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7    

O texto que se vai ler é o diário de Bernardina, fi lha de Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães. Benjamin Constant, como fi caria 

conhecido, nasceu em 1837 e fez carreira no Exército brasileiro, ten-

do alcançado a patente de tenente-coronel, mas chegaria a general 

“por aclamação” nos primeiros dias da República. Lecionou mate-

mática em várias instituições, como o Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, a Escola Normal, a Escola Politécnica, a Escola Militar e a 

Escola Superior de Guerra, todos no Rio de Janeiro. Adepto do positi-

vismo, que supunha ser a República a mais avançada forma de organi-

zação política, foi um dos primeiros e mais importantes divulgadores 

da doutrina no país, transmitindo-a à juventude militar que passava 

por suas aulas. Essa interação entre professor e alunos contribuiu deci-

sivamente para que a “mocidade militar” — para usar uma expressão da 

época — se tornasse republicana.1
 

Benjamin esteve na linha de frente 

da conspiração que resultou no golpe militar que depôs a Monarquia 

Introdução

Uma janela para o tempo

Celso Castro e Renato Lemos 

1. Sobre o assunto, ver Celso Castro. Os militares e a República: um estudo de 
cultura e ação política. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1995. Algumas idéias e pas-
sagens do presente texto foram anteriormente apresentadas em “O diário da 
Bernardina”, capítulo de Escrita de si, escrita da história (org. Ângela de Castro 
Gomes. Rio de Janeiro, FGV, 2004, p.229-39). 
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em 15 de novembro de 1889. Em seguida, integrou o primeiro gover-

no republicano, nos cargos de segundo vice-presidente e ministro da 

Guerra e da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Morreu em 22 

de janeiro de 1891, um mês antes da promulgação da primeira Cons-

tituição republicana, vindo a ser declarado “Fundador da República” 

pelos constituintes então reunidos.2 

Bernardina, a autora do diário, nasceu em 15 de abril de 1873, 

a quarta fi lha do casamento de Benjamin Constant com Maria Jo-

aquina da Costa, se não contarmos os dois fi lhos que morreram 

ainda nos primeiros anos de vida. Tinha 16 anos de idade quan-

do redigiu as notas que compuseram quatro cadernos, dos quais se 

preservaram os dois aqui apresentados. Após sua morte, em 24 de 

agosto de 1928, os cadernos estiveram em poder de Mário Cons-

tant de Magalhães Serejo, o fi lho que se tornou um historiador da 

família, escrevendo sob o pseudônimo “Benjamin Constant Neto”. 

Após a morte deste, em 1991, a documentação fi cou com algumas 

tias suas, entre elas Diva, irmã de Peri Constant Bevilaqua, também 

neto de Benjamin Constant.3

2. Renato Lemos. Benjamin Constant: vida e história (Rio de Janeiro, Topbooks, 
1999).

3. Nascido em 1899, fi lho de Alcida Constant Botelho de Magalhães e 
José Bevilaqua, foi militar, tendo chegado à patente de general-de-Exército. 
Ocupou vários cargos públicos, inclusive o de ministro do Superior Tribunal 
Militar (STM), do qual foi desligado por força de medida baseada no Ato 
Institucional n.5, que o aposentou compulsoriamente em janeiro de 1969. 
Seu arquivo pessoal também se encontra depositado no MCBC. Sobre sua 
trajetória pública, ver Renato Lemos, “O general juiz”, in Renato Lemos 
(org.). Justiça fardada: o general Peri Constant Bevilaqua no Superior Tribunal Militar 
(Rio de Janeiro, Bom Texto, 2004). 
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Tendo Diva passado a morar com o irmão, este se tornou o de-

positário do arquivo da família.4 
 

Peri Bevilaqua doou os documentos 

ao poder público, o que viabilizou a organização do Museu Casa 

de Benjamin Constant (MCBC). Em meio ao acervo, identifi cou-

se um dos volumes do diário de Bernardina. Após o falecimento de 

Peri Bevilaqua, em 1990, seu arquivo pessoal foi doado pelos fi lhos 

ao Museu e, ao ser organizado, revelou um segundo caderno de ano-

tações de Bernardina. 

Os cadernos parecem ter sido preservados principalmente em 

função dos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, dos quais 

Benjamin foi um dos principais protagonistas, e que Bernardina des-

creve a partir de seu ponto de vista doméstico. Pequenos trechos re-

ferentes a esse dia e posteriores apareceram, anos mais tarde, já após a 

morte de Bernardina, reproduzidos em três publicações. A primeira foi 

a 3ª
 

edição da monumental biografi a de Benjamin Constant feita pelo 

diretor da igreja Positivista do Brasil, Raimundo Teixeira Mendes.5 

Essa edição traz o anexo “Notas do diário de d. Bernardina Constant 

de Magalhães Serejo, fi lha do Fundador da República” (p.491-4), com 

alguns trechos de seu diário. Três anos mais tarde, os mesmos trechos 

foram transcritos em livro de seu fi lho.6 Finalmente, temos o trecho do 

diário referente ao dia 15 de novembro reproduzido em uma entrevista 

4. Informações prestadas por Afonso de Escobar Bevilaqua, sobrinho-neto 
de Bernardina.

5. Raimundo Teixeira Mendes. Benjamin Constant: esboço de uma apreciação 
sintética da vida e da obra do Fundador da República Brasileira (Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1937, edição comemorativa do primeiro centenário 
de seu nascimento, 18 de outubro de 1936). 

6. Benjamin Constant Neto. Benjamin Constant (Rio de Janeiro, Leuzinger, 
1940, p.215-8). 
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com o viúvo de Bernardina, publicada em 1939.7
 

Através dessa entre-

vista, fi camos sabendo que originalmente havia quatro cadernos, pois 

o autor da matéria afi rma havê-los folheado. 

O destino dos cadernos seguiu, ainda, o curso do espólio de Ben-

jamin Constant. Após sua morte, muito daquilo que os historiadores 

veriam como seu acervo sumiu: livros foram roubados, outros, que 

estavam emprestados, não foram devolvidos, outros ainda foram do-

ados à Academia Brasileira de Letras. Esse percurso de desvios é 

evidente no caso da correspondência da Guerra do Paraguai.8
 

Como 

há indícios de que os quatro cadernos estiveram nas mãos do fi lho 

de Bernardina, é razoável supor que houve extravio ou que algum 

aventureiro se apossou deles posteriormente. 

Hoje, dispomos de dois conjuntos de anotações pessoais, aqui 

transcritos, sobre os quais devemos fazer algumas observações. Em 

primeiro lugar, a própria palavra “diário” deve ser pensada no con-

texto de uma história cultural dos “registros de si”. Na capa de seu 

caderno Bernardina anota apenas a frase “continuação das notas de 

1889”. Não há, no texto que chegou até nós, nenhuma ocorrência da 

palavra “diário”. Esse rótulo lhe foi atribuído posteriormente e pode 

assumir múltiplas signifi cações. O registro diário de informações − 

defi nição mínima de “diário” − engloba um contínuo que vai de uma 

simples “agenda” de acontecimentos ao registro de pensamentos “ín-

7.  “Benjamin Constant através as (sic) reminiscências de um discípulo”, 
Diretrizes ano II n. 20 (Rio de Janeiro, nov 1939, p.19-22). 

8. Renato Lemos, “Introdução”, in Renato Lemos (org.). Cartas da guerra: 
Benjamin Constant na campanha do Paraguai (Rio de Janeiro, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Museu Casa de Benjamin 
Constant, 1999). 
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timos” de seu autor. Essas notas de Bernardina, como as de muitos 

outros, fi cam em algum lugar no meio do caminho. 

Pode-se imaginar a razão que teria levado Bernardina a redigir 

suas notas. Possivelmente, foi infl uenciada pelo pai. Benjamin Cons-

tant demonstrava grande preocupação em registrar os eventos com 

que se envolvia, talvez mirando a posteridade. Ele próprio tinha ca-

dernetas onde, na década de 1860, anotou fatos do cotidiano, in-

clusive o primeiro banho de mar com a esposa, poucos dias após o 

casamento.9
 

Podemos ainda especular sobre a razão por que família guardou 

esses cadernos. Acreditamos que, para os familiares de Bernardina, 

que o preservaram após sua morte,10
 

o diário era um objeto de memória 

investido de uma dupla devoção: lembrança de um ser querido, mas 

também — e, provavelmente, mais importante, já que foram guarda-

dos apenas dois dos cadernos do diário — prova documental de que 

Bernardina e, através dela, toda sua família, foram participantes de 

uma história memorável. 

O objeto físico preservado − os cadernos em si, e não apenas seu 

texto, transcrito em outros suportes − possivelmente tinha uma fun-

ção análoga à que Lévi-Strauss atribuiu aos churinga, objetos de culto 

dos aborígines australianos que representam a reencarnação de um 

antepassado.11
 

O diário não se tornou “histórico” após ter sido confi a-

do à guarda de uma instituição de memória, gesto que pretensamente 

9. Cf. Renato Lemos. Benjamin Constant: vida e história (Op. cit).

10. Bernardina foi a segunda a morrer, dentre os fi lhos de Benjamin 
Constant que chegaram à vida adulta.

11. Ver Claude Lévi-Strauss. O pensamento selvagem (São Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 2a

 
ed., 1976, cap. 9, “O tempo redescoberto”).
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lhe atribuiria essa condição: ele já era assim considerado antes de 

receber essa chancela por aqueles da família que o guardaram. Esse 

reconhecimento vinha de seu caráter probatório: como os churinga e 

nossos documentos e objetos “históricos”, o diário dava uma existên-

cia física à História, encarnava a qualidade íntima do acontecimento, 

punha quem o possuía em contato com a pura historicidade. Por isso, 

sua preservação para a posteridade era − e ainda é − importante. 

Também o estilo das anotações merece refl exão. Um caminho 

possível é compará-lo com outros diários de jovens mulheres dessa 

época. Como, por exemplo, aquele mantido entre os 13 e 15 anos 

por Alice Dayrell Caldeira Brant (1880-1970) e publicado pela 

primeira vez em 1942, com o título de Minha vida de menina.12
 

Nesse diário, a autora registra cenas do cotidiano familiar e social 

de Diamantina (MG). Se há uma grande diferença entre os dois 

diários em relação à extensão e vivacidade daquilo que se registrava, 

também há pontos em comum. Dentre eles, destaca-se o peso das 

relações familiares e do destino então geralmente reservado às mu-

lheres, circunscritas aos cuidados com o lar e a família. Alguns si-

lêncios dos dois diários também são signifi cativos, como a ausência 

de aventuras amorosas ou mesmo admirações platônicas. Por esse 

caminho, o diário de Bernardina pode tornar-se uma fonte para a 

história social das mulheres no Brasil. E ele cresce em importância 

quando sabemos que, no fi nal do Império, quase dois terços das 

12. Helena Morley (pseudônimo). Minha vida de menina (São Paulo, 
Companhia das Letras, 1998). Uma diferença importante em relação 
ao diário da Bernardina é que o livro reorganizava registros mantidos 
50 anos antes em cadernos e folhas avulsas pela menina Alice.
Foi traduzido para o inglês e o francês.
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mulheres brasileiras eram analfabetas, e que poucos diários femini-

nos dessa época  chegaram até nós.13
 

O que estamos chamando de “diário de Bernardina” não é, a rigor, 

um repositório de registros íntimos, mas um conjunto de anotações 

do cotidiano familiar. Notas que resumem sucintamente o cotidiano, 

em especial eventos familiares: visitas recebidas e saídas de seus pais e 

irmãos. Muito integrada à família, Bernardina participava, direta ou 

indiretamente, da maioria dos eventos que os envolviam. Os Botelho 

de Magalhães residiam no prédio do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos (na Urca, Rio de Janeiro), que Benjamin Constant dirigia e 

que, após a Proclamação da República, receberia seu nome. Os vi-

sitantes, bem como os que se iam visitar, são, em geral, parentes ou 

aparentados: tias, tios, uma irmã casada e seus três fi lhos, compadres 

e comadres. Quase sempre se almoça, janta ou ceia com os anfi triões. 

São visitas freqüentes, quase diárias. 

Bernardina sai pouco de casa, se é certo que o diário registra 

todas ou ao menos a maioria de suas saídas. Quando sai, é em com-

panhia da mãe ou do pai, nunca sozinha. Saídas noturnas exigem a 

companhia de algum homem adulto da família, geralmente o pai: vá-

rias vezes há o registro de que o pai foi buscá-la de volta. Esse padrão 

repete-se para suas irmãs, que sempre saem e voltam escoltadas. Em 

visitas ou compras, a mãe quase sempre leva uma fi lha em sua com-

panhia. O pai, professor, é o único que sai sozinho, e o único a traba-

lhar fora de casa. Idas ao teatro mobilizam boa parte da família. 

13. Ver Anamaria Gonçalves Buieno de Freitas e Maria Amélia de Almeida 
Cunha. “Dimensões da condição feminina no fi nal do século XIX, nas 
páginas do diário ‘Minha vida de menina’ (1893-1895)”, Horizontes vol. 19 
(Bragança Paulista, jan-dez 2001, p.29-41). 
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É recorrente o registro de doenças e mal-estares de membros da fa-

mília: dores de cabeça, enxaquecas, pontadas, indigestões, constipações e, 

mais grave, a pneumonia de um primo. Quanto a si mesma, Bernardina 

registra cólicas, dores de garganta e de estômago. Aldina, a irmã imedia-

tamente mais velha, está tentando um tratamento por hipnose, mas nas 

visitas que faz ao médico não consegue ou não se deixa hipnotizar − em 

uma sessão, o hipnotizador é quem adormece. O pai é, de longe, o mais 

doente, e seguidamente falta a aulas ou outros compromissos por pro-

blemas de saúde, provavelmente decorrência da malária contraída nos 

alagadiços paraguaios durante a guerra. Já o irmão mais novo faltava 

muito ao colégio mais por malandragem do que por doença.14
 

O que Bernardina fazia em casa? Em algumas manhãs, recebia 

aulas de piano. Boa parte do dia era ocupado com pequenos trabalhos 

de costura, a contar pelo registro de fronhas, corpinhos, aventais, cami-

solas e sapatinhos de lã que fazia para si e para os seus. Mais raramente, 

aparece o registro de algo que cozinhou: chocolate, doce-de-abóbora e, 

junto com a mãe, doce de ovos. Desta, recebia uma pequena mesada. À 

noite, a mãe algumas vezes lia histórias para as fi lhas mais novas. 

Além de não haver, no diário, registros do que hoje chamaríamos 

de pensamentos ou “segredos íntimos”, faltam, também, nas cinco pri-

meiras semanas registradas, referências a fatos públicos, nacionais ou 

internacionais. A vida de Bernardina era a vida em família; o mundo 

exterior era limitado pelo tempo e espaço familiares. Porém, no dia 

15 de setembro de 1889 a História subitamente adentrou sua casa: 

“Esteve cá o militar Jayme Benévolo, que veio falar com papai sobre, 

14. Para mais detalhes sobre o cotidiano embate entre Benjamin Constant 
e seu fi lho no âmbito das atividades escolares, ver Renato Lemos. Benjamin 
Constant: vida e história (Op.cit.). 
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segundo nos parece, uma nova questão militar, por ter o presidente do 

Conselho, preso injustamente um ofi cial.” 

A partir desse momento, sua vida entrelaça-se, cada vez mais, 

com a da República em gestação. Através de suas anotações, pode-

mos perceber a coexistência e interpenetração de diferentes ritmos 

da vida social: “... o processo histórico se desvela como interseção de 

ritmos de vida, conforme classifi cação proposta por Fernand Brau-

del: o ritmo acelerado da vida cotidiana — familiar, profi ssional —, 

o ritmo médio da fase crítica da conjuntura política — defi nição do 

embate entre forças em torno do poder — e por fi m, mas não menos 

importante, o ritmo lento da longa duração, que regula o desenrolar 

de mudanças na estrutura política do país.” 15

A Questão Militar16
 

envolve decisivamente seu pai e seu padri-

nho − Marciano Augusto Botelho de Magalhães, também ofi cial do 

Exército. Em ritmo célere, abrem-se as portas do lar para a rua. Por 

elas, entram estudantes da Escola Militar, jovens ofi ciais e líderes 

republicanos. Bernardina assiste à transformação de seu pai em líder 

de um segmento militar politicamente mobilizado. Nesse processo, 

que se acompanha através da leitura de seu “diário”, o status social 

de Bernardina e de sua família mudará radicalmente. Suas anotações 

chegam aos primeiros dias da República, quando Benjamin Cons-

tant ocupa o primeiro plano do processo de implantação da nova 

organização política do país. 

15. Renato Lemos. Benjamin Constant: vida e história (Op.cit., p.368). 

16. Série de confl itos, ligados a tensões corporativas e políticas, que 
opuseram segmentos militares e ministros na segunda metade da década de 
1880. Para mais informações, ver Celso Castro. Os militares e a República: um 
estudo de cultura e ação política (Op.cit.).
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9. “Papai foi ao quartel-general e depois à Escola Superior, pois os chilenos 
foram hoje visitar esta Escola”. Fotografi a tirada por ocasião da visita dos 
ofi ciais do cruzador chileno Almirante Cochrane. 
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visitar o Instituto uma família que dá-se com a família do dr. Álvaro; 

mamãe apareceu. Acabei hoje a camisa que estava fazendo. A Alvina 

tomou hoje mais cedo as minhas lições. Esteve aqui e pouco se de-

morou o sr. Nascimento. 

25 de outubro [sexta-feira] 
Papai foi ao ministro para pedir autorização para, no caso que os chi-

lenos venham visitar o Instituto, dar-se-lhes um copo d’água, como 

têm feito todos os estabelecimentos públicos. Tia Olímpia amanhe-

ceu melhor e saiu do quarto. A Luísa levantou-se; tia Leopoldina es-

teve cá depois do almoço, só, e não fi cou para jantar. Mamãe, Alcida 

e eu fomos ao dr. Érico Coelho; Alcida ainda não dormiu e o médico 

foi quem cochilou; de lá fomos fazer compras e chegamos em casa 

depois das 5h. Depois do jantar mamãe foi com Elvira à casa de 

Adozinda e lá cearam; eu mandei entregar à Adozinda pela Elvira 

os 17$ em troca dos 50$ que ela deu para dia dos anos de papai; 

não fui lá por estar ainda constipada e com dor de garganta; mamãe 

disse que Adozindinha está com muita tosse. Papai foi à casa do sr. 

Costallat porque, tendo um convite do ministro do Império, muito 

honroso, para assistir amanhã à missa do rei d. Luís I52
 

e sendo ama-

nhã dia de aula dele na Escola Superior, desejava saber se há amanhã 

Escola e se os ofi ciais tiveram convite; porém o sr. Costallat disse que 

há e que eles não foram convidados. Tio João foi para Jurujuba, antes 

de ir passou por cá e disse-nos, pedindo muito segredo, que papai vai 

receber amanhã, na Escola Superior, uma manifestação pelo seu bri-

lhante discurso que proferiu na Escola Militar, por ocasião da visita 

52. Rei de Portugal, recém-falecido. 




