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 Se é correto afirmar que as Independências foram uma solução, entre outras 

alternativas possíveis, para os projetos em curso nas primeiras décadas do século XIX 

na América Ibérica, é igualmente verdadeiro sustentar que elas geraram um problema 

central: o da construção de novas unidades jurídico-políticas de projeção nacional. 

Como é já sabido, este problema derivou da ausência de uma força política capaz de 

impor um programa de alcance geral no plano das disputas pela soberania e dos 

processos de reconfiguração territorial que se seguiram, tanto na Europa como na 

América, à crise imperial ibérica desde 1807. Consequentemente, o problema que os 

projetos existentes tinham de afrontar não passava apenas pela definição de seus difusos 

limites externos, senão também pelo que Ilmar Mattos chamou da tarefa de “expandir-se 

para dentro”. O que implicou, entre outras coisas, a ressignificação das velhas unidades 

políticas interiores e a configuração de novos espaços, determinando, por sua vez, as 

relações que deveriam existir entre eles e sua articulação na construção dos novos 

centros políticos. Tudo isso imerso na tradição de governo colonial ibero-americana 

que, longe de extinguir-se subitamente, condicionou o desenvolvimento de novas 

estratégias e seguiu operando como pano de fundo comum das concepções e práticas 

institucionais emergentes.  

   Nesse sentido, a intensidade com a qual se disseminou a noção de federação 

nos velhos domínios coloniais tem sido objeto de numerosos estudos comparativos que 

deram destaque, entre outros fatores, tanto à influência do modelo norte-americano 

como à marca cultural derivada do organicismo tradicional católico que aspirava a 

conjugar unidade e pluralidade na estruturação das relações políticas. Inclusive no 

Império do Brasil, sobre o qual se difundiu uma equívoca visão de unidade herdada, tais 

questões estiveram presentes desde sempre, e ganhariam intensidade a partir da década 

de 30. Fora por uma ou outra série de razões, as opções federativas conviveram sempre 

com partidários de esquemas centralizados, nem sempre de forma antagônica, sendo seu 

embate uma resposta natural à crise imperial nas mais diversas latitudes do velho orbe 



colonial. No entanto, como bem se sabe, o conceito de federalismo utilizado nas 

primeiras décadas do século XIX estava longe de possuir apenas um sentido, assim 

como também resultavam indefinidos os extremos territoriais interiores e o alcance 

exterior do conjunto federado. Se quanto a este último nível não se sabia claramente até 

onde deveria se estender a federação, tampouco parecia existir uma noção determinante 

sobre a natureza dos sujeitos convocados a federar-se.  

 Apesar dos significativos avanços historiográficos sobre esta problemática, 

entendemos que ainda segue sendo um ponto a explorar o do processo histórico de 

conformação das unidades interiores chamadas a construir, com suas soluções políticas 

e institucionais, a nação.  A historiografia tem debatido, nos mais diversos contextos, 

acerca de quais deveriam ser os pontos de partida para considerar as unidades de 

referência: as cidades coloniais, as governanças, intendências, capitanias ou inclusive 

subdelegações borbônicas (para o caso espanhol), as deputações provinciais (onde regeu 

a constituição de Cádis e a Lisboa, num primeiro momento), ou as demarcações 

estipuladas pela monarquia ou pelo alcance territorial efetivo do poder dos grupos 

regionais (especialmente para o caso brasileiro). 

 Para além de qual seja o “sujeito-espaço político” que predomine em uma ou 

outra experiência (não há porque se impor um mesmo padrão em todos os experimentos 

políticos ibero-americanos do século XIX), entendemos que, comparativamente, são 

poucos os estudos que tem abordado o “como”, quer dizer, os discursos, técnicas, 

dispositivos institucionais, etc., mediante os quais aqueles “sujeitos-espaço políticos” se 

consolidaram como unidades interiores de uma nação. Este é o ponto de nossa proposta. 

Em função disso, este colóquio pretende discutir a questão das novas unidades interiores 

estatais na América ibérica, com foco na construção das ferramentas institucionais de 

governo e controle sobre o território e a população durante o século XIX, assim como as 

tensões suscitadas pela sua implementação. 

 Nossa reflexão estará orientada em três eixos: 

1. As formas de institucionalização do território: de que modo se fixaram os 

limites provinciais? Que modelos se adotaram para a divisão interna dos 

espaços provinciais (departamentos, distritos, freguesias)? Que papel teve a 

velha estrutura jurisdicional na recomposição da ordem interna das 

províncias? Se se manteve a antiga jurisdição eclesiástica? Que concepção 

de município (corporativa ou administrativa) se estabeleceu para a 

organização e administração dos espaços provinciais? 



2. Os agentes de governo (juízes, oficiais, funcionários, etc.) e os modos de 

administração. Como se organizaram institucionalmente os espaços 

provinciais? Que tipo de esquema resultou predominante no interior das 

províncias, o de administração centralizada ou descentralizada? Como 

operou, no plano normativo e prático, o processo de recrutamento de oficiais 

públicos? Houve mobilidade oficial ascendente que se refletiu na dinâmica 

social? Que classe de formação cultural (acadêmica ou não) e perfil 

socioeconômico predominou entre os agentes de governo? 

3. Os instrumentos e dispositivos de controle da população, corporações e 

indivíduos. Como se organizou a população em função dos mecanismos de 

representação? Como e quando se implementaram censos e padrões? Como 

foi o processo de colonização de terras fiscais? Que papel tiveram os 

processos migratórios na transformação das práticas políticas dentro dos 

espaços provinciais? 

 

Convocatória: 

1. De acordo com as premissas expostas, convocamos os investigadores que 

estejam interessados em participar do Colóquio, que ocorrerá na Faculdade 

de Direito – Universidade de São Paulo (USP), durante os dias 14 a 17 de 

junho de 2016, organizado por Alejandro Agüero (Universidad de Córdoba, 

Argentina), Andréa Slemian (UNIFESP, Brasil), e José Reinaldo de Lima 

Lopes (USP, Brasil).   

2. Solicitamos aos interessados que nos enviem seus respectivos títulos e 

resumos (com no máximo 300 palavras), juntamente com sua filiação 

institucional e área de especialização, antes de 30 de outubro de 2015, para 

os endereços:  espaciosprovinciales@gmail.com e slemian@terra.com.br  

3. Uma vez aceitas as propostas pelo comitê organizador, avisaremos seus 

participantes e solicitaremos o envio de um texto base para discussão (em 

torno a 20 páginas) antes do dia 15 de maio de 2016. Para publicação dos 

resultados do Colóquio, futuros prazos serão fixados para o envio dos textos 

definitivos. 

4. A organização prevê solicitar ajuda financeira para cobrir os gastos de 

viagem e estadia aos participantes. 
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