de 1832 foi aprovada em um contexto 

marcado por reinvindicações de mudanças e por reformas. Diversas 

revoltas e conflitos eclodiram simultaneamente no Império ao longo do 

período regencial (1831-1840). Tropas e escravos se rebelaram, elites 

provinciais requereram mais autonomia e participação política.347  

No início da década de 30, várias medidas jurídicas foram 

tomadas para reverter esse cenário e garantir o controle estatal. Entre 

essas medidas, podemos citar: a criação do Código Criminal em 1830; 

                                                           
343 AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram sua naturalização 

(1834-1871), caixa 28, n. 73 e Registros de Naturalização (1846-1868), caixa 45. 
344 Cf. GUGLIOTTA, op. cit., p. 64-110; POZO, op. cit., p. 53 -65; RIBEIRO, Gladys Sabina, 
2002, op. cit., p. 27-143. 
345 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 6. Coleção de Leis do 

Império do Brasil. v.1.  p. 7. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2015. 
346 RIBEIRO, Gladys Sabina, 2002, op. cit., p. 27 a 143; VIEIRA, op. cit., p. 87-99.  
347 BASILE, op. cit., p 53-119. 
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da Guarda Nacional em 1831 e do Código de Processo Criminal em 

1832. Além disso, estava em discussão a reforma constitucional que se 

efetivou mais tarde por meio da aprovação do Ato Adicional em 

1834.348 As reformas realizadas visavam atender as demandas por maior 

autonomia provincial e a manutenção da ordem interna.349  

A primeira lei antitráfico também fora aprovada nessa conjuntura, 

entrando em vigor em 7 de novembro 1831. O reconhecimento da 

independência do Brasil pelos países europeus em 1825 envolveu a 

promessa de extinção do tráfico de escravos cujo cumprimento foi 

cobrado pelos ingleses e referendado pelo Tratado de 1826 que previa a 

extinção do tráfico três anos após a sua ratificação. O prazo se encerraria 

em 13 de março de 1830 em função da ratificação pelo governo inglês 

ter ocorrido em 1827.350  

Embora o tráfico tenha continuado a abastecer o mercado de 

escravos até a década de 1850, a abdicação de D. Pedro e o aumento da 

ação dos cruzeiros britânicos criaram uma conjuntara favorável a sua 

extinção no início da década de 1830.351 Compreendemos que este 

cenário de mudanças e reformas impulsionou a aprovação da lei sobre 

naturalização em 1832. 

Vieira observou que o acesso ao título de cidadão por meio da 

carta de naturalização foi objeto de discussão parlamentar em dois 

momentos nos quais o Império vivenciava fortes crises políticas. O 

primeiro ocorreu em 1823, entre a independência e a implementação da 

Constituição e o segundo em 1832, próximo à abdicação de D. Pedro I 

quando uma reforma na Constituição de 1824 era solicitada.352  

Nos dois momentos, alguns deputados expressaram sua 

preocupação com a possibilidade de que a naturalização permitisse o 

acesso de portugueses aos cargos públicos e de confiança. Essa 

preocupação motivou certas propostas de emendas que visavam 

dificultar a naturalização dos estrangeiros. Entretanto, a inquietação com 

o acesso à cidadania pelos lusitanos foi comparativamente maior no ano 

1823. Em 1832, a maioria dos parlamentares estava interessada em 

possibilitar a obtenção da nacionalidade secundária sob certas condições 

pensando principalmente nos imigrantes que habitavam áreas de 

fronteira do território brasileiro.353  

                                                           
348 BASILE, op. cit., p 53-119. 
349 DOLHNIKOFF, op. cit., p. 439. 
350 RODRIGUES, op. cit., p. 324-327. 
351 Ibidem. 
352 VIEIRA, op. cit., p. 87-99. 
353 Ibidem. 
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As discussões sobre a regulamentação da naturalização prevista 

na Carta Constitucional de 1824 começaram em 1826, mesmo ano em 

que Assembleia Legislava iniciou seus trabalhos, com a discussão dos 

projetos dos senadores José Joaquim Carneiro de Campos, Visconde de 

Caravellas, e Caldeira Brant, Visconde de Barbacena.  As propostas 

apresentadas pelos dois divergiam bastante e a discussão foi longa. O 

primeiro enfatizou a necessidade de se aumentar a população através da 

atração de estrangeiros. Considerava importante investir na mão de obra 

livre em detrimento da mão de obra escrava e defendia a facilitação do 

processo de naturalização. Barbacena, por outro lado, foi mais seletivo e 

estabeleceu diversos critérios para a naturalização no seu projeto.354 

Observamos que Barbacena buscava dificultar e qualificar o 

acesso ao título de cidadão exigindo como critérios essenciais à 

naturalização: ser maior de 25 anos; saber ler e escrever e ser 

domiciliado no Império por quatro anos. Além destes critérios, seu 

projeto previa que os estrangeiros deveriam possuir mais um entre os 

seguintes: ter ofício fabril ou de indústria; propriedade territorial no 

valor de seis a oito mil reis; ter indústria em qualquer ramo que lhe 

renda o juro de cinco por cento sobre este valor; ser casado com 

brasileira tendo a referida quantia como dote.355 As exigências foram 

bastante criticadas por aqueles que consideravam que a naturalização 

deveria ser facilitada para atrair estrangeiros e braços para o Império.356  

O projeto de Caravellas, por sua vez, visava facilitar a 

naturalização para atrair imigrantes. Entretanto, pautava-se em uma 

diferenciação entre direitos civis e direitos políticos. Ele concedia com 

facilidade os primeiros, mas dificultava o acesso aos segundos. O 

projeto estipulava que todo estrangeiro domiciliado no Império poderia 

obter carta de naturalização desde que preenchesse um das seguintes 

condições: fosse casado com mulher brasileira; possuíssem bens de raiz 

ou capitais; tivesse algum estabelecimento de agricultura, indústria ou 

comércio; houvesse introduzido algum melhoramento nestes ramos ou 

fosse autor de alguma invenção útil ou tivesse feito algum serviço 

importante à nação. A segunda e a terceira parte do projeto tratavam da 

extensão dos direitos políticos dos estrangeiros que se naturalizassem. 

Todos eles poderiam votar nas eleições primárias e secundárias, 

                                                           
354 VIEIRA, op. cit., p. 87-99. 
355 Anais do Senado do Império do Brasil, 1826, Tomo I. Sessão de 12 de maio. Rio de Janeiro: 

Tipografia Nacional, 1877. Disponível em <http://www.Senado.gov.br/sf/publicacoes/anais>.  

Acessado em novembro de 2017. 
356 Anais do Senado do Império do Brasil, 1826, Tomo I. Sessão de 20 de maio, 22 de maio, 24 

de maio, 27 de maio.  
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conforme previsto na Constituição. Mas outros direitos políticos lhes 

seriam vedados enquanto não possuíssem bens de raiz, estabelecimento 

agrícola, industrial ou comercial e dez anos de domicílio com boa 

conduta moral e civil.357 

Apesar desta diferenciação entre os direitos civis e políticos o 

projeto foi criticado por facilitar demais o acesso ao título de cidadão. 

Clemente Ferreira França, o Visconde de Nazareth, destacava que os 

deputados não poderiam confundir admissão com naturalização. Para 

ele: 

 
A naturalização é uma graça, que nem se dá ao 

que não a quer, nem ao indigno ainda que a 

queira: tratamos somente de fixar as regras, e os 

requisitos, com que ela se deve conceder; muitos 

há presentemente estabelecidos neste Império, e 

de excelente conduta, que a não quererão, pois 

nem pretendem prescindir do seu foro de cidadãos 

da nação, a que pertencem, nem perder os direitos 

da sua família.358 
 

O deputado apontou para um elemento que consideramos 

importante: a vontade dos indivíduos. A facilitação da naturalização não 

implicava necessariamente no aumento da naturalização. Com vimos, a 

cidadania brasileira poderia não ser considerada vantajosa em certos 

contextos. 

A crítica à facilitação da naturalização foi efetuada até mesmo 

por aqueles que reconheciam a necessidade de braços. Posicionar-se 

contra a mesma não significava necessariamente posicionar-se contra a 

entrada de imigrantes. A necessidade de trabalhadores estrangeiros foi 

apontada por diversos deputados que destacavam ser preciso povoar o 

território, atrair braços e substituir a mão de obra escrava. O deputado 

Visconde de Nazareth, por exemplo, demonstrou preocupar-se com a 

falta de braços no momento em que a escravatura acabasse.359 

O projeto final demorou mais de um mês para ser elaborado, 

aprovado e enviado para a Câmara. Em meio às discussões, diversas 

emendas foram propostas. Entre elas, a exigência de um tempo menor 

para naturalização dos portugueses e a facilitação da naturalização para 

                                                           
357 Anais do Senado do Império do Brasil, 1826, Tomo I. Sessão de 12 de maio. Disponível em: 

<http://www.Senado.gov.br/sf/publicacoes/anais>. Acessado em novembro de 2017. 
358 Anais do Senado do Império do Brasil, 1826, Tomo I. Sessão de 20 de maio. p. 114. 
359 Ibidem. 
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os marinheiros. O texto encaminhado para os deputados está transcrito 

abaixo. 

 
 PROJECTO DE LEI 

A Assembleia Geral Legislativa decreta: 

Art. 1.˚ Poderá obter carta de naturalização todo o 

estrangeiro, que tendo a idade cumprida de 21 

anos, e 4 de domicilio fixo no Império, com boa 

conduta, o que legalmente provará, justifique mais 

qualquer dos seguintes requisitos: 

1.˚ Ser casado com mulher brasileira, e ter oficio, 

profissão, ou ocupação, de que possa 

honestamente subsistir. 

2.˚ Possuir no Império ou um capital do valor de 

seis contos de reis, por bens de raiz, comércio, 

agricultura, e indústria, ou mostrar ter o 

rendimento anual de trezentos mil reis, do qual 

possa honestamente viver. 

3.˚ Ser versado, e distinto em alguma ciência ou 

arte liberal, por alguma produção, ou escrito, que 

o acredite, ou que por este motivo goze de pensão, 

ou ordenado, ficando ao conhecimento do 

governo a qualificação do mérito. 

4.˚ Ter feito serviços importantes à nação; e por 

tais conhecidos pelo governo. 

Art. 2.˚ À exceção dos direitos políticos marcados 

nos arts. 91 e 94 da constituição, os naturalizados 

nos termos do art. 1.˚, e qualquer das quatro 

condições acima exigidas, não poderá competir o 

exercício dos outros direitos políticos indicados na 

mesma constituição, se não quando, além dos 

requisitos que ela exige para os cidadãos natos, 

tiverem também o de dez anos de domicílio no 

Império sem interrupção, contados da sua 

primitiva residência. 

Art. 3.˚ O naturalizado deverá prestar nas câmaras 

respectivas, em livro para esse fim destinado, 

juramento de obediência, e fidelidade ao 

imperador, à constituição, e ás leis do Império, 

com total renúncia dos direitos, e foros do seu 

país. 

Paço do Senado, 20 de Junho de 1826, quinto da 

independência, e do Império. – Visconde de 

Nazareth. – Barão de Alcantara. – Francisco 
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Carneiro de Campos. – João Antonio Rodrigues 

de Carvalho.360 

 

O texto apresenta mais exigências para naturalização do que as 

presentes no projeto de Caravellas e menos em relação ao projeto de 

Barbacena. Os senadores aprovaram um meio termo entre as duas 

propostas que pode ser associado à opção pela sua discussão em paralelo 

na casa. Destaca-se que a opção por se restringir os direitos políticos dos 

naturalizados foi vitoriosa neste momento. 

Apesar destas restrições políticas, o projeto foi criticado na 

Câmara dos Deputados por ser considerado abrangente demais mesmo 

entre os que defendiam a necessidade de se regularizar a questão. 

Alguns deputados defenderam o aumento da idade mínima, o aumento 

do tempo de residência, outros questionaram o perigo da atração de 

estrangeiros naquele momento e a relevância do projeto. Questionou-se 

à vinculação da discussão da naturalização ao incentivo à entrada dos 

estrangeiros e apontou-se para necessidade de que as instituições 

imperiais se consolidassem antes de se facilitar a entrada de estrangeiros 

e sua admissão na vida pública. 361  

Conforme destacou Pozo, o Império vivia o problema da crise de 

sucessão ao trono português após a morte de D. João VI. É muito 

provável que o temor da influência estrangeira na administração pública 

estivesse associado ao medo da possível influência dos portugueses nas 

decisões que seriam tomadas futuramente. Este temor explica as 

emendas adicionadas pela Câmara ao projeto encaminhado pelo Senado. 

Estas estipularam que poderiam obter carta de naturalização apenas os 

estrangeiros maiores de idade que não houvessem se oposto à 

Independência do Império ou ao seu governo monárquico constitucional 

representativo, que tivessem declarado na Câmara Municipal sua 

vontade de fixar domicílio, que estivessem residindo no Brasil por 10 

anos ou 7 quando casado com brasileira e que tivessem bom 

procedimento. O projeto feito pela Câmara também previa que o 

legislativo pudesse dispensar a lei em favor de pessoas que houvessem 

realizados feitos importantes para nação e se distinguido em alguma 

                                                           
360 Anais do Senado do Império do Brasil, 1826, Tomo II. Sessão de 20 de junho. Rio de 
Janeiro: Tipografia Nacional, 1878. p.100. Disponível em 

<http://www.Senado.gov.br/sf/publicacoes/anais>.  Acessado em novembro de 2017. 
361 POZO, op. cit., p. 53-65; Anais Parlamento Brasileiro - Câmara dos Srs. Deputados, 1826, 
Tomo III. Sessões de 1 e 3 de julho de 1826. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1874. p.100. 

Disponível em <http://www.Senado.gov.br/sf/publicacoes/anais>.   
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ciência ou arte e suprimia a parte que tratava dos direitos políticos dos 

naturalizados. 362  

Tal proposta foi criticada no Senado. Alguns senadores 

consideraram o tempo de residência exigido longo demais. A 

especificação da impossibilidade de naturalização daqueles que haviam 

se posicionado contra a Independência foi desaprovada. Os senadores 

entenderam que tal emenda impediria a naturalização dos portugueses. 

Em votação unânime, rejeitaram as propostas de emenda feitas pela 

Câmara.363  

Frente à divergência entre Câmara e Senado, a Constituição 

estabelecia a possibilidade de ambas as casas se reunirem para decidir 

sobre a matéria. Porém, o modo pelo qual isso deveria ocorrer, a forma 

de contabilizar os votos de senadores e deputados não estava 

especificada no texto constitucional. Questões como essa deveriam ser 

esclarecidas com criação de um regimento comum que estava em 

discussão naquele período. Diante disso, os senadores decidiram esperar 

pela elaboração do regimento e adiar a discussão naquele momento.364  

Nos anos posteriores, o temor dos parlamentares em relação à 

naturalização e à entrada dos estrangeiros aumentou. Após as revoltas 

das tropas de estrangeiros na Corte em 1828 que envolveu tanto alemães 

quanto irlandeses, os parlamentares tenderam a evitar a criação de uma 

lei que possibilitasse a naturalização dos estrangeiros para que essa 

função continuasse vinculada à Câmara.365  

Muitos fatores, portanto, contribuíram para que a regulamentação 

da naturalização fosse postergada. O momento político era conturbado, 

havia divergências entre deputados, senadores e falta de clareza acerca 

do que se fazer diante da ausência de consenso entre as casas. O próprio 

parlamento como instituição ainda não estava bem delineado. Além 

disso, consideramos que a existência de diferentes estrangeiros e a 

dificuldade de abranger todas as suas diferenças na lei foi fundamental 

para o desacordo entre os parlamentares. 

                                                           
362 POZO, op. cit., p. 53-65; Anais Parlamento Brasileiro - Câmara dos Srs. Deputados, 1826, 

Tomo III. Sessões de 13 de julho de 1826, p. 152. 
363 POZO, op. cit., p. 53-65; Anais Parlamento Brasileiro - Câmara dos Srs. Deputados, 1826, 

Tomo III. Sessões de 24, 27 e 28 de julho de 1826. 
364 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 61. Coleção de Leis do 
Império do Brasil. v.1.  p. 7. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 

novembro de 2017; Anais do Senado do Império do Brasil, 1826, Tomo III, Sessão de 31 de 

julho. Disponível em <http://www.Senado.gov.br/sf/publicacoes/anais>.  Acessado em 
novembro de 2017. 
365 POZO, op. cit., p. 53-65. 
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Segundo Viera, o projeto do deputado Francisco Gê Acaiaba de 

Montesuma que buscou estabelecer critérios permanentes para obtenção 

da cidadania brasileira foi proposto em 1832 diante da demanda 

constante por carta de naturalização. Os parlamentares favoráveis a sua 

proposta defendiam que a naturalização promoveria a povoação do vasto 

território e a admissão de cidadãos úteis e dedicados à literatura e ao 

serviço público. Os parlamentares contrários receavam a aprovação do 

projeto em função da instabilidade política. Acreditavam que a 

naturalização reforçaria o número de membros do partido restaurador e 

que ela interessaria sobretudo aos portugueses.366 Tal preocupação 

poderia estar associada ao fato de que a maioria dos imigrantes que 

solicitavam a naturalização eram provenientes de Portugal.367  

Ribeiro associou a promulgação da lei de 1832 à necessidade de 

estabelecimento de regras claras e definitivas para a aquisição da 

cidadania. Tal necessidade foi associada à situação dos portugueses para 

os quais bastava a continuidade da residência no Império, a adesão à 

causa do Brasil e o juramento à Constituição para que se tornassem 

cidadãos. Julgava-se muito fácil para os mesmos se tornarem brasileiros 

naquele momento.368  

Os casos apresentados no capítulo 2 sugerem que a emissão 

ocasional de decretos que tratavam do usufruto dos foros de cidadão 

brasileiro criavam uma certa confusão entre as autoridades e brechas 

para o acesso à cidadania brasileira. Entretanto, os conflitos acerca da 

nacionalidade dos indivíduos nascidos em Portugal persistiram mesmo 

após a aprovação da nova lei de 1832. O inciso IV da Constituição de 

1824 continuou vigente e foi acionado por autoridades brasileiras e por 

indivíduos nascidos em Portugal durante todo o período analisado nesta 

pesquisa para comprovar a nacionalidade brasileira ou refutá-la.  

A instituição da lei de naturalização de 1832, portanto, deixou em 

aberto dois caminhos diferentes para a aquisição do título de cidadão 

brasileiro. Os portugueses que alegavam estar aqui na época da 

Independência e terem aderido à causa do Brasil continuaram tendo 

direito à cidadania brasileira sem terem que passar pelo processo de 

naturalização mesmo após a lei de 1832 ter sido promulgada. Os demais 

portugueses e outros estrangeiros poderiam alcançar a cidadania através 

do processo de naturalização. 
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A lei de outubro de 1832 permaneceu em vigor, para os não 

colonos, até 1871 sem grandes alterações. As críticas tecidas a ela pelo 

deputado e intelectual alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos na 

década de 1860 sugerem que era excessivamente burocratizada e um 

entrave àqueles que desejavam adquirir o título de cidadão brasileiro por 

meio da naturalização. O referido deputado participou da fundação da 

Sociedade Internacional de Imigração em 1866 quando almejava 

promover ações para incentivar a imigração espontânea para o Brasil. 

Sua trajetória política foi estudada por Alexandre Carlos Gugliotta.369 

Entre as ações defendidas por ele para facilitar a imigração 

estavam: a abolição do passaporte interno para os estrangeiros sem 

limite de tempo; a abolição do preceito da religião oficial; a instituição 

do casamento civil e a facilitação do processo de naturalização. Para ele, 

era um pouco ambíguo o governo conceder aos imigrantes protestantes a 

liberdade de culto, mas não reconhecer o seu casamento.370 

Em relação à naturalização, considerava grande a burocracia 

enfrentada pelos imigrantes para consegui-la. Além de pagarem o custo 

da papelada, precisavam esperar um longo tempo até receberem 

autorização da Corte. O deputado defendia que a naturalização fosse 

gratuita e menos burocrática. Reconhecia que isso não aumentaria a 

imigração, mas argumentava que facilitaria a vida dos que desejassem se 

estabelecer no Brasil.371 

A partir da opinião de Tavares Bastos, podemos inferir que os 

deputados que desejavam restringir o acesso ao título de cidadão e 

qualificar a cidadania foram bem-sucedidos. O tópico a seguir nos 

ajudará a entender melhor por que Tavares Bastos considerava a 

legislação brasileira referente à naturalização excessivamente 

burocratizada e as transformações ocorridas no processo de 

naturalização ao longo do Império.  

 

4. 2 A LEGISLAÇÃO 

 
Após divergências e postergações, a lei 23 de outubro de 1832 foi 

promulgada e estipulou os seguintes critérios e passos para 

naturalização: 

 

                                                           
369 GUGLIOTTA, op. cit., p. 86-102. 
370 Ibidem. 
371 Ibidem. 
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Art. 1º O Governo fica autorizado a conceder 

carta de naturalisação, sendo requerida, a todo o 

estrangeiro, que provar: 

§ 1º Ser maior de vinte e um anos. 

§ 2º Que se acha no gozo dos direitos civis, como 

cidadão do país a que pertence, salvo se os houver 

perdido por motivos absolutamente políticos. 

§ 3º Que tem declarado na Câmara do município 

de sua residência seus princípios religiosos, sua 

pátria, e que pretende fixar seu domicilio no 

Brasil. 

§ 4º Que tem residido do Brasil por espaço de 

quatro anos consecutivos, depois de feita a 

declaração mencionada no parágrafo antecedente; 

exceto se, domiciliados por mais de quatro anos 

no Império ao tempo da promulgação desta Lei, 

requererem dentro de um ano carta de 

naturalização. 

§ 5º Que ou é possuidor de bens de raiz no Brasil, 

ou nele tem parte em fundos de algum 

estabelecimento industrial, ou exerce alguma 

profissão útil, ou em fim vive honestamente do 

seu trabalho.372 

 

A citação acima corresponde ao primeiro artigo da lei que trata da 

naturalização. Através de sua leitura, percebemos a existência de uma 

seleção estatal para a concessão da cidadania que valorizava o tempo de 

residência, a realização de investimentos no país373 e a posse de um 

trabalho considerado útil e honesto. Os interessados na cidadania 

brasileira deveriam demonstrar que estavam dispostos a residir e ganhar 

a vida no país e não apenas vantagens passageiras e que eram “dignos” 

do título de cidadão. 

Alguns sujeitos poderiam ter seu processo de naturalização 

simplificado. O segundo artigo da referida lei determinou que: 

 
Art. 2º São sujeitos unicamente a prova do 

parágrafo terceiro. 

§ 1º Os casados com Brasileira. 

                                                           
372 BRASIL. lei 23 de outubro de 1832. Artigo 1. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1832, 
parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017.  
373 A aquisição de bens foi considerada um investimento no país nesta dissertação. 
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§ 2º Os que domiciliados no Brasil forem 

inventores, ou introdutores de um gênero de 

indústria qualquer. 

§ 3º Os que tiverem adotado um Brasileiro, ou 

Brasileira. 

§ 4º Os que houverem feito uma ou mais 

campanhas em serviço do Brasil, ou em sua 

defesa tiverem sido gravemente feridos. 

§ 5º Os que por seus talentos, e literária reputação 

tiverem sido admitidos ao Magistério das 

Universidades, Liceus, Academias, ou Cursos 

Jurídicos do Império. 

§ 6º Os que seus relevantes feitos a favor do 

Brasil, e sobre proposta do Poder Executivo, 

forem declarados beneméritos pelo Corpo 

Legislativo.374 

 

Os estrangeiros que possuíssem vínculos com brasileiros, com 

instituições brasileiras ou com a causa do Brasil precisariam, portanto, 

fazer apenas uma declaração na Câmara Municipal em que residiam 

para iniciar o processo de naturalização. Não precisariam comprovar sua 

idade e a posse direitos civis no país de origem, o tempo de residência, a 

realização de investimentos no país ou a posse de um meio honesto de 

subsistência.  

Os demais estrangeiros, com algumas exceções, precisariam 

comprovar sua idade e a posse de direitos civis no país de origem por 

meio de documentos legais. Caso não os possuíssem, seriam 

considerados válidos atestados, declarações e certidões dos agentes 

consulares ou diplomáticos.375 Os filhos dos cidadãos naturalizados 

nascidos antes de seus pais obterem a cidadania brasileira estavam entre 

as exceções citadas. Estes precisariam apenas fazer a declaração na 

Câmara Municipal e comprovarem a posse de um meio legal de 

subsistência para iniciar o processo.376  

Além disso, as viúvas estrangeiras daqueles que houvessem 

cumprido as formalidades para obterem a carta de naturalização 

poderiam aproveitar-se do processo iniciado pelos seus cônjuges e 

                                                           
374 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 2. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
375 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 5.  
376 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 3.  
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obterem a carta de naturalização para si.377 Neste contexto, a mulher 

acompanhava a condição do seu marido.  

A situação da mulher foi melhor esclarecida através de uma lei da 

década de 1860 por meio da qual foi determinado que a estrangeira que 

se casasse com brasileiro seguiria a condição do marido e, da mesma 

forma, a brasileira que se casasse com estrangeiro seguiria a condição 

do mesmo. Neste caso, se a mulher nascida no Brasil enviuvasse, ela 

poderia recuperar sua condição de brasileira desde que declarasse na 

Câmara que pretendia fixar seu domicílio no Império do Brasil.378 

Vemos que a exigência mínima para obtenção da carta de naturalização 

era a realização de uma declaração na Câmara Municipal.  

Através da legislação de 1832, verificamos claramente que os 

estrangeiros estavam em condições distintas e que o tratamento 

dispensado a eles variava conforme sua situação. Existiam os que eram 

mais desejados como cidadãos e aqueles que não eram desejados. A 

forma de o governo facilitar a naturalização para estrangeiros que 

estivessem em condições especiais nesse momento envolvia a redução 

do processo burocrático necessário aquisição.do título de cidadão. 

Nos parágrafos acima, apresentamos as qualidades que os 

indivíduos deveriam ter para poderem se naturalizar e as comprovações 

e declarações necessárias para que o processo de naturalização fosse 

iniciado. Cabia ao juiz de paz da freguesia em que o estrangeiro 

interessado residisse avaliar se este preenchia as condições necessárias 

ou não para obter a cidadania. O processo de naturalização só 

prosseguiria se o juiz de paz emitisse uma sentença positiva.379 Caso a 

obtivesse, o estrangeiro poderia solicitar a carta de naturalização 

diretamente ao Ministério do Império ou por intermédio do presidente 

da província.380  

Uma vez obtida a carta de naturalização, ela deveria ser 

registrada na Câmara Municipal da cidade em que o estrangeiro 

residisse e o beneficiado deveria prestar juramento na mesma. No 

momento do registro, deveria ser informado se o indivíduo naturalizado 

era casado ou solteiro, se casado com brasileira ou estrangeira, se 

                                                           
377 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 8. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
378 BRASIL. Decreto nº 1.096, de 10 de setembro de 1860. Artigo 2. Coleção de Leis do 

Império do Brasil - 1860, parte I, vol. 1, p. 45.  
379 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 6. Coleção de Leis do Império do Brasil - 
1832, parte I, vol. 1, p. 116. 
380 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 7. 
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possuía filhos e quantos, seu sexo, idade, religião, estado, e sua 

naturalidade.381 

Nos anos posteriores, surgiram novas determinações legais que 

facilitaram o processo de naturalização. Em 1843, o tempo de residência 

necessário para a obtenção da naturalização foi reduzido de quatro para 

dois anos para todos os estrangeiros.382 As determinações seguintes 

facilitaram o processo sobretudo para os colonos. 

A partir de 1846, os estrangeiros estabelecidos na Colônia de São 

Leopoldo e de São Pedro de Alcântara no Rio Grande do Sul seriam 

reconhecidos como cidadãos brasileiros naturalizados logo que 

assinassem na Câmara Municipal um termo declarando ser essa sua 

vontade.383 Diante disso, o presidente da respectiva província lhes daria 

o título competente gratuitamente.384 Em 1850, a medida foi estendida 

aos estrangeiros das colônias de São Pedro de Alcântara em Santa 

Catarina e aos de Petrópolis no Rio de Janeiro.385 

O processo tornou-se mais acessível em função da simplificação 

burocrática e da gratuidade. Os referidos colonos não precisariam se 

submeter à sentença do juiz de paz e recorrer ao Ministério do Império 

como os demais estrangeiros. Estes pagavam 22 mil e 400 reis de 

                                                           
381 BRASIL. Lei 23 de outubro de 1832. Artigo 10. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
382 BRASIL. Decreto de 30 de Agosto de 1843. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1843, 

parte I, vol. 1, p. 29.   
383 Adonis Valdir Fauth associou esta medida à intermediação do Duque de Caxias em favor 

dos colonos que desejavam ser reconhecidos como cidadãos brasileiros ao fim da Revolução 

Farroupilha. A República Rio-Grandense decretara em 1838 que os colonos de S. Leopoldo e 

de Três Forquilhas passariam a ser considerados cidadãos. Tal direito teria cessado com o fim 

da Revolução (1845). Fauth também explica que a naturalização de 1846 envolveu um 

processo especial para os colonos de São Leopoldo. Eles deveriam fazer um requerimento ao 

diretor geral das colônias para obter uma certidão sobre o que constava nos registros das 

colônias. Na posse deste documento, assinavam sua declaração na Câmara Municipal. 

Concluímos, portanto, que a vontade e disposição do diretor geral das colônias também influía 

na possibilidade de os colonos obterem ou não a sua naturalização. Ver FAUTH, Adonis 

Valdir. Naturalização e cidadania do colono alemão no século XIX. In: Seminário Nacional de 

Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-brasileiras, julho de 2004, Teutônia e 

Westfália - RS. História, Cultura e Memória: 180 anos de imigração alemã. Arendt, Isabel 

Cristina & WITT, Marcos Antônio (orgs). São Leopoldo: OIKOS, 2005. p. 63-74. 
384 BRASIL. Decreto N.º 397 de 3 de setembro de 1846. Coleção de Leis do Império do Brasil- 

1846, parte. I, vol. 1, p. 63. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
385 BRASIL. Decreto nº 518, de 31 de janeiro de 1850. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1850, parte I, vol. 1, p. 4.  
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emolumentos somente à Secretaria de Estado dos Negócios do 

Império.386 

Ainda em 1850, a Lei de Terras foi promulgada e estipulou que 

os estrangeiros que comprassem terras ou qualquer indústria no país e os 

colonos livres que se estabelecessem em colônias ou estabelecimentos 

agrícolas para trabalhar como empregados poderiam se naturalizar 

depois de dois anos de residência da mesma maneira que os de São 

Leopoldo.387 Posteriormente, reforçou-se que essas condições valeriam 

para os estrangeiros que fizessem parte de qualquer colônia do 

Império.388 Isso significa esses indivíduos precisariam apenas fazer uma 

declaração na Câmara Municipal e que obteriam o título de cidadania 

gratuitamente.  

Houve um certo retrocesso ou complemento em relação ao tempo 

de residência. Ao contrário dos colonos de São Leopoldo, São Pedro de 

Alcântara no Rio Grande do Sul, São Pedro de Alcântara em Santa 

Catarina e Petrópolis no Rio de Janeiro, os estrangeiros citados no 

parágrafo acima (estrangeiros que comprassem terras ou qualquer 

indústria no país e os colonos) precisariam esperar o tempo de dois anos 

para solicitar a sua naturalização. Por outro lado, eles desfrutariam de 

uma grande vantagem a partir de então: a legislação estipulou que eles 

estariam isentos do serviço militar, com exceção da Guarda Nacional no 

município em que residissem.389 

Os estrangeiros que comprassem terras ou qualquer indústria no 

país e os colonos estariam, a partir de então portanto, isentos do 

recrutamento para o Exército e a Marinha. Supomos que a isenção desse 

dever associado à posse da cidadania brasileira tenha facilitado a 

decisão dos colonos a favor da naturalização. Sabemos que a existência 

de uma lei não garantia seu cumprimento conforme vimos no segundo 

capítulo. É provável que na prática não fosse tão fácil para os colonos 

comprovarem sua condição e terem sua vontade respeitada, mas havia 

uma lei com base na qual poderiam respaldar sua defesa.  

                                                           
386 BRASIL. Decreto nº 256, de 30 de novembro de 1842. Coleção de Leis do Império do 

Brasil - 1842, parte II, vol. 1, p. 499. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado 
em 2017. 
387 BRASIL. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Artigo 17 e 18. Coleção de Leis do 

Império do Brasil - 1850, parte I, vol. 1, p. 307. 
388 BRASIL. Decreto nº 712 de 16 de setembro de 1853. Artigo 3. Coleção de Leis do Império 

do Brasil - 1853, parte I, vol. 1, p. 58.  
389 BRASIL. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Artigo 17.  Coleção de Leis do Império do 
Brasil - 1850, parte I, vol. 1, p. 307; BRASIL. Decreto nº 712 de 16 de setembro de 1853. 

Artigo 3. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1853, parte I, vol. 1, p. 58. 
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Enfatizamos acima um aspecto da Lei de Terras relacionado à 

naturalização. Entretanto, trata-se de uma lei muito mais ampla e 

complexa. Ela dispôs sobre as terras devolutas do Império e sobre as 

terras possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições 

legais. Determinou que as terras devolutas, após serem medidas e 

demarcadas, poderiam ser cedidas de maneira onerosa a empresas 

particulares e para o estabelecimento de colônias nacionais e 

estrangeiras, respaldando o estabelecimento da colonização estrangeira 

portanto. Além disso, ela representou uma vitória dos grandes 

fazendeiros estabelecidos no Brasil ao respaldar seus interesses e 

associar a figura do pequeno posseiro com a do invasor.390 

O texto legal aprovado foi o resultado de sete anos de discussão 

sobre a legislação agrária e a política de colonização que seria adotada 

no Império. Entre 1843 e 1850, deputados e senadores buscaram 

produzir uma lei que regularizasse a situação fundiária do Brasil. Em 

seus debates, enfatizaram a decadência da agricultura, a necessidade de 

braços e a questão da violência na disputa pelas terras. Entre 1822 e 

1850, a ocupação das terras não havia sido regularizada por nenhuma 

lei. A força era o que vinha garantindo a posse das mesmas. Os 

funcionários públicos não davam conta de controlar e gerenciar a 

situação. Os pequenos posseiros resistiam e acionaram à justiça em 

algumas ocasiões para garantir seus domínios conforme observou 

Márcia Motta. Entretanto, o tratamento concedido aos sujeitos era 

desigual e as vitórias tendiam a ficar com os grandes proprietários.391 

Vemos que discussão sobre a naturalização estava atrelada a uma 

série de questões delicadas para o Império. Estavam paralelamente em 

discussão, a busca por mão de obra alternativa ou complementar à 

escravidão, a escolha de uma política de colonização, a facilitação da 

entrada e fixação de estrangeiros, a manutenção da integridade do 

território nacional e da segurança e a gestão da terra. Tais questões 

fomentaram e adiaram os debates sobre a política de naturalização que 

deveria ser aplicada no Império.  

A solução adotada pelo governo foi tratar os indivíduos diferentes 

de forma desigual e por meio de leis distintas. A Lei de Terras pode ser 

                                                           
390 BRASIL. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017; MOTTA, Márcia Maria Menendes. 
Posseiros no oitocentos e a construção do mito invasor no Brasil (1822-1850). In: MOTTA, 

Márcia e ZARTH, Paulo (org). Formas de resistência camponesa: visibilidade e diversidade de 

conflitos ao longo da história. Concepções de justiça e resistência nos Brasis. São Paulo: 
Editora UNESP, 2008. p. 85- 101. 
391 Ibidem. 
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considerada um novo marco nesse sentido. Ela consolidou e reafirmou 

medidas adotadas na década de 1840 em relação aos colonos.  Além 

disso, a lei também estendeu os privilégios àqueles que comprassem 

terras e indústrias no país. A lei de naturalização 1832, já havia 

reconhecido diferenças e adotado tratamentos diferenciados, mas em 

1850 temos uma guinada em favor dos colonos que pode ser associada à 

decisão do governo de investir na colonização estrangeira e de encerrar 

o tráfico de escravos.  

O tratamento que deveria ser dispendido aos colonos estrangeiros 

foi padronizado e melhor descrito em 1855 a partir do decreto nº 808-A, 

de 23 de Junho. A isenção do serviço militar foi mantida. Além disso, o 

decreto possibilitou aos colonos assinarem o termo de declaração de que 

queriam se naturalizar e fixar residência no Império tanto na Câmara 

Municipal quanto frente ao juiz de paz. Deveriam declarar também sua 

pátria, religião, estado e número de filhos na ocasião. Uma cópia do 

termo seria entregue aos estrangeiros. Com base nesse documento, o 

título de cidadão seria dado pelo presidente da respectiva província 

gratuitamente mediante juramento à Constituição e às demais leis do 

Império por parte do beneficiado.392 

O tempo de residência necessário para obtenção do título era de 

dois anos conforme estabelecido nas determinações previamente citadas. 

Mas o decreto autorizava a concessão do título em menor tempo desde 

que o estrangeiro fosse considerado digno dessa medida.393 Na prática, 

ficaria a critério do presidente da província julgar se o estrangeiro 

precisaria esperar dois anos ou não, ou seja, ele poderia facilitar ou 

dificultar o processo de naturalização.  

A legislação da década de 1860, esclareceu o status dos filhos dos 

estrangeiros e das mulheres. Em relação às mulheres, como já citado 

anteriormente, foi estipulado que estas acompanhariam a condição de 

seus maridos.394 Em relação aos filhos dos estrangeiros, o texto legal 

informou que esses acompanhariam o estado civil de seus pais durante a 

minoridade e entrariam automaticamente no exercício dos direitos de 

cidadãos brasileiros ao chegarem à maioridade.395  

                                                           
392 BRASIL. Decreto nº 808-a, de 23 de junho de 1855. Artigos 1 e 2. Coleção de Leis do 

Império do Brasil – 1855, parte I, vol. 1, p. 3. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. 
Acessado em 2017. 
393 BRASIL. Decreto nº 808-a, de 23 de junho de 1855. Artigo 3.  
394 BRASIL. Decreto nº 1.096, de 10 de setembro de 1860. Artigo 2. Coleção de Leis do 
Império do Brasil - 1860, parte I, vol. 1, p. 45.  
395 BRASIL. Decreto nº 1.096, de 10 de setembro de 1860. Artigo 1.  
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O Império brasileiro chegou à década de 1870 com duas políticas 

de naturalização, uma dirigida aos colonos regulada pelo decreto nº 808-

A de 23 de junho de 1855 e outra dirigida, de forma geral, aos demais 

estrangeiros regulada pela lei de 23 de outubro de 1832. Esta foi 

reformada em 1871. Para os colonos, entretanto, o decreto de 1855 

continuou em vigor.  

O decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871 autorizou o governo a 

conceder a naturalização a: 

 
todo o estrangeiro maior de 21 anos, que, tendo 

residido no Brasil ou fora dele em seu serviço por 

mais de dois anos, a requerer, declarando a 

intenção de continuar a residir no Brasil ou a 

servi-lo depois de naturalizado.396 

 

Para comprovar a única exigência do artigo primeiro, os 

estrangeiros poderiam utilizar certidões extraídas de livros de notas e de 

repartições oficiais e atestados passados por qualquer autoridade ou 

pessoa de conceito. 397 Ou seja, o número de exigências necessárias para 

a obtenção da naturalização diminuiu e a forma de comprovação tornou-

se muito mais simples após a revisão da legislação em 1871. 

Alguns indivíduos não precisariam sequer aguardar dois anos 

para obterem a naturalização conforme especificado no artigo segundo: 

 
Art. 2º O Governo poderá dispensar no tempo de 

residência: 

1º Ao casado com Brasileira; 

2ºAo que possuir bens de raiz no Brasil, ou tiver 

parte em algum estabelecimento industrial; 

3º Ao que for inventor ou introdutor de um gênero 

de indústria qualquer; 

4ºAo que se recomendar por seus talentos e letras, 

ou por sua aptidão profissional em qualquer ramo 

de indústria; 

5ºAo filho do estrangeiro naturalizado nascido 

fora do Império antes da naturalização de seu 

pai.398 

 

                                                           
396 BRASIL. Decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871. Artigo 1. Coleção de Leis do Império 
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As cartas de naturalização só seriam consideradas válidas após os 

indivíduos prestarem juramento de fidelidade à Constituição brasileira e 

às leis do país ao governo imperial ou ao presidente da província.399 

Nessa ocasião, deveriam declarar sua pátria, seus princípios religiosos, 

se eram casados, se com brasileira ou estrangeira, se tinham filhos, 

quantos, sexo, idade, estado e naturalidade. Essas declarações 

comporiam uma matrícula dos estrangeiros na Secretaria de Estado.400 

Em relação às cartas, não haveria cobrança de impostos, mas os 

beneficiados deveriam pagar 25 mil réis de selo.401 

Vemos que o processo de naturalização também se tornou menos 

burocrático para os estrangeiros que não fossem colonos com o passar 

dos anos. Mas algumas diferenças entre eles e os colonos se 

mantiveram. Esses estrangeiros não foram dispensados do serviço 

militar e beneficiados com a gratuidade total da naturalização por 

exemplo. 

A lei de 1871 não especificou alguns trâmites burocráticos, como 

a que autoridade caberia analisar se os estrangeiros estavam aptos ou 

não para se naturalizarem. A menção a uma matrícula na Secretaria de 

Estado parece ser uma forma de melhorar o controle da província sobre 

esses indivíduos. Além disso, a menção a essa matrícula e a ausência de 

menção à declaração realizada anteriormente na Câmara Municipal 

aponta para a transferência do processo de naturalização para a esfera 

provincial. Isso pode ser reforçado pela necessidade de juramento 

perante o governo imperial ou perante o presidente da província e não à 

Câmara.402 

Não tivemos a oportunidade de analisar as naturalizações 

ocorridas após essa lei para esclarecer nossas dúvidas e avaliar como se 

deu essa matrícula. Nosso objetivo neste capítulo foi explorar, 

sobretudo, os significados da lei de 1832 e como a mesma foi aplicada. 

Decidimos entrar na década de 1850 para problematizarmos o 

tratamento diferenciado concedido aos colonos e proprietários em 

relação aos demais estrangeiros. Não desejávamos adentrar nos decretos 

dos anos de 1855 e 1871 inicialmente, mas consideramos importante 

abordar essas determinações legais posteriores para uma análise 

comparativa do que estava em vigor até 1855. Somente com a inserção 

                                                           
399 BRASIL. Decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871. Artigos 5 e 6. Coleção de Leis do 
Império do Brasil - 1871, parte 1, vol. 1, p. 39. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. 

Acessado em 2017. 
400 BRASIL. Decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871. Artigo 6.  
401 BRASIL. Decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871. Artigo 4.  
402 BRASIL. Decreto nº 1.950, de 12 de julho de 1871. Artigo 6. 
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desses decretos, pudemos perceber o movimento de simplificação 

posterior.403 

Cabe observar que as simplificações ocorridas na década de 1850 

e 1870 coincidem com as reformulações jurídicas concernentes à 

escravidão. A Lei de Terras que facilitou a naturalização dos colonos 

livres e dos estrangeiros que adquirissem terras ou exercessem indústria 

no país foi aprovada em 18 de setembro de 1850 enquanto a lei 

antitráfico conhecida como Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em 4 

de setembro de 1850. A lei que facilitou a naturalização para todos os 

estrangeiros foi aprovada em julho de 1871 enquanto a lei do ventre 

livre data de 28 de setembro de 1871 embora já estivesse sendo 

discutida há alguns anos.  

Podemos inferir que a preocupação com as consequências da 

extinção do tráfico e com a libertação do ventre das escravas tenha 

motivado uma facilitação na naturalização visando atrair e fixar 

estrangeiros para compor uma mão de obra alternativa.  Apesar de 

alguns deputados argumentarem que a entrada de estrangeiros não 

estava atrelada à facilitação da naturalização nas décadas de 1820 e 

1830, vimos que outros defendiam uma simplificação no processo de 

naturalização justamente para atrair mão de obra alternativa à 

escravidão. 

Cabe destacar que a pressão inglesa efetuada nas décadas de 1840 

e 1860 não se restringiu a combater o tráfico de escravos vigente, ela 

também ameaçou a posse sobre os escravos africanos que haviam 

entrado ilegalmente no Império a partir de 1831. A ausência de registros 

                                                           
403 Ressaltamos que as simplificações não agradaram a todos e que não tornaram o acesso a 

cidadania algo necessariamente fácil. Angela Bernadete Lima acompanhou parte da trajetória 
do deputado e intelectual Alfredo Taunay, em especial, como membro da Sociedade Central de 

Imigração que era objeto de sua análise. Taunay denunciou que estrangeiros na posse de 

condições e de documentos válidos tinham sua naturalização protelada pelos presidentes de 
província. Como presidente da província do Paraná em 1885, solicitou dispensa do juramento à 

Constituição frente à Presidência da província e a possibilidade de o prestar frente às Câmaras, 

sendo atendido. Taunay defendeu, no final da década de 1870 e na década de 1880, um projeto 
de nacionalização que combinava a chamada grande naturalização com a naturalização tácita. 

Esta independia da iniciativa do indivíduo, correspondia a uma concessão do Estado a todos 

que atendessem determinadas condições. O regime republicano instaurado em 1889, por 
exemplo, optou pela mesma ao considerar cidadãos brasileiros todos os estrangeiros que 

residissem no Brasil no dia 15 de novembro de 1889 salvo aqueles que fizessem uma 

declaração em contrário até seis meses após o decreto expedido. Ver LIMA, Angela Bernadete. 
Nós “declaramos guerra ao latifúndio!”:  propostas, ações e ideais de imigração/colonização 

da sociedade central de imigração (1883-1891). Dissertação (Mestrado em História) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. p. 164-178; Fauth, op. cit., p. 63-
74; BRASIL. Decreto nº 58-a, de 14 de dezembro de 1889. Art. 1. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br >. Acessado em abril de 2018. 
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sobre esta propriedade tornava-a questionável e instável. A criação da 

matrícula geral de escravos pela lei do Ventre Livre representou o 

reconhecimento estatal e a legalização da posse sobre os escravos 

africanos que haviam entrado após a lei antitráfico de 1831. A lei de 

1871 proporcionou uma sobrevida à escravidão, mas o período anterior 

a sua aprovação foi acompanhado por um receio acerca da própria 

manutenção da escravidão sobre os africanos.404 As reformas na política 

de naturalização foram concebidas neste cenário. 

 

4. 3 DECLARAÇÕES PARA NATURALIZAÇÃO 

 

O processo de naturalização instaurado em 1832 iniciava com a 

realização de uma declaração na Câmara Municipal. Todas as Câmaras 

Municipais do Império deveriam possuir um livro que conteria um 

registro das declarações feitas pelos estrangeiros que desejavam se 

naturalizar. Por meio delas, eles informavam que pretendiam fixar seu 

domicílio no Brasil e adotá-lo como pátria. Tratava-se de uma etapa 

fundamental para aqueles que desejavam se naturalizar a partir de 

1832.405  

O livro correspondente da Câmara Municipal de Desterro contém 

registro de 60 declarações realizadas entre julho de 1834 e fevereiro de 

1871.406 A ausência de declarações realizadas após esse período está 

associada à transferência do processo de naturalização para o executivo 

provincial. A tabela a seguir (Tabela 18) mostra o número de 

declarações feitas em cada ano.  

 

 

 

                                                           
404 Cf. RODRIGUES, Jaime. O fim do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil: 

paradigmas em questão. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, v. II: 
1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 297 – 337; SALLES, Ricardo. As 

águas do Niágara. 1871: crise da escravidão e ocaso saquarema. In: GRINBERG, Keila; 

SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, v. III: 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2009. p. 39-82; MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. O Estado nacional e a instabilidade da 

propriedade escrava: a Lei de 1831 e a matrícula dos escravos de 1872. Almanack, Guarulhos, 

n.02, p.20-37, 2º semestre de 2011. 
405 BRASIL. LEI DE 23 DE OUTUBRO DE 1832. Artigos 3 e 4. Coleção de Leis do Império 

do Brasil - 1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. 

Acessado em 2017. 
406 AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram sua naturalização 

(1834-1871) cx. 28, n. 73. 
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Tabela 18 – Número das declarações de naturalização em Desterro por ano, 

1834-1854. 
Ano Número de declarações  N % 

1834 2 3,33 

1835 0 0 

1836 0 0 

1837 0 0 

1838 1 1,67 

1839 2 3,33 

1840 0 0 

1841 1 1,67 

1842 1 1,67 

1843 2 3,33 

1844 1 1,67 

1845 12 20 

1846 0 0 

1847 0 0 

1848 1 1,67 

1849 3 5 

1850 0 0 

1851 1 1,67 

1852 0 0 

1853 0 0 

1854 2 3,33 

1855 0 0 

1856 4 6,67 

1857 1 1,67 

1858 4 6,67 

1859 0 0 

1860 2 3,33 

1861 6 10 

1862 0 0 

1863 2 3,33 

1864 0 0 

1865 0 0 

1866 0 0 

1867 1 1,67 

1868 3 5 

1869 2 3,33 

1870 4 6,67 

1871 1 1,67 

Ilegível 1 1,67 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa 28, n. 73. 

 

O maior número de declarações realizadas no ano de 1845 pode 

estar associado ao Decreto de 30 de agosto de 1843. Ele estipulou que 
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os estrangeiros precisariam residir dois anos no país após a realização da 

declaração para poderem se naturalizar e não mais quatro como previsto 

anteriormente.407 Ressaltamos que o decreto citado implementou uma 

alteração na lei de 23 de outubro de 1832, mas não a substituiu. 

Nas declarações, há menção à legislação seguida. Com isso, 

podemos avaliar se os indivíduos seguiram o processo burocrático 

instaurado pela lei de 23 de outubro de 1832 ou pelo decreto 808 de 16 

de junho de 1855 por exemplo. Lembramos que o decreto de 1855 

passou a orientar a naturalização dos estrangeiros conhecidos como 

colonos enquanto a Lei de 1832 continuou orientando a naturalização 

dos demais estrangeiros. A Tabela 19 contém uma relação da legislação 

citada nas declarações analisadas e o número de vezes de sua citação. 

 
Tabela 19 - Legislação citada nas declarações 

Lei N N% 

Lei de 23 de outubro de 1832 51 85 

Decreto 808 de 16 de junho de 1855 3 5 

Decreto 808 de 23 de junho de 1855 4 6,66 

Lei 1.096 de 10 de setembro de 1860 1 1,67 

Não informado 1 1,67 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa 28, n. 73. 

 
Vemos que a maior parte dos estrangeiros seguiu a Lei de 1832. 

Isso pode ser explicado, em parte, em função de seu maior período de 

vigência. Pode estar associado também ao perfil da população 

estrangeira de Desterro e à opção dos colonos por permanecerem com a 

sua nacionalidade de origem. Além disso, o decreto de 1855 deu aos 

colonos a oportunidade de fazerem suas declarações perante os juízes de 

paz das freguesias em que residiam.408 Essa documentação não foi 

encontrada. Isso pode tanto significar sua inexistência quanto sua perda 

no decorrer dos anos ou sua manutenção em local não detectado.  

A menção ao Decreto 808 de 16 junho de 1855 parece ter sido 

equivocada. Acreditamos que o escrivão se referia ao decreto 808 de 23 

junho de 1855. Os estrangeiros que se naturalizaram sob a orientação do 

                                                           
407 BRASIL. Decreto de 30 de agosto de 1843. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1843, 

parte I, vol. 1, p. 29. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
408 BRASIL. Decreto nº 808-A, de 23 de junho de 1855. Artigos 1. Coleção de Leis do Império 

do Brasil – 1855, parte I, vol. 1, p. 3. 
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Decreto de 1855, fizeram-no nos anos de: 1856 (dois indivíduos); 1861 

(um indivíduo); 1869 (um indivíduo); 1870 (três indivíduos).   

A declaração que citou a Lei 1.096 de 10 de setembro de 1860 fez 

menção especificamente ao seu segundo artigo que estipulava o 

seguinte:  

 
Art. 2º A estrangeira, que casar com Brasileiro, 

seguirá a condição do marido; e semelhantemente 

a Brasileira que casar com estrangeiro, seguirá a 

condição deste. Se a Brasileira enviuvar, recobrará 

sua condição brasileira, uma vez que declare que 

quer fixar domicilio no Império.409 [Grifo nosso] 

 

Ela foi feita pela D. Felicidade Cândida Izetto em 19 de fevereiro 

de 1870. Esta mulher, viúva do italiano André Izetto, informava ter 

sempre residido na província e desejar recobrar sua condição de 

brasileira. Abaixo, inserimos a transcrição de sua declaração. 

 
Aos dezenove dias do mês de Fevereiro do ano do 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 

oitocentos e setenta, nesta Cidade de Desterro 

Capital da Província de Santa Catarina, na Sala 

das Sessões da respectiva Câmara Municipal onde 

se achava o Presidente da mesma Câmara o 

Cidadão Miguel de Souza Lobo, e sendo ali 

presente D. felicidade Candido Izetto, viúva do 

súbdito Italiano André Izetto, requerer que em 

observância do Artigo 2˚ da Lei N˚ 1:096 de 10 de 

Setembro de 1860, vinha declarar que era Católica 

Apostólica Romana, natural desta província onde 

sempre residiu e que pretendia fixar seu domicilio 

no Brasil e que por isso requeria recobrar sua 

condição de Brasileira. E sendo esta declaração 

ouvida e aceita pelo mesmo Snr. Presidente da 

Câmara, mandou lavrar o presente termo que 

assinou com a declarante. Eu Domingos 

Gonsalves da Silva Peixoto, Secretario da câmara 

Municipal que o escrevi. [Grifo nosso] 

Miguel de Sousa Lobo/ Felicidade Candida Izetto 

                                                           
409 BRASIL. Decreto nº 1.096, de 10 de setembro de 1860. Artigo 1. Coleção de Leis do 
Império do Brasil - 1860, parte I, vol. 1, p. 45. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. 

Acessado em 2017. 

http://www2.camara.leg.br/
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410 

O que nos chama atenção nesta declaração em relação às outras e 

na legislação citada é que o termo cidadã não é mencionado. A 

legislação deu às mulheres a possibilidade de recuperarem a condição 

de brasileira.  

Para fins comparativos e analíticos, inserimos abaixo a primeira 

declaração que remete à legislação de 1832 e a primeira que remete à 

legislação de 1855.  

 
Aos nove dias do mês de Julho de mil oitocentos e 

trinta e quatro ans nesta Cide. do Desterro Capital 

da Província de Santa Catar. no Paço da Câmara 

Municipal q. se achava reunida em Secção ordinr. 

presidida pelo Vor. o Cidm. José Maria da Luz nela 

compareceu Franco. de Sousa [Mir.], residente e 

casado n´este Município, e requereu q. em 

observância do § 3˚do Art. 21˚. da Carta de Lei de 

23 de Outubro de 1832, vinha declarar q. era 

Católico Romano, natural da Ilha de Lacarotte no 

Reino de Espanha, e q. pretendia fixar sua 

residência no Brasil; e mais q. em observância do 

§ 4.˚ do mesmo Art. fazia a prese. declaração 

dentro do ano da promulgação da Lei n´esta 

Província. Cuja declaração ouvida e aceita pela 

Câmara mandou o seu Presidte. lavrar o preze. 

Termo em que assignou com o declarante Luis de 

Sousa de Medrs. Secr. da Camar. q. escrevi. 

Jozé Ma. da Luz 

Franco. de Sousa Mir.411 

 

Esta declaração contém informações básicas. O indivíduo 

informa sua origem, sua religião e sua condição civil. Outras 

declarações baseadas na Lei de 1832 informavam também a idade, a 

ocupação, a origem da mulher, o número de filhos e o motivo da vinda 

para o Brasil.412  

As declarações orientadas pelo Decreto n˚ 808 de 23 junho de 

1855 continham informações mais detalhadas sobre os indivíduos 

conforme podemos ver pelo exemplo a seguir. 

                                                           
410 Termo de declaração feito por Felicidade Cândida Izetto viúva do súbdito italiano André 

Izetto, folha 34. AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram sua 

naturalização (1834-1871), caixa. 28, n. 73. 
411 Termo de declaração feito por Francisco de Ssa. Mir. em 9 de julho de 1834.  
412 Termo de declaração de Luiz Gonzaga Mayer feito em 8 de junho de 1854.  
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Aos nove dias do mês de Agosto do ano de 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 

oitocentos e cinquenta e seis, nesta Cidade do 

Desterro Capital da Província de Santa Catarina 

em o Paço da respectiva Câmara Municipal, que 

se acha reunida em Sessão extraordinária, e 

presidida pelo seu Presidente o cidadão Tenente 

Coronel Jose Maria do Valle, sendo presente o 

doutor Frederico Mueller estabelecido na Colônia 

Blumenau, pedindo no Requerimento [retro] que 

por virtude do Decreto n˚. 808 de 16 de Junho de 

1855, se lhe tomasse por termo a seguinte 

declaração, que sendo aceita [resolveu] a mema. 

Câmara, pelo despacho que se vê proferido no 

mesmo Requerimento, que se lavrasse termo no 

respectivo livro, do qual se extraísse copia para 

servir ao peticionário na sua 

pretensão=Declaração- Que o suplicante quer ser 

cidadão brasileiro, e fixar seu domicilio neste 

Império, deixando de pertencer a Alemanha, isto 

é, deixando de ser cidadão Alemão. Que sua 

religião é a protestante. Que é casado com Alemã, 

e de seu matrimonio tem três filhos. Que o lugar 

do seu nascimento na Alemanha, é a Saxônia, e 

que é filho legitimo de João Muiller, e de Carolina 

[Primmsdirff]= E desta maneira tendo feito a sua 

declaração como se vê do Requerimento retro, se 

lavrou o presente Termo que assignou a mesma 

Câmara e o peticionário – E eu Mario Joaquim de 

Almeida Coelho, Secretário da Câmara que o 

escrevi."  

O Preste José Maria do Valle 

Dr. Frederico Müller 

  

Chama a atenção o fato de um indivíduo da Colônia de Blumenau 

estar fazendo a declaração na Câmara Municipal de Desterro. Esse ato 

pode estar associado ao fato de Desterro ser a capital da Província de 

Santa Catarina e sede do governo provincial. Lembramos que a carta de 

naturalização seria concedida aos colonos pelo presidente da província 
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mediante a apresentação de declaração feita na Câmara Municipal ou 

perante o juiz de paz.413  

Outra consideração que merece destaque é que a opção pela posse 

do título de cidadão brasileiro implicou na abdicação do título de 

cidadão alemão. Isso mostra o quão complexa e delicada poderia ser 

esta decisão. A documentação analisada indica que o indivíduo 

precisava escolher de qual nação seria cidadão, sendo possível a posse 

de uma cidadania apenas. A Constituição de 1824 previa, inclusive, a 

perda do título de cidadão brasileiro aos que se naturalizassem em país 

estrangeiro.414  

Os indivíduos apresentados até aqui possuem idades, sexos e 

proveniências distintas. Por meio das tabelas abaixo, procuramos 

apresentar o perfil dos que fizeram a declaração na Câmara Municipal 

de Desterro para alcançarem a sua naturalização. As Tabelas 20, 21, 22, 

23, 24, 25 e 26 informam a naturalidade, a idade, a condição civil, a 

nacionalidade do cônjuge, a religião dos indivíduos, suas ocupações e o 

tempo de residência declarado. Em relação a este item, alguns 

estrangeiros informaram o tempo de residência no Brasil enquanto 

outros declararam o tempo de residência na província e na cidade. Ou 

seja, o tempo de residência dos mesmos no Brasil pode ser maior do que 

o presente nas declarações e apresentado na tabela 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
413 BRASIL. Decreto nº 808-A, de 23 de junho de 1855. Artigo 2. Coleção de Leis do Império 

do Brasil – 1855, parte I, vol. 1, p. 3. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado 
em 2017. 
414 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigos 7. Inciso I. Coleção de 

Leis do Império do Brasil - 1824, v. 1, pág. 7. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/>. 

Acessado em 2015. 

http://www2.camara.leg.br/
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Tabela 20 - Naturalidade dos declarantes 

Local N N% 

Argentina 1 1,67 

Brasil 1 1,67 

Dinamarca 1 1,67 

Espanha 6 10,00 

Estados Unidos 1 1,67 

Gibraltar 1 1,67 

França 1 1,67 

Itália 5 8,33 

Inglaterra 1 1,67 

Oldenburg 1 1,67 

Polônia 1 1,67 

Portugal 28 46,67 

Prússia 7 11,67 

República Oriental do Uruguai 2 3,33 

Saxônia 1 1,67 

Schwarzburg 1 1,67 

Ilegível 1 1,67 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa 28, n. 73. 

 
Tabela 21 - Idade dos estrangeiros declarantes 

Faixa etária N N% 

0 a 9 0 0 

10 a 19 1 2 

20-29 8 13 

30-39 15 25 

40-49 6 10 

50-59 2 3 

60-69 1 2 

70-79 1 2 

Maior que 21 anos 5 8 

Não informado 18 30 

Ilegível 3 5 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa 28, n. 73. 
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Tabela 22 - Condição civil dos declarantes 

Condição civil N N% 

Casado (a) 36 60 

Solteiro (a) 7 11,67 

Viúvo (a) 1 1,67 

Reverendo415/ 
Padre 6 10 

Não informado 10 16,66 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa 28, n. 73. 

 
Tabela 23 - Nacionalidade do cônjuge 

Nacionalidade N N% 

Alemã 1 3 

Brasileira 17 47 

Prussiana 1 3 

Não informado 17 47 

TOTAL 36 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa. 28, n. 73. 

 

Tabela 24 - Religião declarada 

Religião N N% 

Católica 54 90% 

Protestante 6 10% 

Não informado 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa. 28, n. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
415 Os quatro indivíduos que se declararam reverendos informaram serem provenientes de 

Portugal e da Espanha e serem Católicos Apostólicos Romanos. Dessa forma, presumimos que, 

ao menos formalmente, eram solteiros assim como os dois padres.  
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Tabela 25 - Ocupação declarada 

Ocupação N N% 

Advogado/ Profissão de instrução primária/ Professor 

de direito canônico 
1 2 

Reverendo/ Padre/ Vigário 6 10 

Profissão lavrador 5 8 

Tem negócio/ Tem servido de cargos públicos/ Tem 

bens de raiz 
1 2 

Vive de um negócio/ Profissão negócio 2 3 

Vivia de vida marítima/ Exercia a vida marítima 2 3 

Não informado 43 72 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871) cx. 28, n. 73. 

 
Tabela 26 - Anos de residência declarados 

Faixa de anos N N% 

0 – 1 4 6,66 

2 3 5 

3 1 1,67 

4 3 5 

5 a 9 1 1,67 

10 a 19 11 18,33 

20 a 29 9 15 

30 a 39 2 3,33 

40 a 49 1 1,67 

50 a 59 0 0 

60 a 69 0 0 

70 a 79 0 0 

Sempre  1 1,67 

Tenros anos 1 1,67 

Não informado 23 38,3 

TOTAL 60 100% 

Fonte: AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram 

sua naturalização (1834-1871), caixa 28, n. 73. 

 
Entre os declarantes, existiam apenas 2 mulheres. A brasileira D. 

Felicidade Cândia Izetto, viúva do italiano Izetto, e a polonesa Christina 
Ottilia Apolonia que instalou-se na Colônia Dona Francisca em 1858 



179 

 

com sua mãe e deu início ao processo de naturalização em 16 de março 

de 1861.416 

Vemos que os que buscaram a naturalização em Desterro eram 

predominantemente homens, católicos, portugueses, maiores de 20 anos 

e casados. Um número significativo de estrangeiros declarantes estavam 

estabelecidos no Império há mais de dez anos e eram casados com 

brasileiras (17 ou 47%). É possível que esta situação tenha motivado-os 

a se naturalizarem por saberem de antemão que enfrentariam um trâmite 

mais simples. Os casados com brasileiras precisariam fazer apenas a 

declaração na Câmara Municipal para iniciarem o processo de 

naturalização, sendo dispensados da necessidade de comprovarem idade, 

gozo de direitos civis no país de origem, residência por quatro anos no 

Império e a posse de bens de raiz.417  

A análise dos dados referente à ocupação foi comprometida pela 

falta desta informação nas declarações. Em relação às ocupações 

elencadas, podemos imaginar que os negociantes estrangeiros se 

beneficiariam com a redução de impostos, com a maior facilidade no 

deslocamento pelo império e com a diminuição dos entraves 

burocráticos sobre os seus negócios. Em relação aos professores, é 

provável que a naturalização lhes facilitasse a ocupação de cargos em 

um contexto no qual os nacionais eram a primeira escolha na ocupação 

dos mesmos. Lembramos que os estrangeiros poderiam ocupar cargos 

públicos apenas na ausência de cidadãos brasileiros devidamente 

capacitados.418 A advocacia e os empregos eclesiásticos foram vedados 

aos estrangeiros, devendo ser exercidos apenas por cidadãos brasileiros. 

Isso nos ajuda a compreender o número significativo de clérigos que 

iniciaram o processo de naturalização. Ressaltamos que nesse período, 

os párocos exerciam um cargo público.419  

                                                           
416 Termo de declaração de Christine Ottilia Apolonia feito em 16 de março de 1861, folha 25. 

AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram sua naturalização 

(1834-1871), caixa. 28, n. 73. 
417 BRASIL. Lei de 23 de outubro de 1832. Artigos 2. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
418 Aviso n. 99 emitido pelo Ministério do Império em 19 de outubro de 1827. Coleção de 
Decisões do Império do Brasil - 1827, parte III, p. 194; Aviso n.73 emitido pelo Ministério da 

Justiça - provisão do desembargo do paço em 23 de junho de 1828. Coleção de Decisões do 

Império do Brasil – 1828, parte III, p. 62. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. 
Acessado em 2017. 
419 Aviso n. 151 emitido pelo Ministério da Justiça em 7 de outubro de 1828. Coleção de 

Decisões do Império do Brasil -1828, parte III, p. 127; Aviso n. 145 emitido pelo Ministério da 
Justiça em 3 de agosto de 1830. Coleção de Decisões do Império do Brasil – 1830, parte III, p. 

116; Aviso n. 201 emitido pelo Ministério da Justiça em 22 de novembro de 1830. Coleção de 

http://www2.camara.leg.br/
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Inicialmente, a naturalização parece um grande risco para aqueles 

que se dedicavam à vida marítima em função da possibilidade de 

recrutamento. Entretanto, não há especificação do que significa viver e 

exercer a vida marítima nas declarações apresentadas. Talvez os 

declarantes quisessem se deslocar mais livremente pelo Império e 

desejassem poder conduzir suas embarcações pelo interior da província 

sem restrições. Além disso, foi determinado em 1830, que os 

estrangeiros não poderiam ser mestres de embarcações nacionais.420 É 

possível que os declarantes não fossem simples marinheiros.  

 

4.4 ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS DE NATURALIZAÇÃO 

 

Os juízes de paz das freguesias em que residiam os declarantes 

eram responsáveis por avaliar se eles preenchiam as condições prescritas 

na lei para se naturalizarem. Em caso de sentença positiva, o estrangeiro 

poderia requerer sua naturalização do governo por intermédio do 

presidente da província ou diretamente ao Ministro do Império.421 

A partir da análise dos registros da correspondência trocada entre 

os presidentes da província de Santa Catarina e o Ministério do Império, 

dos avisos do Ministério dos Negócios do Império para os presidentes 

das províncias e da Coleção de Decisões do Império do Brasil, foi 

possível identificar estrangeiros que encaminharam seus pedidos de 

naturalização ao governo imperial por intermédio do presidente da 

Província de Santa Catarina entre 1832 e 1854, avaliar seu perfil, assim 

como, as características destas solicitações e identificar alguns 

problemas presentes nesses pedidos.422 

As requisições enviadas pelos presidentes da Província de Santa 

Catarina continham informações breves sobre os indivíduos que 

desejavam se naturalizar e argumentos a favor da concessão das 

naturalizações. Os presidentes informaram, por exemplo, que os 

solicitantes tinham boa conduta, que não haviam queixas contra eles, 

que eram bons negociantes, laboriosos, que haviam prestado ou 

                                                                                                                           
Decisões do Império do Brasil - 1830, parte III, p. 151. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
420 Aviso n. 214 emitido pelo Ministério da Marinha em 7 de dezembro de 1830. Coleção de 

Decisões do Império do Brasil – 1830, parte III, p. 160. 
421 BRASIL. Lei de 23 de outubro de 1832. Artigos 2. Coleção de Leis do Império do Brasil - 
1832, parte I, vol. 1, p. 116.  
422 APESC. Registros da Presidência da Província para o Ministério do Império 1832-1875, n. 

69; APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império para os Presidentes das Províncias 
1830-1832/ 1848-1849/ 1850-1852/ 1854-1855, n. 69; BRASIL. Coleção de Decisões do 

Império do Brasil. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.  Acessado em 2017. 

http://www2.camara.leg.br/
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prestavam serviços no país, que eram casados com brasileiras, bons 

esposos e que residiam há anos no Brasil. Além disso, enviavam, em 

anexo, os documentos que comprovavam terem sido cumpridas as 

condições impostas pela Lei de 23 de outubro de 1832. Tais documentos 

não estavam disponíveis no arquivo consultado.423 Abaixo, inserimos a 

primeira requisição encontrada: 

 
Ilmo e Exmo. Snr = Apresentando a V. Exa. para 

ser levado À Soberana Presença de S. M. O 

Imperador, o requerimento incluso em que o 

Padre Antônio Augusto d´Assumpção e Sousa, 

suplica ao Mesmo Senhor a Graça de lhe Mandar 

passar Carta de Naturalização, cumpre me 

informar a V. Exa. que estando preenchidas pelo 

suplicante as formalidades prescritas pela Lei de 

23 d´Outubro de 1832, e atenta a modificação 

contida no Decreto de 30 d´Agosto de 1843, acha-

se nos termos de lhe ser concedida a graça que 

implora, tanto mais que tem já prestado serviço ao 

País na Paroquiação de duas Freguesias, e que seu 

bom procedimento é abonado pelos documentos, 

dignos de fé, que apresenta. Deus Guarde a V. 

Exca. Desterro 25 de Maio de 1844. Ilmo e Exmo 

Snr José Carlos Pereira d´Almeida Torres, 

Ministro e Secretario d´Estado dos Negócios do 

Império = A. J. F. de Brito.424 

  

Junto com a requisição do presidente foram enviados os 

documentos que comprovavam que o solicitante estava apto a se 

naturalizar conforme os critérios estipulados pela Lei de 23 de outubro 

de 1832 e Decreto de 30 de agosto de 1843. A requisição não contém a 

origem e o domicílio de Antônio Augusto d´Assumpção e Sousa, mas 

informa a sua ocupação como padre.  

Nesse contexto, a naturalização dos padres parece bastante 

comum. Os documentos indicam simultaneamente que eles estavam 

atuando nas paróquias apesar dos impedimentos legais e sugerem uma 

certa pressão para que eles se naturalizassem e regularizassem sua 

                                                           
423 APESC. Registros da Presidência da Província para o Ministério do Império 1832-1875, n. 

69. 
424 Registro de correspondência enviada por Antero José Ferreira de Brito a Jozé Carlos Pereira 
d´Almeida Torres em 25 de maio de 1844. APESC. Registros da Presidência da Província para 

o Ministério do Império 1839-1844, n. 69.  
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situação. As tabelas a seguir informam a origem, o local da residência e 

a ocupação dos 14 requerentes identificados. (Tabelas 27, 28 e 29).  

 
Tabela 27 - Origem dos requerentes 

Nacionalidade N N% 

EUA 1 7,14 

Dinamarca 1 7,14 

França 1 7,14 

Holanda 1 7,14 

Inglaterra 1 7,14 

Portugal 6 42,88 

Gênova 1 7,14 

Turquia 1 7,14 

Não informado 1 7,14 

TOTAL 14 100% 

Fonte: APESC. Registros da Presidência da Província para o  

Ministério do Império 1832-1854, n. 69. 

 
Tabela 28 - Local de residência dos requerentes 

Local N N% 

Declarou em Desterro 3 21,43 

Registrou em Desterro 4 28,58 

Porto Belo 1 7,14 

São Francisco 1 7,14 

Proximidades do Rio S. Francisco Xavier 1 7,14 

Lages 1 7,14 

Não informado 3 21,43 

TOTAL 14 100% 

Fonte: APESC. Registros da Presidência da Província para o Ministério do 

Império 1832-1854, n. 69. 

 
Tabela 29 - Profissão/Ocupação dos requerentes 

Ocupação N N% 

Padre/ Vigário encomendado 2 14,3 

Marinha mercantil 1 7,1 

Emprega-se no comércio/vida comercial/negociante 3 21,5 

Milícias 1 7,1 

Não informado 7 50 

TOTAL 14 100% 

Fonte: APESC. Registros da Presidência da Província para o  

Ministério do Império 1832-1854, n. 69. 
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Vemos novamente uma predominância de portugueses entre os 

que solicitaram a naturalização na Tabela 27. Em relação à Tabela 28, 

os termos “Declarou em Desterro” e “Registrou em Desterro” indicam 

que estes indivíduos fizeram suas declarações e registros das cartas de 

naturalização respectivamente na Câmara Municipal Desterro. É 

possível que os mesmos habitassem na capital. A categoria “Milícias” 

na Tabela 29 remete a um indivíduo que havia chegado ao posto de 

Alferes da 3a Companhia de Milícias em 1823 um ano antes de sua 

extinção. No caso, a informação foi utilizada para valorizar a trajetória 

do inglês Luis Gonsaga Mayer.425 

O estado civil, a posse de bens e a realização de campanhas a 

favor do Brasil são outros dados importantes que podem ser extraídos 

das requisições. Seis dos requerentes eram casados, sendo 5 casados 

com brasileiras e um outro havia participado de campanhas em favor do 

Brasil no Sul entre 1826 e 1828.  

Esses dados interessam porque o casamento com brasileiras e a 

realização de campanhas a favor do Brasil reduziam as exigências 

burocráticas necessárias para a naturalização. Nestes casos, os 

indivíduos precisariam comprovar apenas, dentre todas as exigências do 

primeiro artigo da lei de 23 de outubro de 1832, terem cumprido com o 

seu § 3º.426 Tal simplificação poderia facilitar bastante o processo de 

naturalização em vista da falta constante de comprovação dos § 1˚ e 2˚ 

da Lei. 

A omissão de algumas disposições da lei de 23 de outubro de 

1832 no processo de naturalização era recorrente e fez com que o 

Ministério do Império solicitasse em 1849 que nenhum estrangeiro 

fizesse sua declaração nas Câmara Municipais sem comprovar 

previamente cumprir os §§ 1˚ e 2˚ do artigo 1˚ da lei 23 de outubro de 

1832. Na mesma ocasião, foi solicitado que os juízes de paz fossem 

escrupulosos no exame das condições necessárias para os indivíduos se 

tornarem habilitados a pedirem a naturalização. O governo queixou-se 

de que a maior parte dos municípios não estava cumprindo 

adequadamente a lei em relação ao registro das naturalizações ocorridas 

e à publicação das mesmas nos periódicos.427 

                                                           
425 Requisição a favor de Luis Gonzaga Mayer feita em 20 de junho de 1854. APESC. 

Registros da Presidência da Província para o Ministério do Império 1851-1854, n. 69. 
426 BRASIL. Lei de 23 de outubro de 1832. Artigo 2. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
427 Aviso enviado por Visconde de Montalegre ao presidente da Província de Santa Catarina em 
01 de setembro de 1849. APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império para os 

presidentes da província de Santa Catarina 1848 -1849, n. 69.  

http://www2.camara.leg.br/
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Isso sugere que as esferas locais, ao menos na Província de Santa 

Catarina, não estavam sendo tão exigentes quanto o governo imperial 

desejava na análise de quem estava apto a se tornar cidadão brasileiro. 

Igualmente, demonstra que os requisitos necessários para naturalização 

não eram simples e que as pessoas e instituições locais estavam tendo 

dificuldades para os cumprir integralmente. 

Os avisos enviados pelo Ministério do Império aos presidentes da 

Província de Santa Catarina permitiram que pontuássemos alguns 

problemas que ocorreram ao longo do processo naturalização de sete 

indivíduos na província e que impediram temporariamente a concessão 

das cartas requeridas. Esses problemas podem ser agrupados em três 

categorias principais: falta de documentos comprobatórios; documentos 

inadequados que não seguiam o formato prescrito na lei e a falta de 

pagamento de direitos e impostos.428  

Encontramos um indivíduo que teve seu pedido negado por ter 

encaminhado a publicação de jornal de que tinha feito sua declaração e 

não a declaração extraída do livro reservado para isso na Câmara 

Municipal, outro que enviou uma certidão de batismo que não estava de 

acordo com o regulamento consular e três que não pagaram os direitos e 

impostos ou que não comprovaram seu pagamento.429  

Há um caso no qual a Câmara da Cidade do Rio de São Francisco 

foi repreendida pelo indivíduo ter encaminhado uma certidão do 

secretário da mesma Câmara ao invés da declaração extraída de livro 

para isso reservado. O ocorrido indicou não haver um livro próprio para 

isso no local conforme determinado pela lei. O ministro dos negócios do 

império repreendeu a Câmara em questão, mas é provável que o 

indivíduo não tenha sido prejudicado.430  

Já o sardo João Baptista Sacarello enfrentou dificuldades no 

processo de naturalização por não conseguir comprovar adequadamente 

ser maior de 21 anos e estar na posse de direitos civis no seu país de 

origem (§§1˚ e 2˚ do Artigo 1˚ da lei de 23 de outubro de 1832). Ele fez 

                                                           
428 APESC. Avisos do Ministério do Império para os presidentes da Província de Santa 

Catarina 1848-1849/1850-52, n. 69. 
429 Avisos enviados por Visconde de Montalegre ao presidente da Província de Santa Catarina 

em 28 de fevereiro de 1850, 2 de janeiro de 1851 e 14 de outubro de 1851; Avisos enviados 

por Francisco Gonçalves Martins ao presidente da Província de Santa Catarina em 30 de julho 
de 1852 e 20 de agosto de 1852.  APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império para 

os presidentes da Província de Santa Catarina, 1850-1852, n. 69. 
430 Aviso enviado por Visconde de Montalegre ao presidente da Província de Santa Catarina em 
15 de fevereiro de 1849. APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império para os 

presidentes da Província de Santa Catarina, 1848-1849, n. 69. 
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a sua declaração na Câmara de Desterro em oito de agosto de 1843.431 

Seis anos depois, seu pedido de naturalização foi enviado ao Ministério 

dos Negócios do Império por intermédio do presidente da província 

Antonio Pereira Pinto. Este o encaminhou mesmo sabendo da falta da 

comprovação dos §§1˚ e 2˚ do Artigo 1˚da lei de 23 de outubro de 1832 

e de sua importância. Na ocasião, o presidente ressaltou o cumprimento 

dos demais requisitos da lei. Apesar disso, a carta de naturalização não 

foi concedida.432  

João Baptista Sacarello juntou uma nova documentação e 

reencaminhou o pedido ao Ministério através do novo presidente da 

Província de Santa Catarina João José Coutinho. Este ressaltou que o 

solicitante só pôde conseguir aquela documentação em função de sua 

pobreza e da distância de seu país natal e que este aparentava ter mais de 

sessenta anos.433 Não encontramos outros avisos reclamando de sua 

documentação nem registro de sua naturalização na Câmara de Desterro. 

É possível que tenha obtido a sua carta e a registrado em outro local ou 

que tenha desistido do processo.   

Vemos que a Câmara aceitou fazer a declaração João Baptista 

apesar deste não conseguir comprovar adequadamente sua idade e gozo 

dos direitos civis no país de origem, que sua documentação foi aceita 

pelo juiz de paz e encaminhada pelo presidente da província ao 

Ministério do Império que refutou sua solicitação de naturalização. As 

esferas locais aceitaram seu pedido. Ele só foi negado quando chegou ao 

executivo central.  Isto indica um recrudescimento na cobrança em torno 

da naturalização na esfera nacional que pode ser associado ao 

desconhecimento dos indivíduos e é expresso na forma de uma maior 

exigência burocrática.  

Tal exigência burocrática pode ser percebida com clareza a partir 

do Aviso transcrito abaixo que diz respeito ao português Jeronimo de 

Oliveira e Silva residente no Rio Grande de São Pedro do Sul: 

                                                           
431 Declaração feita por João Baptista Sacarello em 8 de agosto de 1843 na Câmara Municipal 
de Desterro. AHMF. Registro dos termos de declaração das pessoas que solicitaram sua 

naturalização, 1834-1871, caixa 28, n. 73. 
432 Requisição a favor de João Baptista Sacarello feita por Antonio Pereira em 17 de setembro 
de 1849. APESC. Registros das correspondências da Presidência da Província para o 

Ministério dos Negócios do Império, 1846-1851, n. 69; Aviso enviado pelo Visconde de 

Montealegre ao presidente da Província de Santa Catarina em 14 de fevereiro de 1850. 
APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império para os presidentes da Província de 

Santa Catarina, 1850-52, n. 69. 
433 Requisição a favor de João Baptista [Sacarello] feita por João José Coutinho em 22 de abril 
de 1850. APESC. Registros das correspondências da Presidência da Província para o 

Ministério dos Negócios do Império, 1846-1851, n. 69. 
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Ilmo. E Exmo. Sr. - Sua Majestade o Imperador, a 

quem foi presente, com o Oficio de V. Exa. N. 70 

de 10 do mês próximo passado, o requerimento do 

súdito Português Jeronimo de Oliveira e Silva, em 

que pede Carta de Naturalisação de Cidadão 

Brasileiro: Há por bem Mandar declarar a V. Ex., 

para o fazer constar ao suplicante, que, para ele 

poder obter aquela Graça, é necessário que junte 

certidão de idade para provar que é maior de 21 

anos, pois que, na forma de Direito, a prova 

testemunhal é somente admissível no caso de 

impossibilidade justificada de se obter aquele 

documento, o qual por exceção da Lei de 23 de 

Outubro de 1832, neste caso, unicamente pode ser 

suprida por atestado do Consul de sua Nação; e 

bem assim que igualmente deve provar o requisito 

§2. do Art. 1. da dita Lei por atestado do mesmo 

Cônsul: ficando porém dispensado de satisfazer a 

estas exigências, uma vez que apresente certidão 

de ser casado com Brasileira, circunstancia esta, 

que não alega, nem consta da justificação que 

oferece, mas que se menciona na certidão da 

declaração feita perante a Câmara Municipal, na 

conformidade do §3. do citado Artigo. 

Deus Guarde a V. Ex. - Visconde de 

Mont´alegre.- Sr. Presidente da Província de S. 

Pedro. 

 

O trecho acima mostra que o Governo Imperial estava sendo 

criterioso na aplicação da Lei de 1832 em diferentes províncias do 

Império e que havia certo receio em relação à prova testemunhal. Dava-

se preferência aos papeis produzidos por autoridades reconhecidas e 

legalmente autorizadas para isso. No caso em questão, para os papéis 

produzidos pelos agentes consulares na falta de outros documentos 

comprobatórios.  

Além disso, vemos de maneira mais clara a importância do 

enquadramento no artigo 2˚ da lei de 1832 que facilitava a naturalização 

mediante certos critérios como o casamento com brasileira por exemplo. 

Isso nos ajuda a imaginar como os indivíduos que provinham de locais 

onde não havia um governo estabelecido e reconhecido para lhes 

fornecer a comprovação de que estavam no gozo dos seus direitos civis 

ou que não tinham representantes diplomáticos no Brasil e/ou que 
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vieram ao Brasil como escravizados, poderiam cumprir os diversos 

requisitos legais prescritos pela lei para obterem suas cartas de 

naturalização. Esse caminho pode ter sido adotado pelos africanos e 

africanas naturalizados identificados por meio do censo de 1872. 

Ressaltamos que os casos identificados e explorados nessa seção 

exemplificam problemas enfrentados pelos indivíduos e pelas 

instituições envolvidas no processo de naturalização. Eles não 

correspondem a negativas definitivas. Todos os sujeitos mencionados 

nas situações identificadas poderiam se readequar e reenviar suas 

solicitações. Por outro lado, eles poderiam não ter condições de se 

readequar por limitações financeiras e pela impossibilidade de 

comprovarem certas requisições solicitadas. 

Os portugueses Antonio Ferreira Cardozo Guimaraes e José da 

Costa Leite Guimarães e o francês Pedro Crousey são exemplos de 

indivíduos que insistiram no processo de naturalização após as negativas 

iniciais e que sabemos que conseguiram a naturalização posteriormente 

por terem registrado suas cartas na Câmara de Desterro.434 

Antonio Ferreira Cardozo Guimaraes fez sua declaração na 

Câmara de Desterro em janeiro de 1849, teve seu pedido de concessão 

de carta de naturalização negado em 1851 por falta de pagamento de 

direitos e despesas inclusas na nota, mas conseguiu se readequar e 

registrou sua carta em 1851. José da Costa Leite Guimarães teve seu 

pedido negado em 1851 por problemas com a sua declaração e falta de 

pagamento, mas registrou sua carta no mesmo ano.435  

Pedro Crousey, por sua vez, teve seu pedido negado em 1852 por 

falta de comprovação do pagamento do imposto de folha corrida e 

conseguiu registrar sua carta apenas em 1857. Ele levou ao menos cinco 

anos para alcançar seu objetivo e se tornar cidadão brasileiro.436 O 

processo poderia ser longo para alguns. Podemos imaginar que nem 

todos tiveram fôlego ou condições como ele para persistir após a 

                                                           
434 Registro das Cartas de Naturalização de José da Costa Leite Guimarães, Antonio Ferreira 

Cardozo Guimaraes e Pedro Crousey. AHMF. Registros de naturalização, 1846-1868, caixa 45. 
435 Termo de declaração feito por Antonio Ferreira Cardozo Guimaraes. AHMF. Registro dos 

termos de declaração das pessoas que solicitaram sua naturalização, 1834-1871, caixa, 28, n. 

73; Avisos enviados por Visconde de Montalegre ao presidente da Província de Santa Catarina 
em 14 de outubro de 1851 e 2 de janeiro de 1851. APESC. Avisos do Ministério dos Negócios 

do Império para os presidentes da Província de Santa Catarina, 1848-1849, n. 69; Registro das 

Cartas de Naturalização de José da Costa Leite Guimarães, Antonio Ferreira Cardozo 
Guimaraes. AHMF. Registros de naturalização, 1846-1868, caixa 45. 
436 Aviso enviado por Francisco Gonçalves Martins ao presidente da Província de Santa 

Catarina em 130 de julho de 1852. APESC. Avisos do Ministério dos Negócios do Império 
para os presidentes da Província de Santa Catarina, 1848-1849; Registro da Carta de 

Naturalização de Pedro Crousey. AHMF. Registros de naturalização, 1846-1868, caixa 45. 
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negativa inicial. Além disso, supomos que muitos não o iniciavam por 

não preencherem os requisitos estabelecidos na lei, por não terem 

condições de arcar com os custos associados ao processo ou por se 

desencorajarem diante das exigências e das dificuldades associadas à 

comprovação.    

 

4.5 REGISTROS DE NATURALIZAÇÃO 

 
O processo de naturalização começava nas Câmaras Municipais 

com a confecção de um termo de declaração e era finalizado nas 

mesmas com o registro da carta de naturalização obtida do governo 

imperial e com o juramento de fidelidade às leis do Brasil.437 Isto foi 

determinado a partir da lei de 1832. Posteriormente, outras esferas 

ganharam mais espaço e houve uma perda progressiva da participação 

desta instituição na naturalização.  

Conforme visto anteriormente, 60 pessoas fizeram suas 

declarações na Câmara Municipal de Desterro. Entretanto, encontramos 

apenas 30 registros de cartas de naturalização na mesma. Entre esses 30 

registros, somente 13 pertenciam a pessoas cujas declarações foram 

feitas inicialmente na referida instituição.438  

Isso significa que ao menos 13 das 60 pessoas que fizeram suas 

declarações na Câmara de Desterro conseguiram se naturalizar. As 

outras 47 tanto podem ter obtido suas cartas de naturalização e feito seus 

registros e juramentos em outros locais quanto podem não ter obtido 

suas cartas em função de pareceres negativos ou de não terem 

prosseguido com o processo. 

As demais pessoas que fizeram o registro de sua carta de 

naturalização na Câmara de Desterro (17 indivíduos) podem ter feito 

suas declarações previamente em outras Câmaras do Império ou perante 

os juízes de paz e os registrados na Câmara em questão ao final do 

processo. Apenas cinco dos 30 indivíduos informaram onde realizaram 

suas declarações: um declarou ter feito perante o juiz de paz da capital; 

três declararam terem feito perante o juiz de paz da cidade de São José e 

                                                           
437 BRASIL. Lei de 23 de outubro de 1832. Artigos 4 e 9. Coleção de Leis do Império do 

Brasil - 1832, parte I, vol. 1, p. 116. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado 
em 2017. 
438 AHMF. Registros de Naturalização (1846-1868), caixa 45. 

http://www2.camara.leg.br/
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um declarou ter feito na Câmara Municipal de Desterro.439 Essa 

informação costumava estar ausente na documentação portanto.  

Lembramos que, a partir de 1855, os colonos poderiam fazer sua 

declaração tanto perante a Câmara quanto perante o juiz de paz. No seu 

termo de declaração, deveria estar expressa sua vontade de ser cidadão e 

de se fixar no Império, sua antiga pátria, sua religião, estado e número 

de filhos. A autoridade responsável deveria lavrar o termo e dar cópia 

dele ao colono. Este documento deveria ser apresentado ao presidente da 

província que concederia gratuitamente o título de cidadão mediante o 

juramento de fidelidade à Constituição e às demais leis do Império.440 O 

trâmite seguido por estes estrangeiros era bem mais simples portanto. 

Sua solicitação não precisaria passar pelo escrutínio do juiz de paz e ser 

encaminhada ao Ministério do Império. Todo o seu processo ocorria no 

âmbito da província. 

Abaixo, apresentamos um registro de naturalização feito 

conforme a Lei de 23 de outubro de 1832 e outro feito segundo as 

determinações do Decreto 808-A de 23 de junho de 1855. Selecionamos 

o primeiro registro disponível para cada legislação. 

Ressaltamos que o livro de registro por nós encontrado tem o ano 

de 1848 como data de abertura. Fica a dúvida sobre a existência ou não 

de livros anteriores a este na Câmara de Desterro. A data constante no 

termo de abertura (1848) é posterior ao primeiro registro de carta de 

naturalização (1846). Compreendemos que pode ter havido um erro na 

escrita da abertura ou que o livro tenha sido criado após as primeiras 

naturalizações ocorrerem.  

 
Registro da Carta de Naturalização de João 

Antonio Martins 

 

Dom Pedro por Graça de Deus, e Unânime 

Aclamação dos Povos, Imperador Constitucional e 

Defensor Perpétuo do Brasil. Faço saber aos que 

essa Carta virem que tendo João Antonio Martins 

súdito da República do Uruguai verifica pela 

competente Justificação achar se compreendido 

nas disposições prescritas pela Carta de Lei de 

vinte e três de Outubro de mil oitocentos e 

                                                           
439 Registros da carta de naturalização de Eduardo Von Buettner [Possinscki], Frederico 

[Holm], Eduardo [Kimmer], Joseph Meier, João Pedro da Cunha. AHMF. Registros de 

Naturalização (1846-1868), caixa 45. 
440 BRASIL. Decreto nº 808-A, de 23 de junho de 1855. Coleção de Leis do Império do Brasil 

– 1855, parte I, vol. 1, p. 3. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
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trinta e dois e que por isso está habilitado para 

lhe passar a Carta de naturalização que requer: 

É por bem Naturalizado ao sobredito João 

Antonio Martins para que possa gozar de todos 

os Direitos, honras, e prerrogativas que pela 

Constituição competem aos Cidadãos 

Brasileiros Naturalizados. Pagou-se aos Novos e 

Velhos direitos em mil e duzentos reis, como 

consta do respectivo e o como consta do 

conhecimento em forma. Dada no Palácio de Ro 

de Janeiro em onze de Junho de mil oito centos 

quarenta e seis, vigésimo quinto da Independência 

e do Império. = Imperador com rubrica e guarde= 

Joaqm Marcellino de Brito = Carta de Lei pela 

qual Vossa Majestade Imperial Ha por bem 

Naturalizar a João Antonio Martins para que 

possa gozar de todos os direitos, honras, e 

prerrogativa, que pela Constituição competem 

aos Cidadãos Brasileiros Naturalizados, como 

abaixo se declara = Para Vossa Majestade 

Imperial Ver = José Joaqm. Ferndes. Torres = João 

[?] de Aro a fes= Registrada, digo, Estava o sinal 

do Selo das Armas do Império.= Registrada a 

folhas do Lo. 9˚ a Leis, Alvarás, e Cartas. 

Secretaria do Estado dos Negócios do Império em 

10 de junho de 1846 = [Estacio] Maria da Costa e 

Abreu. = Selada na Chancelaria do Império em 20 

de junho de 1846 = João Carneiro de Campos = 

Registrado = Numero cento e cinquenta e sete, 

estava o sinal do selo = dez mil reis = Pagou dez 

mil reis = N 20 de Julho de 1846 = Baptista = 

Oliveira. 441 [Grifo nosso]. 

 

A carta acima contém dados sobre o indivíduo que a requereu e 

sobre os trâmites burocráticos seguidos para a sua aquisição. Consta que 

João Antonio Martins precisou fazer uma justificação para comprovar 

preencher os critérios estipulados na Lei de 23 de outubro de 1832. 

Além disso, observa-se que a naturalização precisou ser autorizada por 

medida legislativa e foi emitida no Palácio do Governo do Rio de 

Janeiro em 1846 sob o custo de mil e duzentos reis e foi selada por mais 

dez mil reis. Posteriormente, foi registrada na Câmara Municipal de 

                                                           
441 Registro da Carta de Naturalização de João Antonio Martins em 1846. AHMF. Registros de 

naturalização (1846-1868), caixa 45, folhas 1, 1v e 2.  
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Desterro em livro destinado a esse fim, sendo este objeto de nossa 

análise.  

O caminho percorrido por Frederico Holm foi mais simples 

conforme percebemos pelo registro de sua carta de naturalização. 

 
Registro da Carta de Naturalização de Frederico 

Holm como abaixo se declara. 

 

Alexandre Rodrigues da Silva Chaves 

Bacharel Formado em Ciências Jurídicas na 

Faculdade de São Paulo e presidente da Província 

de Santa Catarina. 

Faço saber aos que esta carta de naturalização 

virem, que atendendo a ter declarado presente o 

Juiz de Paz da Cidade de São José desta 

Província, querer ser cidadão Brasileiro Frederico 

Holm, natural d´Alemanha, solteiro da Religião 

Protestante, vindo como Colono para o Brasil, o 

reconheci em virtude do Decreto número 

oitocentos e cinquenta e cinco Cidadão 

Brasileiro Naturalizado, o qual gozará de todas 

as honras, direitos, privilégios, e mais isenções 

que pela Constituição e leis do Império são e 

forem concedidas aos Cidadãos Brasileiros 

Naturalizados.  

Pelo que mando a todas as autoridades, súditos 

do Império, e a quem mais pertencer que 

reconheçam e tenham o dito Frederico Holm 

como Cidadão Brasileiro Naturalizado. Em 

firmeza de que, por haver prestado perante mim o 

devido juramento lhe mandei passar esta Carta de 

Naturalização q sendo por mim assignada e selada 

com o selo das Armas do Império se cumprirá 

inteiramente o que nela se contém registrando-se 

na Secretaria do governo e na Secretaria da 

Câmara municipal da Capital. 

Dada no Palácio do Governo da Província de 

Santa Catarina aos dezoito dias do mês de 

Fevereiro de mil oitocentos e sessenta e cinco 

quadragésimo quarto da Independência e do 

Império. 

Alexandre da Silva Chaves. – Por ordem de 

Sua Exa. de 18 de Fevereiro de 1865. [?] Adolpho 

de Souza Pitanga – secretário interino. – 
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Registrada f... do Livro respectivo. Secretaria do 

Governo da Província de Santa Catarina 18 de 

Fevereiro de 1865. José [?] Cardozo. (...).442  

[Grifo nosso] 

 

No registro de Frederico Holm, há menção a sua condição de 

colono. Isto lhe permitiu seguir o processo de naturalização instaurado 

pelo decreto de 1855 e lhe facilitou o acesso ao título de cidadão. 

Observamos que Holm fez sua declaração perante o juiz de paz da 

cidade de São José e obteve sua carta de naturalização no palácio de 

governo da Província de Santa Catarina após prestar juramento. Não 

houve menção a valores, o que reforça a gratuidade da sua obtenção. O 

registro na secretaria do governo e da câmara foi colocado como 

condição para sua validação e, por isso, chegou a nós.  

Apesar de terem percorrido caminhos distintos, tanto João 

Antônio Martins quanto Frederico Holm conseguiram se tornar cidadãos 

e poderiam “gozar das honras, direitos, privilégios e mais isenções que 

pela Constituição e leis do Império são e forem concedidas aos Cidadãos 

Brasileiros Naturalizados”.443 Suas cartas de naturalização lhes 

conferiram direitos e lhes introduziram na categoria de cidadãos 

brasileiros naturalizados.  

Embora o estrangeiro naturalizado fosse considerado cidadão 

perante a Constituição brasileira de 1824, observamos uma 

diferenciação jurídica no tratamento dispensado a eles em relação aos 

nascidos em território nacional. O artigo 91 da Constituição, por 

exemplo, determinou que os cidadãos brasileiros que estivessem no 

gozo dos seus direitos políticos e os estrangeiros naturalizados poderiam 

votar nas eleições primárias. O direito de votar foi concedido a ambos, 

mas a construção do artigo dá a entender que fazem parte de categorias 

distintas.444 Outros artigos especificaram que o estrangeiro naturalizado 

não poderia ser Ministro de Estado e deputado. Os acatólicos também 

não poderiam ocupar este posto.445 

Durante boa parte do período imperial portanto, os naturalizados 

e acatólicos tiveram possibilidades de participação institucional na 

esfera municipal de poder, podendo votar e serem eleitos para atuarem 

                                                           
442 Registro da Carta de Naturalização de Frederico Holm. AHMF. Registros de naturalização 

(1846-1868), caixa 45, folhas 19v, 20 e 20v.  
443 Ibidem. 
444 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigo 91. Coleção de Leis do 

Império do Brasil - 1824, v. 1, p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado 
em novembro de 2017; 
445 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil (1824). Artigos 136 e 95. 
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como vereadores e juízes de paz, e enfrentaram limitações nas esferas 

superiores em função das restrições legais impostas.446 Essa situação foi 

parcialmente revertida apenas com a lei eleitoral Saraiva de 1881 que os 

considerou elegíveis para o cargo de deputado na Assembleia Geral 

desde que tivessem seis anos de residência no Império após a 

naturalização.447 

Os trabalhos de Carlos Eduardo Pissiani e Marcos Antonio Witt 

exemplificam a ocupação das funções municipais por estrangeiros 

naturalizados durante o Império e apontam para os esforços realizados 

por alguns deles para chegarem a instâncias superiores. Os autores 

mostram que ocupação dos primeiros cargos de deputação provincial 

por estrangeiros naturalizados no Rio Grande do Sul ocorreu apenas 

após a aprovação da Lei Saraiva de 1881. Esta lei deixou clara a 

possibilidade de atuação dos mesmos como vereadores, juízes de paz, 

deputados provinciais e na Assembleia Geral e como senadores.448 

Nós não encontramos restrições legais à atuação dos estrangeiros 

naturalizados e acatólicos como deputados nas Assembleias Provinciais. 

Mas Pissiani cita em nota que apesar de não haver impeditivos legais a 

sua eleição, nenhum partido ousou lançar candidatura de estrangeiros 

naturalizados a deputado provincial no Rio Grande do Sul. É possível 

que o mesmo tenha ocorrido em outras províncias.449 

Os estrangeiros que se naturalizavam, portanto, eram tratados 

pelo Estado como uma categoria específica: a de cidadãos brasileiros 

naturalizados. Esse termo foi encontrado em todos os 30 registros de 

carta de naturalização presentes na Câmara Municipal de Desterro. 

As informações contidas nos registros analisados serão expostas 

nas tabelas abaixo (Tabelas 30, 31, 32 e 33).  

                                                           
446 WITT, Marcos Antonio A. Política no Litoral Norte do Rio Grande do Sul: a participação 

de nacionais e colonos alemães – 1840/1889. 2001. 280 f. Dissertação (Mestrado em História) -
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2001; PISSIANI, Carlos Eduardo. A 

participação política de imigrantes germânicos no Rio Grande do Sul: Os Brummer Kahlden, 

Hansel, Koseritz e Ter Brüggen, 1851-1881. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016; PESAVENTO, Sandra Jatahy. 

História do Rio Grande do Sul. 9ed. Porto Alegre: Martins Livreiro Editora, 2014. p. 47. 
447 BRASIL. Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881. Art. 10. Coleção de Leis do Império do 
Brasil - 1881, p. 1, v. 1, pt1 (Publicação Original); BRASIL. Decreto 58-A, de 14 de dezembro 

de 1889. Artigos 2 e 3. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1889, p. 251 (Publicação 

Original). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 
448 WITT, op. cit.; PISSIANI, op. cit. 
449 DICKIE, Maria Amélia Schmidt. Dos “Senhores do Sul” aos Brummer: a trajetória da 

construção social do trabalho, RS 1824-1880. In: XIII ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 
1989, Caxambu. Anais. Caxambu: Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em 

Ciências Sociais, 1989 Apud PISSIANI, op. cit., p. 15. 

http://www2.camara.leg.br/
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Tabela 30 -  Nacionalidades/Naturalidades informadas 

Nacionalidade/Naturalidade N N% 

Espanhol 1 3,3 

Francês 1 3,3 

Inglês 1 3,3 

Italiano 1 3,3 

Português 16 53 

Natural da Alemanha 2 7 

Natural da Polônia 1 3,3 

Natural da Prússia 1 3,3 

Natural da Suíça 1 3,3 

Natural da Turquia 1 3,3 

Súdito do Rei da Sardenha 1 3,3 

Súdito de Toscana 1 3,3 

Súdito da República do Uruguai 2 7 

TOTAL 30 100% 

Fonte: AHMF. Registros de naturalização (1846-1868), caixa 45. 

 
Tabela 31 - Legislação citada nos registros 

Legislação N N% 

Lei de 23 de outubro de 1832 24 80 

Decreto 712 de 16 de setembro de 1853 1 3 

Decreto 808 de 23 de junho de 1855 4 14 

Decreto 1314 de 13 de julho de 1866 1 3 

TOTAL 30 100% 

Fonte: AHMF. Registros de naturalização (1846-1868), caixa 45. 

 
Tabela 32 - Local em que a carta de naturalização foi emitida 

Local N N% 

Palácio do Governo do Rio de Janeiro 25 83 

Palácio do Governo da Província de Santa Catarina 5 17 

TOTAL 30 100% 

Fonte: AHMF. Registros de naturalização (1846-1868), caixa 45. 

 

 

 

 



195 

 

Tabela 33 - Datas das emissões das cartas de naturalização 
Ano N N% 

1846 3 10 

1847 2 6,67 

1848 3 10 

1849 2 6,67 

1850  0 0 

1851 2 6,67 

1852 1 3,33 

1853 1 6,67 

1854 1 3,33 

1855 0 0 

1856 0 0 

1857 2 6,67 

1858 2 6,67 

1859 2 6,67 

1860 1 3,33 

1861 0 0 

1862 0 0 

1863 1 3,33 

1864 1 3,33 

1865 3 10 

1866 1 3,33 

1867 1 3,33 

1868 1 3,33 

TOTAL 30 100% 

Fonte: AHMF. Registros de naturalização (1846-1868), caixa 45. 

 

De maneira geral, as cartas continham menos informações sobre 

os indivíduos do que os termos de declaração de naturalização. A 

nacionalidade ou a naturalidade foi uma das poucas informações 

pessoais, além do nome, presente em todos os registros analisados 

(Tabela 30). Como vemos, a maior parte dos que solicitavam a 

naturalização eram portugueses (16 ou 53%). Além disso, a partir dos 

nomes presentes podemos informar que todos os indivíduos que se 

naturalizaram eram homens.  

A predominância dos portugueses entre os cidadãos brasileiros 

naturalizados também foi observada em outras pesquisas. Ribeiro 

observou uma série de decretos pelos quais o governo autorizava a 

concessão de cartas de naturalização nas atas do legislativo no ano de 

1831. Os solicitantes eram predominantemente portugueses do Porto; 

espanhóis; italianos e alemães. Vieira destacou a predominância dos 

portugueses entre os naturalizados durante o Primeiro Reinado e após a 

aprovação da lei de 1832.450 

                                                           
450 RIBEIRO, Galdys Sabina, 2002, op. cit., p. 27 a 143; VIEIRA, op. cit., p. 87-99. 
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A escassez de dados encontrados está relacionada à 

predominância da obtenção de cartas de naturalização por meio da Lei 

de 23 de outubro de 1832. As quatro cartas emitidas por meio do 

Decreto 808 de junho de 1855 e a carta obtida por meio do Decreto 712 

de 16 de setembro de 1853 contêm informações adicionais (Tabela 31). 

As cartas emitidas no Palácio do Governo de Santa Catarina continham 

mais dados sobre o que se naturalizavam (Tabela 32). 

A partir delas, vemos que três dentre os cinco que se 

naturalizaram na província eram católicos e dois protestantes e que três 

eram solteiros e um casado. Além disso, quatro registros especificam o 

local de residência dos indivíduos. Por meio deles, ficamos cientes de 

que três deles se estabeleceram inicialmente na Colônia Dona Francisca, 

mas estavam residindo naquele momento na antiga Colônia de São 

Pedro de Alcântara que havia sido elevada à categoria de Freguesia e 

um outro residia na Vila de São Sebastião da Tijucas. Nem todos 

aqueles que registravam suas cartas na Câmara da capital residiam em 

Desterro. Além disso, constatamos um trânsito entre as colônias e as 

regiões da província que poderia estar associado à busca por melhores 

condições de vida e por maior autonomia e à uma mudança e 

diversificação da ocupação.  

Em relação às leis citadas (Tabela 31), cabe ainda esclarecermos 

as naturalizações emitidas com base no Decreto 712 de 16 de setembro 

de 1853 e no Decreto 1314 de 13 de julho de 1866.  

Eduardo Von Buettner [Possinscki], originário da Polônia, foi 

naturalizado no ano de 1863. Ele foi um dos que vieram como colonos 

para o Brasil e que residiam na Freguesia de São Pedro de Alcântara no 

momento da naturalização. No seu registro, foi citado o Decreto 712 de 

16 de setembro de 1853 que reforçava que o artigo 17 da Lei de Terras 

era válido para os colonos que fizessem parte de qualquer colônia 

fundada no Império. Este por sua vez, determinava que os estrangeiros 

que comprassem terras e nelas se estabelecessem ou desenvolvessem 

alguma indústria no país poderiam se naturalizar depois de dois anos de 

residência no país e ficariam isentos do serviço militar, mas sujeitos à 

Guarda Nacional.451  

Cabe destacar também que o Decreto 808 de 23 de junho de 1855 

abarcou ambas as legislações citadas no parágrafo anterior. Era mais 

atualizado, portanto, mas não havia derrogado as medidas anteriormente 

                                                           
451 Tal privilégio está associado à simplificação do processo de naturalização. Ver BRASIL. 
Decreto nº 712 de 16 de setembro de 1853. Artigo 3. Coleção de Leis do Império do Brasil - 

1853, parte I, vol. 1, p. 58. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acessado em 2017. 

http://www2.camara.leg.br/
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tomadas em relação aos colonos. Ele apenas reforçou a política que 

vinha sendo adotada e facilitou ainda mais o processo ao possibilizar a 

flexibilização do tempo de residência.  

Já o registro de naturalização de Francisco Spezim possui o 

mesmo formato dos emitidos com base na Lei de 23 de outubro de 1832 

e, muito provavelmente, decorreu de um processo que teve essa lei 

como base. A sua carta, no entanto, cita o Decreto 1314 de 13 de julho 

de 1866 por meio do qual a Assembleia Geral autorizou o Governo a lhe 

conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro.452 O decreto 

citado aponta para à passagem das solicitações feitas com base na Lei de 

1832 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a consequente 

emissão, nos casos de pareceres positivos, de um decreto autorizando a 

concessão da carta de naturalização pelo governo. 

O problema é que não encontramos decretos autorizando a 

naturalização dos demais indivíduos que registraram suas cartas na 

Câmara Municipal de Desterro. Analisamos a Coleção de Leis do 

Império e checamos os nomes dos indivíduos constantes nos decretos 

emitidos pela Assembleia Legislativa que autorizavam o governo a 

conceder cartas de naturalização. Dentre os nomes registrados na 

Câmara de Desterro, apenas o de Francisco Spezim foi encontrado.  

A ausência de decretos emitidos pela Assembleia Legislativa foi 

percebida quando tentávamos fazer um comparativo entre as 

naturalizações registradas na Câmara de Desterro e as naturalizações 

autorizadas via decreto legislativo no Brasil. Nosso objetivo era avaliar 

se o número de registros de naturalizações encontrados em Desterro era 

maior, menor ou semelhante ao encontrado em outros locais do Brasil. 

Queríamos avaliar, mais precisamente, o panorama das naturalizações 

ocorridas entre 1832 e 1854.  

No entanto, constatamos que apenas um dos indivíduos que 

haviam obtido a sua naturalização na Câmara de Desterro estava 

elencado entre as 90 pessoas que foram autorizadas por decreto a 

receberem as suas naturalizações entre 23 de outubro de 1832 e 1854 no 

Brasil. Isso indicou que os decretos emitidos pela Assembleia não eram 

um bom parâmetro comparativo para avaliarmos a representatividade 

das naturalizações ocorridas em Santa Catarina, mais precisamente, das 

registradas na Câmara de Desterro.  

                                                           
452 BRASIL. Decreto nº 1.314, de 13 de julho de 1866. Autoriza o Governo a passar Carta de 
naturalização de Cidadão Brasileiro ao súbdito Italiano Padre Paschoal La Guardia, e outros. 

Coleção de Leis do Império do Brasil - 1866, v. 1, parte. II, p. 61.  
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O registro alternativo mais acessível para nós, mas que fugia da 

proposta inicial, foi o censo de 1872. A partir dele, foi possível avaliar o 

número de estrangeiros naturalizados e de brasileiros adotivos existentes 

nas diferentes regiões do Brasil por volta de 1871 (Tabela 34). Segundo 

este recenseamento, havia 179337 estrangeiros e 64144 estrangeiras 

residindo no Brasil e 4139362 brasileiros e 4036829 brasileiras. Os 

estrangeiros representavam, portanto, 3% da população brasileira. Entre 

os estrangeiros e estrangeiras, predominavam os africanos, sendo 

138560 escravos e 44580 livres, que eram seguidos pelos portugueses 

que totalizavam 121246 pessoas.453  

O recenseamento foi produzido com base nos dados fornecidos 

pelos chefes de famílias e estavam suscetíveis, portanto, à percepção 

destes, a tentativas de manipulação, assim como, a alterações por parte 

dos apuradores. As fichas enviadas aos chefes de família deram 

relevância para algumas categorias que interessavam ao governo 

imperial como a da nacionalidade. Os indivíduos deveriam informar se 

eram brasileiros ou estrangeiros. Caso fossem brasileiros, deveriam 

declarar se eram natos adotivos ou naturalizados. Caso fossem 

estrangeiros, deveriam declarar seu local de origem.454 

O censo representou um esforço para dar legibilidade à população 

brasileira por meio do seu enquadramento em categorias estanques. 

Estas, assim como as condições de produção do censo de 1872, foram 

analisadas e discutidas por Diego Nones Bissigo. O autor apresentou as 

dificuldades enfrentadas pelo Departamento Geral de Estatística para ler 

e interpretar três milhões de listas de família em um espaço inadequado 

de trabalho, com falta de pessoal devidamente preparado, de experiência 

prévia e dentro de um tempo limitado.455 Os dados obtidos podem 

conter imprecisões portanto.  

 

 

 

 

                                                           
453 IBGE. Recenseamento Geral do Império do Brasil em 1872. Disponível em 

<https://biblioteca.ibge.gov.br>. Acessado em novembro de 2017. 
454 BISSIGO, Diego Nones. A 'eloquente e irrecusável linguagem dos algarismos': a estatística 

no Brasil Imperial e a produção do recenseamento de 1872. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de 
Pós-Graduação em História, Florianópolis, 2014. p. 104. 
455 Ibidem. 



199 

 

Tabela 34 - Número de brasileiros adotivos e naturalizados segundo o censo de 

1872 

Local 
N Brasileiros 

adotivos 

N Estrangeiros 

Naturalizados 

Total de 

Estrangeiros  

Município neutro 240 211 73310 

Amazonas 3 3 2186 

Pará 17 11 5977 

Maranhão 106 20 3497 

Piauí 7 0 404 

Ceará 0 1 1493 

Rio Grande do Norte 16 3 576 

Paraíba  0 0 658 

Pernambuco 10 9 10360 

Alagoas 10 13 1341 

Sergipe 0 0 545 

Bahia 0 0 12116 

Espírito Santo 3 2 1929 

Rio de Janeiro 136 136 38384 

São Paulo 0 0 16567 

Paraná 2 59 2889 

Santa Catarina 57 132 14846 

Rio Grande do Sul 23 39 36458 

Minas Gerais 10 8 18409 

Goiás 0 0 227 

Mato Grosso 1 0 1309 

TOTAL 641 647 243481 

Fontes: IBGE. Recenseamento Geral do Império do Brasil em 1872. Disponível 

em <https://biblioteca.ibge.gov.br>. Acessado em novembro de 2017. 

 

Os dados acima foram obtidos a partir das tabelas denominadas 

“População em relação à nacionalidade brasileira” e “Quadro geral da 

população livre considerada em relação aos sexos, estados civis, raças, 

religião, nacionalidade e grau de instrução, com indicação dos números 

de casas e fogos”. Existem algumas divergências ao longo do censo em 

relação ao total de brasileiros adotivos e de estrangeiros naturalizados, 

mas entendemos que estas diferenças não são significativas por não 

comprometerem os dados percentuais.  

Vemos que Santa Catarina estava entre os três locais com o maior 

número naturalizados no Império, apesar de ser o sexto em termos de 

presença estrangeira e que esse número era baixo em muitas províncias. 

O número de naturalizados nela representava cerca de 0,9% da 

população estrangeira da província enquanto o número de naturalizados 

no Império representava 0,5% da população estrangeira nacional.  

Estamos conscientes de que o cenário na década de 1870 difere 

do existente na primeira metade do século XIX e de que o perfil da 

população estrangeira pode ter mudado e seu número aumentado em 
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decorrência do impacto da legislação que facilitou a naturalização dos 

colonos, da entrada de novos imigrantes e se alterado com o 

deslocamento dos mesmos pelo Império. Mesmo assim, consideramos 

importante a apresentação desses dados para termos uma dimensão do 

número de estrangeiros naturalizados no Império até 1872, pelo seu 

efeito comparativo e para compreendermos que o número de 30 

naturalizações registradas em Desterro entre 1846 e 1868 é significativo 

quando comparado às demais províncias do Império neste período. 

 Além disso e sobretudo, o censo de 1872 informa a 

nacionalidade de alguns dos que se naturalizaram e menciona a presença 

de africanos e africanas entre eles. Não sabemos quem eram esses 

africanos e africanas, mas é importante sabermos que a naturalização 

não estava vedada a eles. O censo informa que 5 africanos e uma 

africana se naturalizaram no município neutro da Corte; sete africanos e 

três africanas no Paraná e seis africanos e seis africanas em Santa 

Carina. A análise do recenseamento de 1872 de Santa Catarina nos 

mostrou que estes seis africanos e seis africanas residiam no município 

de São Francisco Xavier de Joinville.456 Esperamos encontrar esses 

sujeitos em pesquisas futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
456 IBGE. Recenseamento do Brasil em 1872 – Província de Santa Catarina. Disponível em 

<https://biblioteca.ibge.gov.br>. Acessado em novembro de 2017. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Uma das dificuldades enfrentadas pelo Estado brasileiro recém-

independente foi formar um corpo de cidadãos que incorporasse os 

portugueses que aderiram à causa brasileira e excluísse aqueles que se 

posicionaram contra ela. Essa diferenciação era essencial para garantir a 

gerência do Estado e afastar ameaças à Independência. A opção por se 

considerar cidadãos os nascidos em Portugal - e suas possessões - 

residentes no Brasil na época em que se proclamou a Independência e 

que aderiram a ela expressa ou tacitamente foi uma solução que, 

juntamente com outras, viabilizou a consolidação do pacto 

constitucional essencial para a manutenção do Império. Entretanto, tal 

solução se mostrou de difícil aplicação.  

Como diferenciar os naturais de Portugal que seriam brasileiros 

dos que seriam portugueses em um período no qual a própria 

comprovação da identidade era precária, no qual o aparato institucional 

e jurídico estava se delineando? A semelhança linguística e cultural 

tornava esse diferenciação um desafio para o Estado. A data de chegada 

no Império era um marco essencial para essa diferenciação, mas seu 

estabelecimento dependia de registros e provas que poderiam não estar 

acessíveis.  

Diante dessa dificuldade, os indivíduos souberam jogar com as 

lacunas estatais existentes e optar pela cidadania que mais lhes 

convinha. Todavia, a cidadania desejada em tempos de paz poderia 

tornar-se um incômodo em tempos de guerra. Em períodos de conflito, a 

indistinção entre os que eram portugueses e brasileiros poderia ser 

prejudicial e afetar inclusive aqueles que haviam optado por não se 

tornarem cidadãos brasileiros.  

O recrutamento forçado era uma realidade no Império que afetava 

tanto nacionais quanto estrangeiros. Mas observamos que os 

portugueses foram frequentemente recrutados em função da dificuldade 

de se comprovar a sua nacionalidade e a sua condição de estrangeiro. A 

indistinção entre os portugueses e os brasileiros adotivos favorecia os 

que arregimentavam recrutas em períodos de guerra. 

Para escapar do recrutamento, os indivíduos recorreram à 

produção de documentos que comprovassem a sua condição de 

estrangeiro e aos agentes consulares. O uso frequente desses recursos 

contribuiu para que o Estado endurecesse suas exigências e limitasse o 

reconhecimento dos documentos produzidos pelos cônsules e vice-

cônsules e pelos juízes de paz. Neste sentido, a centralização do 

judiciário no Império possibilitou um maior controle do Estado sobre os 



202 

 

indivíduos que o habitavam. Esta pesquisa mostra em especial o maior 

controle efetuado sobre os estrangeiros.  

Os agentes consulares foram figuras importantes tanto para os 

estrangeiros que residiam no Império quanto para os que transitavam 

por ele. Eles intercederam pelos indivíduos frente ao executivo para 

exigir que seus direitos, assegurados muitas vezes por Tratados, fossem 

garantidos. Porém, o acesso a eles poderia ser limitado por aqueles que 

desejavam evitar as denúncias dos estrangeiros e em função de fatores 

como falta de agentes e distância.  

Embora a atuação desses agentes tenha sido cerceada pelo Estado 

na medida em que este se fortalecia, compreendemos que sua função era 

reconhecida pelo governo e que este lhes tratava com cautela. Uma boa 

relação com eles, em especial com os que atuavam para algumas nações 

específicas - como os Estados Unidos da América e o Império Britânico 

-, era importante para a manutenção da paz no cenário internacional. A 

consolidação do Estado também requeria o reconhecimento e o apoio 

internacional. Era preciso evitar atritos com algumas nações. 

Ademais, apesar de o Império restringir o espaço de atuação e 

circulação dos estrangeiros, eles eram necessários para seu 

fortalecimento. Eles foram utilizados, mesmo que indevidamente, na 

defesa do território, na manutenção da ordem interna, no povoamento 

das áreas de fronteira, no aparato administrativo e como mão de obra. 

Uma das estratégias apontadas para os atrair foi a regularização e a 

facilitação da naturalização. Entretanto, muitos viam com temor a 

concessão do título de cidadão (e dos direitos a ele atrelado) aos 

indivíduos que outrora foram estrangeiros. Este medo estava associado 

ao fato de muitos dos interessados na naturalização serem portugueses. 

Além disso, defendia-se uma qualificação do título de cidadão. Era 

preciso concedê-lo aos que tivessem algum mérito. 

Essas ponderações contribuíram para que a regulamentação da 

naturalização prevista na Constituição de 1824 ocorresse apenas em 

1832 assim como influíram nas suas simplificações posteriores. Os 

medos foram superados pela necessidade de se regularizar o acesso ao 

título de cidadão e de se atrair os estrangeiros. Mas essa superação se 

fez com base em uma legislação que facilitava o acesso à cidadania para 

alguns estrangeiros e dificultava para outros, tendo em vista que a 

categoria estrangeiro abrangia indivíduos com qualidades distintas.  

Nela estavam inseridos sujeitos que divergiam quanto ao gênero, 

status civil, a renda, religião, origem, idade, as relações sociais e a 

formação. O gênero, inclusive, afetava a nacionalidade dos indivíduos. 

Embora ser casado com brasileira facilitasse a vida do estrangeiro no 
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Brasil, a mulher acompanhava a nacionalidade do seu marido e passava 

a ser considerada juridicamente como estrangeira caso ele o fosse.  

A lei reconheceu e valorizou estas diferenças no século XIX. Em 

função delas e dos interesses do Estado, o Brasil chegou à segunda 

metade do século XIX com dois processos distintos de naturalização, 

um direcionado aos colonos e outro direcionado aos demais 

estrangeiros.  

A facilitação do processo de naturalização, em especial para os 

colonos, a partir da década de 1840 e a consolidação deste movimento 

na década de 1850 ajuda-nos a compreender quais eram os estrangeiros 

desejados pelos Estado. Além disso, sugere que o processo era pouco 

acessível até então e que o governo precisaria facilitá-lo para incorporar 

os indivíduos desejados ao Império.  

A legislação analisada demonstrou que a suspeição sobre o 

estrangeiro diminuía com o seu estabelecimento no Brasil que se 

expressava, por exemplo, pelo aumento no tempo de residência e pelo 

casamento com brasileira. Essas qualidades eram reconhecidas na 

legislação e, em função delas, os estrangeiros poderiam ter sua 

naturalização facilitada e receber um tratamento diferenciado. A 

documentação sugere que os estrangeiros apropriaram-se e 

beneficiaram-se destas diferenças. 

Identificamos a existência de um tratamento jurídico diferenciado 

dispensado aos estrangeiros tanto em relação às leis do Império quanto 

em relação às leis da Província de Santa Catarina. O status jurídico 

diferenciado afetava o cotidiano da população estrangeira, mas a 

intensidade dessa interferência variou de acordo com o contexto 

histórico brasileiro, com as autoridades que estavam no poder e de 

acordo com as características dos estrangeiros.  
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