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l-liSTO RICO- POLITICAS~ 

~ 

CAPITULO 1°. 

Origem da descoberta do Brazil, meios e1ng 
pregados pam a sua População , e Commer-

cio ; vantagens desta descoberta, 

§. 1. 

P.ÜRTUGAI,, que até o anno de 1100, não tinha 
hum a existencia política_ separada, assumio cheio de 
gloria a _Dignidade Real em 1139. Os seus Reis, e o 
sen Povo composto de guerreiros, não tendo já con~ 
quistas , que fazer no proprio terreno, projectarão 
a conquista das Indias. 

Flandres era o grande theatro do Commercio ; dos 
Portos do Egypto sahião as preciozas commodidades 
·de Léste, que tanto dispertavão a sêde Portugueza. 
D. Henrique Príncipe, que ajuntava às virtudes 
d'hum Heróe Patriota os conhecimentos de Filo-
sofo ' põe em execuçio a agulha magnetica. o va-
lor vence c.oisas, quasi impossíveis n' aquelles tem-
pos; terras incognitas se ·fazem planas, e Dias mon-
ta em 1486 o Cabo Tormentorio. He assim que hu-

41 ma Nação recente, estreitada nos seos limites, sele"-
;vanta de chófre á maior grandeza, e espanta o rnun.-

.. ÀO ç0m o seo Heroismo ! 
A ii 
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§. 2. 

D. Manoel não menos possuído do espírito de 
conquista, do que seus Predecessores, não affrouxa 
nos grandes projectos. Gama afferra á Calicut; hum feliz 
encontro lhe depara Monzaida, e com inexplicavel 
sorpreza os Portuguezes virão-se em 1 499 , Senhorei 
do mais rico Commercio do mundo. A Religião sanc-
ciona o direito, e Cabral em 1500 novamente vai de-
mandar aquelle Porto. As calmarias da Cós ta, as tor-
mentas do Cabo o obrigão a fazer-se ao largo, e 
hum acazo lhe mostra S. Crúz. Eis a origem da des-
coberta do Brazil, infeliz,- e fertil torrão, que tan-
tos rios de sangue tem vertido , comprados com as 
suas preciosidades , e aonde poderamos dizer com 
Ganganelli- a fraqueza foi ·o campo das Corôas, 
que fracos as semearão, e fortes as colherão - ! 

§. 3. 
Mui.tos annos decorrerão, sem que a ambição 

dos Portuguezes se desviasse da carreira de L és te; 
abater os Venezianos, e Senhorear os mares da Ia-
dia, era por então todo o se.u empenho: ·'' As em-
prezas as mais espantozas, diz Beauchamp, os mais-
rapidos successos, as mais brilhantes; conquistas ab-
sorvião no Oriente, por assim dizer, todos ~s vótes, 
e todas as esperanças da Nação Portugueza , em 
quanto no Novo ~undo a incertez.a, e os perigos se 
apprezentavão a cada pa!5so. , Colomb entretanto des-
cobre á Hespanba nóvos tbeatros de domínio, no-
vas fnntes de Commercio, e novas scenas d' ambição. 
V cspucio augmenta as descobertas, e ellas proseguem 
em ambas as Naçoes tanto mais denudadamente, 
quanta he a ambit,.ão, e o cmme. 

~. 4. 

/ 
A violencia, e avareza ( 1) em vestes sanctas abra-

( l ) Quando folheio os Livros Sanctos , e confronto os 

) 
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çarão as maximas do sangue. Sacrificarão-se milhões 
de innocentes victimas por não adorarem hum Deos, 
de cujos atributos não tinhão, nem podião fazu 
idea; por não abraçarem dogmas, que não entendião; 
por não entregarem thesoiros, que não pos5uião; e 
por se não sugeitarem ao ferreo jugo da escravidão, 

sctts preceitos com a conduclu pruticada com os Indigenas do 
Bm.-zil, conheço o quanto se desviarão do caminho t1·ilhado 
pelo seo Divino Instituidor, aqttelles a quem incumbia o en-
sino ela Relig(ão. Quis 'l?ult post me venire , tollat crucem 
suam , et sequatur me ; eu creio que o verbo-vult-exclue toda 
u violencüt , e qzte J. Christo só chama aquelles , que · o 
quizerem seguir. Euntes in universum mztndum predicate 
Evangelium omni creaturae; aqui fazendo cargo aos Apostoh•$ 
da missão do Evangelho, não os auctoriza a praticar , e em-
pregar força. Unicuiqzte sicut Detts divisit me'l}suramfidei; diz 
S. Paulo. Ora seDeos reparte a fé aos homens segundo a sua 
vontade, devemos concluir , que ella he hum dom sobrenatural, 
e que 1J:_inzuam pôde ser m·guido de a ter em mais, ou menos 
gráo '· ou em nenli·um; como pois podião ser atormentados aquel-
les mizeraveis por não te1·ernjé nos dogmas, e preceitos, que 
lhes evangelisavão .'iJ J. Christo creou o homem ad imaginem 
suam ; olle foi a szta primeira obra; a felicidade , e a sltlvação 
devião de ser a sua herança; e para que veio J. Clzristo ao 
mwu{o.'J Qui omnes homines vult salvosfieri; diz S. Paulo. A. 
mansidão 1 a paz , a caridade, -e o ensino são os verdadei ... 
r os caracteres dct Re,ligiã o, o que he incompatível com 
a força, o interesse , e inimizade; e só a ignorancia, a ava~ 
reza, e a superstição podem flctgelar, e O]JJ11"imir a l!U-
manidade. J. Christo reduzia a- Lei ct 'dois p1·eceitós- amai 
a Deos; amai ao proxim.o-- e como conciliar esta caridade , 
que he a alma do Christianismo com toda ciso1'fe de tiran~ 
nüt .'2" Terrível coizct são, diz Gang&nE-ll i ,éstes pe1·tendidos 
combates pela cauza de J. Christo , nos quaes só entrão ar-
mas, e designios, que elle reprova , Avariliae cupiditatem 
radicem omnium matorum esse , nem o est, qui dubitet ,· as, 
~·im se explicava hum Bispo no l.o Concilio Carthaginense. 

41 S anela enim Ecc_lesia gladium non lwbet, rtisi spirillu4le1n 
quod non occidit, sed vivificai,· Canon Príncipes. Qu~ mal 

._ se cazão tues te:dos com a historia do Bra%il. 
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. a que não esta vão atreitos, e que tanto repugna á 
natureza. Renunciar á sua liberdade, á qualidade 
d' homens, aos direitos d' humanidade, e aos seus de-
veres com rôsto sereno , como se compadeceria com -
o homem da natureza ? Que primeiras fortunas, 
que a Europa trouxe ao ~ espezinhado Brazil ! Tan-
to he certo que a sêde do oiro jamais se caza com 
a justiça, e que o habito de crueldades amortece 
todos os princípios d' humanidade. V alerosos guerrei• 
xos d' hum Po~o f1:aco, a arte de fc'tzer a guerra, 11ão 
l1e a mesma de criar Imperios! 

~. 5. 
Os aventureiros córrem, e se - dispu tão o cam-

po ; o fausto, ·o explendor, a prepotencia , e o ocio 
querem ter o seo assento hum dia; a ambição (2) fa21 
insuperaveis exforços, e nada lhe reziste. A justiça 
fugio espavorida; a innocencia manchou-se timida ; 
o orgulho pizou a fraqueza; o sangue irnmolou-se ás 
fmias; e o despotismo (3) sanccionou a ferrea, e espi-
nhoza corôa, 

~. G. 
15, 20, 30, 50 legoas he o patrimonio de qual~ 

\ 
____ .J_ -------·---..,..----- _ _,____, 

( 2 ) . A amb(cão levantando ct cabeça foi coToada p ela 
timidêz, e esperan{a; ct arbtlação veio depois '· e a Liberda-
de foi obl"igctda a esconder-se. O jugo mostra violencia, e 
a sujeiçâo prova a co quisüt , e a tiranni~: Ganganelli. 

( 3 ) Les prog1·a.,s des @o onies du Bresil dependent beau-
coup du choix, que ftlit le Miryfsiere des O.Jficiers a qu'·il en 
confie l' adrninistTa(ion. Il n' ignore pas que la conduite de 
ces Colonies exige beaztcoup de capacité , de genie , de justice , 
de moderation, et de courag~ ;, qu'il jmtt animer la culture , 
le comm~rce , encoztntger les habitans , les proteger ·, les ]Jor-
ter á la culture la phts avantag_\ use . ... La population , et la 
cu!ture do.ivent etre le principal olj~ct de l' administration ) 
des Colonzes. La doucettr du go,uvenzement contribue beq:uco~p 
(I etendre l' une, et ?' ctutre, Interet q1es Natiqns. · J 
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qner emprehendedor; e a perversidade (4) vem purgar· 
se no .J 01·dão de innocente licor, q!Je faz correr em 
j.ôrros. 'He assim que se lançá rão· os primeiros fun~ 
damentos das Colonias Portuguezas. Que excellen-
teF; pais de fawilias , que lições de moral, e educa• 
ção, e que pGlitico sistema de formar Colànias! 

~· 7. 

N c'ío saberia acazo Portugal, que os meios de 
fazer prosperar, e segurar a póose d' hum Paiz 11ovo, 
só h<~hitado de innocentes ignorantes, serião o em-
prego da docilid.ade, ( 5) e virtude, mandar-lhes gente 
pmba, que lhes ensinasse a Religião, a Agricultura, 
Artes uteis, qde os civilisasse, aproveitando os seus 
braços , estabelecendo }:!uma regular administração 
de justiça, dando-lhes, como diz Smith, o exem-
plo, e habitn de subordinação? Não sabet'ia acazo, 
que Proprietarios de tanta extenção de terreno o ·não 
poderiúo cultivar? Não conheceria o perigo de gran·. 

( 4 ) Os primeiros Europeos, que habitárão o Bra. 
zilforão dois corrdemnados á morte, que CabntL deixou em -
Santa Cruz ; e o südc1~W de povoar este belto Paiz com as 
fezes do Povo fazendo-o huma errxovia de malvados, mui_ 
limitadas exceJlçôes Sl!tfreo da 77arte do governo; e a rrão 
ser·em os nobres Aventureiros , suas famílias , e ctgg·regados, 
de que ramos rrão seríamos fructo .í! It is a shamejul and un• 
blessed thirrg to take the scum of people and w:cked "' ' n, 
to be the people, wilh whom you plant; mui not on!y so, but 
it spoileth lhe plarz.tation ; for the.v ~~,;l! ever tive lilce rou. 
gnes , ltrrd not .fatl to wm·lc, but be lazy , and do mischi{Jj 1 
and eat vidtutls, anti be quickle,'l) weary, cmd then cert[fy 
(/Ver to their country to the discredit o{plantafion. Baron. 

( 5) A docilidade , as boas maneiras, o carinho tem 
o poder de amaciar as mais sarrhuc{as feras; os Eurvpeos 
.conhece1·ão o imperio de tais meios, semJire que lançrí1·ão ' 

4-mão de ites. " /f yon plant where savr.tges ctre, do not only 
, ~7flertain them with l7'iJles, rtnd gingles, b1d use them jus. 

Tley, andgraciousley , Bacon. 
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des Donatarios, o que são, e o que p:Jdem ser, ou 
'serião as suas futuras comeqüencias, objecto de ne· 
nhuma monta.? Que disproporção entre taes domí nios, 
e tão poucos Colonistas ! Quaes erfio as ideas futu· 
ras de Portugal ? Ignorava que o progresso da ri-
queza real de qualquer Nação está na mziio directa 
do da sua popnlaçao ? Não sabia qu f:) a p:"tz interna, 
como diz GoJdin, depe.nrl.e muito das occupações do 
P ovo, e qne quantos mais pobre- , (6) mais inq ieta-
ções? · Que hum dos gran les problemas políticos he 
a char o meio de occupal' to los os homens , e fa-
ze-los toJos proprietarios ? A Italia, e as Provín-
cias, que os l{o nanos havi i.i o conquistado, deveni'Q 
a sua rui na á grandes domín io.; : a propric. l c\e, que 
tinhão seis homens em perto da ametaue da Numi"' 
d ;a ornou de loiros as victor.ias, que o Consul N ero 
alcançou em A ti·ica. No tem.po de Plntarco, l~nrna 
::;emelhante política tinha despovna<lo a grande Gre ... 
cia; os caminhos apenas o!fereciào al,..; uns pastores, 
e seria diH1cultozo formar hurn exercito . de trez mil 
solda os. Os Conquistadores ac 1ào toda a fi·anqneza, 
e nenhuma resistencia em P.aizes assim repartidos : e 
as gra.nde3 rropriedades , t 7) diz S. Pierre? tirão ao 

~~-----------

( 6 ') T ous les j ails ri' histolre fontjoi que des pe1enles 
pazwres, inrligens, qui n'ont rien a risquer, et q•.ti ne peu-
vent q'te gttgner da>zs des troubles , sont plus enclins aux 
"Tevol•es , aux rebetlions , plns indoci(es , plus mal aises a gu-
verner, q·te des e•tples opulens. BieJfeld in;t. polit. 

- L:. in.ligence d·t nemJ/CI est un gmnd jlenve , qui s' ac-
croit chaq te an,l/:e , f[IÚ surmon(;e loutes les digues , et qu[ 
finirá par les renv.1rser. S. Pierre. 
· . ( 7 ) L es grttt1.des nropriétés en tcrres sont encore nlus 
· nuisibles , que celles en argent , et en em11lois, prtrce l) 't' e! .. 
les 6tenl á lafois a!l- r: witres citoyens , le patriotisme soâal, 
e ! te n•tlitrel. D' ttil!eurs , et es devienne.nt á lrt longue le pqr-
tage de ceu1: , qui ont tes ern11lois et l' argent; etles met-
te~t :Í leu r dis~retion fou.1' les s1~jets de l' elat, et elles ~ 
c/o11ent á ce,tx -ci d' _o•tlre ressource ,pour su'J.çister, que ~~ 
se corrompre en jlat?ant le1; passi01'fS 4e ceux ql.fi ont entre 
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mesmo tempo o· patrimonio a ~quelles, que tem tu· 
do, é áquelles _, que não tem nada. 

~· 8. 
Que interesses não fiuia a Lavo ira, e o Com-

mercio , se todo esse terreno fosse cultivado por pe-
quenos senhores, a quem animasse a segurança da 
agradavel expressão - meo -, da izenção de fóro s , 
do esbulho arbitraria, do augmento quotidiano de 
prestações mais, e mais onerosas? Apontarei d~ passa-
gem o uni co exemplo de minha patria. A Villa de Cam-
pos, hum dos mais ferteis torrões do Brazil , depois 
cle pertencer á muit0s Donatarios , eem que nenhum 
1t podesse povoar, e cultivar, .a necessidade, a dezes-
peração, e o Ílilteresse a dividia; e inda assim qual tem 
sido o resultado desses grandes quinhões ? Terrenos 
·ineultos, e perdidos , entregues ás innuridações, e de 
ferteis campos tornados pantanosos charcos ; a confu-
zão, e a incerteza doll domínios-, viveiro de litígios ; o 
~scandalozo feudalismo d' alguns d' esses proprietarjos , 
sempre acobertados ou da Religião , ou cj.a Fida~guia. 

~- 9. 

Se este mal empellicado Pai:z; ( 8) não tivesse !).thé 
.B 

les mains la richesse · el la puissance, ozt de s' axpa trier • 
. S. Pi erre. 

Les grandes proprietes exposent l' etat á un aut1·e in-
_convenient .dangereux, uuqttel je ne crois pas qu' on uit 
fait encare attenfion. Les terres qu' e/tes cultivent, n:po-
sent uu moins une fois toz1s les trais ans, et souvrmt tpus 
les deu.'V ans. It doit donc urr~ve1·, comme dans toutes les 
·choses , qui se font au hasard, que tantot il y u ltn grand 
.?wmór·e de ces ferres, qui reposent á la fois , et que tan~ 
tot il n'.Y en a qu' ~tn pelit nombre. S. Pierre. 

La tause de la mendicite, q'ti s' clend ctll.jottrcl'hui· á 
~ept million.~ de sujets , est da.ns (es grands propn"etaires des 
!erres, et des emplois~ S. Pierre . 

( 8) Em huma Memoria sobre os males , q ~te se tem 
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prezenre sofrido 'toda a raiva de embaraç-os na sua Po• 
pulação, e Agricultura, que riqueza real não pos-
suiria! Por hum calculo aproximado ao prodncto do 
anno de 1815 , attendida a differença de · canas, e 
trabalho parece-me poder avançar, que aqnella Vil-
la expruta annualmente em assucar G80UOOQ arro~ 
bas ; pipas d' agoardenle 5 a 6 mil : caJfé 5 a 6 mil 
.arrobas, e grande numero de Cavallos, e Carneiros : 
o que tudo em preço regular monta acima de cinco 
milhoés àe cruzados. 

~. 10. 

A' ~ista do exposto, quanto n~o deve o Brazil ao 
Gabinete Portugue~, e quanto não tem este a lizon-
geàr-se, diz Smith ·, do seu original estabelecimento, 
.da sua 1 prosperidade, ao que eu acresc~nto, e das 
Leis, que lhe preparou para a formação do caracter(9) 
,dos seus Colonistas ! 

~. 11. 

Portugal nfío querendo, ou não podendo con-

apposto á prosperidade da minha Patria, e que mui br~ve
mente a darei ao prelo , mais extensamente faltarei a tal 
.respeito. 

( 9 ) Pelas leis se conhece o espírito, caracter, e cos-
·tumes dos panos ; se e !tas são sabias, justcts , e liberaes 
·aquelles parlicipão do seu influxo; e se barbaras, e despo~' 
·ticas ' suffocão-se os sentimentos da natureza ' e o jugo ' 
·que os opprirne, torna-os grosseiros, 'timiclos; c.rueis, e 
'insociaes. A Mstoria de todos os tempos nos convence desl fl 
'verdade. A' vista das Nações hoje existente~ pôderizos com-
-bina-las com o que farão, • são, e então ,~ ~o duvidarem . 1 
assignar, como hunw das jJrincipaes cauzas, a rlielhora das 
L eis , aptlraqa com as lu::es do Seculo; e porisso vemos que . , 
nos paizes , onde estas são mais brilhantes , as Leis são 
mais doces , Js costumes mais humanos , e o caracter o ru~is. .-
p roprio do h1,1mem Social. \ \ 

I 
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correr pjtra a povoação do Brazil , senão com ho· 
mens réos da· ultima pena, ( com mui pequenas ·ex· 
cepções ) inventou o mais nefando. Commercio , . o 
da Escravatura : ( 10) e porque meio havia de tornar a 

B ii --- ·----·--------·- --. ---.. 

(lO) Confesso .que sinto rcpugn.qncia em tocar seme- ~ 
·lhantc materia; di1·ei comludo que consuUan,do. as nossas .1 
actuaes oircunstqncias, tudo, quw~to· ellas por agor;a nos per-- IJ 
rnitem de r1útis oordato·, -h~zflá-se á hum geral,, e rnell~or. l~ 
(ral(~mento dos Escravos , j'a no seo sustento., e 'PeslutJrzo , li 
já no seo wrativo, castigos·, e ser"Viços; o mais he obra ,.J 
do tempo, Quando o Brazil os pode1' excuz;ar pela (Vfi1ten, ·!· 
~üt d,'outros brqço.s, nimguen~ como e,tle se inter,essarâ tanto [ 
na sua manumissãe : he •negocio, que por si se fará; a! 
falta l(e compr:ado1·es terminará, esse árranjo; antes d,iss'O 
· he sepultar a nossa lavoira; e- some;n.te o.s nossos inil!ligo.s., 
ps inin?igos da nossa cctuza, c. pr._osperidade se . poi/.em 1em- i 
'prar de semelhante meio destructivo. Os sustos, que nos 
pertende/1'1 · incutir , não nos devem occupar. muito , tomadas 
·{JS devidas precauç(Jes. Eu vejo no tempo das proscr.ipções 
(.le Sé:ylla, este convidando o Escrávõ a matar (t seo Senhor ; 
libertando., e dando q qualid(tde de Cidadão á de':f mil, e 

. que conseguia .2 Vf!jo 120 mil, que destinados ao o./ficio (/e! 
G{tdiarlores, soblevado.s, erasso· , e Pompeo derrotando-o.s· 
absolulwnente. _Vejo _os direitos, que os Senhores ea;e1·cit.a,~ ·~ 
P_ão sobre eltes ; os castigos , que · lh,es .fazião ; lembrq.nze 
que esses Escravos devzão segui1' partido (Jm graiuiq nu-· 
mero, pois que erãu tirados de nações captivas , e dos mes-

. tnos RorhtZr?OS ; supponho~os com outros pr-incípios á vista doi 
(Jxemplo de contimuts guerras ; vejo-os até metidos nellas ,j 
apprendenrlo a tatiça militar ; noto o se o prodigioso ntÚJtt!ro ·,i 
(i fuci(idade de os q,dquirir pela bumteza do preço , e· mÍtl 
f/es cubro que . elles fizessem á R•oma- hwn mal 're({l , . e q) te' 
cooperassem para a sua dea?dencia. Plinio o•Naturalista·nos 
1iz, q,ue há via Rqmqno , que poss-uia ,não para serviçv ,po.il 
~éin por ostentação dez ·a 'Qinte mil! Hum libei·to m) tempo, 
il' Augusto , {/epois de ter soffrido grandes prejuízos nqs j 
guerras civí.s , ainda possuiu qztatro mil cento e desctSeis.; e! 
qye damnos cauza1·ão a . Roma , torno a ·dizer :e Quando os! 
nossos inimigos se ·queirão servir deltú , como imtrumentos! 
trq -nqssa fraquqa' e da' suafor~a' ponhâl)l'Õ::los êntflo dQi 
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enterrar o pouco oiro , que nos ficava ? Porque modo 
, havia de perlender ennegrecer c sangue dos seus Na-
' A . ~ B 'l. türaes ? que recorrena para por os raz1 ·etros em 
~ continua inquietação, e ao lado d' hum inimigo 
l necessario, estupido ao dever, manhoso ao crime ? E 

quer, depois de nos forçar a hum semelhante artigo, 
1 hoje indispensavel ás nossas circunstancias, e em que 
, de boa fe temos expendido nosso cabedal, quer di-
go, forçar-nos á abrir mãCJ dos unicos instrumento:> 

1 da noss~t malfadada Lavaira pal'a nos reduzir a Escra-
. vos d' esses Escravos ? Não conhece o perigo de tão 1 rapida, e nilo preparada passagem ? Onde a R eli-

gii\o, que sancionou outrora semelhante trafico? Que 
machinas tem inventado, ou aprendido ? Que ener-
gia de trabalho nos tem dado ? Que meios de Popu-

, lação tem favorecido ? Ah! Portugal, Por,tngal! A tua 
' cegueira quer percipitar-te, e percipitar-nos ! Tu neío 
perguqltas , nem ouves o que te enl'ina a razão, e os 
teus inte•'·esses ? Escoras-te acazo no amor, e fideli-

t dade do teu per~endid? filho_? Q~anto te enganas.! 
Os deveres de pat, e 'filho sao rec1procos ; esta. a lt-. 
nha de conducta. 

~- 12. 

A propenção natural, que todo o homem tem a 
melhorar de condição, foi obrigando os Brazile:ros a 
se darem h uns ao Estado ; outros ít s Armas ; mui pou-
cos ao Commercio, e alguns á Lavoira. Mas quan-
tas dfficuldades não encontravão em todos estes a-

,mos? Coimbra era a unica Athenas PPduguPza; alli 
1devia ir dos Sertões do Brazil lutando com os pe-
trigos, e despezas aquelle, que quizesse vestir a to~a 
inferior, a que por muito especial graça .podia che-
gar á força d' ciro; quantos exempl s em contrario 

·até 1808 ! Mas era da etiqueta não tirar-nos da or-

! ____ ---------
r· . nossa pltrte; façamos o mesmo , . gue 
cada por .A'nibal1. ~ Athenas , 
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dem e é1asse de fi1hos ele Eva; fazer-nos sempre lem-
brar' que erarnos de barro Brazileiro ; niio nos dar 
azos' e em fim conhecer que muito nos dav<io as Leis 
Eurdpeas, quando com. huma ~abilitação fict~ci_a de 
Pau· ia comm um nos d1spensavao da pena ongmal, 
dando-nos 1mm ser Dezembargatorio, e confi.mdin-
do-nos com gente branca. Que generosidade ! Que 
)JO!it ica ! Os menos abastados abraçavão o Estado 

· Eccles iastico pa~a . _assim terem o gráo de impO!:tan-
cia que a R eho-uw, e os tempos lhe confenao ,. 
ind~ que com q~ebra de ba&>tardia pelo lugar da ori· 
gem. Daqui a classe immensa de celi_batarios em pre-
juízo da l.>opulação dr hum novo Pa1z. 

~. 13; 

O honrozo ministet'Ío das Armas tambem· era o em• 
prego d' outros , porem a falta de g~z Europeu, a per-
tendida fi·ouxidcio Brazileira, o nasci111ento, o C<'>ns-
tante sislema político de atrasar, tudo fazia que os 
prilllei ros pilstos nunca lhes fossem conferidos , tendo 
os }\ ggregaclos de Portugal fechado inteiramente a por-
ta a qualqu er irléa de adiantamento; as excepções até· 
Coronel erão limitadas ; ,e como ? E qnando ? 

~. 14. 
) 

O Commercio, e Agricultura enio outros meios 
de melhoramento, ainda que de menos lustre; po· 
rem as razões qne passo a desenvolver' mostrarão 
a sua marcha. Os grandes lucros dos Venezianos 
dispertarão, como já disse, a cobiça dos Portugue-
zes; hum acazo mostrou-lhes o Brazil; dahi, como 
diz Si,j11ith, a sêde çlo oiro, e logo o projecto de Con-
quista. Não percamos de vi5ta hum tal ennunciado; 
apôz elle marcharemos, e a cada passo veremos co-

•mo Portugal se illudia, quanto se atrazava, e quan-
't' to nos prejudicava: e o peior he aind:1 insistir sob 

a doirada pílula ele igualdade de direitos, e recipro-
cidade de vantagens ·commerciaes , como se podesse 
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consumir a bom mercado o excedente do '•· nOS'\ O 

producto, e tivesse equivalente, que nos cl,ar em tro-
qt. Materias de semelhante natureza são alheias d~ 
riossa profissão; aventurat'emos com tudo algu~ 
mas reflexões. 

~. 15, 

A HiÚoria nos ensina, que muitas das Colonias 
Gregas em curto espaço de tempo igualarão a Mai 
Pau·ia em riqueza, e g•·andeza, que todas as Artes 
ahi chegarão ao seu apuro , e que ellas forão esta-
belecidas , e formadas entre Povos barbaros , e sel-
vaO'ens : e porque não aconteceria o mesmo ás do 
Br~zil ? As Colonias Gregas, vamos com Srnith , 
erão independentes da Mai Patria; tribu~aviio-lhe só 
amor, e respeito; assistião-na por favor nas suas 
guerras, ,mas tinhão Leis, e Govemo proprio, e a, 
Grecia nenhuma authoridade exercia sobre ellas; eif1 
a razão d,e differença de prosperidade d' humas, e nul~ 
}idade das outras ; aquellas admtnistravão os seus Ne~ 
gocios Pt

1
Lblicos segundo o seu interesse particular ; ··· 

estas seg~ndo o de Portugal , e a · não ser a ab~tn
dancia, a. barateza '· e a boa qualidade do . eu terre· · 
no, estas tão ·poderozas cauza~· , as pessimas maximas 
do Gabinete Portugue:li. ainda hoje as terião toda~ 
cobertas de rnatto. 

~· 16, 

Portugal á mào ex;emplo de sua veúnha fec~ou 
desde o principio os Portos do llrazil á todas as Na .. 
ções. O Commercio f1Ó se podia fà.zet' dos seus P or-
tos, em V azos seus, e qua2;i sempt'e em Fmtas : os 
Commer<;iantes do BraziL quasi todos Europed!i, tinhão-
se dado as mãos, e obravão de concerto : ,i·ecebião 
os effeitos de Portugal , e os vendião e~1 ~etalho ;' 
i&ual mentr c..,ompravão . os prodl}ctos , é os reme~ião \ J 

em encontro 1 e qual era o barometro 'egulador ? Com- ·• 
' . b ' d . <" prar o Ill~~~s arato, e yen er o m~~1s çar9 ; e pQJiqye· 

-· . \ 
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tÜío s~ria assim, se os Commissari,os do Brazil, e os 
Neg0cíantes de Portugal gozav tio d' hum Cornmercio 
exccluzivo ; se elles HÓ compravão, e vendião, e se 
os 'Lavradores erâo inteiramente dependentes de suas 
vontades? Huma só palavra entre elles regulava todas 
as n ansacções; e desta sorte o Commercio era con-
duzido pelos mesmos princípios d' h uma Companhia ex-
clnziva, o peior , e mais damnoso estabelecimento d~ 
tudo quanto póde atrazar Povos. 

~· 17. 

A essencia real de toda a riqueza, e o que dH-
termina o seu valor he a maior, ou menor necessi-
ciad<' de consumo, coizas correlativas entre si. Hum 
Paiz pouco habitado, e sem Commercio he incapaz 
de riqueza; da mesma sorte hum producto exces-
sivo Rem consumo não tem valor, nem se pôde cha-
mar riqueza. Ora podendo os Negociantes do Bra-
zil , e Portugal taxar 0s preços aos generos, e com-
prar sómente a quantidade , que os seus Navios po-
d ião carregar, e· quando elles o quizessem, he eví~ 
dente, qne grande parte d'elles se damnificaria, e des-
ceria inçla mais çle preço;· outra se perderia inteira-_ 
_ mente , quando o anno fosse abundante.; l)e claro que 
a .Lavo ira deveria marchar á passos lentos em propor-
ção ao consumo; he finalmente pálpavel, que o in-
teresse , o primeiro 11 .ovel ·da industria, e trabalho , 
vendo- se illudido nas suas fadigas, enfi·aqueceria, 
sendo assim entorpecido de ter aquelle gráo de augmen~ 
to, e consideração, a que o convidava o terreno ; e 
Portugal ! Portugal não conhecia, que huma seme-
lhante marcha era inteiramente damnosa aos seus inte-
resses, e que hum tal monopolio só servia de engros-
sar o cabedal de poucos homens , introduzir o luxo, 
e extravagancia particular, o habito de vaidade , e 
~espeza em gravame da Agricu1tma, e dos Povos , 

) que _erão assim obrigados , como diz Smith , a lmrna es~ 
.pecie de taxa occazional , que todos os dias contrihuia 
á . ou tras não- menos prejudiciaes ? N ão conhecia que 
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quanto 'menos 11. Lavoira prósperasse, menos floreceria 
·o Brazil, menos População, menos trabalho, menos 
consumo, menos Commercio, menos Direito nas Al-
fandegas , menos meios de socorro á Mai Patna, e 
menos estabelecimentos uteis? Nem ao menos attendia 
á v~riedade ele comrnodidades, e gozos , qne todos 
os dias lhe poderia fornecer o- Brazil en1 augrrrento ? 
Que politica ! 

~· 18. 

Não parou aqui o -monopolio : Portugal estabe-
leceo h uma ruinoza Companhia no Pa1•á, e Maranhão, 
e procurou abater quanto lhe fosse posivel a Provín-
cia da Bahia no grande ramo do seu Commercio. O 
tabaco foi estreitado a hum Contracto em Lisboa ; 
e que cautellas, que restricções, que crimes, (11) e que 
castigos 1não excogitou? Portugal ntio se peiou de 
publicar desde 23 de Agosto de 1642 até l6 de · 
Dezembro de 1817 oitenta e tantas determinações , 

·entre De1cretos, Alvarás , Regimentos, Avizos, Con-
sultas, e Resoluções todas tendentes a ábater huma 
gnnde Província, e a enriquecer quatro Europeos ; des. 
graçada condição humana mais propensa ~ preversi., 
dade, do que ao beneficio. ! . , 

~. 19, 

V ~icr·se agora as vantagens, que .nos deu em ço.m .. 
pensaçao, ·e de que modo nos convtdou a essá t'nm-
goada Lavoira. Entre mil Impostos apareceo o Dizimo, 
este flagelo assolador, que tanto tem en0 ol\ido a po-

- .--------. ----.-. -----,--------~ 
( 11 ) The law contmr:y to all the orrlinar,IJ. principies. 

qf justice j fint creules the templation , , anr/ then punis he,~ 
·. those, ~l!h :o yeld to it , anrl it commonly en(wn es the punis . . 1 
hement , loo in proportion ·to lhe very cirCUTfSlance, whick. 
ought cerfain!y to aUeviale it, thf: temptatian to C({ITI11Jfl< • 

çrime. Smith, 
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breza; poz-nos na urgente precizão de fazermGs hum 
Callendario até dos óvos, e tendo permiüido a livre 
entrada dos primeiros instrumentos , e utencilios dos 
Engenhos, nào tarç!.ou em tirar-nos, logo que se lhe 
deo o assucar feito, e prompto ; e as agoas ardentes 
que se deixarão livres, sobreearregou-as de sorte , 
que não comvem fabrica-las. Os templos que devião 
li.er erectos, e reparados com esse produ c to , ficarão 
entregues á devoção dos Povos; e não admira, quan-
do sabemo5, que a Política do Ministerio de D. João 
4". tinha em mais ,a inutil amizade da Hollanda, 
do que · a restituição do quanto esta tinha usurpado 
po tempo dos Filippes : e a não sei- o denodado 

. valor de hum Vieira, hum Henrique Dias, hum 
Camerão ~ a linda, e interessante Província de Per-
nambuco, ainda hoje receberia a Lei Hollandeza : 
bem como o Rio de Janeiro dos Francezes , o Rio 
Grande dos Hespanho~s, e todo o Brazil de quem 
9 quizesse, se os Povos senão Ít)teressasem pela s.ua 
~onservação, 

~- 20. 

Portugal pela des'coberta do Brazil entrou .em 
vantagens as mais consideraveis, e c;ie pequeno Rei-
IlO fundado em h uma nesga de terra, tornou-se possui-
dor .de immensa largueza, habetitando-se as5irri a set' 
huma das mais respeitaveis Potel).cias do mundo. Hum 
Paiz sadío , fertil ., variado em produções de .todos 
ól? reines da n'atureza, com optimos portos; com as 
melhores proporções de defeza , todo retalhado de gran-
(,les Rios nayega.veis, prodnzindo em grande guanto' se , 
;;emeia, 0~) cobe.rto de madeiras de toda a construc-

C 

( 1 ~) Portugal nunca pass(tní de ·ser Portugal , e.o .J' Bt·azil pelos ·seos dijferenles clinws situados na Zona to1·-l ri da, e temperctda , sení Portugal e Brazil; aquelle não 
p.assarâ nunca do vinho e algumas jhtdcts; e este pode . te1' 
p v§nho, a j i'itcl(& Eu.ropea e Bmzi(eint , e ,os mais g /31713 -

• 



ção, qu"' 'Vahta.geri!! ·não reaiizaria, se huma rnão'hà~ 
bil as soubesse colher? . Qu~ .graóde Armada .não po-
-dia hoje .ter Portl$al com -tantos recursos, · e que nu.• 
meroso e déstro ~xercito " Auxiliar lh~ nii.o podia o 
Brazil off~rta1: lila luta perigoza de 1808? Talvez que 
se o Brazil tivesse o devido gráo de importancia na 
balança política, que os negros planos de Napoleão 
•tivessem abortado em' idéa ; e que Legiões de rôtos, 
e mal provídos Soldados não entrassem em Portugal 
a tomar posse de bens pro derelicitis ; mas este quiz 
antes degradaT-se, descer do seu esplendor, tornàr-
se pedinte,. receber a tiranna Lei de fr.a.co , do que 

·por meios favorav~is· , e faceis fazer prósperar o Brazil, 
e tornar-se respeitavel, e feliz. · 

A d~scoberta do Brazil apprezentou a Portugal 
. huma variedade infinita de importantes commodidades,-
que só elle lhe podia fornecer em regalo dos seus gôzos. 
e augmento de sua industria; verbi gratia, o assucar, 
o caffé, o cacáo, a coxonilha, madeiras de1 construcção 
e tinturaria , o annil, oiro, prata, diama tes, ferro 
&c. Poriugal podia comer em prato's d'oiro, e a opu-
lencia dos seus Templos , e Palacios r~valiza\· com os 
de Salomão; a ruinosa carreira da India não absor-
veria já o nosso cabedal, se tivessemos cult1\ ado o 

r·os, que se não dig11ão de produ:tir alem ~a terra da,pro-. 
missão. " Le Bresil suifiroit seul pour assw·er la prospe,rit~ 
il' une nat;ion ,. lnteret des nations. · 1 

Nw;quam in ea gelu, nix, nec grando conrpicitur, ac 
. proinde suis nmnquam spolientur· arbores jro~dibus ' utpoté 

l)Uae .frig<we 7/0n _ i1?(estentur l pe~ to[UI/t annurtJ eo vig;ent 
11todo, quo rnensé Mayo solenl apud nos silvae. Lerry njs·t, . 
Brasil. \ , ,_ , 

1 Omuia aufem in t!a tam rniJclzra' et üim eximia Sltnl' ut . \ 
non h{juriu q~tispü<m dixerit , Deum lwmi11(bttS in lwc re-- · 
g ione veltrt lWl~ficioswn quandwn totius 1menrli epitome11 ob 1 ~l 
IJCI.'t !.los pouere v oluisse. Herrer. ' 1 
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ch-á ., o _cravo, a pim~n-ta; se . tive?Sflm'os aproveitado 
os n,(>ssos barro» de lo iça, os nossos algudõ~s excel; 
l entes , . se_ tivessemos c.1,1.idado· ·na pl;mtaçã.o do linho 
&c ; ao que_ h'os teria encan\ÍJlhaçlo a, m!l~Qr cl,evid~J. 
População, e por consequencia o trabalho, e consumo. 

~-. ~2. 

Os Estrangeiros já dit·ecta , Já indíí·ectamente sã'o ·· 
- os que tem tirado a maior' vantaO'em. Os generos do 

Brazil abriTão novos ratnos · de · Cornmercio'; objectos · 
de mero luxo , ; ou simples , g?z;o tornarão-se já de 
e~crupuloza decencia., já de 'prirne.ira . necessid~de; e: 
cõm que se havião de comprar, diz Srrfith , senã9 com 
o~jectos de industria ?' E ·como conseguiria esta o per-
tendido effeito, se mio tomasse os moldes á variedade, 
e désf'.e por consequencia lugar ao augmento? As com-
rnodidades do Brazil entrarão por novos valores, e 
equivalentes, e a troca não se podia effectuar senão 
Jlelo -producto industrial , pois não nos consta, que 
.Portugal rnandas~e dinheiro para o Brazil , nem as -
Potencias alliadas para Pot·tugal ; pelo menos não o 
vejo correr. Hé por tanto evidente _que a descoberta 
do Brazil dispertou a industria em geral , e deo-lhe 
hum augmento, a que a1iás não chegaria nunca; e 
a que gráo não teria subido, se o monopolio não ti-
vesse tornado os generos coloniaes tã6 caros , e dimi- . 
nuido assim o seu progresso , e consumo? O homem 
assizado gasta menos, quando qualquer genero lhe 
custa caro , e dá-se a menos trabalho , quando es-
te lhe grangeia hum baixo preço : porém Portugal 
quiz antes conservar hum vil monopolio á despeito 
de todas as vantagens, com tanto qne o Brazil ligas-
se .af>sirn o n-ome de dependentes Colonias, do que 
franquear os seus Portos , dar extensão aos capitáes 
variar o Comm~rcio, augmentar a sua lndustria , e a 
nossa Lavoira, e emfim enriquecer a si, e ao Brazil. .(l3) 

}" c ii 
I ~ --~----
, ( 13) Peut on imaginer une plus grande perjection, 

.dans un gouvemement, que quandses maximes sont teltes 
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" Quando, diz S Pierre, se tem bebido desde a infan-
cia pelo cõpo da ambiçito, a sê de dura toda· a vida; · 
e degeneta em febre., Eis a sua conducta até a che• 
gada do Sr. D. João 6.• 

qu' elles enrichissent le Souv"érain, en reruiant l~s zleup,les . 
opztlens et heureux .'l Bielfeld cit. 

I! c:st egalément necessaire, que le. S(}rt des habitans. 
soit ires douJ.: en compensation de leurs travaux , et de leur , 

.fidelite. Oest pourquoi les nations habites ne retirent de leurs. 
Çolomnies une fois etablies , que la depense des forte7·esses ~ 
e( f!!es gárnisons ; quelquifois rneme elles se contentent du 1 

õeniftce general du com.merce~ Elem. du Commer •. 

' , 

. ·. 

I I 
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~=~~::JEB~:~-
1 ' . 

CAPITUI,O 2.0 

Chegada do Sr. D. João 6. 0 ao Brazil. 

F O r esta· ·a.Epoca-, que a Providencia parecia ter 
, marcado para grandeza do BFazil, e Porwgal :o Com-. 

mercio livre de estorvos, a C'Jncurrencia das Nações, 
e Commerciantes de todas as partes , o consumo, e tra-
ball•o duplicado, a paz gloriosamente concluida, tudo 
parecia concorrer a elevar a grande Nação Portugue-
za; porém o Mini!'lterio que só es tudava as paginas da 
sua genealogia bolorenta, e os nomes dos lrnpóstos (14), 
fez consistir nestes a riqueza Nacional, e perdeo Por-

( 14 ) A mrtxímct principal dos nossos Financistas . t~m 
sempre sido augmentar as rehdtts· do thesouro sem augmen-
tar a opulencia geral dc1 Nação. Descobrir nomes e meios 
de impostos ,p6r r:uctnlos tem us outras Nrtções, sem ter as 
mesmrts cauzas ; eis toda. a sua scienci a ; e as fontes da 
riqueza, hum as ignoradas, outras pronibídas , e outras deza-
nimrtdas : nós lhes poderíamos dizer como o Orador Ronza1,o 
á lVfc1rco Antonio - dobrcti lambem os nossos Esüos , e os 
nossos Ozetonos , sem o que não, vos poderemos satisfazer-; • 
Nilo conhece1·ão que hztm tal sistema só servia de enervar 
a limitada massrt total das riquezas dos particulares., e de 
enfrctquecer a agricultura , tornando-nos pobre;; , e em tudo 
dependentes Escravos dos Estrrtngei1·os .í! Enifim seguitio o 
exemplo d'aquelles póvos, . que cortiio ct arvore para lhe 
colher o .fructo, 6 dos que matão a galinha pctra lhe tirar 

Jf.s bvos , e os mttis abalisados regulavão q. Economirt pu-
;.!( blica pela sua particular , que erct sempre pessim.a; e rts-
'- sim no prtiz do oiro prec ·zamos de Leis sumptuarias, e rô-
f,, tos 40000 rois nãó aclião troco. · 



( 22) 

tugal sem augmentar o Brazil ; o progresso, que este 
teve tal ou qual, foi occazional, e todo devido ás 
circunstancias. " Em nada·, como se explica Goddi11, . 
se t·eformou o gothico edifício elevado pélo tempo, 
e pela força, e composto de peças juntas pelo acazo, 
as circunstancias, e os prejuízos. , Hu"m luxo Asiati~ 
co minClu· as .Cazas mais fortes; formou-se huma l{ova 
Aristocracia, e os meios empregados para a sua con~ 
secução, e manterça por ,vez!!S ameaçarão a total rui~ 
na do Rio de Janeiro; até que a final chegou aos 
ultimos parocismos , e perdeo inteiramente o credito. 
Corrâmos hum v ~o sobre semelhante_ período ao dia 
26 de Fev-ereiro de 1821. 

~-

/ \ 

\ 
, ( 
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CAPITULO 3.o 

Juramento da Constituição de Portugal , 
seus ejjeitos. 

~. 24 

DE quanto tenho levemente tocado se evidenceia , 
que o Brazil a nada mais attentaria tanto , como a 
ver regulada" as suas finaqças , melhorada a adminis-
tração da justiça, o merecimento premiado , o di~ 
nbeiro só ernpregadb nas transações dt't vida, o orgulho 
supplantado, a propriedade protegida, a segurança 
pessc:>al respeitada, ·e os homens todos chamados aos 

· seus direitos, e obrigações, em fi in á sua liberdade ; 
por tanto qual ·não seria o seu eKtasis, quando ou-
via, que o Dom;fJ, e Tejo de mãos dadas com as de-
mais Prov!ncias haviiio quebrado os aneis c;la pezada. 
cadeia do despotismo que se pr~paravão ·huma Cons-
tituição-liberal ·; e qite àbí·indo ·os braços nos convida-
vão ( } .1)) jubilozos a ·accornpanha-los em tão sagrada ta- _ 
refa ? De que confiança, e gratidâo se não :f.{zião cre-
dores QS philantropos Patriarcbas d'huma tal regene-
ração ? Entüo o Brazil como louco ·só q4iz saber, 
que podia ser livre ; o prazer embargou-lhe .a razão, 
e foi neste estado de turpôr, que jurou hum a futura 
Constituição, sem prever que todas as cauzas , que 

( 15) Llt bonne .foi est le forulement des societes lm-
t_taines , comme l!t pet:fidie en est llt ntine . •.• Si la bonne jài 

# st 1·espectée de tous les partis, il n~:y a rien a ris quer pour 
etle; mais.! si elte a ajfltire á des gens dont la probite est 

· .;' ..._ douteuse et dont les paroles ne sont pas síereç , on doit 
tJrendre ses precautions. De Real. · 
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se apprezentavão como destruttivas de Portugal, erão 
fundadas na liberdade do t1osso Commercio, nas vi-
sitas que faz ã 1 os Estrangeiros aqs nossos Portos, 
e na fonte de graç.as que vertia aqui ; t" que o meio 
portanto, que se pertendia , de fHicitar Portugal , e 
chama-lo ao antigo estado , ou antes em que se cifrava 
a Cqtistituição relativa!'nente ao Brazil, era monopo-
lio dos seus generos, e mudançl:l- do throno. 

~· '25 

A dezordem, a força, a faíta de consideraçuo. e 
prudencia, a igtwrancia. prezidi~'ão a todos os actos sub-
sequ.entes, e P'ortugal deo -o ultimo golpt> i! sua desgra~ 
ça com ·a mudança fatal do Rei. Não conhecia o novo 
Minist~rio, que o lugar, onde .o lrnperánte vive ' mais 
seauro das in vazões externas, e que mais meios p t)de 
submini,;trar á clefe:lia publica, e con?ervaçiio da grarícle 
família ahi, como diz Smith, deve ser o assento do pri-
meiro JVlagit~t.radb da Nação? Não conhecia sem d4" 
via, pdrque· no Avizo de 28 qe Março de 18:i,l , que 
QHint~lla dirige á Camara da Oprté. -assitll desgntça7 
dame11fe se explica (em_ nome . u'E!Re\• " A situar 
ção pqrém dos Nego cios Políticos, e o i teres se bem 
entendido, e geral (1 q) da 1l{onarquia não lhe permit .. 

f 
~-~------------'-4' --------

( f6 ) É ·u creio qu_e o primeiro e geral intere~se d' hum 
governo está na :fi.licidarle dos pbvos , e\ que esüt ~onSiSlf! na 
maior e mais sabüt protecçüo, qtte tts L e_is rrrestã,o.·tdnto ri 
cada hum Cidadão em particular., com aos seos 7;1ens; ·e 
á sociedade em geral. Tudo quanto pôde concorrer para 
isiq , sqo oztlros tantos_, ann~is que prende n . aq.uelle toe/o , 
a que eu chamo protecçao soc!Ul. Orti estando as Leis , donde 
dimana o bene esse dos pó vos mts mãos do Congresso, 
onde ofescobriu Quinlella interesse gerral nct mudança dr4 
Corte .? SupzJOnhamos que se lwvüt aconselhallo ao Senhor 
D. Jcão 6. ·, que a smt Presença mudkria a ./ttl:e, que 
negocias lwv.'i'l.ó tomwlo , e que he com l;tes visttt's ; q·l,'rt dis.. l.~ 
corre c1~quelte llJinislTo ; nesse cazo não conhe.ce1"Ítt el(e quiio . ~ 
clijficulíoso ser·üt realioar SGnrclhwr.te plano ilr~aginwiQ , ~1/-Wf~ r 

. I I 
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tem ar.ceder ao~ dezejos deste Pove, prolongando por 
mais tempo a sua motada na Corte do 'Rio dé Ja·, 
neiro , . Ora em que s~rítido tomaria o Sr. Quintel· 

Ja as palavras =Nego cios Politicos , e intere-sse bem 
entendido, e S'~ral da Monarquia ? O luctuoso Decre· 
to de 7 de Março de 1821 no paragrafo mais, em 
que se inculca como condição essencial ( 17) do Pacto 
Social a mudança da Oorte, prova exhuberantemente . D 

dB a Naçiio por motivos geraes , e em partej"ustos se ha-
via propqsto a mudar a sua Constituição política; · espe .. · 
rando dos Regeneradores todos· os felices e uteis re?:mlta-
dos ? Não seria melhor que Q!tiniella acconsclhasse· ao S'e· 
nhor D. João que annuisse á supplica_ do Bmzit, po_rque 
u.ssim prendüt"o C01·ação dos Brazileiros, segurava o Thro-
n(J; se não do pequeno Portugal, c.omtudo do grande, ri-
~o, e invencível Brazil, prescrevendo aos ·Dictadores a se-
guinte clau.yula ~-· se me falütrem ao devido respeito, e ás 
prerr.og,ativas annexas á minha alta Dignidade , direi com 
gosto e ufar.da, não quero, porque não quero ••• . 'l Não 
gritavão todos os Políticos que a sepamção e mudança de 
C6rte dividiria o Brazil; por quanto os seus interesses se 
não compadecião com a ambição e orgulho de Portugal .'2 
Seria o bem entendido interesse destmir para sempre os 
Portuguezes , fazer do Senhor D. João /!urn vergo1ihoso 
écho das determinações do Congresso, insultar a Pessoa, 
annos , e molestias da Senhom D. Carlota, e cobrir de 
luto e cli(trios dissabores á Real Família .2 Aos discursos 
e conselhos de Q1tintella, e d' outros de .igual tigella ~ e á 
boa disciplina da Divizão Destruidora, deve ElRey e Por-
tugal , quanto tem soffrido, · e hade soffrer. . 

( 17) Que tem a formação d' hum novo pacto social 
com a mudança da Corte .CJ :·Aonde a essensia de huma coi-
za com outra .2 IIe verdade que o Conselho de El.Rei sup~ 
punha que este iria formar ·as Leis conjttncütmente ÚJm o 
Congresso; porem não tinhão taes Conselheiros lido que J-se lwvia adoptado a Constituição H espanhola, e que se 

· · prometia outra · mais liberal .CJ Não conhecerião o ' sistema 
Constitucfonal ? Esperavão }J07' ventura os Poriugue-

. zey que ElRey ehegftsse ·para a COTJVOc?Jção das . Côrtes ,'l 
4 esscncüt de qtealquer pr1cto !te a 'sua justiça; é ~ 111U• 



·( 26 ) 

p.s icleas políticas d'.aque1le Ministro; e o quanto et!e p1·e·· 
-yía 9 ,futuro. Aj~mtarei a este respeito huma refle.., 
xã'p rle Burk : " Q\1ando os hom()>ns , diz elle , S-' 
estrei~ão a habitos de huma qualquer p,roffissiío, ou 
f;:tculdade ,, e se invet~rão ,no emp~ego dlaq)lelle. cÍl'• 
cu lo apertado; inhabilitão-se, e tornão•se inçapazes· 
<le tudo qi1anto depende do ~onhecirnento do gene·, 
~·o humano, da ex.periencia de negocios mix:tos -, ~ 
9a vista comprehensiva, e connex:a de interesses ex-
~erna_, e intemament.e . variados, e complicados, que 
forrn~o aqu~lle mult1forme ser , a que cha,mamos Es-
!ado. , 

~. 26.· 

Com extraordinario vagar se procedeu ús Elei-
~es. dos Deputados , q!le tinhão de defender os 
Rossos" direitos; e o peior · foi ni\o se procedet' primei-
ramente á líum e-xactissimo cada:stro, e altérarem-se 
os· additanJentos ao artigo 30 , 31, e 32 do Cap. 
I.o· e do artigo 38 até 44 do Cap. 2.o das Instruc-
Ções mandadas seguir pelo outro Decreto1 de 7 de 
MaTço , de sorte que tivessemos no Congresso de Lis-
boa: hum numero de Constituídos igual ao (Jle Por-
tugal; com o que teríamos talvez evi.tarlo a torrente 
de baixezas , a que n0s tem exposto a nossa preci-
pitação, e boa fé; acrescendo !lo triste condescendencia, 
~u . antes :fiJ.rça de darmos aos nossos Procnradorcs 
não aquelles. poderes , .que nos ~conviessem, mas os 
qt.Ie ensinuava , e decretava o additamento ao artigo 
100 do Cafl . . 5.0 

~: 27. 

Hnm'• contracto bilateral, em que todos os inte- · 
resses ·e · direitos"perténcem á huns , e ú outros toétos J 

clam}(t· :do' ' Th .. rono ·sb era essensial ao cgoismo de PorlfJ~· 
gc1l; e á ísuct- 'Ui}(traza. 
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-es ptejuitos é obrig!lçõ~s , t'eyésfido :<l'J1~m jwan-í11ro,. 
te, (18 )·em que· lh~ .faltou a li!:>~Jgàde d p e.(Cáqo Gq~M-

. . " .D ,11 _____ _. _ _ ,.......___,.--,--~-......-

(18) Sem entrar no genuino sentido, · e verdadeira 
signfficação da Ord. L. 4 tt. 7?, direi que todo o contrcte~ 
to bilatentl , em que lu~ma· par,le percebe os lucros e a ou-
,(ra os o~~us ; ou em ,que h1pn, .(i~s . Cf?~~~racü,fil;t:(e,Q ~e acha 
{)oáctó vi, · dolo ? ve! me,tu , ·9u .quctndo Jlão C(!,1,ZfLt,1ce ,itJd(l;i -91 
fkc;M e f,Ondiçije,s , _ou fll,lando , 'como dizem os J. _CphSJt{~o§,. 
D.aussa data, · cr,tussr,t non seqituta, ÜJdo 9 co.nf:l'"~-l,g 1 ,d,igp 
tle s.erne,lhante _nature;ta , inc01'_re eín perfeita nullzdad,e ; ._e ~
jur.q,mento, .que _á .elle · s.e ,iuN{a , smdo accesso,rjp .actus _, 
spjfr~ a q#e_brq, diJ principal. o,.a· que a Constituição M 
Portugal n,ijo sb n.iio nos. trazia· bens·, mas ainda ' :Juls t.i:-
1;trça os ,que. ti'f!-},utmos, he lmma ver-dade de p1·impira in-
i?(içiig : q,z(e pCfT(_I, ct çe{ç_q,raç,iJ,o, do c.antr:açto· houve {qrfa? 
tpdos 1~ós o sa,bemo~ : ql!e _muito~ ju,.-arã!J por -JF'l!-,def7_oi!} 

J!llut do ml:do, he Í7Jn~gav_e_l : -que <f _gt•ande porção (iq f! Dito 
·vo tanto das -Çill(tdes , cmrto rj.as Vi!lf!§ e Çr,trnpo j~tr.o,u tfll#.J~ 
iaber o que, -nimgucm P negpní. ~ po~s o kqvnutqr ju]g(l 
i]'l!e Constitt,tiçilo he nilo pâgar di_:;;imps ; o llfilicif!IJ'l~IO q:~ 
-he ·na o ir ps revistas j O T'averneiro JlãO ajfçrir as. 1}'/.C<f' 

didas; e emjim fazer cru]a lmm Q fjt_U~ .qui:;;e,r. ;f!or Qp,lrff 
parte , que a mente dos Brc{'.ZileirQ$ fo_i ~ne.lhorqr dl} c,ondiçi/.g 
politic(t e social, .e não passar de hum psl.(tdo .m.áo pr•rfJ: 
out7·o peior , isso he · mais que eviden~e ; logo fica claro que 
hnm tal contra.cto jóra de todas as 1'egra1 da justica nao 
podia subsistir ; e JlOTlanto -lí nen/ium effeito -ClVil' ;QS li-
f!,'ltVtt. JlÜJis huma rrtfle~fio. 4 _l1isto_ria. nos ensina que -sol-
tando Aztgusto de vizitar as propinc;ias d' ;Jzia, q Sena-
do se o.fferecera -a prestm· huin juramento q.nticipq_do á lo-
das as suas futuras Leis. Augu$là 1·ecrp:;ct ,df:;endo __ ,. que 
se as leis foTem boas , na o se _ dqi~-r:q__r(Íij de obserfl}ar , e ~~ 
jo1·em más', o juramento só se_rvirú de · 71lal. E i~ a . li~ljq 
ll'hwn Senado vil e adulador. Q;.tando a J~epublica Romfh 
rw se aclwva 110 1naior auge da stta C,PI'ruppao , quand~ 

J 1'.1-ario ú j6rça tle dinhe_iro .e baixqas obtinhrf o 6.o .Co?1~Z.f.
-~ . lado, M entif,o qu~ o sezt (Jo{lega Saturnino obrig(t o ~ena-. 
r do a p1·estar O Í1{j'amf! juran/ehto _de confrrmar tudo , qU(/1'!'! 
' t:o - o P6vo dcterniinasse: Cesar pzrblíca ln1çt L'ei, em. 'fli-C 

-obriga os Senaávres e llfagisfrados tt prestcfrjtlil'ttmento ck 
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cimento d® acto, á que accedeo ; hurn contracto, em. 
que não aparece a cauza principal , porque foi con•, 
trahido ; hé antes contracto de Escravitlãe> , como 
dizia hum Senador Romano a Stelicão , do que hum 
trat~do de paz. 

~. 28. 

A Bahia foi a segunda que fez. ~aar o grito da li~ 
herdade, formou h uma Junta provisoria de governo, .. 
. pedi o tropa para sua segurança, e alimentou assim 
as sinistras e Machiavellicas intenções do Congresso. 
Não reprovarei a sua condru:ta-- até o momento , em : 
que soube, que E!Rei tinha abraçado a nova ordem· 
de coizas ;·o seu procedimento anterior hé consequen-
cia do dezejo de liberdade, e do justo receio , de 
que o Monarca imbuído nas ideias do = per me re~ 
ges = qhizesse tão espontaneamente seguir aquelle 
principio de direito natural tão sabido, c tão despre• 
zado, i. e. ; suum cnique tribuere.' Mas logo que a Bahia 
recebeo do Sr. D. João 6.0 a ap_provação do quanto ti· 
nha obrado , para que trr 2a? Em que fundou o pessi-
mo principio da sua desunião, e o escandalozo ensino 
de desobediencia ao Regente do Brasil? Em que odigo 
de direito p~blico estudou C!J.Ue o poder executivo não 
se pode delegar? (19) Teria acazo a Bahia sancciona• 

não prop6r nunca coiza algua co11tra o que as Assemblea!r 
populares decidirem no tempo do seu Consulado. A adula-
fão, a tirannia, a força, e o despotism inventarão os ju· 
mmentos apor1tados de futuris rebus ; e qual seria a cau-
sal 'do qae se pertenàia de S. M. I. , e que por ensinuação 
entrou nas actas das Camaras no momento (la stta Ac-· 
clama1ão? Aqissus abissum invocat ... 

(19) Ou a Soberania !te absoluta , ou ' limitada; na 
primeira ltypo.these he claro que a ella pertencem todos os. 
poderes necessarios a manter a ordem da sociedade , e ar-
mania das di?.,ersas partes elo corpo politico ou por si, ~zc 
JlOr teus Delegados , pois como di::: ce L. 1 de Constit. 

( I ,,, 
.- ) 

r" 
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do em alguma das suas actas semelhante prlncípiu par~ 
bem como o Congresso , em de!labono do = sapientís 
est mutare concilium = fazer fincapé em tão antipoli-
tico erro? Os factos desastrosos, que tanto lamentamos, 
convencem o seu erro, e confirmão o que diz Aris~ 

Princip. - ad quem omne imperiwn omn-isque potes tas perti-
net--- : e como Pelzhojj'er depqis de (!numemr outros direitos , 
diz ·" et alia quam plurimct, quae_ competunt soli summo 
Principi , vel czti il/a exercenda delegai. 

Na segunda hypolese he nece,ssario conhecer a quali-
dai/e dct limitação; se esta consiste em dar ao Primeiro 
111ttgisirado da Nação o executivo in totum, he evidente 

·que elte n7io podendo pl}r 'si só pro'Oer a todas as funcções 
do seu cargo, haúe por f9rça delegar; se porem a Lei pro-
hibe taes e taes delegações; nesse cazo sómente o· Legis-
lativo póde alterar essas restricções. Tratava-se, v. gr. de 
delegar o poder de swpender os Magistrados , ou de de-
po~·itm· em S. M_. 1. ( então Príncipe ) o poder de ce1·to& 
actos tendentes á bem 'do Brasil : argume11la-se que taes 
delegações se niio podem fazer; e porque .2 Será essa ex-
cluzão dlt essencia do executivo .2 de oerto que 11ão; pois donde 
1Jrocede .2 jda 'Lei; e : quem fez esta ? o Congresso ; mas 
a Lei deve.; ter por ba;;;e a JustiÇll, e q·uando esta o exfje , 
aquella deve ser alterada , e accormnodadà á circzmsü~ncias, 
que ou se não preverão, ou mudarão; ~ no cazo prezen-
te porque não havia o Congresso altemr a Lei, quando a 
justiça do Brazil assim instava .2 Faltemos claro ; o poder' 
executivo não se podia delegar , porque a facção Congres-
sial o não queria; porque a sua filaucia avarenta ·não to-
leráva que o Brazil gozasse de certos · direitos; porque ne-
cessitava da dependencia, do nosso dinheiro , atrazo , e in-
famia; e .finalmente porque os nomes Brazil , e Colonia lhe 
crão sinonimos; taes forão os motivos porque se negou que. 
o Senhor D. João ô." não podia constituir Seo Lbco-Te-
nente á S. M. I. , como se devesse deixar o Brazil entre-
~ ue á Providencia.~ e .~e o ,juramento á Constituição se eri-

./tgisse ·' em Divimlade Tutelctr, que tomasse a si o impedir 
os passos ela gigantesw Anarchia. Quantas vezes o interes-
se particular toma o assento do bem publico ! . , , Diga-o 
a Bahia. 



,to.tele~ ·ua .~u~ .pql;.tica. ~' ~ ·.q.~1;1,nto ~;tna;t,ureza ~1u.ma-r 
na, assim .se expl-ica ~quel~e Fil.osofo; .seguir a mesma 
Jnarcha' . os homens serão ,seippre m·ope:nsqs a :;,t.b.n7:ar 
O.o "pod~r· , · (~0) prinCipalmente q,u~0;do f?.ãQ prep~·~dofi 
pára: elle: , · 

§. 29 •. 

~"' q~tras P~·ovihciris do Brazir segui.rãe b estan· 
,(!arte da mãi patria, e et?-viarão-lhe felicitações : o 
Cm~&'resso foi pallian.do, .até que seguro da nossa cre-
·dultdade e adhesão, rompeo a mascara, e chamou-nos 
de tolos, e a tempo que d?hum .m9do não menos 

_·precipitado do que no dia 26 de Feyereiro tinham os'. 
já jprado as bazes da Gonstituição. Os J:.IORsos pou,Ci?s· 
Deptitapos, que ali i se achãq, huns callarão-~e por ge,-
íiio·, outros não tinbão infi>rmações ~lg1.,1mas d.o es~aqq 
!las SlH)S ,Provinci.as , dos abnzos q.Úe era miste1; cortar; 
f dõ que se devia innovar, e algun~ deixar.ã.o-se levar 
·do apparatozo tom d'algurim maioridad,e; em fim pou-
cos, e· mui pouco~ se põserão · á campo , e que podião• 
:Conseguir , quando se lltes dizia" está sa11ccionado· 
aqui, (21) ~~s tá sanccionado alli, como seremos contradi-

. \ \ 

- w --

; .(120) O a homens sempre propenderão para a flt ture-
-z.a , úta pcfl' ct as paixões, e as pqixões jHtra os pedgo$ 
dos excessos. (ianganelli. - \ 
- · Os homens raras vezes se contem nos limilefl d(& 

.ju.stiça ~ e os mais zelózos punidores dos ft-l!zeios abuzo~ 
d; aut/wridad'e, Sl~O OS fj'/fe rzutis pro~~ptam~1!Üf flQuzão, d_o pO•, 
-tle1·, quar,ulo por desgraça o 11W'11/<Jao. Mdot. \ , 

(2-l) G,t Congresso de Lisboa tinha sempre em vista 
.o --:- magistep dixit -·: ; e ~o mo suppunhct ·qn~ /orfos nós ig· , 
!f.IOI'ltvan:ws o que fosse_ a sua Consliltiição, hssentozt ·que fa· . 
damós o papel do entremez- está p,~r tztilp: engf{nou-se.i.n 
" 'Qúerer ir por diante, diz Gan,g~n e lli, quanao a agul!w eles-. 
n~rt~!a; não [U~rllr' qurtndO jalf(/,o OS '!JIÇiOS l \~ C~11erança J '\ 
,o;t qua?ulo se ,-co!~hece o engano, h e extravçtgft17~ia, lJilO., sp_; 
.cihde entrar ern hu~l([, ca.béç:a enjcnna. , Portugal dep_~ria '(er 

·\ 



O Brazil coberto de _r.ejo, ~ _dOI:_foi aq1:iJ?d_o os 
olhos, conhecendo o f1,1nesto_ effe1to das .ua pnclpltada 
boa' fé, e entãô as suas Representações fora o inti-: 
tulaàas facçãq; (~2) e aquelles que à pouco nos dizião 
-os nos sós·. d,estiiío·s· est'ão' ligadó~; 'Vossos i?:mãos niío 
se 1·eputw·áõ liv1·es, sem que vós ( B1·azileiros) o, 

com o Brazil, prítdenct~ · , delicailezit, induslria , politica ,jui-
zo, e mitito bons móilo~; JÍo1·ém seguío o video meliora ., de-
téríoraque SPquor- :·contentou-se corn o começo da ot1·a ~ 
e-neto se lembrou que o fim lze, q'uem a fáz cou,plcta , e cf 
forçcl de que1·er tudo ·, expoz~se a tudo JJ erder: os lJü tadore,s 
esquererao~se do -- . memento quotl es kolito-- --

(2'2) Poder-se-á nunéa negar com jztstiçct a úetição ,. 
a expozição do clirrJitd, que assúte á cada hum .2 Smno~ 
facciosos e ignonm!es, p01·· qwf reclmnamos . e com dignidade 
o que se nos deve e de' DiTcilo ~2 o Bmzit separou-se pet 
obslhuulo capricho do Congresso , e aoudc a nc.'i'ç fio ?. acnde 
a ignoí·ancia ,2 "A ign'ormzcia e àiwrclzia, . diz Mi lot , tem 
concvrtido para (t it[j'elicülade de 1mâta:ç _Nações ·; hunw an-
niquila os princípios, e outra os dh·eitos ; lmrna enbndece os 
homens , constituindo-o's Escravos de er·1·?s , e Jn·coccupações, 
de que são 'izentos os brutos, e outra jaz .da sociedade humcJ 
monstruoza umão de· si:tlteádo'res irrirados !'ara se destrui-
rem. lmns aos · ottl'ro's -, de tiram1os jero:;:es, e de Eúro•ós · es~ 
tupidos oujitridsvs " : e· á"quem qzwdrarú este discurso' ao 
Brasil, ou a Pútugal.2 · NZ!o 'baslat'iio os .frlzrÚ!rf:s Úem -
plos da Americct Ifespa'nho.la, e lug!e:w ? 'Quando o Con-
sul Plaucio··pcrgnntou a P,t·iv~ r)utlf!, , qual seria (n:om!ucta 
de Priverna , se fosse p 'er(loáda; clié re.~pondeo --- O nosso 
e;mnpodamenlo depemlení rio' vosso; se vós nos -concederdes. 
~f.onrffções jus'( as, nÚS Seremos COilSÜWfemenfe jids, e se 

(: nus im]JO~(wdi?.s condições injuriozri's ·e crueis a noEsa amizade 
será · breve, . " Se não .fo'(as tão ambicioso, (/:z(a So!on (t 
P1'sistrato·; serias o mctlt&;r · daí; .JflhCÍlicnsá , ; e tu, Po1·-
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seJazs l·amb·~m, (23) e que altamente proclan1avão que 
lodo o povo lté livre, q?tando o quer, enviarão-nos 
bayonetàs, (24) e habitos de. S. Ft:anéisco. Custa a per~ 
ceber h uma semelhanté inversão de princípios; mas l1aja 
vista ao man:ife!l-to ás Nações ; ahi o lobo muda, e dis· 
farça a pelle , porém nunca .o vêz~. . 

-----------------------------------------------tugal, se não foras tão or:gulhoso, e 11itJC/1"ento., serias. a 
melhor dos Amigos. 

(23) Il est di.fficlle de juger, si tm procedé franc est_ 
un ejfet de la probitl:, ou de l' habilité; dizia o Duque de 
R.BrJ]uifoucault : e com effeilo quem l~ -as melifluas promessas de 
]-lqf~Jgal, como entenderá o sen procedimento pf?slcrior ~ 
Le,mlâ·o-me que na 3.a guerra: Punica tendo-se os Cartha~ 
gfne~e's -reconhecido Subditos de Roma , f; d,arl() 300 reffens., 
os Consules llfarcio e Manilio apprezentarão-se á frente 
-<le numerozo exercito ás portas de Cw·Uutgo J çm vão lhe 
envia esta Embaia:adores ; vós estais debaixo da tn·otecção a~ 
Roma , dizem os Consules! as vossas a'{'mu.s são inuteis , 
entreg(ti-as pm·a prova de V()ssa sinceridade; Roma encar-
rega-se da vossa diflza, obedecei. Que perlendia a caviloza 
e frali.c/Jdenta Roma .2 armzctr Carthago; e qrl{tl seria a 
irllen~ão do Cong1·esso Qlfsiponense, quando decr~ava a rc-. 
tirada ele S. 1\I~ I. ; quando pt;recndia tirar os po ·os vazos 
de guerra, e nos prohibia tl importaç(io de pelrec ~os mill., 
lares ; quando deitav(e abaixo os Tribunaes) creando hum 
viveiro de rm'seraveis ; quara.Io en,chia as ' npssas n.t,as de 
guardas Pretorianas; quando e qurm1o •.. . 'i Eu não ·me (tni~ 
mo a :proferil-o : sendo certo que a pai:r:ão de nadrt s en .. 
vergonha, com tanto que se satisfaça. 

( 24) O bom direito nfio consiste na ponf.p da espada , 
e ba:yonetal>. O Bj'wâl quçr e precizt;t rl' ln~ma Const{tuição, 
porem a que vem d' (l.[em no meio · de fogo e ·balla, não , 
f!e certamente a dos seos dezeJos. , e menos ~ dasi suas neces~ 
sidades. " Toda (t Nação. (dizia Pericles . ao~ .Aii!enienses, 
fallmzdo elos .Lacedemonios ) que perlcnde 'dic{ar Leis á ou-, 
ira · rival, prepara-lhe algemas, P. condescende\ em_/!Um s~ 
ponto , he most-rar médo, e desde então eUa {\~ imporá condz"l 
ções mais e mais humiliantes ,. o unico meio de estabelecer "% 
solidamente qualquer governo , he fnzer com que os J{OVQS. 
pbede9ão cppz alegria e c~ntent(J;mento_ ;_· e cstu q .r~~4o, ~~.f~r. 
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CAPITULO 4.0 

lndependencia . do Braz i!·, sua Assemblea, e os ' 
obje(:tos a tratar. 

~. 81 

Ü Decreto de 3 de Junho hé hum dos maiores 
rasgos políticos , pelo tom energico , que -veio dar. 
aos negocios do Brasil, e o dia 12 de Outubro assel-
lando a nossa gloria, impoz a todo o Cidadão Brazi-
leiro o honroso dever de conduzir-se ·com o valor 
d'hum ·Ageziláo _immolado sobre o altar do Sol. 
A nossa briosa diviza hé = lndependencia , ou Mor·. 
te; (25) =e por aqui se devem regt~.lar os que. tent.arem 

.. · . . : .. ·.-· E . 

que perg~ntando o J)uque de Saboya a Henriqr~e 4.0 quanto 
rendia a França; o que f!/!. q~Jçro, respondeo elle ,porq~ 
(endo o corar;ão do ~neo povo, nada me }aliará. 

Aime:~ vos peuples comme vos enfans, gàute:& le piais ir 
d' etre aimé d' eq,,:c, et jàiles qu'ils ne puú·se,nt jamais sen .. 

-tir ta paix, et la joye sans se ressouvenir que r!est un bon 
r.oi, que leur ft fait ces riches presents: Fenelon. · 

( 25) Dulce et dccorum si{ pro patria mori; Horat. 
Ea Charitas patriac est, ut etiam morlf! nostra , si opus: 

sit, .eam servemztS; diz hum Capitão Romano e!Il Tfto Livio. 
On regarde la ferre, qu'on habite, commc une 71_1<ere, 

et une nourrice. Tolf,t l' amour que nous avom pour no'!JS 
memes , pour nótt·e famille, çt potu· nos amis , se 1·eunit dans 
l' amour, que nous avons pour notre patrie, ou notre bo-
nheur e~. celui fW.nos p'arens et de nós amis est re.J!:t•trié. De Real. 

Gari sunt parentes, ccwi liberi, propinqui , fcqniliares, 
ed omnes omnium charifales patria urue complexa est.· Cícero 

de Off'. 
' Solon declarava infames a.quelles , que em acr;ão rfe pu-
blica irzquietação não tomassem hum partido ,.,~Ue tin~~ cer. 
tamente -em vista o amor da put1•ia. Y,~:"''. · ~ 1 

.Lfls>! ~-'{C,~.?>~ 



a 'éll~. A Proclamação de S. M. I. de 21 de Outu.bro 
~rren"te hé \Htm .rnon.umen\0 d'lronra; e generostda-

. de política, aonde as gerações futuras de Portugal 
.estudaráõ os princípi-os ·· dá 'silá fbi .. tuna ,' ou desgraça, 
dependentes da sua, ou não observação. (26 ~ . J!í agora 
o Bt:azil não volta· a traz _; tem tomádo a postçao, q,ue 
l he era convinhavel · tendo em viSta, o que dizia Fla-

' ' f cilla a Theodozio, _..... nã0 te e11queças do que oste, 
e do que es. -· L eis propria~ accommodadas, ás nos-
l;)as c.ircunstancias de localidade, e costumes, Com-
mercio livre, a quem ·nos conviér , administra:ção' dé· 
Justiça pelos meios que 'julgarmos fl.deqnados, h rim-
Imperador Amigo, (27.) e Patrício, eis o que tem de. 

( 26 ) ll est ulile qué les eni)emis d' ~·n P r ince o'ü d• 
un Etat ;soient conn:'ts . ·un ennuhi crtéhé est plus á crmn-
dre 'qtt' un em}emi éleclaré., et il est- bielz 1Jlus dangereu:r: de 
se .fie r á un ennemi reconcilié ,. qtt'Ú celui qtti che,:che â. no.us 
fa .re une ·grerre ouverte. De Real. . 
, . ( 27.) ,A üleia de hum bo~n P rincípe fraca sempre IJ 
imagem (la .felicidade p'ublica. A Justiça , ·a clem;ncia, a ma-· 
'ileração, a coizstancia, ct úençficencia; à l!conomir , o zelo, 
~ a prudendá, devem de sér a~ suas vi1·t,udes. Na H.lstoria 
dos bons e _rnâos Principe$. se elevem es'pellwr os oúlros , imi-
ta.7clo d' huiz" às óo,as Q~tctliClade's, évilt~.n.do t1us outrõs os vicias: 
A probi,Jrtde de hum Theim's'tocles , a justiça de'AÍ"istides, os 
c?stumes àe Tito, a _prudcnciéi de Attglt5/u, a t7·a.nqni)idaile' 
rJo reino ele Vespaziano, ct vigilancia n!fatigcwcl de Roé{olfo 
l .0 , a ecoiwmiu de Hcm:ique -1.• são virtudes, qne hwn ú

1
om 

P ríncipe dln,erá observar é'm oppozição aos costumes de hum 
ri ·elio, hum Nero, hum fle tiogabalo, ás .fmucles' de hum. 
.1'ib ;rio , Úif mortandades de hum .Gatba, á inrlolencia de 
Çarlos o gordo, ú J'rodigaliúade e des8ipáção de luun Hen-
' i· IJ·ue .3 •0 · . . • \ 

,, Hwn l•i:nit Princij7e he húm Semi-Deus sobre (! lC1'rCt ;' 
H te deve procurar dei:vw; sempre á posteridade hu~w bril!umte 
r .:;p/tf((.ç(J 1 dos seos feitos . PrinciJium diverscàn esse ~orlem , 
~m . , 1~1· p~c~~cil!~ta, ren~rn arl fltmarn dirigenrl(!.' Unum P'{_inci-
pcm z·r.,·srtlwbdtfer ·prtrttndum prosperam stti memoriam. 1\acit. 

lltureu.r: te Roi qu_i fait le bon!teur de tant ele peup(es , 



( $5) 
~. .• ' 

cons.~:itu.ir o B~a,:úl h~m pode.r_ inteiramen_~~ sub~tantivo~ 
~e Pbrtugal nos souber respetlat' ·, res.petta-lo-~mos; .;, 
~nt~o a ge!leros~dade Brazileira o o~l,~a~á . con;o o bé~'l,. 
ç.o da farmlta Portligueza, como o nosso amtgo tnat~, 
velho, e como ancião consanguineo ; -se porém aber· · 
rar hum apice da linha de considerhção, com que 
nos deve tratar, então olhe -parã a ' nossa divisa,, e· 
para o final da Proclamac;;ão citada. Portugal , Por· 
tugal , quieta non movere;.! N.t"io hé a fórça, 't28) q ne;u. 
deve. reinar , dizia Theodorico, mas sim a jnstiça ;, 
porém se for necess~rio o .vir á braços, di-rá o Bra•, 
z.il: como em outro tempo hum Serraceno = a minha. 
espada he tão cd;11prida, co~o outra qualquer .; = e. 
bem que estejamós condemnados ( attenta a nog ,wfra• 
quer: a (29) natm·al) a .' 1/er nos Europeus de Portugal, 

E ii . 

et q'ui .trouve le sien rlans sa ver·tu f ll tient les homm~> 
par un lien 'cent fois phts fort que celu'i de la crainte; c'est 
celui d_e l' amour. Non seulement on !ui obeit , mais encare : 
Qn ainze á ltti obeir. ll regne dans tous les coeurs ; chacun , 
,bien loin de vouloir s'en âefrtire, craint de te pe1·dre, et 
donneroit sa vie pour lui. FPuPlon. _ 
' Iium Principe deve· ser o Pai de seo Povo, e imitar o 
Sol, cujos benignos raios chegão ao mais' rasteiro aruusto ; 
ileve ser qual vigilante e injêlligâvel Lavnirlor, e qual' lt.r.:. 
1w. e desve[ado Pastor; deve suster com . resigrwção o pezo do · 
11eo Reino, deffende.l-o com as suas (~r mas, e honral-o com 
.o$ seos costumes. 

Cum tot sustineas, et tanta ·negotia solus· 
.Res !talas armis tueris; mori!Jus Õrn es. 

H orar. 

( 28) Gouverner les pcuples conlre leU1· voluntl , i?,e8t 
s.e rendre tres miserable pour avoir !e faux honenr de' les te._ 
f'lÍr iúms l' esclavage. Fenelon. 

r ( 29). Sectarios da influencia dos climas pertendem que 
o Brazil sep(wando-se de Portugal, .fiqtte condenado · á l oda 
(t sorte de maldiÇõzs; e que' composto c,le poucos habitan'es j · 
,e· ess.e~ Jrou:.ç~s' inimigos dó mar ~c.' tenha de ver /J seo 



( 36 ) 

<( n~sso et.erno flagello '· com tudo a espera~ça., (30) esta 
alma da vida . nos induz ·a :responder corn Czar Pe~ 
dro , quando batido pelos Su~c(>_s : " Longo tempo' 
serão elles superiorell' mas ·ensinar-=nos-ão por fim a 

eierno.Jlagello tpn qualquer moleta Europea. A questão deza • 
.fia argume'(ttos ' que a delicadeza não permite fot·mar : direi 
comtu.do ,ja agora pauto majora canmnus --- lndependencia, 
óu morte --- ; e estou hem persuadido que com união , patrio-
tismo; e disciplina , ·nada nos faltará. O homem he o mesmo 
em toda a parte do mundo; a educação di!J[Jertando aquelles 
elemenfos, de qne .a natureza o formou, he quem ofá:r. obrat· 
desta, ou daquella sorte. Finalmente basta-nos o justo orgu-. 
lho da honra Brazileira oif.::ndida, aquella coragem publica , 
gemea da independe.ncia ; a lembrança ( horret meminisse ) do 
que nos aconteceria, se jicassemos Colomnos; e o 'flegro .as-. 
pecto• das passadas , e mal sans feridU$ : e perguntaril aihda, 
quem fáz a rect'ltla da marinha Pm·tugueza .'l Será a incli-
nação e propensão ao mar ou a necessidade de subsistencia'' 
Porque muda a maruja Portuguezà de navio nacional para 
os estrangei1~·os ? E porque. nessa scena não apparecem os 
Brazileiros· :? será por indolencia; ·fraqueza, medô, ou por 
que achiío rlO seo paiz h~tm mais" facil' commotlo e seguro 
111eio de vida, e por <;erlo . timbre , e capricho , que lhes não 
consente o trvarem a bordo com lmm callabrote , cuJas do-
res Sltna de prompto a dura bolaxa .2 Quem deo aos Por-
luguezes a conquista da Capitania de S. f/ icente , Baliia , 
Pernambuco , · Pará, ll-laranlião, e contra os Hollanclezes 1 
Nãoforão l1omens, que habitarão a Zona torrüla ( ou .l' air 
chaud rçla.c~e les ex_tremités d_es .fi.bres, et les allonge. M~n· 

' tisq. ) 7'eberisá , Tc4birá, ltagibá , Piragibcí , Camerão , ~ 
o-atros ,'i • AgJi.em devera o os Hespanlwes em grande parte 
ll conquisla 'l do Jltfexico, se .nã? á Republica d,e rJ'lanalcs, e 

, a muitos Cqciqucs, que vivião descon(entes de Montesuma ·' 
A crueldadt! de .Atalualpa não foi, quem coroou\ as vicio-
rias de Pisarro .2 Por que não trabalha hitm Lavratlor 
Europeo d~fois de residir dois annos no J]razil , com aquel-

, {a llnCÍll, e dr:~espemção com !JUe trabalhava q1wn'ao chegou .2<~ 
Ser~ por. ter perdido as forças , ou por lhe pe:wr a algi-

.beir.~ .2 Esperem~s _do te"!.po ~ decisão. . . \ 
( 30) Que cm:ras· nao podem produzir os dois·gra'fides 



( 37 ) 

'Vence-los: " e qmça sem . muitas lições p·ossamos 
com o prazer daquelle Monarca, t~mbem beber á 
sa:ude dos nossos· Mestres. Inglaterra, a cujas Í'o:rças 
marítimas não se poderá nunca nivellar Portugal , já 
hoje respeita os seus Americanos, e nem estes se aco'-
bardão á vista do valor· daquella; e por qüe razão 
veremos nós nos Portuguezes Europeos o nosso eterno 
flagello? Será acaso razão de differença a . maior pro-
ximidade da Europa, em que estão os Americanos In-
gl~zes, ou só porque são Est1:angeiros ? Tudo pode 
~r, mas o Brazil não retrograda. (31) · · 

~ovefs do coração humano , a Esperança, e o Temor, 'quan-
do a sua acção ·se dirige com prudencia, e sabedoria? 

Spert>~ infestis, metui't secundis 
Alteram sortem be-nll' pr~p,aratum 

v Pectu~. : Horat. 

Vl"m , vem , doce esperança, tu que animas 
Na E>scra,·idão pezada · · . 

O 2.ffiito prezioneiro. : pdr ti cantá' 
C ondenádo ao trabal110 · · ..., 

A o som da lrraga, que nos pés lhe sôa • 

. P.or ti veleja o IJano na torm~mta 
O mareante affoito : 

No mar largo ao sa.ltdozo passageiro 
( Da Espoza, e dos filhinhos) 

Tu fhe pintas a terra petas nuvens. 

Tu consolas DQ leito o_... I 
· C' os ares 'da melhOI;a"'Í 

Tu dás vivos c lnrõe·f~ áo 
Nos ja Yidra'dos olhos .i.~ f!'5.· · 

Dos ho,riwntes· da CfZJ'esü· p.trin .. . ,.:.:• ·1 
· • Filint. El(~ .. . ·'::;'~ .... ~ 

" . /f· 
· . (31) Com bemfimclamentadas eJ.or,J-e's 1lftrõe?r~ , u. '7Jr,oce-
didoanossa l'ndepeudencin ;"porem niio basta. ~st{p1:imeiropgs~ 



, 
:~· ·. O n,osso Congres~o vai a instalat·-se, .grancle par.: 
te do trabalho. está feito, pois o ilíio d~vo · 8uppo{ c~rn 
.fila~ci~ Ingleza, que despreza quanto mio hé 'rla sna 
fabriJ:;a;; rv~· fo~'luna nossa não temos foraes' quintos, 
,o:i~avas, j h!gad~ts , e mil grandes embaraços, q ne p'ro-
.<lnzeqlJ · e~n- Portugal os Donatarios, as Corporações, . 
. qs 1\;iorgf!.dos &c. Oxalá porém os nossos Deputados, 
:iwrnpre ~!teqtps_ á pro.speridade publica, não se offus~ 
q\lei]l cor'Q _ o bn~l~ant!smo do lugar, a que os «:>levou a 
Nação para_infelism~nte realizarem o, que diz Ge.lliés, > 

Quando o_p.oder se concentra em huma Asse1nbléa cons-
tj.ttú~a ., .. entãq_ ~ e?'p~riencia universal R~ostra, que ã 

·maiol'icla~e, pert~nde \)ernpre tirannisar a parte menor, e 
exectita!:,as srt(!S, injustas resoluções tanto mais ardem te, 
e zelos~mçn~:; quanta for a opposiçfio, que encontrar., 
Estou bem,persuadidu, que estando nós ainda na acçiio 
da tromP.nt:a ~ a sapedoria, e a prndencia não deixaráQ 
de prez_idir .ás su~s deliberações. 

l 

. ~~ ·~··:,.;. ·~~.1~ ~~.r f' ~ 

O prir~Qim cnirlado de nossos Legir.ladores será sem 
duvida a C.Ónstituição, e nella marcar as raias <;los po-
deres, de spne que hum não se possa attribuir as fun-
ções do outro, e que marchando todos em justo équili-

f' • ' 

so; he mister m1tif(t união_, e patriotismo, .mzeit(t matb,trczrt nos 
· nossos actos , hum a vigilancüt contàuut sobre os nossos muitos 
ininti~·os / emjim prever tudo desorle que, nunca digamos---
non cogitltbam -~-. A maior parte das emprezas, diz Mably, 
não tem feliz e:t·ito , por· que as ·711'inc1]niio a exec1~tar: no mesmo 
?nom.ento, e.(n que'se concebe o seoprqjecto. ·Não p,revenin:lo 
com anlecedencia os o!Jstaculos , nada se acl; a prezwrado para· 
os v encer. )Jtem de não haver a pl'eciza aptidão para rezis-
tir aos primeiros acciden!es , que sobrevem·, mnlt..,as vezes se 
ácltão opprimülos com eltes; obedece-se aos suçcessos em lu-
gar de_ ser Senhor deltes ; e a política tãp incerta, ·como 
-ttfqr.t.ima.,. !1ão. . tcnt. 71J(Jis ·regra _atgwna. \ ~ 



bdõ· ·s'ém ·ionÍ:lítos de jurisaiéção, senípté darrrn·osõs·--; · 
todós cop·conilo para a saivaçan ·da Náo Política; Ná .. ' 
da porém -me parece tãd espinhoso ·corno 'ó MinistPrio: 
quanto nã·o tem so.!friâ.o, t> .s'offterá a Fnn'rça. d'huma ta1 
Qrige'm? Qlre dlidados; ~que prudenáa, qu·e sabc:>durià. 
não preciza hum M'onarca, para nã·o ser tàs·cinado por• 
elle, e não attropc:>llar os mais sagrados direitos? O Mi--
nisterio será sempre o medianeiro das graças, sempre 
junto ao throno por neces'siâade ; este cargo sempre re• 
vestido de grandes attributos , que perigos ? •• " Nada 
mais di ftiéultosó, dizia DeoclE'ciá.no, do que governar 
com prudc:>ncía e sabedoria. Quatro ou cinco homens se 
ajuntilo; e ajustüo-se para enganar· e Prín{:ipe ; (32) es~ 
tP" regnlão os ~;wus pare·ceres; o Pri'ncipe encerrado no 
seu palacio; ignora. à verdarle ; hé obrigado a não s-a:. 
ber mais que' o que elles dizem; dá '9s en.pr~gos aoil 
i11dignós ; aparta dos negocias aqüelles mesmos., à 
qn em deveria confiar: finalmente hüm bom Príncipe;' 
r:rudente -, ·e cheío de virtudes, ·h e 'vendido por huns' 

( 32) O maior cuidado úc !;·um M ónarcrt he flwer-se 
so.'we a escot!w d' aguelles , pôr' quem deslribue a execucãõ 
das suas ordens, e _a administração da justiçct; Elle he ,. :ui:í 
lf tl !< han ~ , o res ·ons<.v :l71elás suas faltas, e desculpar-se ·com 
elles dos se os crimes , seria o inesritÓ, que · hum matador conl 
a sua espada. . , . 
, J!Jelrts ! á qtioi les ' Róis sont ils exposés ! les plus sâge:ç 
m!-me sonl souvént wrpris. D es )wmes rwlijicieux et inle?'CS~ 
s/~ les environnent. I ,e's úons se retirent, jJrtrce qu_' its n f!· 
iont ni empressés , ni jtrtteitrs ; les bons atfendenl qzt' orl. .les 
cherche , ét les prince.1· 1Íe savent g tteré tes altcr chercher; au 
~·onlraire les mec/wnts ·sorillwrdi;·, tl'ompeuis, 'emjn·éssés c1 
s'insiúuer ét a plaire, adfoits á dissimuler, 7n·ets â tout 
faire conl7·e l' lwnueür, et la couséience pour contçn fer les 
passion~ de calui , qui re'!;ne. 

. Cl: acU.i~ esf intercssé iÍ le tromJIF ; chacztn st~1rs une .ap-
{t parencé de zele , w d te son ambition. On fait scmb {ant 

U' aimcr le roi , ct on rz' r lime que las 7"icl!e~ses, qu'il donne :; 
l·n L' áime si peli, que , pour oblenir ses javet4rs, on. le}lat-
i:e et on le frahit; · l''enelou. ' 



( 40 )' 

Ret·fidos .. , · Da responsàbilidade ·pois do Ministerio pér-· 
suado-me dependerá a felicidade permanente, ou des-
gra1;a do Brazil, porque hum Ministerio sabio, pruden-
te, e inteiro., como o actual, não hé patrimonio de to• 
das as idades .. Leis sem execução (33) he hum esqueleto, 
que só mete medo ás áianças, o seu primeiro caracter 
hc premiar ou castigar a todos. 

~- 34 

A s ~gurança pessoal, (34) a propriedade, huma bem 

, ( 33 ) Diocles ünpondo a pena de rnorte tÍ aquelle , que 
opparec~'sse armado na praçc' publica, e tendo elle violado a 
Le~ , nu.tl'mt-s~ para a satisfazer. Charondas dá igu(JJ exemplo; 
BntllJ, "ll'fctnlio Torquato, o Consul Posthumio, Epaminon-
das , tJWtúo , os filhos. Zalenco tira hv.m olho a si, e ouü·o 
ao jith.EJ. Eis a severidade tia execução das Leia, e Ordens ,. 
sujj'o~un lrr os sentiuíentos da nature;ct ' e o delinquerile pu-
n.idp 110 mo'{t.enlo e lugar do delicio. . 

t 3.:!) Ninguem pod_erá ser prez.o se1n culpajo~mada ; esta 
';' ba::e da segurançcs pessOlll, O ordrl!ario abuzo de 'Rrivar hu~. 
'Çüladão do direito mais qugu~lo , que lhe deo n natu .. 
reza , e que lhe devem 1·oborar as ~eis civis , muitas ve-
:ses por co/llentar caprichos, outras por tomar e dar ~ingança, 
ê nlui poncr,ts por corrigir e punir faltas contrarias ao bem 
da Sociedade, tem incitado .os Povos a dezesperados Úama-· 
rem contra o despotisrtl() praticado á este respf#to' prot:ut ando 
regras ji.r:as' de qu~ se possão p 1remtt11Ír contra os abusos 
de auclqrid~des. Ç.:rto que bem t1·isle co"fza he c~ tiranna 'in• 
ccrlezrt de ~er oft não privado qualqzter ela sua liber:dade , 
arr:tnC(?JO do seio de sua jam,iti!./, l eXposto á prf!ÍuÍ:t,OS 'e ao 
ltbeo de !1111! priziio , pcu-a não, ser de{lt.~ tirado~ ser~ilo de. .. 
pois de mwtos sofli·iinentos, sem qne · á ji'llq.l . s,aiba o por 
qlie foi detirto ·, sendo ainda obrigado a b ijar a mão que 
lhe lw1çou 'os j itrr.os.; he ti ultima das inju-$liças ! Por 01J-

tro lado lt . que riseos se não expõe hum a Sdciedàcle ,,,quandq. '> 
~ Membro ~orrupto conhece , qzt~ se pbde'eviul.ir.'cto castigo, · 
em quwzto sD lhe forma a cu!pct; que a assistencia de certa~ 
legttlidwú:s ~orna impossível muitas ve~e6 o formal-,cs; e 'q~a~, 
do emfim sqbe que 11em sempre' o o.Jfendido se dr.t:rll á pe~q 



cntemlitla lib<:inlnde (35) são trez ohjectos de todo o ·cxa-.. 
n•e; são pontos degrande embaraço, e t'm qnc s;\o ta n- . 
tas as considerações, · tüo perigozas as restricções, til o 

F 

de hum proc.:sso .2 Pfe. necessario qlhar para _este ol{jsefo 
.cem snm1mt , af(e1;ção; df/r f orlo o cuidado aos cazos JWrlfi-
cas; aftemler 11/UÍfo IÍ educação phzenfe dos Pot•vs' ao reri-
go desta passagem ntpida; á iguorrwcÍIJ, do sco viTd:tdeiro 
~· t!f!zfido; e livra11dl> o C'fúadiio do e11commorlo de ser 'i áquie-
tado, segurar lambem a vida, a hoi7rtt, e os dh·eilos tw:lo 
da Sociedade em geral, .como de catla i, um em J!W'licu[{IJ: . 

. ( 35) S1deitar a muueint e modo de pensar de cada 
hum á maneira ~ modo d~ pensar de hum Censor, uão me 
parect~juslo. Os homens dh·ersificão ta:nto no seojizico., como 
no seo moral, c &1quí rezultados oppostos. 'Ora os caprichos , 
cts oppiniões , as seitas de ilouh·inas ~ tudo concmTe.pani huma 
per;Jeila opposíção ao sistema da censura. O dire1lo de dc'clamr 
os seos sentimentos em tudo ,·quanto inte?·essa •á .liberrlade geral 
e individual, analisando as medidas políticas do Governo, a 
'(ldministração dajustiça, a formação das Leis, a igualr·cpar. 
tição dos impostos, diz de Constant , he-quem forma o t;ypo 
do caracter constitucional. Mas he mister tentar o prumo ; 
vquando os costumes se achão ·na ultima oravélhr.t da cor-
rupção; quando falta a boa .moral-; quando a voz de Arís-
tqfanes se deixa owoír na malor parte dospapeis publicos , 
·não poupando o palacio do rico, e a cabf!ntf do ·pobre , e 
'Çmifumlindo o bom com o múo Cidadão :portanto hei que 
$em depurados costumes huma tal.liberdade he mais que peri-
·.gaza; ella ,~·ó ser-virá de açular -. a malediceneia; com fntlo 
•não me decido pela Censura_; ,escravisar a pemut e rt lin-
guagem he abater o tatanto .·e s1tjjoçar a .emu!cH;ão. Ouw"~
clo a liberYladc assoma., 'novos sentimen:tos flt :::cm. ln·otrw 
novas ideias , e dlio brio ao genio c ao animo ; quem 

·será J10is o garante, qua:n[o .o Gitlmliio se desviar hum apice 
do verdadeiro cwninlw para. o fltzer retrocedendo, rwrcl JCn-
Ain·-se rla sua ou-::adia .2 . A .Lei ; mas como graduar a sna 
·Í11171111açiio .2 Eis o gFct17rle. lmsiles. , La peine csl tro1~ 
·1'/:!fourcuse, lOJ'sqn' un 17IO!JCn pbts tlonx comluiroil egalcmcnl . 
• á lrt jin qu' qn doit se Jn·oposer en JntnisSft17t. E t!e (wt rtN. 

-..t.:ontritire_ t1·op moder'ée, lorsqu'.elle .cst nnJi'Cin impuissmt.t 
.J10lll' rep rimir !11 lici' ll CC drs rrim cs '-l ' De .H p:tJ , . 
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abn!'ivas. as a~npfitu~les, que hé consideravelmente dif-· 
fiei! . se'gi1rar qualq11er deci:ti'io, e podemos affoitamente 
dizer:qne ·os ·paizss Constitucionues ainda a este respeito,. 
lifl sub jndice est. A experiencia nos irá guiando, fel ices 
por tPThios já, aprendido alguma coiza á custa alheia, 
emret<tnto percamos por liberaes. ~ 

§. 35 • .. 
Hum Codigo (36} c i vi], e criminal, Leis agrarias; 

commerciaes, de. administraç~ío de Fazenda, e·Mi·litares 
são outro o~jecto t;o nosso Congtesso. Quem tiver algu-
ma tintura da nossa actual Legislaçiío, ·qne se contem 
no cabos de Ordenacões sem rnethodo, orrlem, e Riste• 
Tlla, formadas de partes truncadas, mutiladas, prepli>S• 
~as, e antinortücas, no voh1moso, e ignoto corpo de Leis 
Extravagantes, amp!iatmias, l!estrictiva!', declaratorias, 
an·null <llo rias, Cartas Hegias, Avisos, Consultas, l>ro. 
visiies, Regimentos, Assemos, e Estilos da Cu~a cfa 
.~upplicatiio, Dil'Pito Homano, Oppini<les de Doutores, 
C.azos Julgados, HPgimeuto deauzentes com todo o seu 
~·ilent.:iozo e. pauucularissimiJ Esqnadriio de Provisões, e 
O"qnanto.dispôe a. Lei de 18 cl.e Agosto. dl=!· 1'7f.i9 ern falta 
dv 'rleténninaçt1o patria , q11em tiv.er , (,b_gB,, alguma tin-
talrn, coJ·llwceJ:á a grande ditiicnlc.lacle qne ·1-con.tra. bnrn 
J:Ldgador J:>robo· de. segunu: a sua conscienuia, e de lhe 

. ·. l 

~;6 ) 'Boas. Ecis siio o zwimeiro . de todos\ OR lmns ~. 
· ~lellas d,imanüo iodos os outros; mas hevweci:::o mrti(.cfw r com 

pruàncitt e saiJe:lorirt; por que hunw rnn r foruu't\(ze. JICior· 
·que torlos os al;u::os , c po1", isso~ dizia I3aç n , que tocl"a w mu• 
dança .Sltbilct era summamenlc p .ri goza. Não basta fazer 
..Jmm co1po de Leis, que ou se não executem , ou todo:J> os 
{/ias se estqjlio ul!enmdo , r·evogando , e e.~licando; lwmas 
muito IJitb!ís , .outras mui! o c011juzas; or.'l omltn!dictor!rts , 
l' ora jimdudas em prindpivs e n:zoJ(! j(tlsas. Lam:e-se ao 
fogo quanto e:r:isle : e ao depois estudrm-sc os pliros , as 
·dnJumt:uncias , fts necessidades , (t mdurez t, a .im·tirrt ,. a 
a . r:aúJ.o, a e-stes , dar!os r( juntcm. se eng:m!.o, expcri<mcia,, 
:J:Jb~;lioria ·, e prudenoict, e tercmos.JeUo t'l.tdo, 
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nã~ podérem dizer a cada momento = ·erraste .· -pcir 
maior e mais serio est~do, a qne se dê; ao mesma pa~
·so 'que com facilidade .e segurança a ·venalidade polÍ'e 
marchar. Que enredos , que chicana, que delm1gas • niío 
.faz hum Embargo, ou hum Aggravo? que dcspeza nilo 
t·raz com sigo a decizão muita;; vezes de hum j uramcntó 
d'alma, huma assignação de déz dias, e huma execucüo 
de sentença? Que custoso letigio não forma a peior tJOS-
se (37) contra claros, e originaes ütulos , fundada nove-
lho axioma= melior est conditio"'fmssidentis? =A pro·· 
.priedade este eixo principal da ordem civil , e origem 'de 
civilização do homem, he nada, quando ·o roubo c,les~ 

F ii 

( 37) A equülade 1Utlural permite que a-quelle qrt rt ·se 
ttcha na posse, gôzo , e cultura de hu.m terreno , ou oúlnt 
-qualquer coizct se repute Senhor_, em. quanto se não mostrar 
-o contrm·io : porem que s~ja relevado àe out1·a próvtt , e que 
f3m regra não deve mostrar o seo ·titulo , h e favor ·, ·que 
tt Lei aeve examinar atrmtamente., e quando ella oúrigc' 
!t formar hum processo sobre o possessorio , e outro sob1·e 
v do,rninio, sem duvida qúe favorece a usurpação ; prinâ-
palrnente-. dep1·ehendcndo-se dos auctos, e documentos a injus-
iiça da posse' como reconhçxe o. ãssento de. 16 de' F evereiTiJ 
de 1786 , 2.e quest. injin; bem que este ·e:1pressmulo ra~;ões de 
·comprovar aquella quesliio, e ríiio sendo hum artigo legis -
lativo sobre posses, não 71ossa destrui~· as regras gentes e:tla-

. bclecidas peta Ordenação, e lnterdicfos Romcuws. _llláo basht 
· • possuir 1 pois que hum ladrão tambe11i J!Óde possu.ir a coizrt 

furtada; hc nccessario possuh' bem, e que hum a sevent pena. 
,€ontra os máos JIOSS'ltidorcs, rcprinw a facilidade · de or:cl:-
par o alheio; he neccssario que a Lei nlio favoreça fi'io ele: 
.cidiJamente taes. detençi'}es ; .que abrevie o mais que for pos-
:sivel os processos; por quanto do gôzo da posse rezulhZo 
damnos, que se nêi.o podem facilmente indemm·sar, ma:1·üne 

:110 Br·azil, aonde taes posses são m.ui .freque?).les Jl01" falta 
das divisões de leTras, e aonde o de;jructe e có rte de lenhas 
vem em prr;jw'zo elas fa!lricas de assucar ; e. esta mcderia me.- 1 
rece tanto mais pondcntdàs Tc.ffle.Tõesr, quan~o a mrtim· pa.rle 

' ,dos processos nas Vittas, e •qua .durão· Sewlas., são . sobre 
i,lasse'S. ' 



ji! rçado com o nome de posse, lhe dis~uta o Campo. , 
A propriedade, diz Benthan, teve hum nascimento con-
n ato c? m o homem; a primeira Lei será em sen f:wor; e 
o primeiro delicto a sua pe•turbação,; mas lá snrge 
:1 prescripção; (~8) inirnigo .nãG menos cruel; " direito 

(.38 .) . A prescnju; ão tem o seu as seu to 1ut uzurpaçiio : 
c.lla he.fundarla na posse, e esta só sarve de titulo á aquel-. 
Lrs , que ! 'C escurií.o 1kf.,.. po~úrleo ; quia pos.sideo ---. A 
:prescripçcl,.o. llc /zum ([zilo de iniquid:ule ,. h~út n:fugio inrpio, 
l'or quanto ning ucm clepc ser Jll"ivpdu do que lhe p ertence. 
.i ure , sem lwm Jacto zn·oJn·io , que livre , clara e decididamenfiJ-
assim o declare. 1Ja-se acc(zp lwm principio mais absurdo~, 
t!o que o da Lei 2Rff de verb. sigu{t: iúi --- vix est ut uon . 
·videatur alienare, qui JJatilur u.;ucapi ?-· --~ . Quantas circuns· 
lrmcias JJOnderoZf(S podem obrigar a esse p1·ezumido cousen-
~o .'2 Na o se podem dm· . iznpotencia jizica e moml .<t Qual 
!te o consenso dcquellc·, que~ criminozo se vê obrigado a au-
::.cntar-sc? Qual o do poúre ·contra o 1·ico e poderozo .<t 8fc • 
.A tranquilidade das famílias , o socege puólico tem e:rijid() 
a ~da/~elecinumto , dizem alguns, da ]}rcscripção, este patroue 
do gcncro hummw, cento l!te ch'amã·o; pois de eutra sorte 
ninguem pfHieria possuir em descanso , e como diz c, . l.ei 
ttlicrwt .. f!> do·t1erb. sign.ff --· ne domiuia rerwn lJ:u vel · sem-
pCI ' s.Õi!l in. incerto, alioqzdn.jutw·wn essel· ul p osscssorcs im-

. -'lllortali tin~ o;·c tener-enJ.ur --- D este princi11io se 7ióde colher 
·que as L eis tem em mclis conta o socego de lmm uzttq .. aclor ., . 
ú quem accompanlw o justo receio. de. perder o que lhe não 
rertCI/Ce' do que. o- de lzzem leg;ilimo Senhorio; porque quem 
possue com J usto t itulo- , que confira verdadeiro domínio ) não. 
j 'b:le ter as sztas pouessões in · incerto, e menos ser tomado 
·ún mortali limare : e como se meterá ct mão no coração de 
·lt ;tm possuiqor para inte1Í{;ionar a sua boa·, OINmÚ cdnscien~ 
cia? Se a prascripção teve ern vista promover a agricul-

. t ttra , e cctstigar o's it1dole1Íies ., eze me persuado que outros 
meios se nos qfferecem .. mais proveilozos , e · mais decentea. 
a 1!C socego publico concilia (t Ord. L. 4. tt. 79' ~ 2.0 e L. 

I 

· 3. tt. 41 ~ 11.0 , quando favorecem o deveclo para não pagar 
a11 credo1·, que não o demandou af:é a cwnprida.Jdacle de 29 • 
cmnos .. <t E.ste devedor nêio retem. lmm .fw·tó , e autorisado 
]JOf .· h.uma Lei de... hum Gov~rno Ca.th~.lico .. ,.Romano -~ · Que 

... 
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barbn-ro, como di~ Gan~·enelli, sempre fatal ú liberdade, 
ml.ls direito que a I)ecessidade confandio com o ~da na ... 
tureza, e qne a justiça consagrou lavada em lagrimas,,. 
Domat sustenta qu~ a. doutrina Ja prescripçâo he hurna 
parte clas Leis da naturt>za, e que o determinar os seus 
Í.irnites, c o se~nra-la de invasôes, foi . lnuna das caUW!\ 
da institui~ão cta sociedade civil; elle acérescenta que 
l1uma vez destruída a prescr·ipção, nenhuma propriedade 
fica segura. A cstn'iLeza ·do lu eu primeiro objecto não 

_me permitte maior digressão; d'r~i BÓmente qne. ~nao 
esla:m_os no . estado· rn\ .natur.eza, aonde · os beus eni'o 
prirni occupantis; q~ sociedade civil não se dá dominiq 
sem tjtulo justo, e o da prescr)pçâo não nie ·pnrece. taL; 
porque vai destruir o dir.eito de tçr~eiro, e po~' que ni~~ 
guem deve perder. o. q,ue lhe pet:t~nçe ,. s~ ni\Q por hum 
:facto expresso, claro e espontaneo. ·A Lei deve ter po~: 
baze a justiça, esta a primeira virtude da sociedade RO~ 
litica ,·e a presumpção 'ccin'tra o s€mtimerito 'connato do 
~10mem , i. e., o <fe rnel_horar, ~. at]gm~ntar_ de bens, e 
c~rnmodidades, _he huma presu:rnpção absurda, por quê 
labora em falsa cauza, e princ.ipio repugnante, .e até· 
c;ontrario á liperdade do homem. ' 

inj11Sfiça não contem ··a 01·d. L: 4. tt: 42 per tot. ·, imp~di1;d~ 
CIOS Cdados . o pedi7·em a sua soldada passados . tre:;: annos :~. 
Serâ'porque· á sua con!liÇão unida â pobreza 'torna os homêns 
i111lig{los do javm· legal? Por que não cori·e a p1·cscripljlio 
entre irmãos?· Os membros de huma. soc-iedade não são to.: 
dos irmãos pctra gozr..re1u dos bens_, que as instituições poli:. -. 
tlcas 'f!crmitteni á aquelles, q·~e se 'aclião ligculos pelos vincu-
las do sangue .2 · Eli1 que principio de Justiça se funda a Oríh 
-L. 1 tt. 79 § l 8 et tt. 83 prescrevendo · os emolumei1tos dos 
Escrivães, se não · cobraclos (!entro' ele trez me::es .'l Demctis 
~·e as 'prescrtpções 'são de interesse 'pt~blico, porque tantas 
e<xcep'ções , e estas a favor das classes que pelos· .1eos meios 
s.ejazem menos dignas clellas .2 Pre:::umpçõ::s cLutrnrias tÍ todo · 
·o 'sehtimcnto connafo ao crJÍ 'rt~ão lllliumo, süo JII'CZUfli!'ÇOcli . 
'contrarias· ao .fim da Sociedade. Bü só admito prest;ripçitó. 1 
·em qilanto áo c!:'rcitoJlomww , c â'w do· ~umilv (':H e l ' roá:·de" 



CAPITULO. 5.o 

Maneira de formar as Leis. 

§. 36 
6-HE quest~o mui debatida, se he melhor simplific~r 

as Leis , ou augmentar as suas decizões, segundq a varie-
dade das e"pecies. Seneca dizia- eu quero h uma Lei 
breve, para que a memoria a possa reter - -Em quanto 
a mim estou bem convencido , que quanto mais breve 
ella for, mais lugar dar& a interpretações, (39) e mais ar-
bítrio ao Juiz, e então a sua vontade ( 40) dirigida já pela 

" 

( 39 ) Os Juizes deTJem cingir-se á letra du Lei; este 
Í? ·meio mais seguro de evitar abuzos. As paixões , a igno-
rancia , os co7Jhecimentos podem jazer vttric!r hunut mesma 
Lei interpretada; sb ao poder Legislutivo deve competir 

· quunto for concernente á este objecto. bzterpret(tlionem no-
bis s~is et ·upportet, et licet inspicere. Leges ilf...terpretari 
solo dignu11z esse lmperio oppo1·tet. Quis legum aenigmaü& 
solvere , et omnibus aperb·e idoneus videbilut' , nisi is c1d 
soli Legislatorem esse concessum sit, tam conditor, quwn 
interpres legurn .'l Leg l. Cod. de leg: et Const. Princip. 
leg. 9 et ult. Cod. , 

Interp:,·etar hzmza Lei he sempre restringil-c<t on ·am-
plial-a; he declarar a mente de q1tem a fez; he advinhar; 
e esta operação he tanto rnais ,melindroza, quanto ellct de-
pende dos 7'arios dados do interprete. 

( 40 ) O Juiz não pbde, nem deve ter vontade; a le-
im da Lei he, quem o eleve guiar. Cego , sUJVo, e sem 

'coração, n?fo atlenderá nem ao 1·ico, nem ao pobre, nem 
ao grande, nem cto pequeno; a Lei he qilen ordena; elle 
~b · a applica , e põe em execução. A 'l}ena,Ud'jf.,e he o pri-
mdiro Ct"ime em hum Juiz; onde e'lta domzna', &:zappa-
nce a justiça. Provide autem áe omni plebe viros poten-

\ I . 
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maldade , já pela indulgencia, ora pela ignoranci~ , e 
ora pelo . interesse formará a , Lei, e nesse cazo desapa'" . 
rece a segurança pessoal , a propriedade , e a Constitui-
ção. " Aos Juizes, di?: o Alv. de 25 de Julho de 
1763 , só deve pertencer o arbítrio ao exame das. pro-
vas , pa_}·a que cada hum as possa julgar, conforme en-
tender que verilicão , ou não verificão bastantemente os. 
delictos. , , Conheço que a opiniiio opposta encontra 
seus obstaculos na pratica, e que se niio podem pre-
ver todas as condições, que alteraà· os actos, e contrac• 
tos humanos, pot;ém o que se nã o faz individualmen-
te, faz-se nas suas espec1es. · A sabedoria do Congresso 
determinará a escolha, sempre em vista a utilidade pu-
bJica,, e· confin·mando-se com a justiça, a razão, e a. 
natureza; e p1·aza aos Ceos que,a -nossa futura: Juris• 
prndencia nüo, constitÍla h.uma . sciencia Pythagorica, 
particular no. seu conhecimento, e g,eral na applica.ção; 
o.bjecto• de misterio, cujo descnvolvímento bom, ou máo. 
lu'! só pa,trim.onio, de: maioria d~ lugar • 

.te_s., .et time.ntes Dewn , in quibus· sit ver.itas , et ode.l:int uva-
f'itiam; Exod. Eis o que a Esiríptura r.eco:numda ao~· .Sa-
.à,e;tmzos na escoth.a rios J/l.izes , d1.ze?zdo a estes ••• noti q'#<{le~ 
fi cri. Judex. ' ·1 nisi. v.ul~{ls .irrum.z;.ere, imq~#(lt~~~ · ' • ~·" · ~ 

~· ~~ 
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,. 

.. 
) ;.. 

.. 1 

. J 



,CAPITULO 6.• 

;Lava ira 
'. 

·.sENDO o trahalh: ·: ·e a 'lavoira a molla real da no~sa 
t:i (peza, deixa-se bem ver com que -cn,idudo se nã6 
empenhará o nos:. o Congresso e'n1 tàcilitar-lhes os meios, 
Jazendo rotear Sismal'ias tiradas a immensos anno3 

"sem cultura, ne~ a'1nanho por mais clauzulas commi· 
.natorias, que nas ·Provisões de data se incluão; benl 
como em regular providentemente ·a 1podo-de as me-
«;!ir, e demar.car, até agora tão canfuzb, que he quaii 
impossivel .effectuar~:se. humà só, em que o Juiz fi,qne se· 
guro- da ·sua :censciencia, e as partes satisfeitas. Não 
l1a -hum -regulamento, que ensine a ordenar unifor-
·lllen\ehte ;taes processos; não ha h uma norma, ·como 
-diz hum sabio Ju-risconsulto, que indique <;!Paes devem 
ser. os. pl'~)cedimen'tus do Juiz, e Escrivão.,, as obri· 

_ gaçõés do lte0, -e...os direitos· do •Auctor : da' üi -resul-
ta, diz elle, ·a variedade, e discordancia no ponto!'! 
os mais eBsenciaes , e até o vario modo .de os decidir 
·nos Trib}maes Superiores. Lotwauos , e medidores 
"Venaes e •tão ·ignorantes como de necessidade devem 
·ser homen~ , 'â ·quem faltão os conhecimentes prop~ios 
de taes occupações, -são os que tem de decidir 1dB 
.. direito das partes e da resoluç.ão futura de questões 
itnpor.tantissimas. Todos os dias estamos vendo, que 
dois m_edidores já mais convém na mesma quantidade 
-.de tenas, 1e :rumo , e de maravilha se verifica a 'iden· 
·tidade de qualquer medição passados a 1m os, ~e a na-tn· 
reza ·rrJ:o l ~Ie pos hum fl <'l, bum rnont \ &c. por OUtl'Q 

lado querer qne hum Minis lro, que bcbeo\ dn!',ts ideas 
-<la acção fi pium ·regnni:lorum, entre hum \fGm fuzo L ei· 
.t;1o, e 'hum nrbitrario Vang11?rve., t enha os c01'll eci· 
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mentos mathematicos precizos a hum tal acto, he 
da1· azos a despropositos! Com que fundame.nto habi~ 
lita o Alv. de 25 de Janeiro 1809 ~· 4 as Camaras, 
para poderem ,decidir do merecimento 5cientificio d'hum 
individuo, que se lhes apprezente para medidor do 
termo ? Dicant Paduani. 

~. 38 ..._,., 

Tudo quanto for a prol da lavoira (41) o nosso Con~ 
G 

( 41 ) Todas as Naçoes conhecem que da terra , e do 
trabalho he que surgem as riquezas, porem nem todas tem, 
empregado os meios neceSS(trios. o~· Lavradores entre nós 
não percebem mais . que despezas , e encommodos , e parece 
fazer-se capricho de atormentar esüt classe p1·oductiva. A 
agricultura , esta sustentudora do genero hu'!larw, esta fonte 
da abunduncia, d(l saude , dos, prazeres innocentes , esüe 
conservadonl dos c~mes , escólla de· ,todas (tS virtudes, como 
Xenojonte a desc1\evJ, era honrada, e e:xcilada na Per~Ja 
e 1zo Egypto. Segundo Ariano os Indios erão divididos em 
·sette classes, sendo huma deltas a dqs Lavradores ;'lestes 
gozapiio de hwn privilegio p1·opo1·cionaclo á importanc_ia da 
agricultura; o· qual consistia, em nunw serem Urados dos Carn~ 
pos ,parct serem empregados em outrct quulf]Ue1' coiza; e em 
tempo de guernt todos cumprião hum a Lei invioluvel de não 
íntender , nem com a sua pessoa , nem com os seqs úens ; 
elles conhecião que , quando a term não he trab'alhada , 
tudo falta, e que sem pro.teger os Lavradores , estes não 
se podem entregar ao trceballto. Valentiniano .3.0 dizia que, 
quando perde o Cultivado r, perde tambem o Prhtcipe , e 
que a prosp~ridade deste depende dn daguelle. Pertinax dando 
terras incul!as â aquelles, que as ·qztizerüo cultivar, izem-
plozt-as de impostos por dez annos , achando assim o 'meio 
de ttttgmentm· as rendas publicas sem impôr taa:as; perstta-
dido que r~ Agricult?-tra he huma mina incxhaurivel, ('t(Jncle 
p, fortuna dos particl!lrtres constitue semp1·e a do .Estadq. 
1Jum·a Ordenação dct China declara que--- era maxima dos 
nos§os .antigos, que se houvesse algum homem, que não la~ 
Vl'~tsse , ou alguma mulher,. que se níio occ1passe em fiar g 
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gréss.o deveÍ·á pôr em acção~- Até agói·a · cocf0s ·:osrnrales 
re~ah~ã·? sobre ella, todo bem · lhe: fugia '; pol• :·~ntre . 
m~l difficuldades -apenas alguns lawacfMes-.:;rpréndião --áf 
éscrever o seu nome ; nas-· su'aS ·-enfermidatl.es :..cura~ 
-v a-os -a nat1:1reza ,l desconcert?dcis- . àrbitrio·s~;lhés" ,fazí'ão · 
gemer todos os dias ao lado da -oppi:essãb, :e· dá.mize-.i 
ria; e até pare.cia que o sustento lhes era desnecessa-
rio à vista dos destinos :éstràvagantes , e forçozos , a 
que ,.erão rigorosame:nte obrigados fora de suas .Casas, 
e 'lavoiias; e 1 ~m' tempos ja de plantá , já . ,de collieita. 
Bellizario dizia s que todo o exercito deve ·deffender os 

~ .... .. 1~' 

alguii1~ havia , que padecia ou · fome, ou fi'io' --- : esta a ·t·a~ 
ião , '-porque · 'aquélle - ptJVo ·conse'rva hu111Ía constmíte· (J.Ctipi-
ilttdé' 'de trabalho', 'apezar do · grande' ·calor daquelle. clima.: 
!fu1n:a ··aas melliàres ) Leis' ile ·A'f!lazis Rei 'do' · J!Jgyptó . fai 
ttguella ·, 'ern gue · obrigava àos Cida'dãos -a deatatar. todos os 
amtos' ao Governador êla Pr()1)inéia 'ci su'a pri[/fssã·o' ~ OS• 
Jneios porque' ~ub.síS't·ião. . Hu~a outr{t ~Let de Solort. '• decla~ 
~âva ·g_ue ~odo· -~ ' hô'fein·· conve1faido de' 'ociozidaile, sei'i([. re. 
JJZ(tàtlo 2:11:tame 8.q)'ois da ·te1·c'eita -acCi6z'a'y.ão._, a' y_u,e o A.reo• 
pago .... :Vigiariá . sobre · os. 'nzez'os de sulis'isl-rmêia if, .cada. hum. ' 
Numa PonipiZio' tambem nomeou hóme'lis. para te1· •cuidado. 
âe recompensár a industria ,- e castigar ·a pr{3guiçc't: Ife :as~ 
}i?-n .Jqite t'01/o o Cidàdão se via na rigoroza zireciza:o de ser_ 
~tíZ á si, e á NaçãQ ;· que •se· evitava· a -mendicidade, e to-
do's ·os crimes ', ,que nesta tem a sua raiz. Hum goverho sa. 
bio ·e pràvülente 'ileve ·occujmi· todos ·os· hotnerls, e nãb lhes 
~olerdf meios de vádiação ; é ócio' o -que fomenta a p7·egzt{ça' 
i; êorrupçiio. · ' · ~ . ·. 
.. · Entre nbs a lavoira ·não gozá de estzmulo . algum ; 
'apetws apparece o privilegio concedido ,ás jab1·icas de assu- . 
f clr, que p~la fua ~á ~oncep7ão, veio cauzar m.._ws clamnos 
ilo gz1e 'b·en,ijicws ; zlludmdo a fe dos contractos , e .prote •. • 
ge1it; os 've,lhàcos, un~cos, que ' delle lanyqo •mãd. 

L' ag;dculture co?iserve les moeurs, et la religion. El(e 
rend les m~trittges fa'ciles ~ necessair~s, - ~t H~u~·~x •. Elle fait · 
naitre beaucoup d' enjans qu'elle emploze ,- dçs qu'zls savent 
á peine marcher , a rei;uei/Ur les Oie.ns· de la terre ou a gar.~. 
qe,r les t1<o1:tpeaux. S; Pierre. _;' ,· _ · • . \ . .. . \ , 



campos,, e não assola-los, e quando elle fazia tremer 
os Monarcas , os lavradores tranquillos , e socegadcis 

-trabalhaviio com segurança; que differença! Depois 
de governo livre,. , e Leís sabias, a Agricultura , 
diz Priestley, he a mais estavel muralha de t0dos os 
melhoramentos da.vi·da social .' Hum paiz com extnt"' 
ordinaria capacidade de se augmentar em população, 
de que tanto precisamos, de-ve f:;tzer os maiores esfor-
-ç.os para empregar toda a sua aplicação na providente 
arte de tirar da terra todas as produções' d_e que eJ!a 
,for susceptível. Esta a razão porque os Chineze>:> tem 
.sempre sido a nação a mais apurada na lavoira: en· 
;eour.aja-la . hé , necessario objecto da attenção daq.uell.e 
es~adq. Q 'se)l Irnperad0r todos o's ·anflos dá o . titulo 
de .M!!-ndarim ao, m.;Íior lavrador do .Império; 'e •el'a ~ de
baixo . do .rne.smq ponto. de vista, qué o ·Rey dos a11tf· 
.gos ~:eere:.ls deiiava em •hum i nlez 1pái·ticulat· õ seu 
,estado p.ara viver ·oito dias com··;_os seus lavtadores. 
Oh -~ :'fl~an~o h e ,bell~ ver · Djt>clieiat:w·' depois d 'hum 
glorws.o remad0 · çle v,mte, annos ·, TÍ'!ttrádo ettJ Sal o na , 
~uJ.t:ivando o ,se_u jardim.,- congratular-se da s'l<la felici-
Jad,~,, e aos seus. allligos , 'que o· eihortãt>• a:novamente 
;tomat' as redeas. do governo., assim . tésponder ::1 ," Se 
vós• visseis · os. leg11mes, .que eu cultivo com as minhas 
•pro.pri;:js 1nãos .i · vós . nunca me fall[u·iéis nO' Imperio! , 
•(4:2) Nota hum s:abio:que a FránÇa·tend0 hum tão gt·ande 
numero de uteis estabelecimentos , e Ministros para 
todo(elles_, não o tivesse para a Agr-i-cult-ura-;·o que bem 
inculcava a pouca conta' em que ;i la era tida' e o min-
gciado conhecimento das vantage!ls, que póde prestar. 

, . G ii 

~ .( 42) Quoi! disoit il_, tant de devoirs , tant,dc pe·rils , 
'tant de pieges , tant de dijficultés ae. connoitre la verité J10UF 

-se dejfelidre contre les auire> .et contre soi-meme I cn:fin trtnt 
de tourmcnts horribles duns les. erifcrs., .. (i,jJI'és a vo h· eté si 
agilé, ct onvié ,, si traversé rlrtns une co.ul'le vie! 0' iliserisé 
c,elui, q·~i cher;;he ú rc.gner-! Heur.~.U.L> cel!J.i, qui se úorne á. 
wze condilion· privéc. ctzw'sibl~, o•t h~ ·N~!'lu 1ti cst moüís 
tl(lfisiü·. Fe~J ç_l,oH._ ..... 
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CAPITULO 7."-

Aulas meno1·es. 

~- 39. 

A Educação da mocidade principa:lmente das Vill'as 
e Campo hé hum ramo, que merece a mais escru• 
pulosà' attenção. Temos pouca~ Escóllas, sustentadas 
pela Nação; os seus Professores gozilo de hum limita-
dissimo Ordenado , e esse mui: mal pago ; quando os 
1·endimentos da Collecta litenuia só no artigo aguar-
dente, sejão a meu ver superabundantes , attendida 
a grande qoantídade, que >Je faz d'este licor, e que 
se consome no paiz. Os mestres , he verdade, passão 
por hum exame de snfi1ciencia, mas ·este nem sempre 
.be prova de capatiuade, e ou seja'pm· falta do tenue 
pagamentd·, ou de rigorosissima inspecção so~re o cum· 
primento dos seus deveres, ou por ignoráncia"eal; mui-
tas v~zes em h umas, e q uasi sempre ert't outras ~i !las te lU 
acontecido' qne os fructos de taes estudos s~jão inteira:. 
mente nullos : (43) e desta maneira a mocidade depois 

. ' . 
\ 

( 43) Ile do primei~·o interesse da Nação Brazi~ira 
o aper:feiçoar. a · educação da mocidade , objecto tão desp re-
zado : os p01~cos Professores alem de mui mal pagos não go-
zfio. de consideração· alguma. Sobre a escolha ~o seo · cara-
cter, costUT.!ZC~ , e conhecimentos quasi nada se ai'fnde : desta . 
sorte essas poucas Escóllas vem a ser muitas '!lezes caza![ 
de corrupção, e os llfestres inteiramente nullos. Rousseau 
nas suas considerações sobre o governo da Polonia, diz que 
'he necessariO mudar a edttcrtção da mociclade'.1 e df:.r- lbe Pro-
fessores cazados , e distinctos por seos cosfum(fs , JJrobidade , 
~pm senso, e lu zes . Na perd(u/e hum ~Mestre ignorante , 
supe'(sticioso·, ele depraVlUÜt moral, que distip1.1los poder&jor-

, I 
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(le consumir o preciozo tempo ·nos annos proprios 'de 
-ensino, só tem gunhado hurna esp~cie ·de embruteci-

mm· ! .Aponüvrei (t!gllíllS dos erres co,nmuns fÍ maior parte. 
del!es. 

1.• .O de niio faze7·em ·com que a mocidude C!l-1lenrla o que 
lê ; por quanto o simples som ote J~romtncia de hum termo 
-um o conhecimen'lo dt.e força e sentido des$e vocabu{o he ab-
·Solutamenle -inutit. Que importa rpr.e hum meniu() fatle mui-
tas vezes em piedade , em honra, . ·em -obetliencia, se elte 
não liga á taes termos a sua verdadeira significaçiio .<t Pen-
·São os 1\lesl7'es que ensinando aos seos pupilos o material 
4juntame-nto das .silubas , de que os nomes se compoem , que 
tem perfeitamente dezempenha,,:o o seo dever : com tal pcr-
.suas~·iio e met/wdo que rlifferençafará hum menino entre as 
virtudes citadas , e os vícios oppvslos ,'t Como se irá (iff((~ 
.zendo á pratica de lmrnas, e a evitar outros .'~ Ccmo se for-
'llwráõ os bons ·costumes .2 

2.• Os máos esc1·iptos e lit•7YJS , por onde l'éem , cheios 
de pensamentos ft·ivolos , ideus enadas , e ~·entimentos in-
dignos, v. gr. de vingam;~, odio, desprezo LS"o., não-colhendo 
delles lzurn só pensamento moral. · 

· 3.o .A mocidade mlquire o pessimo habito de le~~ gri~ 
f ando , e depois rezulta que p(trece semp1·e en:fàduda, íJrinci-
palm.ente, quando discute, · encommodcmdo (! si, a quem ouve, 
e d(tndo huuw triste idea ela sua e(/ucação. 

1.0 .A Orl.hogr-ujia, Gramnwtica Por·tuguezét, as bel-
le:zas da lingoa.., · a força da express'ão, e JI.Or outra parte 
os gttllecümos, pleonasmos, vicias palrios são inleirmnenle 
desconhecidos, e .por tssv dizia Loàc ---{f an;y one wno'ng 
us have a facility or ptwity mm·e lhan ordinary in his mo-
tlter tong_ue , i.t is oz~ing to clmnte , or his genius , or an,y 
thing, ·rather ihan to .. his educution , o r· mzy ca1·e of his 
teacher --- . · · · · · · · 

5.0 Os Professores não, procurao sujfocrtr aquellas pai-
·x-ões, qne se vão desenvolvendo nos meninos , antes pelo con-
ir~trio entendendo promover a enmlaç.ão, os e:rcitiio á riva-
lidade, odio , vingança ~·c. vicios confirnw!los com ao er-
radas rlistincções·, o~ iJ:·ventão' quando nenhuma outn•. de-
vem admith·, se não a do mer·ccimento filho da maior ap-
plicaçtio, . consistindo toda a arte em dispertar o gos(o , e 
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menta ., que lhe cauzão.,os cohtinúos s~tstos do promp.to 
ça~tigo, no que.ml}itos Professores são li.beraes, seguin· 

· inclinação, ao que. se lhes ensina. Rousseau. , na suá. Carta 
sobre os espectawlos diz , qzte todas as pai:r:oes são irmãs' , 
e que só lmm.a basta·-para e.r:citar mil~ ' e que servir-se de 

· bzww .como instrumento >para combater outra, . he,· hum meio · 
de Jazer o .coração 11;ais sensível á ,todas. Locke .ensina que 

. ~ts distinções oz~ premias· devem ser como hum •szgnal de es. 
ti ma, e não como hum estimulo. ao estudo:.; ·o, que se v§ 
no seguinte··- Provided it b.e with .this caulion., that thus 

· ltave tlws.e enjo:yements onl:y as Lhe consequences o f the state 
of esteem ctnd ·aceeplcttion the:y are. in with theü: pare1~ts -and 
govpnwrs. , ,, 

Os ~festres · se devem esforçar em aJfear o horror dos 
.vicias, .tal como (& mentira , que ·muitos r<Jputão hum arti-

.fici o escusuvel, algumas vezes necessr~rio , e, ouü·as até loa-
~avel; sendo ella httm vicio, em cuj.o manto , se abrigão 
tmuitos outros.. · Shew me · a liar, ( di:z .o proverbio Inglez) 
·ltluli'ill shew :you a thief: e na verdade a .mesma b.aixeza 
-<l' almtt, que o mot.iva, facilmente constitue o, homem capaz 
de todos os mais: elta he .incompatível com a virtude, e com 
.o caracter da 'honra. O mentirozo perde o pejo ;\ e-Jaz-se in-
di:;nJ da e~;tima des seos Concidadãos. 

6.0 , Nito .tendo os meninos sempre occupados, dão-llte 
<Jnil occaúões de distraçêio , e motim , .e ·então , os castigão 
p01' esta · cquzrt, que tem fundamento no seo máo methodo. 

7.0 N4.o procurão ensinar â mocidade os }zabitos da Or-
-tlem e subo1;düiaçiio , não pelo castigo , que- prodúz o usto, 
e este a aversão,; porem pela benignidade , a.ffeição, e boas' 
m0nciras ; aonciliando assim o w~tor .d,aquelles., e ct rer:eJ~ção 
das snas 1nrtximas ; nunca esquecendo que a p,rim,eira idalc 
he o tempo ile hum resentimenlo , e de. h1t1na grr~idão elern z. 
Todo o en1sino consiste na patmaloria; ignorando que o 
habito do . castigo Jaz perder o médo; e a vergdTJ,ha. Eis o 
.que diz Locke ··- By misapplied rewards anrl pu.nishem.ents 
the,y sacr{fice their virtue , invert ·:the ord~[ o f their educa-
tion, and teaclc them, lwr:ur:zj, pride, or c~veü~tsnl;(ss • .For 
in this wa,y 1 .flalering tlzose ·wrong 'inclinrtli~zs , which the:y 
·slwutd· 1·eslrctin , wzd · suppress, tlw,y h.IJ the fnundatibns qf 
(-/I e,;;; Ji.djtJ'e viccs-, ,.<lihich c:mnot úc arniéd, . but by wróin:l 

\ . 
\ ,. 
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ti;o· á : ris_ca o dito. de. S~ldm_ão.-:-não _ poupeis o castígo-
aos menmos ~ Ja Theodonco no seu tcml)O se·r,·undo-

h E . , _ . r ' " . nos conta um 1 scnptor, ·11ao · querm que· os merrinosr 
Gódos estudassem, porqu!'l depois de terem tido medo· 

oUt desire-s 'anel accuiÍ.onfing them·ear~t; ·lo suÔmil to' reas_on --- • 
• ··.' Os :castigos; não deverão passar (salvo noS';'ltliirnas: ex-

t?·emos) .de •ln1;mà .ádministraçll.o- si$.uda, . obri15ando _o, me-· 
nznr; · k estP.12 :sb ~ e.m hum canto dfl cazq,_, ou em pf: corn-
tl's· n_lif,O$. postá{. ~ · . ou jéchadas -eni h_u_m ~uqrto, . ou expór; . 
puõbcamente . fi• p_a6 :fa/t_lt -ao Jl'lqs~re ' ·,pedindo-lhe e aos seos 
G_0 rtdis.cipu(os ,· ,l]}teir·~o , dis;[arsal-a :_ o contrario l1e· aJiugen-. 
tat,o brio e. ,. t~ vergonhtt, e pro~lu'?dr, t~ aversão. Voilâ pour-· 
fjlf!O_{ ,tant fl' .Jwm~es barmissen{ de 'féuP mernoire [es tems , 
eJ Zes o'Jjects d{3 rleurs premier.es ·etúdes', quoüju'il . soit ·na.;. 
turel au . çoeur_ humaiiJ çfe se rappeier. GV!JC delices les epo--
tjues de l' . enjmu.e. S. Pie~. . 

Pbr liuma ve:: (e pr,áza am; _Ceos ! ) se deve proscreve1J· 
o :Oarb_aro dostu_rné de tiranisar' a· 11rocidade, este · sim bolo da 
c(i.izdura e innocmícia; tão respeitadi:i dos póvos. antigos ; por 
quem 'procuravãó adoçitr ·a colem 'dos Deozes ,_- e por quem 
lltes ·appreseniarão "''lOS altares as offerendas' !=.Qu-(/1Hlo CatãO> 
de Utica pertendeu concluir o seo suicídio , hum me11ino foi 
quem l/te entregou a espadtt ; meio de q·ue se servf1 i.tJ os-
seos amigos para o chamctf ao~ sentimentos da natu1·eza .. 

7.0 A falta de dv:ilidade e 1:espeito com que os Mesh·es-
!e' OfJpr'ezenfito aos seos dispipuloS; '· i!Om :.gae ,_os em:,hem de 
~10u1es • inJuriosos, co~1?. ,qtle ·_ao_nvcrsão em-· 1!Wfer_itl~ indecen--
tes·, · dando ~mm m,áo exempl.o·, indireetamente ensinando- · 
lltes· laes p1:ttticas·; quando o de:veriêio · ev.i~m·, cuidadosame11te; 
(fatq.ndo ,a mocidade com hurna urbanJditde-. civil e' respei-
(ó~a; Jazendo que o mesmo pratic_asserii · .ô.~ seos alumnos" 
(mire si .: sern ·duvida que. _elte's_ des~onhecem a 'e:!.xellente ma-
xima· de Juvenal- .--llia:r:ima clebetur puero 11everentfa. --- • 
. '-" 8,0, O d(:.,~prezp 'da instrução mornl, de que os 1lfes-
iréi abso,lutamcnte se esquecem·, bu ignorão. · Todos sa-
pein •e conhecem· a iinporlancüt de bons principias , e certas • 
v.erélades , . que seio tDllW regras de conscicncia, e guias da: 
nossu coriducta. $em jJerfeiht educação não . há costume&' e.· 
'sem · coslitmcs ~1cnlnwitt:· Naç_ão se engrandece~ 
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da palmatoria, tremerião _ á ~ vista d'huina espada. -Quão 
proveitozo S!'l'ia a taes . Mestres a lição do Cap. 24 do 
L. L o do ensaio de Mantaigne 2 

' ~. 40. 

Os pais de famílias reccorrem então á hum, ou 
outro particular, ainda que despido de todas as ideas, 
com tanto que se 'dê a melhor cuicdado, e menos l'i-
gor: A Nação deve empregar pois todas as SU\lS forças. 
a animar tão importante ramo; criar'escólas em todas. 
as parrochias, multiplica-las para que a emulação de-
zafie a energia, regular h uma sizuda syndicancia sobre 
fodos os Professores, examinar o sen cq.racter, e appli-
cação, exigir atl.nualmente huma relação dos seus alum-
~os' e adiantamentos ' conceder privilegias tauto a 
estes,· como a aq·uelles, taxar hum rendimento seguro, 
e de . augmenta_. pr<?porcionâl á sua actividade , e es-
forço;; , afim de tirarmos o maior proveito ~ e de não 
obl'igarmos muitas vezes a mocidade á ouvir a_s li-
ções de hum Idiota, cyjo merecimento , e reputação 
elle mesmo despreza, destruída assim a necessidade de 

·taes virtudes. 
, r 

~. 41. 

Este estabelecimento torna-se mais importante no 
campo; a11ui os seus habitantes vivendo em distancia, 
e :;;endo em geral pouco illumina:dos, nem podem facil~ 
mente recorrer a particulares, nem elles de persi pl\een-
cber tacs 1 Officios ; 11.lérn de qne a moci ade não pode 
perder · muito tempo; os sens trabalhos exjgem mais 
cedo a sua assistencia; nas grandes Cidades a varieda-
de de objectos 1 e tractos civis he h uma excellente esco· 
la, por isso Pitbagoras sendo perguntado p01: hum t:~r
to Xinofilo, como eduéaria melhor a ~eh fillio l aquel-
lc Filozofh res rondeo-lhe, que o maw:lasse viajar pot: 
grandes paizes bem governacdos. A diversid'adé de ope, 
rações hur auas ~ul~iva a ra~fio ; no ~a~npo o "\esmo 
Ceo, as mesmas Se·rras, as mesmas plamc~es, os. mesmo.s 
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cuidados fitzem perder a capacidadtr de· pensar, · e' at~ 
de conceber qualquer sentimento generoso , nobre, oa . 
terno, como diz Smitb : a natureza apprezenta-se sem-
pre rodeada de espinhos, as graças sem encantos , e o 
homem he tal , qual sahiQ das gnas mãos, e quantos 
máos effeitos! O pai que não aprendeo a ler, não quer 
que o filho tambem aprenda, porque o suppõe desne-
cessario; como não conhece os efleitos desta pinte da 
educação, não lhe dá apreço, antes lhe attribue ideas 
supersticiozas; os pais (44) pois devem ser obrigados a 
.mandar ensinar a seus filhos ao menos as trez operações 
de ler, escrevét·, e b~m oontar, sob pena da antiga lei 

H 

( 44) Quando a educação se generalizar, os Pais 
!IWO encontraráõ repugnancia ou dificuldade em a Jazer pas-
sar a scos filhos ; poráõ nisso lodo o disvetlo, c te1·áõ por 
-vergonhoza hwma tal falta; clles mesmos o poderáõ fazer 
mwtas vezes , e as virtudes e praticas domesticas reffinadas 
de geração em geração seráõ excellentc Escólla. Se vós 
quereis se1' Srmctos, cli1liao os Livros Sagrados dos Per-
sas , instruí os vossos filhos, por que todas as suas .,jloas 
acções vos se1·ão imputadas. Que excellente ma.xima! · • 

.A educação dom~stica por ora aindct apprezenta muitos 
laivos dos · tempos liarbaros, e que tnmsmiNda de Pais á 

filhos necessita de todo o melhoramento. Os Pais ordina-
7'Ütmente ·asscntão perder a sua auclm·idade , se o rigor não 
accompanha sempre huma carrancuda vizeira : não fallãr 
l/OS filhos se niio g1·itamlo; indecentes expressô'cs são o elo-
gio , que lhes .fa::;em , e assim aia-se hum filho olhando para 
o .Auctm· da sua existencirt, como pant hum tircmno, cujo 
Jirompto castigo stio os agazalhos , que recebe ; e por isso 
os Pais p01· via de regra não só olMio com indijferençct 
para _os tormentos Jiratiwr!os pelos ft-lestres , como tant-
bem lhes recommendâo e approviio. 

llwnrt Senhont havendo notado á lwmct JJfai que secs 
filhos estarão mui tristes, elüt 1·espondeo ---A h! lJfada,-
me , ce n' esl r)([s manque que nous ne les fouetions liien 
:pozw -ça ---S. Pierre. 

Quando os filhos 1·ecel-ercm ensinos mais doces , elles 
serâõ Pais maio humanos; hu.m se1·á o Amigo do outro~· 
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de Solo~\ qué ~iSJD~n.s!'y~ ·· este~,de sLl?~eqt:qr-1-J.A.~é] eJ;, 
qu_undo elles· OS ' n~l<!>':f~:zuw .·ms.tl UH11~m. 1f.l~~ filtP$. ~ ~pt..; 
VeJtm;o,. E que CJdad_uos esp~r~ :~ B.ra~J,b ~ rr~TP.a.!'l9>ffi~ ., 
que não tendo rccebrdp prmciplP.\ql~glll}~. g~ # <,;,~~·~? 
de seus pais, Mestres , ou tio mundoj, ,pe).o COQJl;~í·IO 
àcli i1 o -se desde o berço emballados e~n Ni~io,s, , r e1[, l:iii:~itps 
i~dign?s, tra?sr~i~i<.l_os dial'iaraente ·pe~ :ljleç~~sarfdnpg~
VIV(~ncia , e t:ilmhandade dos Escrayos , · 1 .q ~! : rod~anpo 
o ihtetior das famílias .lhes communicã<\qnantg1~p má'o, 
e~ lhes fazem perder o que hé b?rn.? Em-1~tt,giateri·~ h.é 
tao vulgar esta parte da educaçao, que o·çnado o ma1s 
baixo lê os papeis pnblicos, refere as noticias d.o di'a, e 
forma sobre ellas o seujuizo; o que rep~te _qq rJJ ,llY'u~~ jr-
teresse e patr~otismo, que f~z- pa:õi T~f\r .,i, F;;~~aJ i,!,gc;_;~0~m Plymouth, e mdo de passe1o a qumta de Lmií1 tiaryn-
than, ahi encontrei hum pastor c0m o retrato de· N el-
son, tendo por baixo hum sumnrio das suas glorio.-
zas batalhas; o pastor leo-as, .e! indigrrl}d5J ~!?não me 
ouvir fazer ao seu Heróe o d~vido encomio.;1 tf~\)otMl lle 
·com tanto calor , e emphas1s , que . o tn ~smo ~ elson, 
-cheio de si , talvez niio filsse tão orgulhoso. (~~ãó jl).di-
· cio~Jlmen'!e marchárão a este i·espeito as Cà ·tes· de:Ma-
·drid? 1 

' • • 

~. 42 

' Além das vantagens que toda a ~ociedarle -noliti"ca-
percebe em possuir consocios l1abeis ~industrioso ~ , bem ' 

.educados, e civís, entníe> outras muitas, i. e., a c nser-
vação dos bens de cada hum, o seu soc~go, e descan-
ço ~ o não ser desviado dos trabalh s , e não revelfar ne-

desde a nudi; tenm i??{ancia o filho se aGcos(um\ rá a paten-
. tear as ifclinações do · seo coraç"llo; o Pai serú: o depnzito 
·dos seos mais re€onditos~' segre.dos; elle s~rá ~ seu lYI.en tor,. 
· e o seo: Amigo ; a união- fias :f(/1/nlias niLô . sójj'rerâ quebr:a' 
pela menor insignijiwncia ,,. e com despr'tt,ivel in\ullo ús 
pode1·ozas leis do sanguo • .d amizade,. e união das fffmilias 
jttrá a amiz_ade e união das Cidtulãos. \ 1 

\ 
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gçcio.s e objectos particulares &c. Hum homem igno· 
'<r4n te ~4;'$ j1 dasJphrhéi ras• letras ,r,a. q L!1a0:tPS. r jf)CO\! ni!p. ~s;tá. 
. ~1:ilpóstb' ?q{füifi'àlsdmma mal tira0.a, que diffen~nça niiofaz? 
f(fHft' ' s' lgn:::ttdra •· deGt~uz •;, quant0· nãohé perig~sa? O-

_a11? e eià. iião tJivesse jÜdo de pronunciar, muitas vezes 
</hl fÚ.Jjuizl(? ~9b1;e actos iie nã<;> .peq!cêJ1'a ~Oíis~dêl'ªção, 'ª11éüjhs duvidas . dera lugar. b.uma tal ~gnora!l~;i~! . Jfum 

''té'sb1nentô; 9 'Ciljb •IWstador não sabeHdo, ou nãp _pqr 
'aendo · cóhfia· a'Vsaa'.factui·a a . r~rceiro, que resultacios 
pão 'terB 'f'•E 'tq)l,antos se não f0tjiio depois da mor~e, r e 
quâsí' êliD1'ipnl1·émp a qltir;na , segurança ; porqué hur;na 
Cruz 'tremid'a todõ o:·pap,el adrn)tte·! Quant'as escrip_tu .. 
ras, qJianlos. credit9s se, não passão,, em , ~jle a p:;trt~ ou 
não conveio absolutamente, ou de divereo m~qo! Quan-
tos ; egredos · se não revellão ! .E que consequencias ••. ! 

('t'l 1 t;.. J ~ ,, t ~r I 1 • . 

qJ, li 11'} 
l 1 r-q !'lf'll-. 

~ 43 
rr· - • · · 
, • 1 Do methodo do ensmo depende todo o fructo de 
~emelhante providencia. A Orthografia, a Gramatica 
Portugueza são inteiramente desprezadas; a mocidade 
~r\trega-se a ler ideas mui mal con~ebidas, e peior 
enunciadas. processos de garatujas , contendo htJíll zum 
zum _de synonimos e repetições fastidiosas ; ora t1,1do 
isto pessimamente ensinado: que proveito poderá cau-
zar, se não o de estudar-se e muito mal em quat ro, o que 
se poderia saber e Dptimamente em dois annos? A mo-
cidade sae destas Aulas, qnando deveria pelo menos 
sahir das de Latim, e ô'aqui resulta que o Brazileiro por 
via de regra, j:i mais se habilita a entrar para os estu-
dos da Universidade com menos de vinte armas , quan~ 
do os Europeos ele 15 e de lú estilo habilmente instrui-

H ii 

( 45 ) O homem ignora11te das p1·imeiras letras está 
ern vida - condemnado a hum continuo castigo, e apenas 
existe pctra come7' ; a s·ua rúzilo acha-se em embrião; as 
sztas jàculdades intellectuaes ficlio em hum estado pigméo , e 
clle t·edttzido a vér por hum úr:ulp : o ,igliorantc he sempre 
;perigozo, ]101'' que etle não conhece os seos deveres. 
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' dos em todos os preparatorios ; e que vi cios se não con•. 
trahem, e quanto não hé penozo o dezarraiga-los! ••• 

~. 44 

As aulas publicas de latim não ·passão ordinaria· 
mente d'huma, e por tanto ou seja boa, ou má , quem 
quize1· hade dirigir-se a ella : as de Eloquencia, e Filozo-
fia só são particulares ás Cidades; as Villas ordinaria· 
m :mte tem fitlta d'ellàs; convem por tanto mulüplica-las, 
e regular ÍO"ualmente o methodo do ensino·; promovei.' 
o. exact.o ct~mprimenlo dos seus ProJTessores, e algumas 
das cauteUas, e pr9viden~ms, que tenho · retlectido so_,. 
pre as primei·ras. · 

,) [j 
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CA"PITULO 8." 

Academias. 

~· 45 

MUno precisamos · não digo . !fhuma, mas de 
muitas Academias ; he ·tempo ·, de perdermos a idéa 
de Coimbra, e do pomposo apparato, com que ahi 
se ensina. Somos Portuguezes, e não Romanos; im-
porta-nos mais o que devemos fazer, e como nos ha- · 
vemos de regular, do que a razão dos actos, e contra c.:. 
tos antigos, ( fallo sobre a minha faculdade ). Te-
mos outros costumes, outra Religião, outro pensar, 
e outras urgencias; tenhão as nossas Leis em si mes-
mo suas fontes, . c quando ellr~s disserem= todo- o 
Cidadão respeitará a propriedade alheia= satisfaça-
se ao preceito sem nos importar com a cauza '·•im .. 
püfsiva, ou final, com a fonte rproxima, ou remota: 
e mil outras subtilezas, que só servem de il1udir, 
e fi·ustrar. A Theologia estude-se nos Ci:mstros ( se 
os tiver-mos ) e seminarios; e de todas as mais scien-
cias hajão Academias proprias e :separadas, á ma-
neira dos outros estudos menores, sem que seja pre-
cizo hum todo encorporado e arregimentado com ves~ 
tes .Ecclesiasticas , tantos Lentes , tantos Doutores , 
e tantos Oppositores &c. &c.; f..1.ção-se os . homens 
conhecer pelos seus escritos, e a opinião publica 
apontará, quando a tempo, aquelle,;, de que houveL' 
precizão, e muito menos se confirão os gráos sómen• 
te aos filhos das 1\cademias ;·o homem que estivet· 
sul-fi cientemente instruido nas ma terias , de que se quizer 
gmrluar, hu ma l'eZ d'ella examinado pela respectiva F~
culrlarle, passe-se-lhe o seu titulo de graduação: o con-
trario hc hurna. especie de monopolio, e escravidão. 
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. P,a Univet;sidadé • ~e Coim_b1:a aqm attNpo a1ggmí1 
cé~za podemos colher· coín' prove1to ; <fQSJJ Baús E~~q
tos ··modernos s<io r optil'IDameiite •IDem • feito~ ;1 e'"!l. lelle~ 
se óbsel·vassem na parte e methodo ao en!'~Ín<!> t-\1 Q;l i}!eliS 
alumnos tirariã® extensiva utilJdacle-~·rJJlé ! cru_"to.,i_ÍilM~ 
lhe faltão ainda es'tudos, comb ece.nümia.r- poli~i~a, a 
estatistica, dezenho, mecani.Ca &c. põ ·étriJ esse. deffei-
to h e dos tempos , e de facil remedio.; «Dtilt-ilas são as 
faltas internas, que convem não ;:adoptaril Hurrr Le;. 
gista-· v. gr·. tem quat'ro r annos ·de Di-reito , RomanG, 
e· dois do Patrio; e daqui já se vê que a liçãoj f~a
qu:elle se suppõe de mais necessidade,) do "]}J!;J ~ ,pes
.te, o que he hum ·paradoxo; e em vez ·.de,se·.e!; tq<:la-
.rem sómente as fontes da nossa legislaç.ão ,. ~,, a~_ 1 ge
-terminações nesta omissas, faz-se .bn1ma • applkação 
seguida de quanto se contem nas pandeatas ·dft i,;JrU;S• 
tiniano sem di1fer6nça Ro direito· revogado mesmol.en-
·tre aquelle povo; perdendo-se assim tempo, que, se 
•poderia upplicar uti:lmente em outras m~terias , <;> que 
-só serve 1de sobcarregar aulas, e destrahi · a memorja. 
A ·t;egishj.ção patria he estudada · por- Me)lo F~;eire , 
'unico, e optimo compendio em quanto á clareza, me-
thodo , e ordem; e bem que algumas de suas ideas· se 
não conformão com as de goverqo, que temos adop-
tarl<i>, coln tudo esse deffeito participa dos tempos, 
~m que el>creveo: talvez que se elle escrevesse h~je, nin-
guem fo~se tão liberal; e quem tiver a lição\ deste 
-sabio Portuguez, só abocanhado ou pela ignorancia, 
.ou pela inveja, conhecerá a vastitlão_ da. súas liberaes 
.ideas; qr e apezar de viver em hum se ulo, em que 
:o poder Real, absoluto, de mo tu proprio \ e certa sci-
·encia era. a regra das acções humanas , tem com tudo 
-muitas ' ~'ezes a cou.ragem de levanta•·,se contra elle, 
·e mostnv·) a sua torça; · e violencia., Quem ate hoje 
·fallou como elle do poder, que a Igr~ja tem uzu,.r-
pado sobre negocios ci,vís ? Muitos que por~elle appren-
-derão' e que por -elle ainda agora estudúo' te l pro~ 
~urado, :como eu · o.uvi, mutchar a sua· gloria ., Rorém. 
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se não ·atreverão até o, pnezente a publicar hum melhor 
cmso de estudos; e a U11iversidade-.só soube direito 

'p1l0 , h d91Jdis nqne rell'e: ·escreveo. ; H.é -desgraça -que a 
~N~~ Btl:l'lugueza dê-se mai!) á mordacida~i.e, do que 
ta;lf9l6úVI1ll' ;<ce • que .só encon~re obj~ctos· da sua admi-
.;r~~ nc:H:que hé estrangeiro; diz hum .sabio que .. hé 

. efl\'ài fá"Cil ·critican., ·--do que produzj.r, e mais commodo 
es:n·uiq qqu If~er.·· No 3°. e 4°.'lmno tem-se inserido 

~ t);-<\~súfd'o) d'ê ~· Historia Portugueza e Romana, estudo 
· proprÍo" ~~SIIáulasrinferiores, e a Ecdesiaslica, que não 
sei de qu ft'tt:Cto possa ser a hum .Legista, pelo menos na 
curto espaço de seis annos, que mal occupei o honrozo 

. nfficio,. de julgar, nunca .me servirão a lição das. Cruza-
das, do$ Concí lios ., dos Apostolos, Profet-ap, Escripto-
í:es •iBJc'CiJ:ô'SÍàSI:.lC(\S &c, 0 quinto anno. he COnSumido em 
á.nályses êi'émladas , e pe1•didas : s~ja a lei clara, e não 
tefemos ·- de soltar antinomias ;. e nada em fim nos • 
\ In porta cbm o que quiz - dizer Treboniano , Pftpinia-
o~,• os Pretorcs ; &c. Hum anno consumido em inter- , 

pi'etar trez ou quatro leis de'Justiniano, dois ou trez 
' tJaragrafos da Ordenação, huma pratica negativa ( co-
• -mo eu tive .) e nada de direito criminal, nada de le· 
!gislação de A uzentes, (46) objectos, de que.tem -~~ de-

, ' tcidir hum l\1 inistro, e de tanto pezo, como a vid~, 
•honra, é fazenda do Cidadão , h e falta notavel r . . 

~- 47 

O methodo pois do ensino ; he o grande cazo. 

· ( 46) Esüt L egislação, que me traz scm1we lÍ idea ct 
rnonita secreta dos Jezuitas, merece ter o p1·inu:iro e desthtClo 
Z.ugar no auto ele fé da velha Jurisprudencirt; he hunw em-
.brullwda de provisões tão particulares , til.o complicadas , 
·com dispozições tão cerebrinas, tão contradidorias , e ~udo 
·respirando rnisterio , dezordem ~ e dependencia, (j1te não he 
facil entrar em semelhante laberinto. Não ha huma collec-
' ção impressa, neto há lmma normct ele processo ; ptn·ém 
·. o P1·ovedor tudo deve saber, tudo ,a<.lvinhw·, tudo Jn"ovêr , 
tudo jazer á vonta.rle; porque de minimis IIC?I_ cur:at P:r.e(O$', 
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Alguns Lerites occupão-se só com exposições · de mera 
, ostentação, e o compendio fica sempre no escuro ; não 

se dá merecimento · por tanto á precisão e justeza de 
idéas, á penetração, combinação, e força de argu-
mento ; o maior pallteir·ão, como lá se chama, he 
o melhor est.udante; outros querem ouvir as mesmas 
precizas palavras, ..,que soltarão da cadeira, ou que 
se contém na sua callerneta, e a final arremata, e corôa 
a obra a condescendencia sem limites, com que se 
approvão homens , que ou por vadios ou por estupidos 
dezacreditão os Mestres, e os que tem algum mere· 
cimento, porque a rivalidade, e o orgulho mede a 
todos pela mesma bitolla ; sendo bem de lamentar 
o vermos muitas vezes a balança d' Astrea em mãos de 
hum animal levado pelo cabresto, que lhe põe hum rabu-
la ignorp,nte e venal, e inda assim sempre bem despa,-
chaao, e navegando com vento em pôpa; entretanto 
que aquelles, que deverião ser occupados (47) desani-
mão e abandonão a carreira, a que tinhão todo o jus. En-
tre mil exemplos apontarei hum. Formando-se certo es-
tudante, que tinha sempre sido .o açoite 1dos R. R. , . 
disse-me ~11m Lente- eu mesmo concorri para a sua 
fo·r~ltlll'a, porque há doze annos, que aquelle pobre 
~[abo anda aqui; se não for para a sua tep·a ser o 
Senhor Doutor , não ven;t de lá outrci; e co 10 não 
leva informações nfio será _ despachado,. Que bem 
pensava aquelle Lente, que o tal Doutor d'Aldeia 

( 47 )- Em quanto os premias bem distribuidos nr/o es-
timularem os talentos; em qultnlo este . mendig•(trem o escas-
so pão ; em quanto lt JJ1"obidade estive1· em luta com lt mi-
seria; em quanto emfim se uão honrar o rnereo,imento, não 
damos hwn passo, que não sqja rctrogwlo. Quan'rf:o em 1692 
na batalha de Ilogue perderilo os Francezes quatorze núos, 
e com elüts o imperio do mar, Luis 14.o c mido-se-lhe parte 
deste catast1·oje " Salvozi-se Tourville .'2 perguntou; outras 
núos poderemos nús aclwr; mas hum Ojjicütl do sco mere-
cimento , scrict dij]icil ., Eis hwf} p1·emio maior que todos 
os bnt:::ues de honra; 'eis a nwncira de c1·eai\, homens que 
honrem o {mperanle, lt si, e aos cargos. · 
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havia de vir ao Rio . de Janeiro , ler sem informações·, 
despachar-se 'para a sua pau·ia com predica.menw de 
Correição ordinaria, fazer mil publicas desatinos, ser 
novamente despachado para ahi em Ouvidot·, continuar 
escandalosamente nelle!), ser. despachado Dezernbarga.-
dor para ... e . o Ministerio contentar-se com a exo-
tica clausula- se dér boa reside( ia ? 

~- 48 

Mudarko as nossas ideas, o nosso governo, e a· . 
.nossa legislação: até agora a economia política era es· 
tudo de mero recreio particular; agora deverá ser hu· 
ma ancora da nossa salvac~o: todo o Cidadão terá in· 
teresse na sua applicação ,' m~xime o Legista, que não 
deve fechar o compasso dos seus conhecimentos na lição 
d 'hum - cite-se - _; antes estende-lo ao modo por • 
que as outras nações se governão, (48) os meio~ que 
empregão para ..o seu augrnento, e prosperidade, o cal· 
culo com que fazem as -!lUa~ despezas, e os principias 
donde tirão a riqueza nacional , D'outra sorte hum Mi· 
nistro de finat1ças tirado desta classe, acostumado a 

I •• ---··-
( 48) L' ~tude de la science du Gouvernernent, cette 

etude si necessaire á lu Societé, si importante, si fort en 
honneur en Hollande, en Anglaterre _, en Altemagne, et 
dans le Nord , . est néanmoins abandonée en guelques lieux. 
Negligence deplorable! Si il il'est point d' A1'l plus relevé 
que celui de g'ouverner, il n'en est point uusi, oú les er. 
reurs soient d' une si dcmgereuse consequence. Dans les au-
tres Arts, l' ignorance ne Jleut nutre qu'a peu de gens: 
ici , elle porte un prçjudice capit(jl á tous les Cytoyens; et 
la mi.wh·e publique rll(t7'che á ~u~ dijfe1·entes especes 
de j{Wil's des Princes , el de /lêur.s, fW; ·~-~st~Js. , 

La negligence á etudie?.· _· les ..::.J!1 jzl,,i,;ipe$-:de .,-Go_uVÚ'1Je-
rnent se manffeste surtout da11s les lVl'Onar.chzes, quz 1n' ad-
mitf,cnt dans les mysteru d' Etat gzt'un , pe(it 1Íombre de pet~· 
s.ones. Lc~· particuliers :y negligent c~Uf! et'iifjá., dctns la pe7J.-
sée qu'ils ne parviendront jamais dú~t. gf<{jnâes emplois .&c. 
De Real. ' ,. -~ h ;r 



( 66 ) 
' ' ' inslpidos Provarás , e ·a hum quotidiano 'Accordão , 

sem saber que existe mais outro planeta fora daquelle, 
·que lhe dá a luz, como regerá o timão do barco poli• 
tico ? Em vez da sabedoria nos levará a discripção e a 
accidental concurrencia de circunstancias. -

(:} 

\ . 

\ 
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CAPITULO 9,G _ 

União das Provi~ias. 

~· 49 

O Modo regulamentar de conservar as Províncias, e. 
faze-las pmsperar livres do despotisnio, e cheias da" 
quelle respeito necessario, de sorte que seguras dos seus 

·direitos , -e da attenção a ellas prestada já mais se affas· 
tem do verdadeiro caminho da 0b.ediencia, e união ao 
centro, ine farece de muita consideração. Tenho lido ~ 
que o Brasi não pode ser regido por hum governo li· 
bera] em razão da sua extelilsão. "A est'~ra · da acção 
do poder executivo, diz hum judici0so Escriptor, se _

1 enfraquece à medida, que passa para as extremidades; 1 
as transacções são muito incommodas, e dispendiozas ·, , 
e pc;>r isso as mais das vezes se escasseão ; as pro~iden· 
c ias, quando chegão, são já tardías, ou inuteis; tdl--
não-se·indispensaveis Delega~os, e eis o caminho aber· 
to ao despotismo.,, Ainda que não seria mui difficul• 
tozo mostrar , que esses deffeitos - a cada momento 
aparecem nos governos pequenos' quando o executivo 
não tem o vigor devído, e -quando faltão as mollas 
reaes da _conservação publica, i. e., salus popnli : e<? 
podesse comprovar com mil factos, que tem tido lu-
gar em Portugal , Hlesmo no calor da sua reg~emção ; 
e por outra parte apprezentar o quadro de multas na· 
ções antigas, e modernas, que _ não podendo existir 
pequenas se unirão a outras , fizerão-se grandes, e ain· 
da hoje se conservão respeitaveis, e sempre melhorando 
de sistema de governo : e finalmente concluir que se o 
Brasil só de persi não pode ser Constitucionalmente re· 
gido, por maioridade de razão menos 6 pode ser, uni· 

· do a Portugal , e debaixo do sanc.cionàdo principio de 
. I ii 
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se. nfi'o delegar o poder Real ; com tudo limitar-me-
hei a . mostrar os meios , que me parecem mais condu-
centes á união d:Ks Províncias. 

·~· .50 

He verdade, e\:u convenho, que em geral a Pre-
1 zença d'hum lmper'ante activo muitas vezes corLa os 

vô osá infi·acção da L ei, que os rernedios são mais prom-
ptos, e que ·as ordens mais activa{l'lente executadas; 
n1as destes princípios não se pôde conclu;r, que os paí-
zes de grande extensão mio possão ser constitucionaes. 
Qualquer que seja o governo , e a largura do · seu ter-
reno, elle não poderá existi;· sem l,eis, premias, P casti-
gos,· por que a condição humana he , e será sempre a 
mesma: ora quer os poderes se ajunt~m em hum, quer 
se destribuão em trez, ou muitos , nunca os sens pri-
meiros Depositarias poderáõ por si. mesmo, e sós exe-
cutar as Leis, premios , e castigos ., e mais providencias 
por todo · o terreno governado por mais pequeno, que 
SE;ja, e com , tanta prornptidã.o, que o clelinqnente SE;ja 
punido Iog;o na acção do. delicto, o merecit;nento logo 
} rem~J.do, e as p·I'OvJden cms 'logo dadas; so'rnente· nas 
p~·imeiras idade\;, quancl~ os homens erão ca'çadores , 
ou pastore1, se podiào talvez evitar Delegados. A. ener-
gia e justiÇa da Lei hé, quem solta o nó gordio. As an-
tigas , como diz Anacharsis, assemelha.vão-se ás teas 

.de aranha, que prendem as môscas. e deixü'o passar as 
aves ;-e as futuras n:to f<tráõ dilferença entre a fot1nii-
ga, e o a.bestruz; aqnellas daviíÓ lugar ae crime, e 
estas o cohibir{Jõ; aqnellas fazião ~onsistit todo o rn e-

, recimento no dinheiro, (49) e nascimento; estas o farítõ 
I \ 

. . \ .,. 
( 49) Ale.r:andre Severo j ulgava (jll iú.tdrt hltvÜt tão 

dete.stavet corno -cender as Dignidades. 'l'udo rtquel!e, que 
compra, diz~a elle, vende qtHtndo tem occltz:if.o ; \ e n'ingucm 
deve ser cas jigado por le1· vendido, depois de lhe tel'emper-
'Pzititlo o comprar. Prcfio parrtla, pretio vend'lütr }nstiti;t; 
Ba.con. l/uma sem<:lhwzte tolerancia só púJe servir de dd~a-

- . ' 
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no merecimento real. At.S agora o homem· revestrdó de 
authoridadt, (50) e qu e conhecia, que com tal protecção 
impunemente podia satisfazer aos seus caprixos, se elle 
não tinha muito fundo de' caracter, dava-se sem f!S• 
cru pulo a ellcs; .o outro , que cheio de virtude, mas 
sem a sombra do favor contava sempre ficar na reta-
guarda das mercês, de•.coraçoava ,~ por princípios op-
postos nenhum cumj.>rÍa com o leu dever , até era 
falta de polidez cortezãa, e singularidade ridícula o 
pertender levar á ribca o seu officio , e então achava-se 
qualquel' só, e Í<~olado. Eisaqui em ·summa o que di~ 
llurk. '' Os Delegados crescem·, e florescem , quando 
a authoridade suprema não castiga, (51) e refi·eia os seus 

nimar o mereâmento, e redicttlarisor os ~mpregos , , e Em~ 
pregados. Dizia Epaminondas que os ernpregos exaltão os 
Cidadãos , pore.m que estes lambem ennobrecem' aq1{elles. E-u 
sei que nas Cúrtes serviços são til'ulos d(J · desgraça, e qu~ 
o merito sem patr·ocinio he igual a Zéro; p01·em est mo-
dus in rebus : seja ·a baze do patroéinio as boas qualida-
des ; honrar·-se-ão ambos; e o lJtlecenas terá cefta ufanü:l. · 
por ler· dado a mão á virtude ; JJOrem quando o J.av~á' as-
senta sobr·e o interesse, o crime, e a baixeza, que }'ragiJ 
c vergonhozo qtee he! · ' 

( 50) Ningucm se deve lhongear de ser innocente, 
quando ete quero que S(fja culpado; dizia Maximiano Pre-
feito dcts Gaulres no tempo do Imperttdor Valentiniano; 
estçe ce linguctgem do despotismo, e (S Carta-patente gue re-
cebião as nossas antigas auctoridades na sua investidura ; 
reduzindo aquelles, que inc,orrião na desgraça de lhes dl3za-
gradar, á triste necessidade de dizer com Cresso , qucuzdo 
condenado por Cyr·o --- Ninguem se pbde clwrnm· feliz, em 
quanto vive, po1· não saber o -que lhe succederá antes da 
'morte --- O nascimento e protecçiio tudo (iffagavão , e com 
panos quentes curavão-se todas as chagas. 

( ó 1 ) Cam.byses tendo condem.nado á morte hum Jniz , 
que se h(evia rlei:cado corromper, mandou estencler a sua pclle 
no mesmo Tri/Junal, em que o filho devü, succeder a seo 
pai. Talvez a justir;a se excedesse,- porem !ui certo que pre-
111Íar a virtude, e c.asligar o cnme , he a mbt!a 1·eat do~· 
bons g9t'CI'IIOS, 
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róuho"s , e corrupção dando-lhes pelo contt;ario pre;; 
mios pela desobediencia ás Leis. A sociedade então per--
verte-se; huma infecção pestilente fermenta a Constitui-
ção ·s<?cial; a febre, e a convulsão ·se pantenteão, os 
poder~s vitaes perdem todas a,s suas forças, segue-se-lhe 
a grangrena , e a morte. , , A energia da Lei pois 
hé, quém. pode torittr mais vigororoza a circulação do 
poder; e a Lei eterna, a condição immutavel dos im-
perios extensivos , e destacados receberá , e soffrerá 
.aquellas moderaçõ~s , que lhe der a actividade. 

§.- 51 

Quando as differentes Províncias estiverem com 
anticipação certas da día fixo , em que devem fazer as 
Eleições dos Deputados , quando as authoridades , 

r qne tiverem de fazer convocar essas Juntas, estiverem 
seguras ,' de que essa hé a vontade geral da Nação, e 
que nenhum crime de Lesa Magestade lhe provirá por 

' tal execução; que o premio de qualquer demora, ou 
contravenção será em vez de lugares de augmento a sus-
pensãe p~lo menos do que occupa : quando cada Ci-
d,adtlb conhecer que esse acto hé de toda a ~Província, 
~·o mais importante, porque do seu acerto \ e promp-
tidão dep~nde a prospericilade particular , e geral, en-
tão , resp~rído eu, nenhum estorvo o impedirá, ou de-
morará; tc:,dos correráõ a elle, e constituiráõ esses dias 
a nossa semana civíl, a de rnai'or pra~er, e· jubilo. 

§. ·52. \\, \ -\ 
Além d~ .energia, e justiça da insth~ções , hum 

dos meios ma1s poderozo de segurar qualguer Cons-
tituição hé sem duvida faze-la _respeitar do· povo; mas 
para se obter este respeito hé necessar 'c.n,1 que elle per-
ceba as va1ntagens desses estabelecimentos; que· lhe ap· 
prezente~ os bens, que affiarição e q~e êl,le éonheça 
(ao meno_s,. em grosso) a sua utilidade, e preferencia 
constitucional, porque o governo, como diz Moutis-
quieu , hé1 como todas as coizas deste mundo; p~;a o 
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con~ervar be precizo, ama-lo. H uma vez convencido, 
que revolução poderá cauzar qualquer Junta, ou Autho-
ridade militar, por dif\tante que esteja ? Poderãõ apare• 
cer choques individuaes , mas a Constituição subsistirá 
sempre. Além disto ainda nos ·resta contrabalançar 
esses poderes, arranjando-os de sorte, que se previna 
qualquer máo efleito. .1 ., 

·~. 53 ' 

H um suffici~nte gráo ·de reverencia pelo governo 
tambem ~egurará a sua tranquilla continuação. Delegados 
cheios de virtude, e merecimento, (52) .e que se fação 
respeitaveis, e amaveis interessaráõ a sua Província , 
e então, diz Priestley, será impossível qualquer abôr-
to; em fim h uma vez, que essas Juntas governativas 
(ou outra qualquer especie de governo, que .se est~· ,. 
beleça) sejão bem formadas , e sabiamente govei~na
das , pouco importa que o centro esteja longe , ou 
perto ; porque o homem hé , e será sempre aquillo , 
que a sua situação exigir, que elle SE;ja, e ella !'ler!l 
'em todo o tempo elugar o guia .dc>s seus deveres; ora as 
Provincia.s interessão nas suas commodidades, e KJzos, 
e isto só lhe póde provir da união, (53) e esta, ou a sU~t 
.fitlta constituirá a sua situação mais, ou menos feliz, 

( 52) A subleva'çãó ·e liberdade ~los pó vos he sempre 
filha da tirannia e oppressão.· Rebelütndo-se os Dalmatas 

· e Pannonios, Tiberio enviado a sobjttgal-os , pergunta tÍ 
Baton , CJttaes os motivos da sua sublevação; ao que eUe 
respondeo ---os lobos que mcm.dais para nos devorar, em 
lztgar de pastores , que nof deiferullio --· O soifrimenlo tem 
seos limites, e a paciencia esgota-se. 

(53) Amo1· de liberdade sfWI.-eq;.irito de união, naáa 
valle. Os · l}(otrtiJos só servem de enjttlquecer os póvos, e 
jctcilitar as conquistas ao inimigo; foi por essa cauza que 
Cezar venceo os Gaulezes. Em quanto reina ct dezunião , ·.a-
Nação perde a sua força, li/o mina rt amtrchict e despotismo, 
derrama-se o sangue do Cidctd1io , e por qualquer parte 
o inimigo tem frança entrada. Alerta .•• ! 
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e vantajoza: se me pro~arein porém que o homem tende 
para o estado de oppressão, e mizeria, que hé a situação, 
que :lhe compete desunido , succumbirei. Que lucros 
tem colhido a Bahia? E haverá hum honrado Cidadão · 
daquella Cidade, que livre do jugo Madeirense, não 
.se .arme contra toda a idea de desunião? Tal não 
creiO. ,. .._ ,. 

~. 54 

Hum· outro meio de .interessar as J!rovincias, e 
a nição em geral hé conceder a todos o direito de 
chegar á forbuna , e ás honras ; e com razão , por-
quanto se hé hum dever commum á todo o Cidadão ' 
servir . á sna patria, chegar ás honras e fortuna de-
ve igualmente ser hum direito commum á todos (54) 
pois a particjpação dos direitos, e vantagens hé quem 

( 54 ) Qztando o merec"imento não . abre porta franca 
·a todos os car,ios é .'h'01iras, qumido Ós pequenos nada re-
prezertfão; servindo sb" de bestas cargueiras , o povo sen.í 
ou 'A!>_be"ide ozt opprimido. Todas as Nações tem inventado 

· !(.ertos dest;inctivos e meios honorificas de graduar: os servi-
ços e merecimento dos seo? Cidadãos , ja na cr.i _reira das 

:. Letras , ja: das Armrts , ou outra qualq1ter proffissãp, donde 
1·ezulte' utifidade á Nação. Estes meios ou titzelos trazem 

' e apprezentão aos mais Concida'r/ãos a lisongeira klea do 
· merilo, que accompanha a aquelfes , · quJ delles se \ achão 
revestidos ; fazem-os recommendavéis ; honrão o seo ~nome 

· e estimulao· os outros, á quem orna o br{o. Até aqui a 
'poliiica te1,n dado '!Jerdadeiros passo ; qzearl~o porem ellrt , 
pertenrleu e executou enxe1·tar na df>s,cendencia qualidades 
pessoaes, e por hurntt jicçiio erronea. s11ppor dcz(tiroza aquel-

. La , se niio vestisse o manto , que lwvia ennobrecir!o os ser-
viços dos seos ma-iores , quando digo, inventou a successiiu 
de honm , qual a dos bens, ,fez hurna odiuza divisão de clas-
ses , só cu;p1tzes de produzir hwna fatal lethargia ao solido 
me1·ecimento , form-a d, duas OIJ. trez Nações em h,wna sb 

· sem ,nada G,le comrnum , destruindo o p(d7·iotismo, e estabele-
cendo a ar mel da mr divisão, e rnina. \ 

\ 
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furma ,.f!Jaço. da .sociedade política; por isso Solon 
dizia : ' :'Os · h·omens observão as suas convenções , 
011ando o seu interesse não hé de as violar ; eu re-
gLJio por . tanto as minhas Leis <;om os interesses dos 
Cidad<los dP tal sorte-;' que clles conheceráõ qu\l lhes 
hé mais util observa-las , do que q transgredi-las. , 
Desta sorte a Nação se não divit!e em ·ordens op-
postas, e ciumentas, só capazes 'de suffocar os ta-
lentos , destruir as virtudes, cauzar odios , e promo-
v.er o que o Congresso de Lisboa tem feito relati-
vamente ao Brasil. Quando o governo reserva á hu-
ma só classe de Cidadãos, ou aos dê certo lugar os ... 
bens , que devem ser commnqs a todos, : fomenta a ,. 
divisão ·; · ·M assiril ' que · as 'Republicas. de Lacedemo-
nia, :aonde·-por_ mais de 500 an.nos flore.ceriio as vir-
tudes, e a felecidade, que derãu a Lei á Grecia, L . 

Temistocles , Periles, Aristides não farão pais de fi-
lhos, que em nada se assemelitárõo tt elle;· ,í! O barbam 
Commorlo não foi filho de llfarco Aurelio .2 Caligula 11ão 
era de Gernumico, a. Esperança de Roma .2 . Camb,yses 'nã.o 
era de C!)1'0? A cast(l Agripi'na não em filha da imp:tdiw 
.Jttlia, e a virtuosa Oclavia não .naliceo de Claudio e 1l1es~ 
salina .2 Qnanlo vila illontm praeclarior, tanto horum so-
rordia flagitiosior. ---

Não pm·a aq1ti tudo ; o mal ainda cresce' , quan:lo 
periende a política que os Empregos de maior ·proveito e 
lwnrn sqjão exclusivo potrimonio desta ozt daquella Classe 
fie homens , de que hurn vigessinzn· Avô foi digno Cidadão; 
he então que a Sociedade toca o apice da sua ruina i1~e
'l.'itavél, ou uwís cedo , ou mais tarde}. o calí.x da dczés-
peração tem de trasbordar; e do .fim do do coração do ho-
mem , a quem a intimu convicção q(fogueia a idea do quanto 
vale, tem de brotar a semente da 1·egene1·açtto salutar, cuja 
diviza será o sunm cniqne. Qnrmlos Póvos tem ver{flwdo 
senzellwnfep7'incipio ' depois de exgotada a paciencirt' e entre 
1·ios de sangue ! Quanto não soifreo Romu apezar dos p1·c-
vilegios concedidos aos plebeos, e do eslabeleeir.:1enlo das adop-
ções , meio de innocular a nobreza ao plebeismo .'il O mal 
he co:'hecido. 
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e Ao · Scptcntrião'- d'"hia, acabarão por canza· das 
seis elu-sse:, tle homens graduados segundo as snas ri-
qnezas, em menoscabo elos outros, e dos Messenios,. 
e Bel lotas, á q•1em sú incumbia lavrar a terra. 
Qna ndo .l-toma contemplou os plebeus , quando os 
grandes o& adoptav<io, quando .Augusto dava sua 
:filha Jul.ia em cHza'mento ao plebeo Aggripa, a vir· 
t~c!e, e a segurança' rei nava em Roma. A P russ ia, e a 
Hullat1da dcvêruo a sua enero·i'a Ít comrnon icação de· 
espernní;as, c fortunas, que ~ aprezentavCro á todas 
as condições , e Veneza, Genova, e Pulonia tem de:--
vido as suas lnquietaç(íeH au esquecimento desta sau·· 
davel onl.ern. Durk fallam1o ela revolução deste ul· 
timo rei11o acot~tecida em 1791 assim diz; " Ne-
nhuma confi.lZão havia a temer em lmma tal empre· 
za, porque o estabelecimento , que se tinha de refor-

o• mar', el'a por si mesmo hum ·estado J e confuz:lo. , 
I 

~- 55 
I Não nos elevemos occupat' só , com a f<m11a ex~ 

terna de govcrn~ : he l]ecessnrio da.!' altenç[lo á sua 
Con~ituiçf(o moral ; e esta -sH·ú hum Ot t tro\ meio ele 
~gurar as Províncias ; p!ÜS ít proporr;iio qnc a.s ideas-
moraes se enfi·aqu<'cem, se torna I?r<'cizo angmento de, 
força; e estes recursos silu sempre insn.fricientes, e as 
mais das ''e7.es produzém e!Teito· colltl'Urio . No Pmpo· 
de Marco Amcli6, e il~tonino\ he que n. Repu~ ii:;a 
Romana acabon de arn unar- se. ltoma \ gozava e'ntao 
a mais doce tranqnilidaúe; lw.via, 1urnn. fo ·ma de S<>na-
do; o trigo abnntkva; os Solda.d~\S enio bem pagos· 
nas Províncias; na.cla de sedições 11 udo h' a e:'!lcell en -· 
temente na apparencia; mas dur:mte este lct\wrg-o hurn· 
sect·eto veneho tinha-se ir:rtroduzido· na part1~ vital do. 
imperio; os ricos ( 55) at~gmenta.vilo smslgrámles pro-

' .,.. \ 

( 55) As gran,lcs riq·;ezas d,:s/roem o eqwlibrio en-
tre os Cidw!iZos ; pois rí 7;roporçrlo que ellos se ciccztm t.li'io 
e1n li!ms, augrllen!a-se rt pobreza. de out1·os : a. oppu·lc1~'(rt 
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priedades ; o povo perdia as sciencias ; QS empregos at:· 
cumulavão-se nas grandes famílias , e para ter de que 
viver, o pobre precizava unir-se a estas. R ome: ent<l à J 
era hum povo de Escravos; os sentimentos tinhão- se 
annivellado; o fogo do genio estava extincto, e o es-
pírito marcial· evaporado. O patriostismo tinha-se in-
teiramei1te perdido; tudo estava em ordem, mas p.or · 
esta ordem a pobreza não podiá, chegar a nada; 
porque aquelles bons Príncipes aliús, só cuidavã·o 
na forma ex tema do governo. " Bacon diz, que as · 
sedições tem m·icrem ou ná muita pobreza , ou no 
muito de:;contentamento. " 

~- 56. 

A opinião, segundo Priestley, he hum ·dos pontos 
de ·apoio á esta bel idade dos governos ; ainda que , siio 
tantos ' os elementos, que entt'no na sua compozição, • 
que nenhuma intelligencia póde prever as consequen-
cias de "'qualquer mudança por mais simples que seja. 
Com tudo hoje, que o Brasi l tem respeitozo , e agra-
decido encarado ao nosso Imperador, como o seu An-
jo Tutelar, hoje que se vai affazendo á energia '~ seu 
govemo , hoje que a opinii"ío publica , e geral se te]l.. 
declarado , e cmn soq_cja razão a seu favor, he impos· 
sivel virar os povos da em preza começada, sem que 
prin~eiro se reduza tudo á cinzas . . P oderd. desgraça-
damente aparecer alguma sentelha de reacção , p·orém 
terá sem duvida pouca consistencia. Homens soprados 
p or huma fortuna rapid.a , e não merecida, e cheios de 
egoísmo, poderúõ nutrir esperan ças loucas , mas o vo-
to geral os não soffi·erá . São defeitos inherentes ús no· 
vas institilições , e aqui cabe o que di~ Rousseau " O 

L ii 

tem de irritar as necessidades destes , e o mal irá áv[(nte. 
Os R omanos tinh ão r-eglt lado até certo ponto o gnío de 
fort una dos Cidadã os , porem esse regulamento teve a sorte 
de todos , rpwndo o dinheiro COTTompendo os costwnec , se 
cou ~;titue o Jttpilcr Captt.olino de todos os m:ibgrcs . 
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povo quer',, e dezeja Bempre O bem . : (56) mas nfi'd o· 
conhece ; e as mais ·das vezt~S hé i Iludido; hé então , 
que qualquer babil chefe_ faz aparecer não a vontade ge-
l'a l , mas sim a do seu partido, f{Ue h é a sua particular. , , 
Tempo virá em que o merecimento solido occupe só os 
lugares de confiaaça, e entiio o homem ·sastifi:!ito por 
ter hum dia colhido o fru .cro de suas virtuosas, e cons-
tantes vigi lias, mo1~rerá contente; e o infame intrigan-
te, ~ org ulhoso n<io ter,í. a ouzadia de pertender reger o 
carro do Sol , sem se lembrar da sua incapaçidade, e da 
infeliz situação, a que .vai expôr os Heus Consocios , 
N ão fidtiio Erostratos, e a historia do escandalo será 
sempre prenhe d'elles . 

~· 57. 

,Consultemos de pas.sagem os pequenos estadog 
~· da Grec.ia, e [talia, e que vemos nellcs, se rião 

hurn teci~io de uissençiíes in testinas, odios , traições, 
pa rtidos , e total an~tiquila.~11ento ? Ahi o nnnwro de 
pessoa~ influidàs pela arnbiçiio h e maior ; ··a animoz.i-
dacle se inflàma mais , e h uma partn só se contenta · 
t·om ~ distruição da ' outra; \·ejo mais liberdade em 
~-ml; do que em Sparta, ou em Athenas ( 5'7 Ouça- · 

( 56 ) O_ povo de:::qja sempre ser feliz; porem d.í-se 
de ordimtrio tÍ pouca rej]ler.ão, e leva-se das primeírct · im-
presso:s; c pqr isso he jacil de 11u~lar de 1 ajfectos, e1 de 
ser fascinado.. Nôs vemos Roma a lopümdÓ pela .fingitüt 
mo:leraçii:J dos D ecemviros as sangui'nolcntas .Leis dus dú:::.e 
taboas; nós 'lfemos o Brazil juntndo 'rn bra'l!co hum ct (u-
i!t?'a Conslitniçélo , e apezctr das Ca:tl'. ias, qzttÍ.. esta no.> 
ft rti CCtÇ 'tV ·t l a1{Çltl' , aJoptw!do as sttas bt)zes ; 110f vimos a 
ftcilirlmlc cuif~ que se Jlei'lemlia fuzer com qne S. llJ. J. 
prestasse hum jitluro Juramento , e.r:cluido ass {'fl..z tlo direito, 
q :ee tem todo o Ciiüufil.o de dizer --- m"'io quero · -- Finul-
1'< e •1fe se nito houver muita prudencia e~ reff!ea.'ã~ , Jo• 
garenws a cabra ce:ra. · 

( 57) Nem Aihen.as, nem Sj)(trla cnnhecercio vercla-
dâra l;berd:tde : atli reinav.t a li.:ençrt, <t sujeiçã'o ' ·c a v(o-

\ 



mos Gibbot1 : "A paz domestica, e a união forã'o as con; 
sequencias naturaes da policia Homana. Se voltamos 
as nossas vistas para as monarchitas d'Asia, vemos o 
despotismo no centro , e fr11queza nas extermidades; 
a administração da Justiça era reforçadà pela pre-
zença de hum exercito ; barbaros inimigos occupavão 
o coração do paiz, e salrapas hereditarios uzurpa-
vão o domínio d«s Províncias.' A obediencia em Roma 
era uniforme , voluntaria, e permanente. Os Impera-
dores tinhão estabelecido sem esforço a sua autl10ridade 
por toda a extenção dos dmpinios, e exeicitavão~na 
com igual facilidade nas margens do 'l'ibere , que rias 
do Nilo. , Roma sacrificava a vaidade á ambição , 
Sparta e Athenas seguião o contrario. Roma julgava 
prudente e honrozo adoptar a virtude e merecimento, _ 
ondequerque ellas se achassem, não olhava para 
nascimento, condição, ou lngar de orig.ern; admitta os ,. 
Estrangeiros, concedia-lhes o uzo das suas superstições_ 
Religiozas, deixava-lhel'l conservat: a pureza das suas 
antigas ceremonias, e até , _· Isis e Seraphis tiverã_o 
a ,final distincto lugar entre as Deidades Romanas. 

- A.thénas e Sp;1rta ·.cheias d 'orgull~o. pertendião só ·con-
servar· a pureza do sangue dos antigos Cidadã!JS, e 
por isso na sua mais florecente. Epoca a populaçã:z.;.,---
segundo Herodoto, desceo de 30 a 20UOOO homens, 
quando _a Romana pelos princípios referidos de liber-
dade' avezar das continuas guerras' e colonias ,_mon-
tando no primeiro censo que fez Servio Tullio a 83UOOO, 
antes da guerra social chegou 463,)'1>000 capazes de p·e-
gar em armas. 

~· 58 
De mais hum grande estado sendo toleravelmente 

lencia , dcspre::;cwão-se as Leis e os Nfagistrados; e humc' 
Assc.mblea popular sempre i1Titada zombctva de hum as e -. 
outras. Em Sparfa o Cidadfio ou havilt de morrer no campo 
da gloria , ou CJ]J(tlriar- se; ·-professctvlt elernu pobre:w; e 
tanto rto acto de nascer, como no twmt!o nfjo conhecia 
oulrct Divindade <tlern de· cega obcdiencia, 
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bem governado , os particulares tem longos intervaJ.~ 
los de paz , e- nao estão aptos a comoções, como nos 
estados pequenos ; e quando aconteça em alguma das 
suas partes qualquer.insurreição, o resto fica trnnquillo , t 
e lhe prepàra soccorros. Eis como se explica Goddin : 
~' Eu creio que os povos grandes comprão, e cooservão 
a liberdade á _melhor mercado, do que os pequenos 
estados ; os da antiguidade não tinhüo senão huma 
Cidaç!e, poucos Cidadãos , e muitos Escravos; e as-
-sim ou pela perda de huma só batalha , ou traição 
de hum só homem, elles podião ser destruido, e ver 
reduz ir os seus Cidadãos , como os Messe'nios , e Hei-
lotas á mais dura escravidão. Hurna tal posição exi-
·gia com effeito grandes sacrificios ' huma vigilancia 
perpetua, e trabalhos e zelo constantes. Os grandes 
estados tem outros inconvenientes; mas pezão menos 

i
f":·s<:_br.ç cada jndividuo, e ofterecem recursos, que se 
~ao encontrao nos pequenos. , 

~ . I ~. 59 I 

" Quem perdeo , Roma , (58) diz S. Pierre, foi o 
f 

( 58 ) A qzteda de Roma deve-se atribuir ctos vícios que as 
1"iqztezas intrqdu::;irao; po1· quanto chegando tudo a er ve-
nal, era necessario que ct corrupção dominasse; que a 
probidade dezapparecesse; que o inter·esse servisse de\ re- , 
gnt , ' e que os costwnes depravado}. inffició~.assem o go-
verno : era necessario que o amor da patrza fosse suffo-
cqdo po?' mil pai1rões contrarias; - que \o luxo ,\ as delicias , 

I. .e os vicias Q'Uebrassem o 'Jugo dos ck;veres; gúe a wnbi- . 

I ção for·çasse os obstaculos com mão arn adit, 'e\finalmente 
que o mais forte sujeitasse ao mais ji·ato. Q~tandp se vG o 
povo engana~o JÍelas illirnitadas prqfuzões , os Soldados ven- · 
-didos ao General, ·que os enriquece , os J)fagistrados oc-
·cttpados (t sustentar-se po7' meio de intrigcts., ; os Generaes 
não querendo largm· o mando, qttctndo a aucto,ridrtde das Leis 
o o1'dena, pbde-se concluir affoitarnente , acctbou-se a liber-
dade. Milot. 

Romct devia a Slt(t grltnde::a á seve1·idade .da discipl/na · 
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desprezo do povo ; a ·corrupção dos costúrríes , o -amor 
das conquistas, os grandes proprietarios , e a vena• 
}idade dos cargos. Evitemos tão perigozos abrólhos , 
eduquemos os povos ; façamos-lhes ·conhecer ·os seus· 
interesses , mudemos de , costumes , e form~m-se , 
corno dizia Sul ly , as bo~s Leis conjuntamente com 
aquelles. '' Para desgraça nossa , (continua aquelle 
sabio Político,) esta precioza conne.xão de humas, e 
outras só nos chega a ser sensível í qnando temos 
chegado ao mais aito ponto de corrupção, e Po rnes- , 
mo tempo de togos os abuzos , .cle forma que entre 
os homens sempre he o maior mal , que chega· a 
ser o p rin cipiq do bem. , Apreciemos a virtuoo, e 
imitemos Roma , quando dava a liberdade ao con-
deumado n morrer de fome , e a quem o amor -filiai 
vem · á prizão ' nu trir corn o seu leite. Antes' da ~nis- : 
sa conventual faça-se conhecer aos povos (principal- ~ 
mente no Campo) . a exccllencia do nos,so governo , 
analizando os Parochos (59) as boas providencias, que-

militar r aos seos costumes, patriotismo , liberdacTe , c â suu 
invenci;:el coustuncict : qwmdo os ,-icos compráTúo oi•vótÍls 
dos pob1·es, qrrando o inlP.resse p;·orlu.zio Escravos , quai~
do os .Soldados se lo1·núr·ilo os . imfnt~nentos do despotismO' 1 
e '::.omúartlo das Leis, dei vida dos Princiftes, quando rt 
111agislratum [Jenleo a aucloridacle , e· o pfdo, qurmdo o 
Púvo se tornou coúar,/e , opprimido, e iusolentc, penleu-
se Roma. lVTilot. 
. (59) Em quanto os Parrodtos não forem sertz e,t·cepção 
sujficientemente letrados , e preencherem o deve1- de doutrhwr 
os Povos, ensinrmdo-lhes rt Religião depl!radct de J. C!trislo, •· 
as suas obrigações, como Cidculiios , Pais , Consortes, c 
Visinlws ~ despindo-os de m il supe1·stições e,'I: [Tl/7Htgantes, 
sendo de suas ovt:lhas verdw(circs Pais, e 1'fgomzos obse,·-
vantes do preceito --- Bona Ecclesiae sztnt emolumcnta pan-
perum : -·- qtte esperar dos Púvos ,'2 Ao cuidado dos Par-. 
1·oc!ws, diz G~ngnne lli , l1c que estão entregues os interes. 
ses mais srtgrados dtt Religião, o grandíssimo numero dns 
Chrisfãos , os seos .costumes , sep n :speilo á lgn1ja, e aos 
dogma.s, stw fidelidade aos Sobenmos, e ás Leis, a boa 
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f~rem - estabelecendo · as Côrtes ; · faça-lhes· conhecer 
em praticas os seus direitos , ' e· obrigações ; haja 
hum codigo de penas, e outro de prerui@s ; estirou~ 
le-se o amor da patria (60) que só tem conservado In-
glaterra contra o pezo de buma consideravel divida ; 
e na distribuição das graças attenda-se unicamente ao 
Gidadão. Foi com taes sentimentos patrioticos , que 
Roma venceo o mundo ; quando ella dava a corôa 
cívica· ao cidadão que ·salvava outro das mãos do 
inimigo' ·não fazia differença entre o soldado' e o 
General do exercito. 

~- 60-

. Irrsisto por taQto á vista do qp.e t.enbo .avançado 
,..;que a':,.exteJ'l.são•:- do · Brasil' em nada diminúe , não · 
~'digo', a possibilidade;· mas a certeza de ter hlnn go- · 

v,erno, e talvez o 'mais ·liberal conhecido até o pre-
zente. 'O . esse.nciaJ está em que ·esses .Poderes Provin- . 
ciaês, 'co.Jnq já disse, sejão bem formados1, e sabia-
mente dirigidos: e .que os póvos conheção- os seus-di- -
reitos e obf'igações . . Pertender hum -governo e,m tu-' ' ... . . . •' . ~ 

---------,--------\ 
zt11utO nas fi'tmilias , e finalmente rt condescenc/encia, que 
elles se deverr1 todos lmns aos oub·os. ,, . 

( 60) Roma, que não podia · offrcr a exislenci' da 
sua rivâl , t~ndo dezarmado os Cartl .agine:::;es, rw 3. guer- . 
r a á. titulo de protecção; 01·dena-lh~1 s o abtb1(lôno dlt sua 
patria, e hum estabelecimento dez leg as distànte do rnar, 

~
. 'e . sem fortificações. Então o patriotism se appresenta em' 

todo o seo e:xplendor. Os vasos sagrado , as Estatuas sup-
prem o ferro; as mulheres enf1·egão as suas Joias, e fa-

- zem cordas de seos cab_ellos ; as cazas , os templos tor-
não-se em. o.fJicinas ; os Rommws siio rechaÇados , e a szm 
fi·úta redl~zidf cí cinzas. Eisahi a força do patriotismo, 
alentando lnn;n p Ô'L'O aleivosa e vilmente dezarmado , efa-
ze~do-o trilwfar de todas as d~fficuldades. H e assim . que 
poderemos zo1mbar de inimigos e tramas, não menos cwçi-
l,o::.os, e astu(os. 1 



f!o·sabit>, (61) lJÜ~ p(io particip~ do defeito doneus alt~ 
thores, hum H!,Yefry:} sem tropeços na pratica., e sem 
descontente~r-. ·.IJI?:·: hu~ i.mpos~ivel. Rouss.eau ~iz , 
qne " par(} JJ,P'f perfeito Legislador , sena mister 
huma intel , ge)l'cia. superior, que conh~cesse todas as 
paixões sem s'u~eiçã? á alguma;~ conhecer a fundo a 
naturezll ~ipman~, s~m ter reJ.aç0es com ella, e em~ 
tim ser ,QjyiJ)o.· , :;Mar:Co Au·relio pensava que nã.o 
podendo! ,(l.S ):lomens .. ser ~a~s, quaes desejariam os que 
fussem / ~rll necessario supporta-las, e tirar delles a 
maior v~tilgem .po.ssiv~r. 

- ~- 61 

1Q poder administrativo das Províncias deverá ser. 
(/) ·máis :.ap~~imadamente pQssivel á vontade, e opiniã~Y---- . 
r~pebí?a r, ,.sempí·.e que estas . se ?ã? . ~ncontrace~ ctm a ·~ 
~sencra'·, e .natureza das mstltwçoes fundamentaes , 
~;é 4.~ .rig,ore-za justiça condesêénder c?m . es povos.; 
,~ cont,rqrw, be produzir desgestos , parttdos , commo 4 

;J'{;D~S / e :reíulta;dos tl'ist~ ~e ,prin-cipias , gue em si 
n~td~ vâlem. Ets pouco mat5 ou meRO!> a ordem , e 
f?ist.ema, que julgo abra_çado. Tod'a.· a. Cidade, o~ V_il· 
Jp. ter~ ,huma Camara composta de seis ou oito li1'J!(" 
ieu~ mais ·acreditados Ci-dadãos , e escolhidos ·pelo 

. ;~fOVO ; a sua duração será triennal ; e o Presidente 
Jf;lro;tqo de entre elle3 mensal ; ningúem se poderá es• 
: ~.P,Zar de semelhante ~go o mais honrozo do lugar. 

M 

( 61) A idea de perfeição será sempre. huma quimera; ~ 
porque os vicios acompanharáõ sempre ·os · Mthens , e Jaráõ 
hrotm· abrólhos nas mas ·obras; ·e ·o interesse ]Jartícular-
estará sempre em guerra com o geral. Proscrever os abu~· 
zos, que a prudencia r~eita, formar L-eis simplices, im-
parciaes , e mantidas com igual vigor. , respeitar os talen~ 
tos , refornutr os costumes., educer a mocidade , premiar 
o merecimento , eis os meios de melhorar a ·sociedade , e 
chamal-a á aquelle gráo de perfeição , de que ella he sus~ , 
ceptivel. Milot. · 



Os seus cuidados. se .":limitáráõ· á vigil~nçiá , (ia · exa,ta 
execução ·:da!dels arrecadà:c.ão d.'impostos··· 6bras nu'!-

' • 1 . ' . ' . r.: ' b,l:icas ' '·criação. de ·exposto1J ' •exat<? . cumpni:inento ··de· 
todm•· OS .funccionaáos publicos ;·meios' Ue COOSPfVR I' ;· 
e defender .. o•-seti· territqricn promov.oc a agricultura, 
ê appre~entar·· á.S ·s·egtrirtt~~ · Iegisiáti.nra~ .. as. ' r~fo1·mali 
!:lecessanas ;· e · · ~J · ~t!is' ·; e estorv.ps prau,cos·, quE}' 
se forem· enconttándO:ii'áS .líei's; ' .Todos ·. os.. babitanteS. 
lhe 'serão S'ubordinO:dos; c'"Mnhum'a.·' ai:j.ihol'idade; qüe.t · 
Givit; ou militai•, '0U .f!.kel~ia~üêa ·, qtuf.t~_nha respon~ 

. ~abilidade, qualquer que ella~ seja:, l?od~râ"entrãr e~ 
· taes funções. · ·· · · · · · 

.,.- , 

....;,, Tod'os os regulamentos. tendentes á pq4cia in te~~ 
«do. paiz poderaõ ser ·feitos:' · pela Cam!ll'a · o~J< ' Junta:· 

if,:Onjunctamente co in toâos ·õs Cidadãos, 'e huma .V.ez ·q!f~ 
não encontrem a disposiçãQ· das leis geraes, t~ráõ ·for._. 
ça d~ obrigar:, até que' sejão desfeitas pelo rpesmo mq~ 
do.,: ··com que · forão estabeleddtts:· · ,~- ~·· . · .... · ... , · · ·. · '" 

• r . , ;o • ..... • - •• - . -- • . ._ • • • 

•• ~· 63 

Eis o methodo· o, mais \simples p~ra o bom> gqver-
1}0 d~s - Pro~incias; falui!!ligeiras' corrigem-se·pela. lm':: 
flren'sa·, · p~>"derozo meio qe preve~ir abuzos do g~ver-· 
n~ .,- e: d~r~ i ~_?ir por _rant:o,, o -p_erig~ de q'u'al;quer sub\rer~ 
sao; a opmmo pubh~a fazendo co~hecer à

1 
tempo qual• 

quer abu.zo ~ie authonclade, cqr-~a-11\P logl>' s a7;as; -serp-
gue seja mister-. hum remedio- viqlentq. O que fo.r de, 
ín.~iór vulto, e· consequencia f;1z-se pheg§lr:- \lo. th;ronn.,, 
( quando ,não 'remediado pela .Ju,[\ta, ou pq~.\esta sQS· 
átado ) e então o pmmpto castig~ se lhe_ seguirá; e: 
talvez não s•Etia ne~eFsario hum segunq'o. 1é:x,emp,lo, se 
elle' fôr. jusÍ~ ' · energ!co, e prompto . . Ueste Iilo,d_O· hum 

. corpo de pilúcos membros já mais poderá ··concebér. 
-planos subve_rsiv~s á ordkm estabelec.ida; ' se a . grand~· 
massa dó povo o· niio -·ápoi&r·: ó que não h,é' prov'aVel-, 
se obs.er,var-mos as medidas aP,ontadas.; porquanto.quan..,..· . , 



. '83 ( ( :" )) 
·:do .o ~o viite :feli.z ' (132) e s~ceg~do ' nada teme;tanto 
~mo innovaçõ,es;· . · · . · ,. - ., . . - - - - - . - .. M ii . 

·: ( 62 ) . Quan~o: o f_ovo nií.o he atropelado ·na sua pes~ 
-soa e bens ; qu:ando 'as Leis são }ustâs , sabias , e deptd(l· 
mente e.x;ecutadas , elle vive f eliz e socegado ; toda a in~ 
.novação · lhe he ódioza, e· seguindo a. cauza do . Governo· ~ 
.nada há a recei~r. , , , . . 

The · co'rmnon pe<1ple iirê óf slou motion, . if. they bé. 
•1tot e~Citet by {he greater sort; and c the-·· gt:eater"sor:t -~t~
·of sma(l, strengtlt , . except . the multitude be ·çpt and readj 
ti/ move . of themséliJes; . '. ·. • - . . . . "- .. : 

Thé 'poéts feign that the re&t of the góds would -have: 
b'oundJipit-ef-, which he lwarirtg ofb;y the counsel qf Paris; ; 
sent for Briureus , with his · ·hundred hands .to come into. 
kls ' aüt.:. an _einblem' no doubt. to . she:w; how. .safo . it; ~ jc!.y;:... 
mtJnarchy . to. make sure of the good wzlt e f common . plql'S , 
p,le. · Bacon. · · 

. ·. ,.._, 

., 
,, 

o,; O P O . 
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Taxas. ·. 
~. 64 

H u~ paiz ·rico~ extense,e pouéo povoado:~ · está · 
m!}ito · exposto aoi)·Qezej.os . externos, e por conseq'Uen• 
ciaainvasões: hé por tanto neste ·ca:w· que ·o · nossO< · 
Braúl tem urgencia de grande força . militar de terr-:;1, 
' ~a~, ' fortificações , vazos ·de guerra, munições ,-.pé• . 
~QcQos ~c,; o _que ·tudo-l}le.d,ev~ consum_ir gross_as som- . 
m_as, ate que se ponha em hum pé respettavel. Qs·:- re,..: 
cursos só nos podem vir por ora ou da Agricultura; . 
·ou do Commercio; convém pois augmentar esses ra-.. 
mos de rique~a, e economisat,."c.s despezas, destruindo 

· todos · os car~os , e empregos inuteis, ou onerozos, .e 
. ~)Iljpli,~car ds, necessarios. O homem que serve a pa-
tná?, deve con~ar com ~?m s_ust~nto reg~lar, e ~ecen .. 
te, mas esta uao pode Ja mat& _tll'ara mmtos par\\ da:l.' 
{\ hum só , e este pela maior · parte das vezes inutil ; e 
cci9zo , não havendo coizá mais · ndigna , nem maiS>. 
cruel , como dizia Antonino , do q e ser o \governo c~n
~umido por a~uelles' que não lhe fa, em serviço algum. 

~. 65. 

Que a nação quer, e hé obrigada~ a conco~rer para 
. as despezas publicas, ninguem duvída ; õ modo porém 
hé todo o busiles. (63) São tantos os impostos j e a:s Leis 1 · 

( 63 ) .As necessidades publicas devem de· ser a regra: 
·dos impostos/ o Cidadão de'Oe concerrer par:a as despezas do 
I Estado, que stio indispensUIDeis j assim- acon-selhava, s. 'Lu~;:-



( 85 ); 
·~··-

que. regtilão.a sua nrreça~?~·,({;ll' 'p(.,;-~i~ng~a· de· rli-
nhf'ito -tlo ~t.h-csouro, que. llihL~tre':én ·~ · Conv.~m pois 
venntl!t a: maneira de <;on'Ct~ljúi~io[~ . . fucit, e promjr-
ta, de sorte que eYitem~s -'~~. ·· is, .tantas arretà- · 
dn.~Õ'es; í.antos empre·gà;d ,s; *élFás, tantos; extravios, 
tant~ ."pobreza publicw,. 'e lfquha- de cobradores, ( M ) e 
ârr_ematl\ntés. 

"! .. (. ; ,·: ~. 6(] 
J ::-: !.,;" .• . ~_.:·~-~ .. ~:. ~ ·.·, 

'llt.\(h'Y. ·.e;@Q'di.firó propriefarjo, qualquer qu~ sejn. 
a súa' g~reh~~ 'COncorrerá poriJOrcionalmente á~ sliâs 
ré'nd'a:s, yíiy*}<J#gastos da Nação; hé h uma divida qne 
ea-tisfuz _, p'~Jgs despezas e cuidádó da sura segurança 

~ l ------- --------

J. ~fo .t,ilho em testwnento ; --- Ne prcnds taitles, ni ;JJi&::-'t.-
de :te/r ~Í{jets, · si iügente hecessité, ou evirler!le ulilité ne 18~ 
lé fâit jaire et y01t1' jus te causse --·. Cessa11(/o pois esta,, 
cauzas·, o e.Jfe'it'ó · nf!o deiJe passar alem. Saber ec.onomizar 
a --~ulntancia i/os J>i vos ' he huma das mais dijjicultouts 
a1'trs. · .,, , . 

( 64 ) Os nv~sos Cobradores são por via de regra h-Íms 
outros f'ublitanos ;. revestem-se de leuma auctoriiiadD, que 
lMs '· Mi.o fo'i cmlced da/ ~ a ignoraru:la, a J'1'ztdencia , ~ 
miseria rios Colléctados lhes abre livre caminho t.Í toda a 
qiiali4ade de aBusos. Eu cdnhfci o Caia.'eiro de hum At·-
remrdanl.e de dizimos' que trez annos depois de findo o 
cordracfo não fazia cobranças sem ser accompanhado de dois 
Meidhhos. E.ra manha vellta , e por mais que me exjor-
çasse d não CO'nCOTTer J){LT"a . &eme/ha.nte modo fie fcrrorÍSI110) · 
Alçada Superior lhe favoreceu as boas intenções. 

Ora se a renda publica não lle arrematada, ella pas- . 
:;ando por muitas mãos filtra-se, e pouco ou nada entra. 

t no thesóúró i ·e outras vezes tambem he mal arrecadada. 
The agents of a prince regard the v:ealth o.f their mas-

ter as inexhaustible. ~c. Tlwse agenlsfrequent/e:y tive wíth 
th~ profuzion of Princes, and sometimes too in ~·p 1:te uf 
that profuzion, and b:y o praper method ofmalcing UJJ their 
accounts, acquire the fortunes of Princes ~c. The loas of 

· a Souveram from the abuse and clepredation of his tax-
gatllerers tcould necessaril.!J be nwch grettler. Smith. 
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H~;;soaLe beru. Quando ,digo ·, qtie· :~ó os proprietárioS. 
tlherúõ ser ta,xad0s ,,:tenhd em vista o que tem es~ 
(>ripto os .meltiofes Economistas, que· assentão· ~ · qu~ 
só a ·lavoira deve !ler· sugeita á ta'xas;·.porque· se•està _ 
recahe sobre O negoCiante,~ (65) h é claro·, que eile ·OU }e• 
va,_nta .o , pre~o das . suas.mel:ca:dor;iaf.;paT~ assim tirar d, 
que contribue, ou abatxa no valor dos objectos, <ple 
compra, e diminúe a qnantidade, e desta sorte o con-
sumidor gasta menos , o Commercio affi·ouxa, -e o lavra· 
dor não · querendo perder inteiramente os seus generos ~ ~ 
vende··OS' PC:Il' nu-ni· preço·' que o ari·ulnà; e os . o·pér~- .. 
.riCJs igualmente· tem de servir' e dar · a súa: mão" d'obr:i~ 
pel.o !ntimo valor ·; •e .vem. portanto estes dois a serem, 
0~ ; unicos· taxados. Debaixo destes .pt;incipi~s parece:. 

' (65 ) Un ,;,egl?úw:t de · Bourdeazex T~ 'd~ait , ~· il ~ 
pltes de dix arzs' q_u'(Juçune Plf;(ssance,, . ni (tUCft11_ .• ar{ifice nt; 
}JOU:Voit faire pa9çr -un impot a ~n _rtegotianf; qu'il, liçeus~a:if. 
le prix d~ ~es mttrchandise~; o~t qu'il.~lirn.inztrtit :,cel!ti d~ se~1 
acltat~; ce q1ei faisait paye1' 1.\::.'Jí,at au consommateur. ~ ~~ 
n l' agricultelfr; -et jamrtis a lui negotiant, que ~-i la den--
1·ée_. et( it trop chargée , il cessait de en jai1·e le co-mmerce; 
'. ··. -J~i fesait \re m,alheur du . cu.ltiv~teur, mas ce qúi_ ne ' lui 

jmsmt pas dt?bourser un sol a lut • 
• Ce__ que dit le negotiánt", 'ze co!(tsommatelir peut_ ~ d~re 

dan~ un autre sens ; des que les impots augmenten~ , le 
,;Ol/sommateur copsomme moins ; il fait moi-ns traviüller 
l 'ouvrfer' il achete moins-cltez /em rc'hand_,, c'est le pau: 
vre qui en .~oujfr.e.; .le .fisc -n'g gag~e point Le cultiva~ 
tcu1· qiti ~·- !ppercoit qzt'on lui ja.it moins 'd demandes l 

, /Jaisse le .pr!~ des ses denr;e1; •et a-Msi c'es't encore lui, 
ljUÍ paie. · , - :. 

Le Cons·ommateur ' dit au mareh'an'J- vous 'me ve1ule:l-; 
votrq drap pl'us cher' je me passe de habit cette an~ée .::._: 

, . Le marchand ecrit atl manujacturier -les nouveau:c impots., 
s~ oppo_sen.t au debit; env_oyez moi moins de vos draps ~: 
Le manu:fueturier mande gu fermier .,__,., bais_sez le pri:c · ~' 
vos laines ; .. si. · vozes voulez que j'_en · emploie et _le fer'r_n,fer., 
qtfi a- ln~soin .Ç.e 'Derü!re ; · accez)te . k · marché.c, .et Clfhsi, 
l'impot retom{le sur ltti. Goddin. · , \ 



( 87: ) 

..lté , ·quê r. Congresso em primeiro htgar deverá fazer..:s~ 
~h~heeedor' dé todas as despezas certas da N açãp, addin~ 
doa ella~ huma· somn1a porporcional afazer face ás obras; 
que tem ·à fàzer , e aos objectos a comprar: ande-
pois por lmín exatis9ÍÚw cadrnstro vir ao conhecimen .. 

..... to de -tQda a popuhlção' e dos l-ucros·, ou rendimentos . 
de cada hum ao.s ultimos trez annos ; descontar o ma-
neio , e sustentó, e somi-nar. b ex cP-dente; neste taix,ar.· 
com mai{)r ou 1nenor restricção; segundo as urgencias , 
hú~a certa quota ; esta dividir-se 'efll trez partes ; duas-
para as depezas geraes , e h uma, qne ficará na Ci"' . 
dade, ma: Villa, que n prestar, para as suas obras, e· 
melhora)llentos particulares. Conhecido . o quFJnto ca. 
da Província tem a contribuir, as di~erentes Cu meras: 
~\1 Juntas regularáq o que tOC!l- a cada individuo -
ou fam!lia ern proporção _aos set~s lucro~ ~66). declal!l&65' ~ 
flO cadastFO; e o ·publicará 01:1 por ·meio da lmpre1l;' 
sa , ou - em falta em hum livro para isso desti-
nado ; aonde estaEáõ assigrrs..1dos os nomes de todos-
os Contribuintes. -<:Ófl' a nota respectivtt á margem; 
afim de todos sabereril o q_ue tem de vngar' ev.i~ar-se 

• 
~--------------~--

( (16 ) E ís- em summa as regras, que a este res .. 
peito es{ah..elece 8mitlt 

1 • • T_odo _ o Cüj(l(lão deve. co-ncorrer pam _as despe, 
zas do Governo á. proporção elos scos r..e~]Jectivos lucros. 
2.• ..d tc~Ja, que e(jda hun~ h e obrigado a pagar , cltroe ser 
certa,. tanto no tempo e modo, como na quantidade. 3a, 
Toda a taxa deve ser il{tposta dtt s.o.rte , ,.que for mais com. 
m_qdo' à_o, contribtu'Tltf{ o pagm".. 4·." '4 ta~a. d~ve ser es(r(f?t;· . 
~ecidtf. de Jp!.ma ,. qu~ tir;e dos }!óv os o menos _ que for pos~ 
~!~el, Ara;. tfo q~e entr;~. par;a o thcsourq publico ; o ·que 
:nao acc.C?ntece_.; 1.0 s.endf!_ muitos os cobrrulores, ·em C'lljos 
sálar.:io~ · póie i;on~ttnim.ir- se a maior JlUrte; 2.~ obstruindó 
a-·'i-,.z'cl~Ú!trià; e âesco_leraJarlllo o· Povo úe applicm··sc a i:cr~ 
tos. ramos' de occ.upação' que pbdem smientar e empregar 
grande numero de pessoas ; 3.0 por meió das penas ·cstabe •. 
leddas ·contrtl uquêlles' que se pertenderem sequestrar ao seo 
p'tJgàmemo ; . 4. 0 s:ÚjiJitit(ldo O pOVO a. C011li11~1US· v.e:dt as d~ · 
Colr.adores. ~ . . ~ 



que nas cobrançPJ.s a inct!fteza não jncournje a in· 
.:Solene ia , e f~woreça a con·upção. ·A pdacte, ou Vil-. 
h respectiva será o lugar do pagamE(nto, k que assis-
tirác) hum Camarista, hnm Thesonrett·o e!lcolhido, e 
abonaçl.a- pela Cainara., ·e hum . Escrivão de I'eceita, e 
sbíneó.te este levará o nallario da saa escripta. 

) r • 

~- 67. 

A esta · p-rimeira, e m~is custoza operação, de-
verá · s'égu ir-se a certeza do tempo ·do pagamento, como 
diz Smith ,· o lugar, onde se hade fazer, e a quem ; des-

\ te . mono o Cidadão wncorre para os gastbs publicos 
~orn aquillo , ·que pode, e deve, sabe o tempo, em 

~he ó tem· de fazer- para apromphl( essa somma e lu-
t]lh' ( >. a pe~soa, aonde, e â quem hade ·entregar para. 
n~b ··solfre"f, embaraços; · fica livre de vexan1es , que 
d'~utra · s@tte l.he podem cauzar os cobmdores, e vem 
a taxa a set· assim prpveitoza á N açãQ., e pouco 
p~zada aQ~ c~mtribuinyts; ~~~~;ie ~eis de cont.rav~n
sao : o t\1e"Seu:Q. tem" os functbs perctzos , e a .JUSttça 
e titi\ifla.de presidirÍIÕ á taes actos. Todos os; t1·ez annos 
~uz procederà a hum novo arrolamento, a fim de se 

conhecer o uugmen.to , ou diminuição tanto çl.a riquezá 
real, \~omo dos. propriet,arios, e augmentar-~, ou di-
ulinuir:..se a taxa segundo as cit·cunstancias. 

- ~. 68.\ \ . -. 
~ Fica" evidente .que. por est: siste~ todos O~IJ)ro-
13:ductos da agricultura dev.étn .ser isen~b~ de qualquer 

contril5J.lif?.O ·aliunde, sel}do' :at~ livres na sua expor-
' tação ,Jb,.~~ como ~a impm·taç~o quando ~r relativo_ a 

ella._ J1! .. .pqrque huma ""semelhante taxa por agora nao 
será t'áh:rz suffi~iente para 'todas as cl~spezas do Esta-

1 do, deyeremosJançàr mito dos objectos d.t mero luxo, 
cujo vuliJr só \mpt>rta á riqueza , e tanto menos pre-
cizo , ·e mais superfluo e}le . ior, tanto maior i!nposto 
déverà nagar ' porque nestes falha a regra estabeleci· 

, . da_ contra o operario, e agrict!-ltor. \ 



,, 

'Tenho anda de pe1a ·rama de objectos ., -que l1ei 
-esboçado , alheios -'<.le minha profissão; com tndo, 
-como , -diz .Plínio , não hà escripto por peior ., q u~ seja , 
-que não contenha alguma coiza bQà., eq!lando a Nação 
se regenéra, h é dever de-ted? o Cidadão honrado con-
-correr com o cabedal , que possue, a fim de engr~ssal' 
-os meios d'-ella c~nseguir a maior _perfeição,põssivel : 
-hé assim que de , pequenos· regatos s·e fazem caudaes 
Tios. Muitas das refle:&Ões, e razões, que .aponto., sãe 
bebidas-na lição dtts Autores citarlos, e outros, a que me 
não refiro, por ser esta memoria arrar~jada, e extrahida 
de apónta:mentos , cujo primeiro e uni co fim era_ ajrrj:::--
nha particular instrucçãó. Oxalà lançando a luva a_!P" -
Teiro ' eu possa. convidar :naior\J.?,.Atletas á tão sdgrada 
~~uza ·! Ob!<ervai· ~udo, dizia hum sabio., não 'he ob~;a 
•de hum· ·só homem. f' lii m .li ora. 

; .. 
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E R R ATA S. 

Pag. Litz. Erros Emendas. 

6 ult. Brazil. Brazil? 
8 27 guverner i:ouverner 

12 25 Estado studo 
25 38 esperavão esperarão 
27 37 a lição de hum a lição de hum tiranno 

Senado a hum Senado 
36 28 habitarão habitavão 
37 14 Speret sperat · 
40 13 Zalenco Zaleuco 
41 21 tentar tentear 
42 3 os paizes nos paizes 
43 17 não . deve não deva ;/ 
44 n decididamente decididamente 

20 cammodidades . ----45 commodidades · 
46 13 apportflt opportet 
55 7 admi' •,.ar~~ admoestaçã<J 
55 9 fechadas fechado 
68 6 vô osà vôos á 
70 26 instruções instituições • 70 27 poderozo poderozos 
78 11 destruido destruidos 
87 18 .hum livro em hum livro 
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