
  

O DIÁRIO DE BERNARDINA
Da Monarquia à  República,

 pela filha de Benjamin Constant
Bernardina Botelho de Magalhães

 

 

 

 
 
Bernardina Botelho de Magalhães era filha de Benjamin 
Constant, um dos principais líderes do movimento que levou à 
instauração da República no Brasil, em 15 de novembro de 
1889. Com 16 anos, e a partir de seu ponto de vista doméstico, 
Bernardina registrou esse momento-chave da história 
brasileira. A parte que foi preservada de seu diário começa no 
dia 7 de agosto de 1889 – quando o pai era um tenente-
coronel do Exército que lecionava matemática numa escola 
militar do Império – e termina quando Benjamin é ministro de 
Estado do primeiro governo republicano. 
 
Seu diário permite-nos também ter contato com o universo 
feminino e o destino reservado à maioria das moças da elite 
brasileira ao final do século XIX. A vida cotidiana de Bernardina 
é marcada pelas relações familiares e pelos cuidados com o lar 
– visitas, doenças, costuras, comidas, leituras e aulas de piano, 
com algumas poucas idas às compras e ao teatro. 
  
Subitamente, a História adentra sua casa. Bernardina assiste à 
consagração de seu pai como líder dos jovens militares 
republicanos que conspiravam para derrubar a Monarquia. E, 
após a vitória do movimento, acompanhamos a rápida 
transformação do status social de sua família. 
  
O diário de Bernardina é uma preciosidade histórica. Um raro 
documento que nos abre uma janela para o tempo, revelando a 
coexistência e a mistura de diferentes ritmos da vida social da 
época. Sua inédita publicação, na íntegra, resulta de um 
cuidadoso trabalho de análise histórica. Acompanhado por um 
esclarecedor texto de apresentação e por notas explicativas, é 
uma obra relevante para todos. 
 

 
 
SOBRE OS ORGANIZADORES: 
Doutores respectivamente em antropologia social e história, 
Celso Castro e Renato Lemos estudaram, em suas teses de 
doutorado, o contexto histórico no qual o diário de 
Bernardina foi escrito. 
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Organização, introdução e notas: Celso 
Castro e Renato Luís do Couto Neto e 
Lemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


