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Resumo
Janke, Leandro Macedo; Mattos; Ilmar Rohloff de. Lembrar para
mudar: O Memorial Orgânico de Varnhagen e a Constituição do
Império do Brasil como uma Nação compacta Rio de Janeiro, 2009.
143p. Dissertação de Mestrado – Departamento de História, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Este trabalho tem por objetivo analisar o texto Memorial Orgânico,
publicado por Francisco Adolfo de Varnhagen entre 1849 e 1850, em Madrid, e
reeditado em 1851, no Brasil, pela Revista Guanabara. Em seu texto, Varnhagen
centraliza seus argumentos e considerações em dois elementos que foram
constantemente destacados pelos dirigentes imperiais ao longo do processo de
construção e consolidação do Estado imperial: o território e a população.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710582/CA

Desenvolver uma administração sobre o território e o seu conteúdo, a população,
de acordo com os ideais de ordem e civilização daqueles que se situavam na
direção do Mundo do Governo, era fundamental para que o Império do Brasil se
organizasse nos moldes de um Estado-nação.

Como o próprio título dado ao

texto indica, Varnhagen escrevera o Memorial Orgânico com o objetivo de trazer
à memória dos dirigentes imperiais a necessidade de se adotarem determinadas
medidas capazes de organizar o Império como uma nação compacta, enfatizando
o papel central do Estado neste processo. Os argumentos desenvolvidos por
Varnhagen no Memorial Orgânico, por sua vez, acabam por evidenciar um
determinado tipo de expansão empreendida pelos dirigentes imperiais, sobretudo a
partir de meados do século XIX com o governo pessoal de D. Pedro II: uma
expansão para dentro. Uma expansão fundamental e necessária para garantir a
associação entre Império do Brasil e Nação brasileira, que pressupunha a própria
construção e consolidação do Estado imperial.

Palavras-chave
Império do Brasil; Nação compacta; Território; População; Expansão para
dentro; Memorial Orgânico.

Abstract
Janke, Leandro Macedo; Mattos; Ilmar Rohloff de. To Remember in
Order to Change Varnhagen´s Organic Memorial and the
Constitution of the Empire of Brazil in a compact Nation. Rio de
Janeiro, 2009. 143p. MSc. Dissertation – Departamento de História,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This work has the purpose to analyze the text entitled Organic Memorial,
published by Francisco Adolfo de Varnhagen between the years of 1849 and 1850
in Madrid and reedited in 1851, now in Brazil, by the Guanabara Journal. In his
text, Varnhagen organizes his arguments and considerations in two elements that
were constantly remarked by the imperial authorities in the process of
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construction and consolidation of the imperial State: territory and population. To
develop a management over its territory and its contents, that is, its population, in
agreement with the ideals of order and civilization of those who were situated in
the Government World, was a fundamental task for the Empire of Brazil to be
organized in the shape of a Nation Sate. As the text´s own title indicates,
Varnhagen wrote the Organic Memorial with the purpose to bring back to the
memory of the imperial authorities the need of adopting certain measures capable
of turning the Empire in a compact nation, emphasizing the central role played by
the State in this process. The arguments developed by Varnhagen in the Organic
Memorial, in turn, reveal a certain type of expansion undertaken by the imperial
authorities, above all from the mid-19th century with the personal government of
D. Pedro II: an inside expansion. A necessary and fundamental expansion to
guarantee the association between the Empire of Brazil and the Brazilian Nation,
which, in its turn, presupposed the construction and consolidation of the imperial
State.

Keywords
Empire of Brazil; Compact Nation; Territory; Population; Inside
Expansion; Organic Memorial.
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