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ADVEBTENCIA
A tentativa foi bem decídída. O favor publico a acompanhou
(' deu-lhe forças e estímulos, para progredir.
A primeira série, contendo dezcartas ctngío-se á necessidade da

.

iniciativa imperial para arrancar o paiz da .crise em que se debate.
Lírn ítou-se o trabalho ao estudo conscíencíoso da. actuolidade.
Dos factos resalta a verdade. 1'\0 meio 1• . lnereía e eompressao
lln todas as forças vivas da nado, 86 o i
terá cfâcacla.

eneroso da coroa

Dois pontos ainda se onereccm muito palpitantes ao

me

publico; são os corrollarios d'este primeiro estudo. Demenstrad:
a necessidade de imprimir ·ao governo do estado outra march a,
cnergtca e moralísadora: parece natural complemento desenvolver
as ídêas eapítacs da nova ordem de cousas: em outros termol'.
assentar as bases da futura politica, tanto interna como

terna.

Continuando a benevoleneía dos leitores á alentar a empresa
ella se abalançará a esses novos eommeuímentos.
No fim publica-se em nota a carta dirigida á redac.ção do
fHario;

pela connexão que tem com o assumpto aqui tratado. NeUa

se acha como em relevo breve o pensamento d'esta seríe,
Janeiro de 1866.
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Não posso mais conter a vchemencin do sentimento que

1116

ussobcrba.

Uma 1"0l Iuuesta, que abala a nação até as entranhas , n .... prenhe de
cnlamidndes, percorre neste momento, não jil a cidademas u imperio.
E fostes vós, senhor, que a lançastes cumo um unathcmuao pai7. '/
Em principio crn um SUSllITO apenas que se esgueirava na sombra.
•\gola já a opinião articulou distiuctarueme esse verbo de revolução ,
o ccho repercutio no senado brasileiro,
nompcu-se o I"éo.Comludo vacillo. Apezar da irncomprehensivel coacção em que
llesgracatlnl1l1 nte vos collocastes, nüo se concebe este estranho t1esíallccirneuro da magestade,
.
SrrõÍ real que vossos luhios soltados sempre pela reserva e prudcucía
se ahrtrão i,ara soltar a palavra falai ? ~~ possível que subüa ...llucinação desvaire a tnl ponto um evpirito solído c rccto t
i\ilocroio, não posso, nüo elevo crer.
.
.
HC';l'bendo a nova iucrivel, a população ficou attonita. Voz ne·
nhuma elevou-se até o throno PUI'U exprimir-lho o juslo c profundo
ressculimeuto do povo brasileiro : o espanto lhe embargara a Calla.
Purém que maunitude de cloqueucia nessa privaçao da palavra!'
UI/alila 'IlWOlla "si -i/lauia H'1'Úa, exclamou' Cícero observando o
tumultuoso estupor do povo romano.
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Escutai. senhor. o intenso respiro da nação: escutao-o antes que
venha o estertor•.
Rara vez, e só em ciroumstnncias muito especiaes, póde a abdicação
tornar-se um acto de civismo ndmiravel. D. Pedro L, vosso augusto
pae, logrou um lance d'estes, que o consagrou heroe tia p"1. e tia
liberdade.
Sua missão estava concluída, havia Iunlado a monarchín brasileira.
e oreado um povo. A Providencia que o suscitára para a reatisnçãu
d'esse grande acontecimento, não permilliu que posesse o remate 1Í
sua obra. educando a nação, filha sua.
Era estrangeiro. Esta nacionalidade ardente e impetuosa que
exuberava do nascente ímperio, o rechassou á elle, seu fundador, c
mais vigorosamente que a nenhum outro. Dura lei, mas natural;
germen que rompe a semente; effeito que elimina a causa.
Quando o cíume de origem attingiu á sua maior intensidade,
D. fl{)dro 1.. portuguez de nascimento, deixou de ser um monnrchn,
para tornar-se um obstáculo, uma anomalia. A mais vehemcnro das
paixões populares, o patriotismo, sublevou-se contra o principio
estrangeiro incarnado na sua pessoa,
Reconhecer a fatalidade da revolução, render justiça nos sentimentos
naturaes, embora cxagernrlos, de um povo, e submettcr-se singela c
nobremente, sem pezar como sem ostentação, aos desígnios da
Providencia: são actos de heroismo e dignidade que a posteridade
applaude.
.
Esta situação não é a do Sll1'. O, Pedro 11. Iclizmcnte para o Brasil.
Americano, como seu povo, com elIe nas-ido neste solo ahcnco.rdo,
crescerão ambos ao influxo das mesmas crenças e das mesmas ifkas.
Niío existe pois neste reinado o gerrnen das invencíveis rcpulsões,
que õperno o devorcio entro o monarcha c a nação.
Em taes condições, longe de ser um acto mcrüorio e umn sublime
virtude, a abdicação traus'orma-se 1.'111 crime de lesa nação. E' 'um
grande perjnrio pelo qual respondem os reis ante üeus no tribunal
augusto da posteridade.
Esta linguagem será nimiamente severa, c talvez ímproprin de um
subdito que se dirige ao soberano. Mas, senhor, quando o monarchn
chega a Iallir d'aquella magestade inviolavel de que o revestio a
vontade nacional, o cidadão. nggravado no seu direito, opprimido em
suas crenças, é um remorso vivo, que se ergue perante a regia
consciencia.
II

Penetremos, senhor, nos seios de vossa alma; não ha nella, estou
certo, causa que se tema de aflrontar a publicídade. ~Ieditemos ambos
com serenidade as idéas que porventura levarão vosso espirito recto li
este desvio incomprehensivel.
E' acaso a guerra, e seu desfecho incerto, o motivo da vossa
dcploravel inlenção?
Figuro uma conjectura.
O pensamento inicial da polilica externa que nos arremessou de
chofre iI campanha de }Iontevidéo, e logo apoz Iatalrnente, á lula
porfiada contra o Paraguay; o germen d'estn vasta complicação que
envolve o paíz, foi pOI' vós lançado na m?rcha do governo.
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Não basta. Depois de encetadas as operações militares, quando a
guerra se patenteou <\s vistas menos entendidas em toda a enormidade
do sacriflcio ; tI vós unicamente se (leve a temeridade com que nos
precipitamos sem rcflectir em uma situação irremissivel; delemma
cruel entra a ruína c a vergonha.
Em uma palavra; fostes o principio c sois n alma da guerra. Vosso
pensamento a inspirou; vossa convicção a alimenta; as forças vivas
(Ie vossa personalidade, todas estão concentradas nessa aspiração
grande, ínim-nsa . unica, da victoria: e a victorla significa Hnmaytá
arrasado. Lopes deposto, franca a navegação ribeirinha.
A!lmitto todos e,t 'IS supposi çõcs, que vos apreseutão como Inteiramente identificado com a guerra, Que rnsno maior resulta porém
desse concurso de circumstancias, para converter o diademaestrellado
de que a nação brasileirn .cingiu vossa fronte em corôa de espinhos7
Julgo comprchcn.lel-a.
Asreservasda paz, e tambem os recursos ordlnarlos estão ha muito
esgotados pelas despezas exorbitantes, A população, não alTeila ás
lide' guerreiras. se esquivará porventura do fornecer novos e maiores
suhsi.liosde sangue; especialmente para uma luta avara das glorias e
nobres enthusiasmos que somente compensão' estes sacrificios
cruentos.
.
I~ possível portanto que em um momento de cançaço e prostração,
o ímperio exhaustu, não da seiva que é opulenta, mas das forças que
se relaxão; é possível que deseje pôr um termo á luta e assim o
ordene,
Semelhante possibilidade não Ira brasileiro que a não repilla com
vehemencin, quandn entra no seu coração e tempera-se ao calor de
um santo patriotismo. :\Ias também raro cidadão cordato alonga os
olhos pelos foscos horisontes d'esta guerra desastrosa, que n30sinta
csctueeer-Ihe a vista c vacillaro espirito.
Então, esmorecido por estn vertigem, o mais heroico e brioso sente
o horror tio vacuo. ~a " a espera, nada pode. Sua rasão, perturbada
pela immensid.ulc da rri sc, Stl recusa ao trabalho da meditação, Elle
sl'nlc emtim que nenhum homem tem o direito fie arrastar sua mãe
pntriu 11 ruína, pilra vã satisfação de seus brios revoltados.
VOIl'S ja se ouvirão neste sentido. São o balbuciar da opinião,
inlnntil ainda, paraexprimir a vontade nacional. Olhos de longo alcance
se dil;darão pelo futuro li volvemo . espavoridos de sua medonha
vacuidmle. 1)' ahi as manifestações tímidas pela paz, insinuadas A
espaços no espii ito publico,
Assegura-se que esta prespectiva de um desfecho {" luta; antes de
renlisndos vossos nobres designios, vos sohresalta, Vedes nessa paz não
eOll'agratla pela vistoria esplendida, uma Iallencia da honra nacional,
paziuu mncula-la para a histeria brasileira. Itepellis portantoa solidariedade d'oste ncto , não quereis rubricar com o vosso nome o que
julgues seria o triste documento de nossa vergonha.
UI

Estes sentimentos, cuja exaltação não discuto agora, são propríos
de um caracter nobre e generoso. !\'Ias, senhor, esquecestes uma
cousa que deve sempre estar presente e viva na conscíencia dos
reis.
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Võs, monarcha, cingido do esplendor da magestade, vós, o primeiro
no estado, não tendes o direito que reside no infimo dos ci.ladno s, no
mísero proletarío, como no vagabun-lo coberto de andrajos. N;'lQ sois
uma pessoa; não tendes uma individualidade , nao ha sob o manto
imperial que V03 cobre o eu livre e independente.
A nação que vss fez in víolavel e sagrado, vosprivou da personalidade.
O coração é para os reis um deus lar, que preside a vida dom estica
e ilIumina as doces alegrias de Iamili«. Desde que o monarcha sahe
d'este sanctuario, annula-se o homem nelle, c fica somente o rcprrscntante da soberania nacional.
Vossa honra é a da nação como ella a sentir; vossa dignidade a
do imperio brasileiro Quando o povo entenda que chegou o momen li)
ele acabar a guerra, e cxprunu seu voto pelos meios cousti I ucionacs,
haveis de pensar elo mesmo modo, senão como homem, infallivelmente como soberano,
Em vós está incarnado e vívo o grande Clt nacional. Imagem da
soberania brnsílci:a,'lodos os sentimentos da naçao devem necessnriamente reüectir-se ahi,
Não ha nas questões externas do paiz duas honras a vingar, a
honra do irnperio r. a honra do imperador. O que pleiteamos nus
campos do I'aragnay não é a vossa glori1l, nem o nome I' USSO " 11IaS sim
O nome e a gloria do BI'1Isil. A elle pois, ú elle súmeu: « e a níuguem
mais compete resolver em ultima instancia esta quest ão da própria
dignidade.
Este qU2 vos falla, obscuro cidadão, r.odorn, raso o povo brasileiro
ac-eitasse a poz indecorosa, rcpcllir a cnmplic idarlo do ac:o, r xprohrar
Ú l,a:ria semelhante fraqueza. e até mesmo rleshcrdnr-se d'rlla, se para
tanto não lhe f:d'rr.(;sse o animo. Mas ou, senhor, na csphera cie minh:
Iuunil.Iarl« sou rei de mim mesmo: c o monarcha nn fasl igin do podor
(, o subdito de grandes ileveres: porísso mesmo que I~ o ,;,'posilal'io de
altas prercgctivas.
O pacto fllnda!l\('nl~l. jurado c.ll n' um pO\'O l' UIIW dynasiin, vinculo
consagrado pela religião e pela honra, n'ín se rc;npe assim hruscnm ente c. 11 CC;-JI :c11O de l1!1l,1 vontade. Na5CI',m rl'cstc neto sr:!c nln':
direitos e chrj~aç(íes mútuas para a nação e o soberano. ü throuo não
é sómcntr um her ço Liiz, é uni tumulo lambem.
se por qualquer divcrgencia na polilica o soberano tivesse o direito
de resignar a corôa, lambem a nação que elegeu a sua Jynastia podera
ao menor desgosto cassar a de:.:ga,:ão da soberania ao seu perpetuo
rep-esentantc. Tomar-sc-hia portamo o pacto fundamental, a carta da
qual deriva o imperio da lei, o mais urbürnrio e caprichoso dos netos
humanos,
Debalde o revestirão de tantas solemuidades e o consagrárão pelo
sullragio nacional, se bastasse o capr.cho de uma vontade para (I auniquitar. Pois o direito que não lem o menor empregado de nhandouar o r·),p"cli\'lJ cargo sem receber sua escusa, havia de ser tolerado
no magistrado supremo da nação, naquelle que faltaria não ~ Ó ,\ todos
os ramos da arlmiuistração, mas á todos os poderes e;', [tldo " os direitos ~
Senhor, sois o primeiro cidadão brasileiro; o primeiro não tanto pela
supremacia, corno pela grandeza tio sacrificio. A melhor dt'finição
desse titulo, que herr'aste, de imperador, 10SSO augusto pai a eSn! 'I~I'e u
logo apoz, na constitui ção. Jurastes ser o defensor perpetuo do n; a ~il,
não somente nos tempos felizes, na monção das glorias e prosperi-
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dades, mas sobretudo no dia da desgraça. O maior e o mais onerado
dos servidores do estado, para vós não hà praso, nem I'epous~ . ,
Qualquer que seja o desfecho da guerra, não tendes o direito de
separa. vossa dignidade da causa nacional. Um rei que por sua des~ra\:l praticasse neto semelhante, faria á sua patria a m~ior. affronta,
Jogando-lhe com a corôa ás faces. E liaverá algum tao Isento de
pecha, o ponto de suppor-se macntado pelo íacto de continuar no
,
throno do paíz que desistisse de uma guerra desastrada?
Se existira este monarrha sempre sollicito pela honra nacional,
sempre susceptível pela dignidade. tio nome brasileiro, esse mes1T!0
não teria em caso algum o direito de abamlonnr na humilhaçãoa pstna
decnhida, que sua grande alma bastara para rohabilitar, Seria fal~a
de generosidade, embora justificada pelo rigor de uma consciencia
austera.
IV

.... honra das nações, como a honra dos Indivíduos. não está sujeita
aos ncci.lentes da ordem phys'ca. Estes podem influir no rssultarln
de lima empreza, na realisação de uma idéa , mas não modiflcão
a inlenç:'lo, A honra é um senlimento, um principio j e não como
pensão muitos, um S!lCeeS,O ou mera casualidade.
Desdoura-se a naçã« que soãre impussivcl as aílronlas ú sua dignidade, mas não aquella que S.~. levanta, como o homem de hem, para
repellir o insulto, e deíeuder seus brios. Nilo importa para a consci-ncia a víctoria: ainda succumbíndo, um povo que o amor nacional
íntlnnunn, é uma cousa respeltavel e santa.
Qrnndo a nill:uo offendidz tem graurle superioridade de recursos
em relação ao outro belligeranto, deve p'JI' CNtO mortifical-a em extremo
a diíllculdndo da victorin. :\tas se ella empregou 0 3 maiores esft)l''':;)s
1':11 sílllr,'jl:lj:H' 11 resistcncia : se deu provas de nhnegaçãu e hP.l"·'
no
n I reparação de sua honra ofleudidn ; não íica de-honradn curvn.nlo-se
unlc a impossibilidnde.
Jl:esle caso estaria o Brasil. O que um povo generoso, possuído
11e nobre estimulo c cheio de valor pode rnzor, o nosso o tem feito,
senhur ; e não obstante os aggravos recebidos de seu governo. O sentimento da nacionalidade brnsrh-ira manifestou-se com arrojos de
indignação e heroismo, que a-Imirnrào as nações de Europa e America.
O Brasil se improvisou guerreiro em P,IUCOS mezos. O rude opcrarío
COIll lima coustnncia sorpre.rendeute se Iazia soldado no dia do juramente, c veterano no primeiro combate, O governo chegou a assuslar-se dessa aflluencia de bravos quo ali reclamo de honra corrlão
pressurosos a vingar a patrla ; e estagnou-lhe o curso, embora depois
se arrependesse.
Jl:ão serü pois um acontecimento qualquer, por mais cruel ao nosse
01';\111110 nacional, que ha.le macular o nome rl'este povo tão susceptível
no ponto de hnnra, tão impetuoso nos seus hríos. Se a Deus aprouvr-sse cxpcrirnentar-nos I~OIll uma terrivel prnvança, .leveriamos resíguar-n os, pois seríamos vencidos por sun Imo Inexoravcl , em castigo
<I(~ nO';S08 erros, ~Ias a honra fiearln intacta,
Longe poi- de uma persistenci.i obstinada e intolerante para attingir
n resultado que desejaes, a prudeneía aconselha outro procedimento.
conv ém declarar de uma vez ao paíz toda 11 extensão do sacrifício que
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a guerra exige, e elle que ó o unico soberano, eo unico arbitro da propria dignidade, decidirá conforme a sua consciencia de pOI'O nobre
e honrado.
Não receio flue elle se degrade. Se deixar-se abater um momente pelo terrível concurso de calamidades, que filhos imprudentes
ooneitarão ; lenho fé robusta na reacção proxima. O Brasil sabe perdoai' as ingratidões, porém não esquece as nflrontas. Neste ponto,
confio mais em nossa pátria do que vós, senhor, que \'OS lembrastes
de a desamparar ao menor desanimo.
Este meio de ir aos poucos arrastando o paiz além de sua vontade,
de acenar-lhe agora com um vislumbre de víctoria para lhe pedir mais
levas;' e logo apoz figurar próximo o desfecho, que sempre se remove
pat:a mais longe, essa Iallacia me parece, além de pouco decente para
o governo, exce ssívamente perigosa.
Um dia pode o paíz iIludido atlerrar-se ante a medonha perspectiva
do futuro, e exigir contas severas d'aquellos que o lcvárão de olhos
vendados atravez dos precipicios. E não lia nada medonho e funesto
como seja'a irritação dos cegos; dos homens, como dos povos cegos.
O desespero que gera a impossibilidade de ver 'a causa de seu mal,
os impelle a desfechar golpes tremendos. Almas, ás quaes estão cerrados os horizontes, se cslorção por a uingir com a Iurin o que não
podem attingir com a vista; e é tudo o que os cerca.
V

Na maior expansão do amor que vos consagro, senhor, peço a vossa
meditação neste assumplo capital.
A' frente de nossas forças estão os mais experimentados e os mais
illustres dos nossos cabo, de terra ~ mar; a ~illla\;ilO estratogica não
é recente, mas bem antiga, para n-hnr-s« convcnicntemcutc estudada.
Digão pois aquelles generacs ao governo,'e este communique ao paiz
a verdade inteira das previsões relativas á conclusão ou prolongamento
da guerra.
Se li impossível a vicioria, o flue eu recuso ncrcditar; acabe-se uma
luta vã de gloria e só repleta de miserias e d õrcs. Quanto mais depressa repararmos as perdas soflridas, mais promptumentc nrn-bntaremos o tríumpho que por ventura nos escape da primeirn vez .
. Devemos vencer porémcomotudo o augúra, e Ialtão apenas os meios
precisos? Abra-se então o governo Irancamonto com o paiz; mas com
o paiz real, aquelle cuja seiva alimenta o thesouro e o exercito; não
com esse paiz simulado, do qual são representantes os maiores e acerrimos inimigos do Brasil.
Esses nada recusão, porque nada lhes custa. Dimitlirão a patria,
desde que li transformarão em feira do estrangc 'ro. E' gente flue não
duvida vendei' aos almudes o sangue c 11 SUO)' do povo por alguns
covados de galão. Nunca o verso do poetn Irnncez teve mais poríeítos

a

originaes : PO"lt1' l'amou"l' du qokm prets toute licrée. (Laprade)
J<:' á combater essa corrupcãn espantosa, que deveis applicnr toda

vossa actividade, e dirigir as forças da nação. Não se illustra pela
victoría, nem pelas conquistas industriaos, um povo que a desmoralisação contaruínou. A lepra do vicio produz no corpo social ulceras
hediondas, que não escondem algumas folhas de louro e uns remendos de púrpura,
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negenerae a alma da naç1io ; confortae-n na virtude vacíllante. Este
sim é trabalho digno da insistencla do soberano; desígnio no qual
a inflexibilidade será, em vez de erro, dever. Becordaí, senhor, o que
vos disse outr'ora nestas palavras jll esquecidas:
« Quando a nação não ouça a paternal admoestação e se aprofunde
no vicio, deturpando a virtude, elevando ao redor <lo rhrono mãos
caracteres e almas prostituídas. então.... seria a clrcumstancia unicn
em que um rei Ierla o direito de abdicar sem fraqueza, abandonando
á justiça de OI'US o povo que delinquio » (cartas no Imperador -7') .
Nada. infelizmente nada flzestes ainda para arrancar o palz ao contagio funesto da sordida cobiça e feia immoralidade. Ao contrario
vossa indillerença a respeito de tudo quanto não concerne 11 guerra,
e vossa obstinação II respeito d'ella, tolerao cousasincríveis para quem
estima "(ISSO caracter.
Tudo barateaes, tudo concedeís ; o bom conceito de vosso nome,
o pundonor da patria, a inviolabilidade dn constituição, os principios
vítacs da sociedade; tudo, comtanto quo venhão em troca munições
c soldados para Iuzer a guerra. Queira Deus, que estas levas guerreiras arrancadas do solo brasileiro por tal meio, não reproduzão O
exemplo das hostes que o rei Cadrnus tirou da terra com os dentes
e a torpe sanie de um dragão,
VI.

senhor, aflogão-rne o cornção as e/fusões do muito que tenho
á dizer-vos. Não posso de uma vez arrojar essas abundancias da alma,

aeanhadn para seu grande patriotismo, fraca para sua dôr ante os
males da acíualldadc.
Voltarei á vossa presen ça. Compcllem-me, não só os grandes íntercsses do paiz e do throno, como a vnlentía dos meus sentimentos.
Para mim, senhor, representaes uma Ié . E' luz que talvez bruxuleá,
mas não se apaga, Vélo nesta crença augusta, como 110 fogo vestal
de minha religião política. No instante em que se elle elltinguir, creio
que ficará TIl! cinza dessa combustão o meu ultimo enthusiasmo.
E talvez.não haja seve para reanimal-o jamais!
Não se nutre esta Ió na dedicaçao á vossa pessoa: o que a fortalece
é o zelopelogrande principio representado no snr, D. Pedro 11 ; o.amor
á dynnstia. gemea da putria, pois nascerão juntas; e acima de tudo
o receio de que decepções amargas e successivas derramem no paíz
o tedio pelas melhores instituições.
Sou monarchista, senhor, corno SOI.1 chrístão, com fervor e enthusiasmo, do mais profundo de minha alma.
O typo(lohomem livre,.do cidadão independente,não é o republicano,
que se apavora com a id éa de uma delegação permanente da soberania. vtsíonario politíco, sonhando um nivelamento repugnante á
uatureza tanto moral como phy!itca, elle julga-se humilhado em saa
dignidade, pelo facto de reconhecer um monarcha; e não duvida
fazer-se humilde vassallo da plebe. Entretanto que envergonha-se de
respeitar a soberania nacional em um individuo, a acata na multidão,
só porque ó multidão.
.
.
Dignidade de algarismo que nãocomprehende o homemde convicções.
O monarcha, vive pela força moral; no povo reside a força physíca.
Qualquer d'estas forças
susceptível de degenerar, em ambas !Ia o
é
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germen pernicioso da tyranía, com a diflerença porém do alcance. Um
rei- póde ir até a ferocidade do tigre, não passa alem; masa multidão,
é uma voragem, um abysmo, um hiato immenso e pavoroso da atrocidade
humana.
Equivale o republicano ao atheu em política. Nega oente superior com
receio de amesquinhar-se em face d'elle,
O verdadeiro cidadão, como eu o comprehendo, o homem livre po!,
excellencia, é aquelle que se nãoassombra com o aspecto da magestade.
Ao contrarío 'regosíia-se vendo urna 'cabeça no grande corpo social;
tronco degolado se a não tivesse; arlequim se a.tlvera postiça.
A exístencía de um poder supremo e permanente que porventura
abuse da força c attente contra seus direitos, não perturba a serenidade
d'aquella alma livre; é como o varão justo, que venera a omnipotencia
do Creador, mas não trepida nuncaI
O mais bello exemplo de liberdade na hístoriados povos é o do
cidadão que acha na rigidez da consciencia a força de arrostar com a
megestade e fallar ao soberano a linguagem da rasão.
Possa minha palavra, ungida pela veneração que vos consagro, calar
em vosso espirito e sulfocar ahi as injustas prevenções que levanta
uma desconfiança reciproca entre a nação e a corôa. O momento da
maiorangustia para a patria nao era a occaslão própria para o soberano
fazer garbo ~e sua abnegação pelas gran~ezas; mas sim 'para que
patenteasse ainda uma vez a abnegação sunllme de sua propnu pessoa.
Vossos lábios commetterão pronunciando a palavra um lapso que
a mente calma de certo ja corrigiu. Disserão abdicação, quando a
senha "do dia para todos os brasileiros, e para vós primeiro que todos,
é dedicação.
.
24 dé junho,
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SENHOR

A fama umoceano para a imaginação do homem•
.(S vezes reírnngem na limpidn superllcíe do mar reverberações que
, fasdnão.Desenha-se aos olhos deslumbrados um panorama esplendido.
:\<lS magnilicencias da luz, como na pompa das fórmas excede, asmaravilhas do oriente.
;o.'a~ no foco brilhanted'cssa reverberação ha infallivel um espectro.
O espectro solar é a sombra, a treva, a noile, que jai no amago da
111z, como o germen do mal no seio do bem. O espectro da rama é o
lucto de uma virtude que succumbiu, o fantasma da justiça immolada,
a larva do remorso.
Vosso espirito, senhor, permiUi que o diga, foi victima d'esta fascinação. De longe vos sorrio a celebridade. Agloria,unica ambição le_
gilima e digna dos reis, aqueceu e inebriou umcoração, até bem pouco
tempo ainda, frio e quasi indilferente.
Correstes apoz. Mas deslumbrado pela vízão especular, abandonastes a 1117. pura, limpida e serena da verdadeira gloria, para seguir
o fallaz clarão. Proteger, ainda com sacrificio da patria, os interesses
de outro- pm ose favonear, mesmo contra oBrasil,as paixões estrangeiras, tornou-se desde então a mira unicade vossa incansavel actlvídade,
São duras de ouvir para um monarcha semelhantes palavras; mais
2
é
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crueis aindasão de enunciai' para um cidadão leal. Vossa alma porém
carece d'estas verdades nuas para se revel' nellas como em um espelho
que reflicta sua extranha perturbação,
Povo adolescente, senüo lníanto ; derramado por um tcrritorio, cuja
vastidão nos opprime ; isolados, nestas regiões quasi virgens, do
centro da civílisação do mundo; qual lustre e rama poderinmos, nós
brasileiros, nós babares, dar a um grande soberano, que o enchesse
de nobre orgulho?
Nossa gratidão nacional por um reinado justo e sabío, essa de todas
a oblaçãomaissublimeda paIrra, comparada com a celebridade europ éa,
n;1O passa de mesquinha e insignilicunte demonstração. Fallarnos uma
lingua, que o mundo desdenha, nã·, obstante sua cxcellencia de mais
rica e nobre entre as modernas. Nossa palavranão tem ainda aquelle
echo formidável do canhãoque repercute longe no C01'iII;ão das nnções.
Ouve-nos apenas, e imperfeitamente, um punhado de dez milhões
de almas.
Para a imaginação ávida, a fama estrangeira tem de ('('1'10 melhor
sabor e outra abuudancía. O elogio, nalguma d'essas línguas que se
flzerão cosmopolitas, contorna o munrlo e diílunde-se immediajumenle
na opinião uni~ersal. Os quatro ventos da imprensa trnnsporlãn aos
confins da tl'rJ'i1 o nome em voga, que repetem centos de milhões de
indivíduos. Disputão as artes entre si a primazia !Ir, íllustrar a mcmoria do grande homem e perpetuar as miuimas pat ticuluridnd es de sua
vida,
Serão satislcltos vossos mais caros desejos, senhor, infelizmente para
a pureza de vosso nome,
Já começastes a colheras prímicias da celebridade, que tanto cobiçnes. ,Ojornalismo europeu rende neste momento ao imperador tio
,Brasil aqnellas homenagens da ndmirnç no pródigae inexhaurivel, '1U lJ
sauda a nscenção de todos os astros ela moda. O estrangeiro vos proclama 11m dos mais sabios c illustres dossoberanos. Xão ha muitos dias
.Ieu o paiz o .irecho da mensagem em que o presidente dos EstadosUnidos, alludindo <Í Iranqnia do Amazonas, vos considerou entre os
primeiros estadistas da mundo.
Palavras oucas e sonoras, soalhns do pandeiro, que a rama, scduclOI':1 bohernia, tange com requebros lascivos insultando a castidade do
homem sisudo. Quem pensara que V05sa alma sóbria se havia de render
á velgar tentação j
.

Não tardar á o desengano. Libaes agora as deIidas da celchridadc :
breve sentire ís o travo da falsa gloría. Ilude causar-vos nojo enuo
esta Iulil celebridadeque a modadistribue a <'SIllO por quaosquer no-

vidades artísticas.
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Um espírito robusto como o V(lSSO não póde sollrer por muito tempo
o jugo <Ia vaidade. üeconhecereís que um rnonarcha brasileiro, fosse
r lle o idolo de seu povo e o melhor entre todos os reis da terra, havia
de viver como sua patria no crepusculo de nossa civilisação nascente.
E' a lei providencial de todas as cousas que tem uma aurora e uni
occnso.
lia alguns seculos a origem historíca de França e Inglaterra erão
cousaubscura e Iudiflerente : em nossos dias quem naopréza os illustres
fundadores d'e stas grande nações! Quando nossa [overr civilisação
subir ao upogeo, tarnhem projeotarú sobre o passado, presente agora,
um vivo clarno. E' o raio dessa luz que hade iII umi nar o berço do
povo brasileiro e o rein~do dos soberanos virtupsos' que o educarem
para o bem,
II
~ão

existe para VlÍ5, senhor, outra fama licita e pura, senão aquella
humn, que é a verdadeira gloria,
,Já se foi () tempo ~1Il que os povos erao intrumento na.mão dos rei"
qué os empregavam para obter a sntisfução de suas paixões e a conquisla de um renome vão, Agora que as nações se flzérüo livres ede
cousa maneavel se toruárão em vontade soberana: sãQ ellas proprias
a mais generosa ambição e a gloria excelsa para os monarchas. í
outr'oru Alexandre, arrojando á Asia seu pequeno povo e desonratando-o para conquistai' um mundo, foi o maior heroe da antiguidade,
O rei que tal cousa emprehendesse actuulmente de seu próprio impulso
pl'.I~Jlctraria um grande crime, sacrificando ft sua gloria pessoal os des'
tinos de uma nat:âo livre,
i\laior entre os monarchas, neste seculo de liberdade, consideroeu
nquelle, embora modesto e comedido, que possa ler no fundo de sua
couseiencia illtcgra a satisfação de governar um povo feliz. São estes
os unicos heroes de nosso tempo, os grandes conquístaderes. da paz e
•
da civilisução.
Itepassae na mente a vossa hist ória, senhor. Durante um reinado
de vinte sete annos, em sua qnasi metade bastante agitado, lutando
com duas rebelliões e a elfervescencla do esp írito publico; nun
vosso nome esteve comu hoje sujeito ti censura e até mesmo á ex
braçâo. Outr'orn pululavão alguns torpes escriptos que transuda
I'l'I ; ('1'1\0 as escorias de paixões infímas. As accusações actualme
se levantão no parlamento e no alto jornalismo.
Porque rnsão recrudesce este symptoma justamente quand
trazem todos os paquetes as explosões do enthusíasmo estra
por vossa pessoa t Como se explica esse desgosto nacionalpor ag
que ao contrario devera orgulhar 11m povo?
pOs!
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Confrange o espírito publico um resentimento amargo, O paíz suspeita que os enthusiasmos de além mar não são expontnneos e desinteressados , mas sim obtidos á custa tle concessões perigosas. Itasgase o manto auri-verde da nacionalidade brasileira, para cobrir com os
retalhos a cobiça do estrangeiro.
São muitos os cortejos que já fez a corôa imperial á opinião curopéa
e americana. Reclama serio estudo cada um d'estes netos, verdadeiros
golpes e bem profundos.naintegridade da nação brastleíra. Um porém
sobre todos me provoca neste momento, pelo seu grande alcance no
futuro do paiz, como pelo grave abalo que produzio na sociedade.
A emancipação é a questão maxima do dia. Vós a descarnastes,
senhor, para arremessal-a crua e palpitante na leia da discussão,
como um pabulo ás amI.Jições vorazes do poder. Immed íatamente o
arrebatou essa facção que se inlitula progressista, como os vandalos
se dizião emissaríos celestes: agi enim se ditli7W [usso,
A propaganda philantropiea, excitando vivas sympalhias entre os
povos civilisados, devia ser arma formidavel na mão que a soubesse
manear com vigor, Sentindo estiar à aura ephemera e caprichosa
que em principio os aeolhêrn, os honv-ns da situação conhecerão a
necessidade de amparar-se com a ínllucucía estrnngeira. Era (j meio
de subtrahirem-seá indignação publica,sublevada por seus desatinos.
Não hesitarão pois; flzerão de lima «nlamidade idéa poiil iça. Dissecarão uma viscera social para alar a maioria.
Considerai, senhor. DO alcance íunesto d'este acontecimento, se os
espíritos reflectídos vacillassem um instante na resístencía, abalados
pelo impulso do coração. Rompidos porventura os diques da opinjo,
arevolução se precipitára assolando este misero paiz, já tão devastado.
A. ninguem é dado prever até onde chegariaa torrent- impetuosa.
Felizmente o espirito são e prudente do povo, arrostando com a
odiosidade dos preconceitos, acudiu proinpto em defeza da sociedade
ameaçada por falsa moral. salutar energia que poupou ti nação brasíleíra males incalculaveis e ao vosso reinado um epílogo fatal!
Peza-me desvanecer a grata illusão em que se deleita vossa alma.
Libertando uma centena de escravos. cujos s-rvíços a lia;\\0 vos
concedera: distinguindo rum UIlI mimo cSV,'c'JI o superior de lima
ordem religiosa que emancipou o ventre: ('>.il'l'l!r.l1'io as alforrias por
meio de mercês honorificas; respondendo á.:: a'lpira;;õCil beneücentes
de uma sociedade abolicionista de Europa; r ' .'nalmente reclamando
na falia do lhrono o concurso do poder legísl.uivo para essa lielicalla
r~orma social; sem duvida julgacs ler adquirk'o os fóros de IIIU rei
pbilanlropo.
.
Grande erro. senhor, prejuízo rasteiro que não devera nuncn attin-
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gir a altura de vosso espírito. Estas doutrinas que vos seduzirão, longe de serem no Brasil e nesta actualídade, impulsos generosos de beueflccucia, lomão ao revez o caracter de uma conspiração do mal, de
uma grande e terrível impiedade.
A propagação enthusiastica de semelhante idéa neste momento
lembra a existencia das seitas exterminadoras, que prezas de um cego
. fanalismo buscão o phantasma da bem atravez do luto e ruína. Quanto
pranto e quantas vidas custa ás vezes o titulo vão por que almejão
alguns individues, de hemfeilores da humanidade!
Bl'1lI () exprimiu o ilIustre Chateauhriand na maxima severa com
que estígmatlsou essa hypocrisiasocial: «A philantropia, 'disse
olle á propósito do trafico de africanos, é a moeda falsa da caridade li
III

Investiguemos, senhor, com a attenção que merece, este problema
humanítnrio,

A escravidão
um facto social, como são ainda o despotismo e a
arlslocracin ; como j<i forão a coempção da mulher, a propriedade do
pai sobre os filhos e tantas outras instituições antigas.
Se o di I cito. que é a substancía do homem e a verdadeiracreatura
racioual, sahísse perfeito e acabado das mãos de Deus, como sahio o
ente animal, não houvera progresso, e o mundo moral fôra incomprehensivel absurdo.
Não solTre porém séria contestação, essa verdade commum e sodiça
da marcha continua tia lei que dirige a humanidade.
O direito caminha. Deus, creando-o sob a forma do homem e
pondo a intelligencia ao seu serviço, abandonou-o á força bruta da
matéria. A luta gigante tio espirito contra o poder physico dos
elementos, tio sopro divino contra o vigor formidavel da natureza
irracional, é a cívilisação, Cada triumpho que obtem a intelligencia
importa a solução de mais um problema social.
Nessa geração continua das leis, creaturas do direito, a idéa que
nasce tem como o homem uma vida sagrada e inviolavel. Truncar a
exísteucía do individuo animal é um homicídio; supprimir a oxísten- _
tencía do tndividuo espiritual ~ .lI. anarchia. Crime contra a pessoa
~ DI um caso; crime contra a sociedade em outro.
A escravidão caduca, mas ainda não morreu; ainda se prendem á
clla graves interesses de 11m povo. E' quanto basta para merecer o
respeito. No tenue sopro, que de todo não exhalou do corpo humano
moribundo, persiste a alma e ;portanto o direito. O mesmo acontece
com a ínstituição : emquanto a lei não é cadaver, despojo inane de
uma ídéa morta, sepultal-a Iõra um grande atlenlado.
é
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A superstição do futuro me parece tão perigosa, como a superstição
do passado. Esta junge o homem ao que foi, e o deprime ; aquella
arrebata o homem .ao que é, e o precipita. Consiste a verdadeira religião do progresso na crença do presente, fortalecida pelo respeito ás
tradições, desenvolvida pelas aspirações ÍI melhor destino.
Decorar com o nome pomposo de philantropia o ideal da scicncia c
lançar o odioso sobre as instituições vigentes, qualificando seus defensores de espirilos mesquinhos e retrogrados, é um terrível precedente em materia de reforma. Tolerado semelhante fanatismo do progresso, nenhum principio soeial fica isento de ser por elle atacado c
mortalmente ferido.
A mesma monarchía, senhor, póde ser varrida para o canto entre
o cisco das idéas estreitas e obsoletas. A liberdade e a propriedade,
essas duas fibras sociaes,cahirião desde já em d('~p leso ante os sonhos
do communismo, seria Iacíl demonstrar que vosso próprio espírito,
phílnntropo no assumpto da escravidão, não passa ele rotineiro á respeito de religião.
Choca semelhante arrogancia da theoria contra a lei. l\ inda mesmo
cxtinctas e dcrogadas, as instituições dos povos são cousa santa, digna
de toda veneração. Nenhum utopista. seja elle um genío, lem o direito
de proíanal-as. A rasão social condernna uma lal impiedade.
A escravidão se apresenta hoje ao nosso esplrito sob um aspecto repugnante. Esse facto do dominio do homem sobre o homem
revolta a dignidade da creatura racional. Sente-se ella rebaixada com
a humilhação ti,! seu semelhante. O crptiveiro não pe;;a unicamente
sobre um certo numero de iudividuos mas sobre a humanulade, pois
uma porção d'ellu acha-se reduzida ao estado de cousa.
Mais barbnras instituições porém do que a escravidão já existirão, e
forãorespeitadas por naçõesem virtude nüosomenos ás modernas. Não se
envergonharão dias em tempo algum de terem laborado no progresso
do gene1'0 humano, explorando uma idüa social. Ao contrario aindu
agora lhes são titules de gloria, CS,;,i S leis en érgicas C robustas, que
Iazião sua força e surviao de musculo a lima raça pujante,
Houve járnais tyrania comparavo l ao -Iireilo quirital (los romanos
Entretanto foi cssn instituição viril que cimentnu a formid ii\f:l un:
cionalidade do povo rei, c fundou iJ !I!'·Cit.1 1.~-'\jl .lIH\'.'C"'I.·:; •
Que muls u;'IJI','s,h'u governo do que (I Icu.Ialisuio ,';~a li i l1 ci'eil•.' n·fü
obstante por lima feliz trilllSrOl'lna ;,~o li 111 odelo do liberdad« l'nJiliC:l ,
systema representativo.
E' pois um scuumento injusto e pouco geIlCI'OM), o ~ r : lill : l(l '·'1 IICOr
ás institlliçõf'S «de deixarão de existir, ou estão expirante... Tud:, a lei
é justa, ut.I, morai, quando rcalísa um melhoramento na sociedade c
epresont» .uua nova situação, embora imperfeita da luunuuidadc.
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Neslecaso está a escravidão.
E' uma forma, rude embora, do direito; uma phase do progresso;
UIll ínstrmnauto da clvilisação, como foi a conquista, o manciplo, a
gleba. ?;:\ qualidade de instituição me parece 11[0 respeitavel como a
colouísação ; porém muito superior quanto ao serviço que prestou ao
desenvolvimento social.
De Ieito ua historie do progresso representa a escravldão o primeiro
írupulso do homem para a vida cullectiva, o elo primitivo da com.nunhã» entre os povos. O captiveiro rui o embrláo da sociedade;
embrião da Ia.nilia no direito civil; embrião do estado no direito
publico,
Hão de p :lI'l~ ~ ~:,-vos estranhas esta- proposí :i'íJ', senhor; talvez que
á VO:i3:1 mente prevcui.la se apresentem como a gloriflcação da tyraaía
domestica.
Percorrei l::lllligo de um I<II);J a histeria da humanidade.

IV
\0 seio da lmrbaria, o homem em luta contra a natureza. seute a
necessidade de multiplica!' suas forças, O unico instrumento ao alcance
í: u pr óprio ho.nem, seu semclhante ; appropria-se d'elle, ou .pelo
direito da g ,r,,~,ão ou pelo direito da conquista, Ahi está o gerrnen
rude c informe lia Iumilia, aggregndo dos Iamulos, cret.ots serVOl"tlm. O
mais antigo documento histuricc, a Genesis,.nos mostra o homem filiaudu-se familia extranha pelo captivciro.
.
'Iais tarde a :I~glomcra ';:io das Iunilias constitue a nação, ge1lS, formada dos homens livres, senhores de si mesmos. Em príncípto.reduzida a peqmnns proporções, tríbu apenas, é pelo capuveiro ainda
que a sociedade se descnvolve, absorvendoe assimilando as tribus mais
fracas.
Se a escravidão não fosse inventada, a marcha da humanidade seria
impossivcl, li menosque a necessidade não supprisse esse vinculo por
outro Igualmente poderoso. Desde que o interesse proprio de possuir
o vencido não cohibisse a furia do vencedor, elle havia de immolar a
victima. Si:;nilirara portanto a victoria na auLigidade uma hetacombe ;
a conquista ,Ir~ UIl\ paiz, o exterminio da população Indígena.
As raçnsamcricnuascheias de tamanho vigor.opulentas de seiva, haurindo a exuhernncía de uma natureza virgem, estevão não obstante a
extin:;Il!r··,e ao tempo da descoberta, Entretanto no Oriente, n'um
clitna <' II" !'l' iIUUI', sob a ncçro funesta da decadencia physica e moral
lima 1'<1';" ", a ~, I II ' l i e a l~ embrutecida pululava com espantosa rapidez.
Ignor illl u; !,!Iiianll'opos a rusão ?
.\ Am erica desconhecia a escravidão. O vencido era um tropheu
á
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para o sacriflcio. No selvagem amor da liberdade, () americano não
impunha. e menossupportava, o captiveíro. No Oriente ao contrario a
escravidão se achava na sua patria. A guerra era uma industria ; uma
acquislçso de braços. O primeiro capital do homemfoi o proprío homem.
Todas as vezes que houve necessidade. de reparar uma solução de
continuidade entre os povos, a escravidão se deseuvolvec de novamente
a fim de preencher sua missão eminentemente social.
Primitivaineute os povos corninh árão pela conquista. Hordas bar.,
haras rompião das florestas para o foco da civilísação. O homem culto
vencido physicamente pelo homemselvagern, mas rengínd o moralmente
pela'superiorldnde doespírito; eis o escravo antigo, mestre, sábio, philosopho,
•
Assim, desde as origens do mundo o paíz centro de uma esplendida
cívllisaçãc, é no seu apogeu um mercado, lia sua decadencia um JII'Oductor de escravos. OOriente abasteceu de captivos a Grécia. Nessa
terra augusta da llberdude, nas úgoras de Atbenas, se proverão d' esse
traste os orgulhosos patricios de Bomu. Por sua vez ocidadão rei, o
cíves romanus, foi escravo dosgodose hunos.
Modernamente os povos caminhão pela lndustria. São os transbordamentos das grandes nações civillsadns quo se escofio para as regiões
incultas, immersas na primitiva lgnorancía. O cscravn deve ser então
o homem selvagem que se instrue e moralisa pelo trabalho. Eu o considero nesse período comoo neophíto da civllísação.
A salutar influencia do chrislianismo adoçou a escravídáo ; e a 01'ganlsação da sociedade foi operando nella uma transformação lenta
que terminou entre o nono e o décimo scculo. Entrou aquella
antiquissima instituição em outra phase, a servidão, que só foi completamente extlncta com a revolução de i 789.
.
O escravodeixou de ser cousa na phrase de Calão, ou animal segundo a palavra de Varrão; tornou-se homem, como exigia Seneca ;
mas o homem propriedade, o homem Iigio, adstricto ao solo ou {j
pessoa do senhor feudal. Metade livre e metade caplivo: urna propriedade vinculada a uma liberdade; eis a imagem perfeita do servo.
Havia quinhentos annos que se extinguira na Europa a escravidão,
quando no seculo XV resurge ella de repente e no seio da ,civilisação.
Porque rasão ?
O~ phllantropos abolicionistas, enlevados pela utopia, não sabem explicar este acoutecimento. Vendo a escravidão por um prisma odioso,
recusando-lhe uma acção benefica no desenvolvimento humano, ohstlnão-se em attribuir exclusivamente ás más paixões humanas, li r,,biça e índolencia, o efTeilo de uma causa superior.
Resurge a escravidão no seculo XV suscitada pela mesma ill(Jer li-
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navel uecessülnrlo que a liuha oreado em principio e mantido por
tantos millenios.
"ia cabeça da l<:ul'opa, como lhe chama o grande epico luzitano, eol:lo cerehro do mundo civilisado,gerava-s \ o maior aeonteoímento da
iJad' ~ moderna, o que lhe.serve de llata, a descoberta ela America. A
essa raça iberica, semi alricnnu, esta va I' ~\~ervdda a gloria de lançar
urimeiru a mão ao novo mundo e pol-o ao alcance do antigo,
Pois ahi 110 .eío dessa raça devia renascer.a escravidão europ éa,
Depc;, lia expulsão dos mouros em, IMO, eflectuou-se o resgate de
prisioneiros brancos por negros, Este foi o estimulo e o principio do
trafico de africanos que só devia terrriinar em nossos dias.
Não se podia melhor ostentai' a lógica da eivllisação humana .
A'quelles povos.Iuturos senhores de um lUl1l1110, obrigados a roteal-o,
erão indispensaveis massas de homens para devassar a tmmensidado
dos dvsertos umericanos e arrostar a pujança 11() urua naturaza, vi,;..
rosa. I~slas .nassas, não as tiuhàoem seu próprio scio.careclüo de buscal-as : a raça africana era então a mais disponivel e apta,
Se a raçu americana supportasse a escravidão, o trafico não passara dI) accidente, e ephemero , Mas por lima lci.mlstcriosa essa grande
Ia-nilia l. "uana estnvn rat'l!mPlll' c,m'!"lIIna':a a desapparccer da face
lia (1)1'1'<'.. e não hav-a I",;'a 1)1I';lIcl' f'S;C vácuo, senão a raça africana,
Ao «onttnunte selvagem lJ homem selvu~"'n. S' «ste veio embrutecido
pela harhariu ; em mrnp 'lIõ:lção troux» a lml\r~ia para lutar com uma
na lu tez; gigante,
T:omb:)lll nâo havia outro meio de transportar aquella raça á Amcrien, sl:.n(;o o trafico. Por conta da conscieucia individual correm as
airocidades eonuneuídns. ' ;"0 carrega a idéa cnm a responsabilidade
L1 c semelhunt es aclos como Ilão SI} h'fl'lIa ;'1 rü!ii!,iãc) catholica, a su1J1i1:l' r n lig-i1io da caridedc, ;; ~ t:aJ'i1ifir , 'as da illqnisi51f'. O trafico, na
sua C3S(~ I . d a . "a (, commercio ,io hlJ1Tl -rn ; a m'lIlc(na.tio dos romanos,
"-'(\lll ,( ";cn "l"l,) »Iricanu
o lraflcn q « a realisou, a .u neríca se·
ria ainda ;If)je um vasl« .íes- rto. A maior revolução do universo, depo s do d ,~lu \ 'o, fôr:. ap ~nh, .im: 'le-coberta g,)ographk;: sem immcL1 i,,:;, illl'l'JI'lall r;iu. 11. p-.'.ilo ,1,10 ,' xi I ', : .o ~ ,; (in;I,S gramles potoucias
UlJ novo mundo, os Eslado~-l:Jllido-; c o J;nl". A brilhante ,civili'illÇãO
un.erir.ma, sIJe.e"~-;ora lia 1" .:11 1, vivilisur.ío ei.ropéa, estaria por nascer.
I'

v
:'l;u; ~ ~ , 8"11;\0;' ; ; 1' .\ p; :~,!I "\ 'J " .: .. ;,lin!,a C:O'1Vi l;~"[') 1 .'\ infln.1neia de- •
l ~i<;: va ,i·: ;.is/:1'3v' ;ll ú ,Ir, i:· ·l'l.• SO: 'I'~ 'J pro '::u:::m d~ america .
Os r.lel", .1 f ~ 'a d l; Zt: ; n :om uma lu,~id~ ~, ro o': lIir'i\'lll.
i('\II1Sála a 'lI ,).knn ",;':I'a\id':o na peninsula [berica.péde-se affinnar
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que não medrou sobre o continente europeu.Ao contrario foi de si mesma, pela influencia dos costumes.como pela natural repulsão das nuas
raças, se exlinguindo.Não houve necessidade de derrogara instituição:
ainda a lei permanecia, que já o facto desapparecera completamente.
Nas possessões ultramarinas porém, e especialmente na América, o
traflco de africanos se desenvolveu em vasta e crescente es.r.àla, Não
só Hespanbae Portugal já acostumadas com os escravos mouros, como
as outras potencías mnritlmns. Inglaterra, Françac Hollanda, se Iorão
prover no grande mercado da Nigricia, dos braços uecessarios ás suas
colonias.
•
'
Como se explica essa anomalia de povos, repolhudo na metropoleuma instituiçãoque adoptãoe protegem.no regimen colonial '/ Nilo
era natural que a mesma salutar influencia dos costumes c antipathia
de origem actuassem nesses paízes,a não interpor-se uma causa poderosa? .
Essa causa era a necessidade, a suprema lei diante da qual cedem todas as outras; a necessidade, força impulsora do geuero
humano,
Na metropole.os europeus não sollrião a falta do escravo, Iacilmcute
substituído e com vantagem, na cidade pelo proletario, na agricultura pelo servo. Para as possessões americanas porém o escravo era
um instrumento indispensavel. Tentarão suppril-o com o indio : este
preferiu o extermínio. Quizerão substituir-lhe o galé; mas já civilísado, o Iascinora emancipava-se da pena no deserto, e fazia-se uvcutureíro em vez de lavrador.

Não hbuve remedio senão vencer a repuguanciado contncto com a
raça bruta e decahidn, Um cscriptor nolavel, Cochin, extrenuo abolicionista, não pôde. apezar de suas tcndencías phílnntropicns, esquivar-se á verdade da historia. Deu testemunho da missão civilisadora da escravidão moderna, CIJI sua obra recente, quando escreveu
estas palavras ; - « Foi ella, foi a raça africana que realmente colonisou a America. " (Abolição da escravidão - V. 2 !,llg. 7tJ) .
Errão aquelles que auribuem o desenvolvimento elo trafico á simples condições climatertcas. Se as admiravcis explorações elos dpseobridorcs não bastão para desvanecer esse prejuízo, diariamente se accumulão os argumentos contra elle, Quem jú não observou a impassibilidade com que o trabalhador portuguez arrosta o sol ardente dos
tropícos, no mais rude labor?
Não. Esta família latina, que desdenha a ridícula abusão dos materialistas linha tanto como a família saxonia força e energia de sobra
para rotear o solo americano, Outras Iorão as causas da insufflciencin
da raça branca em relação á primitivn colonisnção do novo mundo.
A população da Europa longe de transbordar, como agora, era
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pouco intensa naquelle tempo: seu "tcrr ltorlo embora pequeno, sobejava-lhe. :\Iinguados subsidios portanto devia prestar ás novas descobertas; e estes mesmos estorvados pela dífflculdade e risco das
communicações. Erão raras as viagens então; a emigração nulla.
Foi esta uma causa : outra, a degradação do trabalho agrícola em
toda a sociedade mal organlsada, que vive dos despojos do inimigo,
ou dos recursos uaturaes do solo, A colonia era uma agglomeração de
aventureiros ;'1 busca de minas e thesouros, Sonhando riquezas fabulosas, qualquer europeu, ainda mesmo o degradado, repellia o cabo
do ulvião como um instrumento aviltaute. Alavoura na América pareela urna nova gleba ao homem livre.
Eis a necessidade implacavel qne suscitou neste continente o II'afico africano. Vinha muito a proposíto parodiar a palavra celebre de
Aristoteles : « Se <I enchada se movesse por si mesma era possível dispensar o escravo.
Tres séculos durante a Afrlca despejou .sobre a América a exube. rancia de sua população vigorosa. Calcula-se em cerca de quarenta
milhões o algarismo d'essa vasta importação. Nesse mesmo período a
Em'opa concorria para a povoação do novo mundo com um decimo
apenas da raça negra.
:\ão vem de origem suspeita estes dados; são colhidos na obra citada de UIII ardente aholiciouistn. E' certo quo elle jogou com aquelles
algnrismos para demonstrar o desperecimento da raça africana na
America : mas escapou-lhe a rnsão logíca e natural do numero redu. zido da população negra, apresentado pelas estatísticas modernas. Em
Ires e meio seculos o amalgama das raças se havia de operar em larga
proporção, Inzendo preponderar a cór branca. Tres ou quatro gerações
bastão ás vezes no Brasil para uma transformação completa:
E' pois uma grande inexactidãoavançar que a raça africana nem ao
menos prestou para povoai' a America. Quem abriu o curso á ernigração europén, quem fundou a agricuuura nestas regiões, senão
aquellacasta humilde e laboriosa, que se prestava com docilidade ao
serviço como aos prazeres da ralé, vomitada pelos cárceres e nlcouces
das metrópoles ?
Lo!"ge de enchcrgar a diminuição da gente africana (><'10 odioso
prisma de um precoce desperecimeuto, cumpre ser justo e considerar
este facto como a ccnsequencin de uma lei providencial da humanidaile, o crusamento das raças, que lhe restitue parte do primitivo vigor. Bem dizia o illustre Ilumholdt fazendo o inventario das varias
línguas ou Iamilias transportadas á Amerlca e confundidas com a indigcna : « Ahi eslá inscrípto o Inluro do novo mundo! J)
Verdade prephctica. Aproxima civilisação do uni verso será americana como a actual é curopéa. Essa transfusão de todas as familias
l)
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humanas no. solo virgem d'este continente, ficara incompleta se faltasse o sangue africano que no seculo VIll, afervorou o ~\«ll'('sso <la
EUropa.
Chego :\ questão da sua actunlidade.
Esse elemento Importante tia civilisacão americana, que sefv{o para
creal-a e a nutrio durante tres scculos, j:'1 consummou SUa ol.ra ? E'
a escravidão. um principio exhansto, que produzío todos O" S'lUS bons
cITeitos e tornoo-se portanto um abuso, UIIl luxo Je iniquhlade r oppressão?
Nego, senhor, e o nego com a conscicncia do homem justo, que
venera a liberdade : com a (:a\"il!~ l il' do chnstão. qu, uma SI'I} Sel!.clhante e sotlre na pessoa d'ellc, Afflrmn que o bom li,' amuas, da
que domina, como da que serve, e d'esta principalnu-nte, dama pela
manuteucão de 11m princípio que não representa s úment e a ordem social e o palrimonin da nação; ruas soluenuio encerra a n.ais ~ã doutrina do evangelho.
Espero em r utra.carta levar esta convicção ao vOSSü espírito; 'não
obstante a tatal abstração, que o retira da míseria nacional, para engolphal-o nas auras da celebridade.
15 de julho 1867
ERAS~IO,
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SENHOI\

YI
1\ repulsão-e o amalgama lias raças humanas são duas leis de physiologia social tão poderosas como na physica' os principios da impenetrabilidade e cohesão.
Integralmente, 'raças diversas não podem cohabitar o mesmo paiz,
como não podem corpos extranhos occupar simultaneos o mesmo
espaço. Os indiv.duos porém que formão as moleculas das differnntes
especíes, adherem mutuamente, e se confundem em nova familia do .
gencro humano.
Ninguem desconhece todavia quanto é lenta essa cohesllo ou amalgama de raças. Demanda scculos e séculos semelhante operação ethnographícn ; e traz graves abalos á sociedade. A tradição e o caracter,
que formão a origiualidade de cada grupo da especle humana, não se
diluem sem aturado e continuo esforço.
Desde que por uma necessidade suprema e indeclinavel a raça africana entrou neste continente e cornpoz em larga escala a sua população ; infallivelmente submetteu-se á acção d'esse principio adheslvo, ao qual não escapou ainda uma só familia humana.
3
o
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Eis um dos resultados ·beneficos do trafico. Cumpre não esquecer
quando se trata d'esta questão importante, que a raça branca, embora
reduzisse o africano li condição.dc jnnn mercadoria, nobilitou-o uüo
só pelo contacto, como pela tl'iln~rnsl'o do homem civilisado. À futura
civilisaç.1l:o da Afrion está ahi nesse f/Jeto em embrião.
. Mas, senhor, ' que força 'maior suffocou a invencível repulsão das
duasespecíes humanas mais repugnantes entre si, :i ponto de as eoncentrar nomesmo solo durante trezentos e clncoeuta annos?
• Ao escravidão; a alliagem artificial, que suppre e prepara o amalgamá natural. .Sern a pressão euergica de uma familia sobre a outra
era ímpossivel que a immigração curop én, tão·(lilllinula. nos primeiros
tempos, resistisse A importação africana dez vezes superior, Acabrunhada pela maguírude da natureza americana, entre dois inimigos,
o negro e o índio, a colonia seccumbira sem remedío.
Situadaassim a questãodentro de seus verdadeiros limites na sciencin
social, a conclusão decorre logicamente. Itcsolve-se a escravidúo pela
absorpção de urna raça por outra. Cada movimento cohesivo das Iorçns
contrariasé um passo mais para o nivelamento das cnstus, um impulso
em bem da ernancipnçãn.
Chegado o lermo Iat.rl, produzido o amalgama, a escravidão cahe
dcciepita e eranimc de "i mesma, sem arranco 111'111 convulsão, como
o ancião consumido pela longevidade que se despede dn cxístcncia nrl ormeccu.lo. Mns antes do seu prazo, quem fere mortalmente uma lei,
derrama sangue, como se apunhalara um homem.
A histori«, grande mestra, para os que a estudão com o necessnrio
criterio, confirma lodos estes corollarios da rasão. Nas memoríns tia
escravidão moderna está registrado o summario crime dos governos
que gullhotinarão essa instituição, para obedecer á fatuidade de uma
utopla. De uma utopia, sim; pois outro nome não tem essa pretenção
de submetter a humanidade, o direito, à uma r-rnveirn mathematica.
Porqnesomos livresagora, nós filhos de uma raçahoje superior, havemes de impôr Íl todo o individuo, até ao barbaro, este padrão unico do
homem que jA tem a consciencia. de sua personalidade! Não nos recordamos que os povos nossos progenitores furão lambem escravos,
e adquirirão nesta escola do trabalho e do soffrimento, a tempera necessaria para conquistar seu direito e usar d'elle r
Enlevo dos espiritos philantropicos I o catholicismo dil libenladc,
como o eathollcísmo da fé é o ultimo verbo (lo pl'03I'eS50: união da
espécie humana e sua máxima perfeição. Aspiremos á esse esplendido
apogêo dos nossos destinos: mas não tenha nlguom a ridícula pretcução
de o escalar de um salLo setes de tempo.
Dois Iactos muito salientes de abolição contrastão na histeria da
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escravidão moderna; a das colonias inglezas em 1833 e o das colonías
Irancezas em 1.848.
O primeiro se realisou com abalo, mas sem grandes eatastrophes.
Aoattrito do frio caracter saxonlo, a população negra se linha limado,
O homem do norte é OI iginalmente induslrioso; sua mesma pessoa
representa urna indústria, urna elabaração constante das forças humanascontra as causas naturaes qe rlestrulção, Elle dtsputa a vida ao
clima, e a nutrição ao gelo.
Esse cunho vigoroso da materialidade, "o colono inglez imprimira
na sua escravatura. O negro não era já mero instrumento em sua
mão; porém UIII operario ao qual só faltava o estimulo do lucro.
Quando rcalisou-so a emancipação, os escravos se não estevão comple- "
tameute educados para a liberdade, possuíão pelo menos os rudimentos iudustriaes que devião mais tarde desenvolver-se com o trabalho independente. A essa madureza, deve-se o estado prospero da
população negra depois da a1.lolição.

Houve d,)r e sangue, "porque amputou-se um membro vivo da, sociednde, IIl11a instituição util aíudn : porém a cicatriz • não se demorou
muito e o organismo se restabeleceu. A passagem do trabalho escravo
pnra o trabalho livre, se eflectuou coma divisãodas terras e a vigilancia
da autoridade.
Nas colouias Iraucezas muda a sceua : a abolição toma um aspecto
triste.
A raça latina é sobretudo artistica ; a industria que para o filho de
norte começa com a iufancin do progresso, para o filho do sul representa a virilidade. Outros estímulos, que não o commodo e o ulil, ímpel lern o caracter ardente d'essa furnilia do genero humano: ella aspiru sobretudo ao helio e ao idenl. Co.u uma erana tão delicada, não
podia certamente a raça lalina polir com rupi.lez a rude crosta do
ulricano : este permanecia um instrumento bruto na sua mão.
1'01' isso a emancipação além (lu desordem economica e das ínsurreicõcs, acarretou a desgraça e ruína da população negra. Ainda não
edl;~ada para a liberdade, 'entrc~ou-se ú indolencia, a miseria e ú rapina, COIII rasão se disse que a abolição da escravidãoali importara a
aLJoli~~iJ 110 trnbalhn. Ainda agoraIaltão ás colonías Irancezas os braços
que demanda a agricultura.

Onde estão os que, embora captívos, manlinhão essa industria t AfIl íctiva interrogaçao, a que não attende a philanlropia,mas a eslalislíca
responde com íunebre algarismo.
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xão ha exemplo, senhor, de um paiz que se animasse a emancipar
a raça africana, sem ter sobro ella uma grande. superioridade numerica.
QuebrAI' o vinculo moral, quando não existe a intensidade necessaria
paraabsorver e soífocar o principio extranho, seria o suicídio. Nenhum
dogma de moral ou preceito de phílantropia, ordena semelhante attentado de uma nação contra sua propría existencia. .\ primciru lei da
sociedade, como a do homem é a da sua conservação. A sentença
ímpia que se ouvío na Europa «morrão as colonias massalve-se o principio» revela que a philantropía tem, como todos os Ianalismos, sua
ferocidade. comtudo a morte da colonia n;'IO passava da amputação
de ummembro. Haverá no Brasil quem exija para salvar o principio,
a morte do imperio, asua ruinatotal ?
E será esse brasileiro? •.
A Inglaterra e França não ernanoiparião a populn ção negra de suas
colon íasse não se achassem nas condições de proteger efflcazmente ali
a raça branca. A força moral da metropole e seu poder militar erão
sufficientes para prevenir e suflocar a insurreição. Figure-se qual fora
depois da ab~lição o destino da Jamaica ou da ~Iartinica abandonada
por suas respectivas nações!
Os Estados-Unidos, não obstantehaverem já estreado delonga li" la il
emancipação, só a cornplet ,'\1''10 recentemente, quan.l., sua populuçãu
livreereeííacercade oito vezes a escrava.ura.Segundo o rccenseenu-nto
de i860 sobre trinta e um milhões de habitantes, quatro apenus enio
captlvos, :'iessa porporção O antagonismo de raça se attenua: quando
nãose desvaneça pelo respeito natural da pequena minoria inferior em
todo o sentido.
Entretanto o tacto da abolição do trabalho escravo no sul da confederação, decretado por violenta guerra civil, ainda não se deve con,
siderar consummado, A miséria e a anarchia apenas comoção a desdebrar-se naquelle paiz, hontem Ilorescente , ninguém sabe das sceuas
de horror que porventuraservirão de peripéciaao dramasanguinolento,
O Brasil está muito longe de uma situação lavorcvel como aquella.
SObre uIÍIa população de dez milhões de habitantes um terço Ü
dc captívos, resão os cálculos mais restricros, Segundo o relatorio
da sociedade abolicionista de ínglaterrn o censo da escravatura nO
universo em i850, (lava ao nosso paiz um algarismo superior ao da
União-Americana. Havia ali então 3,178,000 escravos : nós tinhamos
3,250,000. Concedendo que apopula;lo escrava dobre em
periodo
de 50 anuos, periodo longo para oclima, ella se elevaria hoje á cerca de
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quatro milhões ou 3,900,OCO sem contar a importação dos mezçs que
ainda durou o trafico depois de 1.850.
E' certo que no sul dos Estados-Unidos, area da escravatura, esta
se achava em igual proporção; cerca de quatro milhões sobre um
lotai de dez, Foi pOI' esse motivoque o sul em peso,como um só homem
se levantou contra a abolição. Foi o norte com seus treze milhões de
habitantes 1iV1'~S, que exigto li reforma e a ímpoz.
Os algarismos são na phrase do escriptor especialista, que já referi,
testemunhas impasslvels: relatão a verdade, sem deixar-se influi da
paixão c interesse. Essemesmotestemunho imparcial da estatistica, invoco eu agora, em Ia\'01' do imperio ameaçado de uma grande calamidade.
Ila a'guem de boa fé que aconselhe li emancipação em um estado,cuja
popula ção mo tem a capacidade snffleiente para sopitar o elemento
subversivo ? ~;10 equivalera semelhante desatine, li loucura do homem
que lançara fogo ao morteiro, para abafal-o com n mão
Dois iudiviiluos attentos ás suas occupações, confl'ados na protecsão
das leis, são acaso força hastnnte para conter a sanh ade um inimigo,
irritado pela antcrlor submissão, movido por instinctos b árbaros, e exclusivamente preoccupado d'esse desígulo sinistro, que elle suppõe seu
direito, e conshlera justa reparação de um aggravo 7
Nas dohras d'esse futuro sombrio, o espírito mais lh'me se desvaira.
Melhor (, distruliil-o de semelhante perspectiva.
Ainrl« outro algarismo, que vem depõr como testemunha este
processo da emancipação precoce. Em 185~':I escravatura dos Estados-Unidos se rl istríhuia por 347,525 possuidores. D'esse numero
apenas 7.!J~!) possuião mais de ciucoenta e scravos : 'entretanto que os
proprietnríos de um até dez escravos montarão a 254,268.
No Ilrnsi! nãu se levantou ainda, que eu saiba, qualquer estal1stica
ácerca ti'este objecto. Pretende-se legislar sobre o desconhecido,
absurdo semelhante ao de construir no ar, sem base nem apoioAlguns factos porém muito salientes, que por si mesmos se manííestão
iudependcntes de investigação, podem fornecer dades pan um par.alleio, emboraimperfeito.
E incontcstavel que a maxlrna parte da nossa escravatura se concentrou depois'da extíncção do trafico nas provlnclas do Riode Janeiro,
São Panlo, Minas, nío Grande do Sul, Bahia e.Pernambuco. Pode-se
nfllrrnnr que nesta area está actualmente circumscripto esse elemento
do trabalho em nosso paíz.
A proporção local de um terço deve pois dilatar-se Destas seis provincias á medida que se restringe em outras, de ondeeeomo tempo roi
emigrandoa escravatura. Com ctreito se em nove provínclas, Amazonas,
Pará, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyha, S. catharína,
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Goyaz e Matto-Grosso, cujas lnlonnmões estatlstlias discriminão a
condição, lia annos passados um captivo correspoudia termo médio á
10 habitantes, actualmente maior deve ser a diflerença. Pode-se pois
conjecturar que nl!lIuel\a area, onde se condensou o elemento servil, as
duas populações estejão ao menos em justa equação. A respeito da
províDcill de S. Pedro já em i848 a presidencia o affirma va,
Estes cálculos assentão nas melhores informações que possuímos
sobre lJ,p'o[lulaÇ<'l~ do Imperío, Recentemente um trabalho recornmcndavel, publicado a proposíto da exposição universal, elevando a população livre do Brasil a H,780,OOO habitantes.reduziu a escrava ao mesquinho algarismo de i,400,000. Só a provincía do Hio de Janeiro
tem aquelle numero Oll quasl,
Parece-me nocivo esse desejo de encobrir a verdade ao estrangeiro.
. Podem pergu{ll.ar-nos o que fizemos de 3',250,00.0 escravos que possuiamos em i!850 e do seu accrescimento natural de um terço ou
i,083,333. Onde. estarião os 2,933,333 Iníelizcs, que nãoalfurriamos,
nem exportamos 7
Eis o perigo da simulação; ella apresentaria o capliveiro de nosso
paizsob um aspecto ba rbaro e deleterio: assanharia as iras philantropicas dos sabios européus.
Pesa ainda sobre esta situação grave, um facto. A pequena lavoura
não se desenvolveu em nosso paix, Circumstancias peculiares à
agricultura brasileíra, exigindo forças considcraveis para o rotcio e
amanho da terra, obstarão a exploração do sólo por capitaes diminutos,
O" principaes ramos de nossa producção, aquelles que provém quasi
exclusivamente do 'braço escravo, sahem dos grandes estabelecimentos
rur.aes, engenhos ou fazendas.
Nem sequer portanto as duas especies de população se penetrão e
ínterealão mutuamente, de modo a neutralisar a repulsão iustinctiva
de cada uma. Na arca das seis províncias mencionadas, destncão-se
aqoellas agglomerações de escravos que solvem a continuidade da
outra casta; e formão nucleos poderosos de insurrciç;io, comprimidos
unicamente pelo respeito da instituição.
Rompa-se. este Creio, e um sopro bastará para desencadenr a guerra
social, de todas as guerras a mais rancorosa e Dlcdonha.Julgaes que s~ja uma gloria para vosso reinado, senhor, lançar o
imperio sobre um volcão 7 Ainda quandoa Provídcncla, que lemvelado
sobre os destioos de nossa patria, a tirasse incólume de semelhante
voragem. nem por isso fora menos grave a culpa dos promotores da
grande calamidade.
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Determinar os cffeitos rcacs dos netos de abolição que succederãsse desde Iius do seculo passado até estes ultímos annos, me parece
um estudo ímponantc para a solução do diüícll p..uhlema da escravidão.
05 prüneiros estados, que derão o exemplo d'essa medida, Iorão
Pensilvania e Massachuset em i 780, decretandoa emancipação gradual.
:\Iais seis estados acompanharão aquella iniciativa á pequenadistancia.
Em ~820 o censo manifestou que a escravidão. eslava completamente
extincta nessa parte da coufcãcração.
Entretanto o numero dos escravos da União que em i790, ponto
culminante do período aholicicnlsta, era de 693,397, apresentava
uaquella data da extincção em 1820 o algarismo enorme de i,536,i27.
Em trinta annos linha a escravatura mais que duplicado, e sob 11
influencia de medidas repressivas, como 11 prohíbíção (lo tratleo e 11
emancipação.
O movimento abollcionista estendeu-se pelas repúblicas americanas.
Bucnos-Ayres cru i816; Colombia e ChiJi em 1821; BoJivia em i826;
Peru, Cualcmala e Moníevid éo em 1828; Mexico em i829; Urnguay
em i843 ; flnahuente a Inglaterra em 1833 c a oFrança em t848 para
suas colonins. Tantos golpes successivos desfechados na escravatura,
parece que devião reduzil-a immenso.
Pois a estnrística demonstra o contrario. Nesse período de clncoenta
anuos a somma doscaptivos foi constantementecrescendo. No principio
d'csie seeulo pouco mais havia de dois milhões de escravos em toda a
superllcic da America ; em i850 orça va o numero por sete milhões e
meio, dos qunes o maior quinhão pertencia ao Brasil e aos Estados
Cnidos!
Explica-se naturalmenteesta apparente anomalia, que tanto acabruuhava a sociedade abolicionista. A escravidão ainda não estava morta;
os esforços (los dilTerentes governos para extirpai-a da America erão
ínrpotcntos. Conseguirão apenas deslocar o trabalho servil.
Quando os estados da União decretarão a ertlncção gradual, a
escravidão refugiou-se naturalmente nos estados proxímos onde era
mantida; e ali se propagou de modo a invadir o terrítorío que d'ella
estava isento. Se o norte da União não tivesse margem por ondeescoarse a sua população escrava, talvez que a visse refluir sobre si, corno
.aconteceu com a Carolina.
O mesmo serviço prestou o sul da União ao Mexico assim como as
colouias de Ilespanlra, França e Inglaterra ás republlcas vlsinhas,
Advirta-se que nestas, não existindo umaagricultura regular, l\ escravatura era insignificante notempo da abolição. De passagem mencionarei
UJlJa
circumstaucín digna de seria meditação. Todas as rcpubllcqs
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abolícíonlstas Iorão dilaceradas pela anarchia : ernquanto o Brasil se
o:;;anisava com uma prudencia e clrcumspccção admiravcl.
Não só pela intensidade e volume ganhou e escravidão com aquclles
actos de abolição : mas tnrnbem no principio e suhsraucla. Moral como
economícamcnte,u tnsututção triumphou de seus adversarios: sobretudo
depois dos dois ultlrnos Inctos, das cnloulas ingl('z'ls e francezas,
, O trafico anteriormente fl'OU:'CO, por' causa da supernbundaucin de
braços, desenvolveu-se' rapidamente desde 1833; c lan<oll no Brasil e
Cuba milhões de afrlconos, POI' outro la-lo a instituição se enraizou
ainda mais profundamente nos paízes, onde mo 11 attingiru o movimento abolicionista.
Nus Estados Unidos nüo perdurara ella por tantos nnnos, a despeito
da superioridade industrial e numerica do norte e do fervor lia propaganda abolicionista, se não fosse a preponderancin que assumíra
nos espiritos, depois das ultimas e infelizes tentativas. Tarnbem no
Brasil ha muito tempo qne a obra da emancipação se adiantara, sem
a convlcçtb gerada por aquelles acontecimentos d, necessidade
indeclinaveldo braço africano para a agricultura colonial.
Uma verdade ficou bem averiguada.
Como todas as lnstítuições sociaes que tem ra ;lic.1~;; ') profunda na
história do mundo e se prendem Íl nuturcza humana, a escravlrlno 'não
se extingue por neto do po.ler: e sim pela caducitln.lc moral, pela
revolução lenta e soturna das id éas. E' preciso que seque a raiz, para
Ialtar ás idéas a seiva nutritiva .
E de onde principalmente derivava P'l';\ a cscra vl.lão css., limpha c'
substancía ?
Bem o sabeis, senhor. Da Europa, e comespecialidade de Iuglntcrra,
França eAllernanha.tão abundantes de philuntropus como de consumidores dos nossos productos. Não fomos nós, povos americanos, que
importamos o negro de Africa par,;. derrubar as matlnsc laborar a terra,
mas aquelles que hoje nos lanção o apodo e o estigma pai' causa do
trabalho escravo.
Sem esse enorme estomago, chamado Europa, que annualmcn te
digere aos milhões de generos coloniaes, a escrnvi.lão 11'[0 rcgorgüaria
na Alllel'Íca, nem resistira
repugnancía natural dos filhos d'este
continente. Mas era preciso alimentar o colosso; e satisfazer o
eppetite VOraz do grande sybaríta.
O philantropo europeu entre a fumaça do bom tnbaco de Havana e
da taça do excellente café do Brnsíl, se enleva em suas utopias
humanitarias,c arroja contra estes paizes nma alluvião de injurias pelo
neto de manterem o trabalho servil. Mas porque não repelle o moralista com asco estes fructos do braço africano?
Em sua theoria, n bebida aromatica, u especiaria, o assucar e o
á
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delicioso tabaco, são o sangue e a medula do escravo, Não obstante
elle os saborea.. Sua philantropia n?io supporta esse pequeno sacriflcío
de um goso requintado; e comtudo exig~ dos paizes produetores que
em homenagem á utopia, arruínem sua industria e ameacem a soeíedado de uma sublevação.
Nelles desculpa-se. E' facil e commoda 11 philantropia que se fabrica
em gabinete elegante, longe dos acontecimentos e Ióra do alcance da
catastrophe por ventura suscitada pela imprudente reforma.
Mas não se coinprehendc, senhor, quo brnslleíros acompanhem a
propaganda; e esteião brandindo o facho em torno da mina.
[X

.\ rasao socialconvence os abolicionistas da necessidade de dcírar a
instituição da escrnvaturn preencher seu tempo e extinguir-se naturalmente pelarevolução das idéus.
Mas relractarios á própria conscieucia buscão eximir-se á verdade.
Al\tgão que nbandonaua iI si mesma e aos instinctos humanos, ser á
eterna : porque os habilos de indolencia que ella cl'ia na casta
dominante, e a ignorancín em que vni sepultando a casta servil ; são
novas raizes quo a iustiluição de dia em dia projectn no solo onde uma
vez brotou.
Não se pode calumniur mais cruelmente a hUlllanidad':J 'senhor.
Admira que espíritos possuídos de uma idéa tão degradante du
creaturn racional, se arroubemem sonhosde um progresso instantaneo.
E' pedirmuito ao ente, de qne se fn7. tão misornvcl concclto.
Se houvesse uun j'ilça infcli7" capaz ele pcrmanec-r eternamente na
escravidão pelo facto ele nãoconsenti" a outra em emancipai-a; então
seria um principio social aquclle uhsurdo outrora sustentado, da
fatalidade d'essa instituição e desigualdade das ruslas. ~1io ha porém
contestar, 10110 povo, toda Iaruilia humana, ucahn cedo ou tarde por
conquistar a liberdade como a ave implume por devassar o espaço.
E' a Eu\'opa omelhorexemplo d'essa verdade a rcspal!o da escravidão
moderna. Não se cxtinguio o-facto nesse continente, antes de abrogado.
a lei'/ Não chegou a instituição ao seu termo fatal, apezar da pretensa
iudolcnoin e da ígnoraucía dilfundida na população?
No Brasil mesmo, a despeito da suprnmn necessidade que mantem
esse múo rcgimcu de trabalho, j,l penetrou n,l classe I'l'opl'ir'larin a
convicção tia injustiçaabsolutadoseu dominio. Um espirlto Ih Iolerunciu
e gencrosldade, próprio do caracter braslleiro, desde muito que
trausformn sensivelmente a instituição. Pode-se afflrniar que não
temos já a verdadeira escruvldão, porém um simples usufructo da
líberdadc, 011 talvez uma loca:,ão de serviços contractado implicitamente entre o senhor c o estado como tutor do iheapaz.
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A:Jeide nossopaiz, considera o escravo como cousa ainda; porém
o eostnme, a rasão publica, mais poderosa que todas as leis escriptas,
pois é a lima que as vai gastando a lodas e cinzelando as novas : a
rasão publica já elevou o caplivo entre nós á condição de homem,
embora interdícto e sujeito.
O primeiro direito da pessoa, a propriedade, o escravo brastleiro
não só o tem, como o exerce, Pcrmitte-lhc o senhor 11 al:qnisi,ão do
peculio, fi exploração das pequenas indústrias ao nível de sua caprcldade, COm esse producto de seu trabalho.e economia rime-se elle do
captivelro: emancipa-se e entra na sociedade. Ahi nenhum prejuízo de
casta detrahe seu impnlso: um espírito franco e liberal o acolhe e
estimula.
O mais sagrado dos contractos civis, o matrimouio, também está ao
alcance do escravo em nosso paiz. Elle forma sua Iamilia ; o senhor a
respeita e a garante. A moralidade que falta ainda, não provém da
escravidão, mas da ígnorancia peculiar ás classes infimas. Nesse
ponto a lia social, iugenua ou captiva, se confunde.
Embora todas estas garantias se lenhão estnbelecido fora da lei,
comtudo a opinião, que de dia em dia robustece, as mantem e
consolida. Se a cobiça ou perversidade pesa alguma vez com o rigor
do direito sobre um infeliz, a indignação publica iuimedíatamentc
corrige o-desmando.
Os actos de caridade praticados frequentemente em 1I0S"0 puiz ,
para arrancar ao captlveíro víctlmas da hrutulidnde e obstar que
se rompa o, vinculo de Iamilia por um Irnccionamcntc inevítavcl
de propriedade; são brados contra os moralistas, detractores da sociedade brusileirn.
Que exprime, que revela, essa trausformaçaobenefica da escravidão
no Brasil, especialmente nos últimos quinze annos r
Não estão ahi bem patentes os signaes da decrepitude, os indícios
do declinio rapido d'essa Instüuição em nossa patría 'I Não lohrigiío
já nos longes do horisoute os espiritos de vista larga, a alva de lima
completa redernpção ; luz serena que surge naturalmente e mais propicia do que o clarão avermelhado de um inceudio P
A . decadcncia da escravídão é um facto natural, como foi a sua
origem e deseuvolvüuento. Nenhuma lei a docretou : nenhuma péde
deroga-la, Se a abafarem ainda vivaz, bem púde ser que só eonsigão
concentrar-lhe as forças para maior reacção .
Não é menos injusta a outra imputação feita à humanidade, de que
o captíveíro não lima as raças bárbaras nem lhes inlillra os raio,
da civilisação.
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Uma raça não se educa e instrue como um individuo,
Este é uma partícula destacada, que submetlida á acção multlpl i
de uma vasta civilisacão representada pela generalidade dos habitantes,
depressa se Inpi-la. A raça, porém, é massa compacta, que occupa
larga superflcie e oppõe ao progresso torre resísteneía.
Para educar uma raça são necessarias duas cousas: grande rapacidada e vigor do povo culto para immergir a massa bruta e ínsínuar-se por todos os puros: longo tempo paro que se elfectue essa
: operação lenta e difficil.
A raça africana tem apenas Ires séculos e meio de captívelro. Qual
foi a raça europeu que fez nesse prazo curto a sua educn ;~iio 1 Com
idade igual todas ellas jllzião ímmcrsas na barbaria : entretanto para
os filhos da Nigricia já raiou a luz, e raiou na terra do captíveíro.
F.' a verdade. Essa Iamilia do genero humano, em eujn te: combusta
a tradição mais antiga do mundo lê um estigma da maldi ;ão divina,
e eu vejo apenas o symbolo da treva moral em que haviade perdurar :
essa familia infeliz, esteve sempre condemnada ao desprezo .1 ao animalismo, desde Carn, seu progenitor, até Colombo que a deva 'remir
descobrindo a América, sua terra de promissão .
Ilaity, São Domingos, a Liberia, são outras tanlllll balisas u'essa
nascente civilisação africana bebida no novo Inundo, durante a pelegrinação, As colonias curopéus, que se fundarão na costa da Nigriti.1,
não tiverão outra origem senão o trafico, umas para o favorecer, outras
para o reprimir.
Se algum dia, como é de esperar, a civilisação projectar-se pelo
continente africano a dentre, penetrando os povos da raça. negra,
a gloria d'esse immenso acontcciruento, amargue embora aos philantropos, caberá exclusivamente {I éscrnvidão. Fui eUa que preparou
os precursores negros da liberdade alricana,
O Brasil, de que mais especlalmcnte devo occupar-me, nossa palria,
senhor, não terá concorrido efllcazmente para a civilisaç!o da gr('1
humana que suhrnetteu ú seu domínio ?
'
Fura injustiça nega-lo.
Ainda não eramos um imperio, mas nascente colonía, e já davamos
ao mundo exemplos sublimes. Um heroe negro inscrevia seu nome
glorioso na historia brasileira; seus irmãos o acompanhavão formando esse regimento Invencível que por mais de seculo guardou
o nome de Henrique.., em mernoria do cabo lllustre. A munificencia
real e a gratidãc publica porflavão nas honras tributadas á esses
bravos.
Desde então, não se enriquecem diariamente as classes mais distinetas de nossa sociedade com os talentos e as virtudes dos homens
de cõrt se os primeiros negros, que em 11140 forão dados em resgate
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â Portugal, ficassem nos pátrios areaes, não contaria a raça africana
entre seus descendentes cidadãos illustrados, porém só magotes de bru·
tos, como os que feira vão os reis de' Congo e de Loanda,
se nossa população fosse mais compacta; se a ímmlgração a tlvesse
abundantemente nutrido; se não protelasse tanto o ciume da metropote nosso tírocinío colonial; os resultado! da educação pelo capti"
veíro serião ainda mais hrilhnutcs. Teria a raça européa amplitude
bastante para absorveI' em seu seio a escravatura, disseminar rareando-a por todo o paiz, e assim melhor desbastar-lhe a rudez.
. Mas, senhor, meio seeulo de tempo e dez milhões de habitante,
para este immenso império, o que são?
Um átomo no espaço; um bochecho d'agua no oceano.
Nada mais.
D'estes exemplos .succulentos se nutre a minha profunda convic ção
da natural e não remota extincção da escravidão em nosso paíz.
A época precisa Dão é dado ao publicista averiguar, e ainda menos
.. ao legislador decreta-Ia. Depende do Incremento da população, que
o principio regulador da origem, como do lermo da instituição.
Povos guerreiros, mas escassos, servirão se da escravidão como uma
leva de operarios e um augtuenlo artificial de população. A' medida
que avultava o numero dos habitantes livres, o captíveíro foi decahíndo, Em chegando a absorpção, o escravo torna-se traste de luxo.
de instrumento industrial que era. Nesse período extremo, o odioso
envolve li instituiçüo e a sn!Toca. O labéo então reverte para o senhor:
a infamia é para esse titulo despreslvel.
Quando o nivel da população livre sobre a escrava se elevar consideravelmente, de modo que e.sta fique submersa naquella, a escravidão
se extinguirá logicamente no Brasil. Ella entrará naquella phase
de luxo e aversão. Até então, porém, é um elemento essencial L10 trabalho neste vasto paíz.
20 de Julho de 1867.
é
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DE

ERASMO
QUARTA CARTA
(SOBRE A EMANCIPAÇÃO)

SENHOR
Não estranhnreis, senhor, que me alongue em assumpto de si tão
vasto.
Livros, não cartas, reclamava seu completo desenvolvimento. :vias
se em outro tempo Iallião-me as forças para tal empenho, míngúa
a vontade agora•.lá não lenho espírito para o estudo, pois todo é
presa da af11ic/;:to e tristeza nestes dias de tribulação.
Permilt: -rne pois qne discorra á discrição da idéa.
O nivel da população livre sobe pelo augmento d'esla, como pela
reduccão da escravatura.
Esta reduc ção motiva um dos aleives levantados pejos philanlropos
contra u instituição. Dizem que a especíe humana não se multiplica
no captiveiro; nobreza que parlilhão algumas especies irrncionaes,
Acomparação basta para espancar o sophismu. A vidaselvagem e a poligamia devião ser para o genero humano, como para o animal, o estado
mais prolifieo. .
Que a escravidno fosse esteríl no Oriente onde se muliJavão os
homens, e urrebanhavão as mulheres em serra lhos, não se contesta.
4
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Mas na America, onde a raçn africana longe de degenerar, ao contrario se temperou sob a influencia dc um clima suave; negar a sua
espantosa reproducção, seria uma cegueira pertinaz.
Quem ignora a industria da criação de escravos que tamanho dcsenvolvimento alcançou nos Estados-Unidos e abasteceu exclusivamente desde o principio d'cste seculo o mercado do sul? O traflco
foi ali insignificante desde 1808 ; a maior importação, a que se fez
depois de 1843 para o Texas, essa mesma não avultou.
Entretanto a marcha ascendente da escravatura amcricann sohe
nesta escala admiravel.
Em 1790 a existencia era de 693,397. Em '1BOO de 892,1I00. crescimento de 28"1•. Em 1810 de 1,'190,930, crescim ento de 33"1.. Em
1820 de 1,5:{6,12i, crescimento de 29"1. , Em '1830 de 2,007,u13,
crescimento de 31°1•. Em 1840 de 2,486,nB, creschucnto de 24"1•.
Em 1850 de 3,178,055, crescimento de 29°10'
Onde se vio uma tão espantosa reproducção da espccie humana ?
O menor período para a duplicação da população europ éa (: de
34 annos, em Bnde, Na mesma União-americana, a população do
Norte a pezar dos subsidios importantes da ímmigração, só dobra (lOI'
quarteís de século.
O Brasil não tem estatistica, para que os numeros, inílexlvcis dialecticos, exhibão a mesma irrefragavel evidencia da vasta reproducção
da raça aíricana, Mas cada um de nós tem a prova 00 seu lar, que
povoão as crias, não obstante o maovezo das mães nas grandes cidades.
De resto cumpre advertir ein uma círcumstancia. Alicença dos costumes prepondera na escravatura, como lias classes infimas da sociedade, que vivem com ella confundidas. ~a parte livre porém 0 3 fructos
d'essa desordem accrescem : emquuuto escapãc ú parte escrava. O
vigor proliflco do homem captivo não aproveita ú sua casta; o da
mulher 'mesmo em larga porção entra na população livre, ou pelas.
casas de expostos e alforrias no baptisrno, ou pelo resgate íreqneutc
do pae ingenuo.
Tranquillisem-se os philantropos; a escravidão no Brasil não esterilisa a mça nem a dizima. A reducção provém d'esses escoamentos
naturaes, qUI) se operão pela generosidade do senhor, pela liberdade do ventre, e também pela remissão. Diariamentc esses meios se
desenvolvem á medida que sobe o nlvel da civilisação com o auguieuto
da classe livre"
Dois são os modos de incremento para a população livre, a geração
e a secessão. Limitadn ao primeira unicamente, só tarde conseguira
ella auíngír a capacídade necessária para absorver a escravatura, 011
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preencher o vacuo deixado por esta. E' uecessario que a coadjuve
o segundo meio, a accessão, ou incorporação de população estranha.
Essa incorporação pode ser de castas estranhas já. existentes no
pniz, mas separadas por sua barbaria c condição. Neste caso estão as
hordas selvagens dos indígenasque vagão em Amazonas, Mallo-Grosso,
(~oyaz e outras provincias ; e lambem a parte emancipada da casta
servil, que se anncxa e assimila ao todo da população.
A maioraccessão de habitantes depois que se desenvolverão as vias
de communicação e a Europa I egorgita de população, é sem duvida
a emigruç ão. Foi ella que paz termo â escravidão nos Estados-Unidos,
e hn de operar a mesma revolução no Brasil. Sem esse transbordamento do mundo antigo; sem essa locomoção das massas que a indusrria fnoilita : o braço servil teria de laborar por muitos seculos
a Am-rica.
À emigração li a grande nrteria que despeja novo sangue vigoroso
no organismo do paiz enervado pelo trabalho escravo. E' ella que
restabelece o temperamento da população, e lhe restitue a robustez.
Notni, senhor, que eu fallo da emigração, e não da colonísação :
1,10 fecunda é ilfJU l'lia, qU'.1ll10 estoril esta. Â colonisação, se escapa
de uma l'spe cnl a~ão escandalosa, degenera e111 servid üo, opprcssiva
como a cscravldão, e mais turbulenta do que ella ; já a chamarão
e com jnsliçn, escruvid ão brnncn •
. A proposito de emigração, quero apresentar-vos, senhor, uma cons i d (' l·w.~ào triste. .
Filhos da velhice de um povo, educados neste canto do mundo sem
ar e sem luz, sem o ar da llberdade c a luz ria cívílisaçno i conquísramos nossa indepenuencia em 1.823, quinze annos apenas depois qae
ressou a nossa clausura com a Iranqnla dos portos ao estrangeiro.
Entrando na sociedade das nações, tomamos logo, do primeiro
passo, lugur entre as mais livres. Ainda nu phase agitada da organisac,:,io, conseguimos nüo obstante desenvolver nossos recursos, e
trilhar a senda dq progresso. Emqnanto em torno de nós, as repuh1icas de orígcm hespauhola erão dilaceradas pela anarchia, o imperio
se consolidava pelo trabalho.
,\ s provas de honestidade que deu o paiz nascente no instante
de sua emancipação, iudemnist.ndo Portugal de urna parte de sua
(lívida, não se desmentirão. Apezar das perturbações. inevitáveis
de snns finanças mal organisadas, o Brasil foi sempre um estado probo,
Ij\W honrava sua firma nas pra~as da Europa.
em ospirito liberal iÍ respeito da nacionalidade animava o povo
h rusileiro, e sua legislação. Ollcrecemos hosp~lidade cordial á todas
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as religiões, como á todas as escolas; e isso no tempo em que estas
ídéas de liberdade e tolerancia não erão acceitas por muitos dos priucipaes paizes da Europa. A naturallsação dependia àe faci! processo:
e a oonstituíção (art. 6, § iO) hoje infelizmente interpretada, nacíonalisava a prole do residente estrangeiro .
Entretanto, senhor, que fazia a Europa emquanto envidavamos esforços para mostrar-nos dignos da civilisação ? Euvinva-uos acaso as
sobras de sua população industriosa, á mingua de recursos, para
coadjuvar a obra de nosso desenvolvimento, fartando-se lia abuudancia d'este solo?
Oh! que não! Prescindindo de nossos irmaosde origem, os portuguezes, que vinhftO trazidos por tantas alllnidades; sli apparcein no Brasil
de outras Ilações, certo numero limitado de commerciuntes, (]\H~ estacíonavão na cidade, e alguns viajantes quo I'etri!liliiio nossa cordial hospitalidade com a maledicencia, Parva satbía"ã.. de ridicularisar IIl11a
sociedade inrantil, como se as crianças nascessem fullan do i e 'os
povos, já civilisados,
A Germania, essa grande fabrica de homens, hlllnallí gCIlNis
oft'ic-inam, como a chamou Jornundez, anojava <) alluvi.ro de 5 ,lil
raça opulenta para a Anl(lri 3a do Norte, O Br.isil, se quiz, tevtl
de pagar hem caro alguns centos de colonos qne 11;1'\ iudernnisarão
com seu trabalho o mal que flzerão tI nossa reputilt;iío SlI,IS queixas
injustas.
. Que decepções lemos soffrido, senhor. O homem (lo norte, o pllro
saxonio, o athleta da industria, portento de ac.ivulndo, em aportnndo
ao Brasil parece que perde seu 'espantosc vigor e cahe n'umn prostração íncomprehensível t Para fazer d'esse il1l.' h iduo um Lrabalhauor
é preciso ngasalhal-o hem, abrir-lhe bons estrar.as para que penetre
110 interior, e ali IU'e,Jilrar-lhe a casa com todos os aprestos necessurios
á urna cormnoda existencia,
Entretanto o filho da raça latina, o explorador portuguez, nos
tempos coíoniaes, arrojava-se destemidamente eo deserto; levava
comsigo uüo somente seu caminho, quo elle abria atravez da floresta;
como sua casa que levantava com algumas palmeiras no lugar escolhido. Assim Iorão crcadas as nossas povoações do interior.
Dirão que havia lia America do Norte muitas ali racções para chamar
os eurepeus : a língua, a índole; a religião, os usos. Não o contestamos. A emigração é lima corrente entre a Europa e a America,
São baldados os esforços para desviar seu primeiro curso antes do
praso. Quando os Estados-Unidos abarrotarem de população, o Brasil
receberá os transbordamentos.
Mas se não nos arrogamos o direito de pedir contas á Europa
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do destino de sua emigração, e do vacuo immenso que deixa neste
ímperio ; se nos resignamos a caminhar gradualmente com os subsidios do nosso velho Portugal; parece que deríamos estar isentos dos
reproches da philantropia européa a respeito da escravidão.
Com effelto, quem manteve li escravidão no Brasil desde a nossa
independeucin ? Quem desenvolveu o trnflco depois de 1835'7 Quem
especialmente depois da extincção d'aquelle eommereío ilIiclto em
185! conservou o trabalho escravo em nosso paiz?
fi. EIIl'I)P'I, e somente a Em'opa. E' li verdade, senhor; e eu sinto
não ter urna d'cssas V07.es, qne o genio laz estrondosa, para reporr.utir hem longe, no seio do velho mundo, velho moralista á guisa
de f:pi'~l1ro,

Se aquelln grande viveiro de gente houvesse nestes ultimos quinze
annos enviado ao Brasil um subsidio annual de sessenta mil emígranles, numero muito inferior á immigração americana, a escravidão
teria cessado neste paiz. Venha ainda agora esta torrente de população, e em vinte annos ou menos, affirmo que o trabalho escravo
estará extincto no imperio, sem lei abolicionista, -sern commoção nem
violencia.
Prevejo o subterfugio por onde se hão de escapar. Dizem que a esera vatura repelle a immigração branca; e cítão o exemplo dos
estados do Norte da União Americana ~m parallelo com os do sul,
Erro completo: A avultada ímmlgração d'aquella parte da 6onfederação foi causa e não elTeito da aboliçãeda escravatura. A theoría
de repulsão do trabalho livrepelo escravo é um grande absurdo. Valeo
mesmo que a torrente, força activae energica,dizer á terra, á reeísteocía
inerte,- " retiral-vos que eu quero passar. II A onda cava e abre seu
alveo; é o que faz o trabalho livre em paíz de escravos. Assim já. vai
succcdeudo no Amazonas, ceará, Rio Grande do ~crte e outras
provlncías.
Portanto, em vez de consumir seu tempo á calumniar nosSas intenções e depri.nir os costumes braslleíros, melhor promovera a phílantropia européa suas vistas humanitarias, oecupando-se em desvanecer
as injustas prevenções levantadas contra o imperio americano.
Não é ao monarcha do Brasil, á vós, senhor, que se devia dirigir a
socíedade abolicionista de França: a cansa moml e economica do
trabalho livre esta ganha ha muito tempo em vosso espírito e coração,
eemo na conscleneía. de vosso povo. A applicação é sõmenteb que
falta, para a tomar uma realidade neste paiz.
Se o sr. Labonlaye, visitasse Brasil; havia de palpar esta verdade.
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Não depende .de nõs, que não r~bricamos população, mas dos
emigrantes unicamente, a applicaçãó do trabalho livre no Brasil.
A' elles pois, ll08 europeus, convença a sociedade abolicionista lia
necessidade de buscarem nossopaiz, a fim de alliviar 11 humanidade da
pecha da escravidão. Bstabeleção a propaganda (leste sentido; mostrem ao Interesse individual, o imperio como elle é. e darão ao grande
principio da liberdade um triumpho generoso e incruento, A escravidão cahírã, sem'arrastar á miseria e á ~ n a rc h i a uma naçao joven.
XI

Ha um terror panicoda unanimidade, que assalta os espírüos fracos,
Essaresistencia da unidade contra a multidão os apavora e ..cubrunha. Abatem suas convicções á pressão da totalidade; e deuão-se
arrastar atadsa li cauda do prejuízo, como da verdade,
A causa da emancipação em nosso paíz fez caminho rupido por este
meio, graças ãquelle panlco. Muitos espiritos se ussustárâo seriamente
com a idéa de que o Brasil em actualmente o unico paiz onde il escravidão existia no seio mesmo da pntria, sem o caracter colonial; e
brevemente seria talvez o unico onde vivesse uma instituição uníversalmente execrada.
I Esta idéa, bem ataviadapelos philantropos, devia conunovero animo
nacional, Nenhum povo brioso consentiria em ficar na ultima lHa das
nações cultas, quasi c<J..Dfundido com os estados semi-b árbaros do O,'jente, objectode aversão para a humanidade. No desiguío de resguardar-se de semelhante humilhação, nlnguem, homemou IK1VD, hesitaria
em sujeitar-se aos maiores sacriíícios,
Será verdade porém, senhor, que a escravidão reduzida exclusivamente ao Brasil, o arraste ã aquella posição aviltante? Daremos nós
prova de barbaria e iniquidnde mantendo a instituiçao apezar de sua
completaabolição no resto do mundo?
Decididamente. não.
Antes de qualquer consideração, não se esqueça a natureza dn
escravidão em nosso paiz, tal corno a Ilzerão.acíutc da lci,os costumes
nacionaes e a boa indole brasileira. A condição do nosso escravo
comparada com a do operario europeu, é esmagadora para a civilisação do velho mundo,
Os li:stados-Unidos, nação poderosa, com perto de um seculo de
exislencia polilica, e um desenvolvimento espantoso da industria, só
agora conseguirão extirpar o trabalho escravo do sul de seus estados.
As mais poderosas nações da Europa, Inglaterra e França, grandes j;.,
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quando estavamos no limbo do desconhecide, ,Íl neste seculo e no
segul1llo quartel, obtiverão pu..gar sua" colonias <lo elemento servil.
Ao Bl'asil pois . é que se hade estrnnhar a demora neste supremo
esforço, quando ainda está elle na infancia, contando apenas quarenta
e quatro nnnos de cxistcncia política depois de tres SCCU\Il$ de isolamento e abandono 1
Tanto vale escarnecer da crl.mça porque n10 se tornou homem
ainda I
i'ião temo, senhor, para nossa pátria, que lhe venha dcshonra de
conservar a escravidão por algum tempo aluda depois de geralmente
abotida. seremos os ultirnos a emancipar-nos d'essa necessidade : mas
ha quem possa atirar-nos a pedra 1'01' esse peccado da civilisação ?
Seesse povo existe, de conscieucia limpa, elle que se levante,
SerÍl acaso a Frc. nça ?
Não é possível, AFrança que aboliu a escravidão de suas colonins
em fins do seculo passado, no momento em que fazia ao ru-indo a pomo,
posa declaraçao dos direitos do homem,e retractou-se rest«belecendo-a
poucos annos depois para só extingujl-u em 1Sá8; a França não t-m
o direito de levanlur a voz neste assumpto, conservar escravo u hoiuem
que nasceu lil1 é uma insutuição : letluúr '(1 escravidão pes-ca livre ~\
um criure.
Se r á acaso a Inglaterra 1
Oh! Essa menus que nenhuma ouuat A' sobe rba indignação hriIanica, permiui-me oppor a palavra sensata de UIU homem illustre,
que se fui má.. pollttco, em sentimentos chl'bl'íns ningueui o excedeu,
Chnteaubriand defendendo sua patria contra a philantr'upia iuulezn,
como eu agora defendo a minha contra a philautropia Irauceza, e~
crcve ú o seguinte :
« A Inglalerru tinha medo que o trafico de africanos, á que ella
renunciara com peznr, cahisse nas ninos de outra nação; queria forçar
Fruuça, lIespiluha, Portugul, e Hollauda á mudar subitamente o rcI{imen de suas colonias, sem indagar se estes estados havi.l0 che~ad6
1I0 gráo de prepara ção moral emque se podiadar liberdade aos negros,
abandonando ao contrario á graça til' Deus a propriedade e a vida dos
brancos »,
Em seguida recorda, eomo todos os torys illustres, Lundonderry,
wellington, Ci\nning, durante trinta annos adversarios firmes da
moção til' Wíl1>erforcll ; de repente se havlüo elecrrísado pela hherdndo
dos ntrícanos ; porque essa liberdade era a ruína completa da, colonias
e navegação das na;õc3 maritimas, suas cornperideras. O egoísmo
se embuçara com a philantropia,
,\ tugtatcrra, quc no tempo de comwell tolerou a \'I!OJa de escrnvos
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brancos na America; e ainda hoje admlue o chicote como (nstrurn-nto de castigo em sua marinha, depoisrle hnver prohíbidono nrt, 17
do hiJI aholicionlsta de28 de Agosto de 1733, li respeito do negro, essa
pena «que degrada a dignida.le humann- ; a !n~lalCrra devia rasgar
qu"anló antes o bitl Aherden, que é antes uma n ódoa viva no seu passarlodo que uma prepotencía contra uma nação fraca.
Se estas duas nações não 'podem lançar-nos a pedra, menos qualquer outra da Europa. Ovelho mundo tem em seu proprio sei" um
«ancro hediondo que lhe rée a, entranhas : Ó o pauperismn. O
aspecto repugnante d'esta míscrin em qne jaz a ultima elasse da sociedade,a drgrallação d'essas manadaslfl'l1 ta<, apinhadas em csterquilinios:
rehaixn e avilta a humanidade mais do que a an liga escravidão.
Valem-se os philantropos, apanhados em flagrante, da liberdade
e encarerem este dom além da realidade. Se a indepeudencia fosse o
destino do homem. o selvagem seria o mais clvilisndo e proximo da
perfeição. A liberdade é o meio, um direito , o fim a felicidade, ,.
d'esta o escravo brasileiro tem um quinhão, que não é dado sonhar
ao proletario europeu, De que serve ao pariá da civilisação a liberdade
que a lei consagra por escarneo, qu.mdo a sociedade a nnnulla fatalmente /'01' sua organísaçso, creando a oppressão da mísería t
Se não ha na Europa, devorad: em suas entranhas, haverti acaso na
America, povo que nos lance a pedra?
Por ventura os ç:stados-Unidos orgulhosos da recente abolição? Mel
creio. Era preciso e-quecerem as aIrocldades ali commetlidas contra
osescravos; as caçadas de negros a dente de cão; os prejuízos selvagens de raça; emfim todo esse cortejo odioso da escrava tura americana, da qual por crassa ignorancla, dividem com o Brnsil a responsabilidade..
Os Estados-Unidos tem bastante em que se occupar com o fermento
de suas paixões políticas, e o alluvião de uma escravatura recentemente liberta; para se darem ó. utopias plrllantropícas, enlevo dos
é

espíritos devoíutos.

.

Serão as repúblicas da America que nos exprobem a conservação
da escravatura '!
Talvez, porque não podem sofTrer a superioridade do Império. Abolindo no momento da emancipação o trabalho servil, esses povos embriagados de liberdade, suílocarão sua pequena indnstria, especialmente sua lavora rudimentaría. A agrlcultura. é um elemento essencialmente conservador; eliminando-o as repúblicas americanas se
abandonarão â anarchia,
Esses paizes convulsos, laborados pelo guerra civil. consumidos pela
febre revolucionaria, talvez reprochem ao Brasil haver seguido outra
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direcção, De feito o imperio resistindo ás seducções da liberdade.
preservou sua agricultura. Graças á este esforço pode mostrar-se probo
e sisudo, honrnndo sua firma na Europa; e assegurando á seus filhos
uma patria nobre e digna.
Uma só pagina da história das republícas do centro e sul da America,
é bastante para calar a voz que se levante ahi contra a escravidão
no Imperio.
caminhe pois o Brasil desassombrado, NilO se deixe tomar de paníco
ante a opinião geral. Em lodos os paizes, ainda os mais civilísados, ha
uma ultima raiz do passado; entre nós é a escravatura, como na Eu'
ropa é o pauperismo.
XII

E' o momento de considerar a abolição á respeito da fórma e da opportunidade,
Contra as considerações que desenvolvi, sem duvida surgíráõ em
vosso espírito objecçõcs deduzidns do projecto em via de elaboração.
Não pretende o governo a abolição immediala, porém sim depois de
finda a guerra. Nessa mesma occasião a medida não será ínstantanea,
porém gradual e oi longo prnzo,
Assim previne-se o risco de um grande abalo na sociedade, e modera-se a perturbação cconomica. A substituição do trabalho'servil
pelo trabalho livre se realiza proporcionalmente; {I medida que um se
retrahc, o outro se dilata. ~Icdilei todas estas razões e muitas outras
que se podem produzir em favor do systerna.
Não hesito por ém , eu o condemno.
Se um governo desconhecendo a natureza da escravidão, se propõe
extinguil-a por acto legislativo ; l).este caso sempre desastroso, eu lhe
aconselhara antes o meio prornpto, súbito, ínstantanco, como uma calaniidade menor. Era uma amputação dolorosa : se o enfermo não
succumbísse, a chaga iria cicatrisando, e elIe ficaria mutilado, porém
tranquillo,
Mas essa operação lenta, excessivamente dolorosa, torna-se insupportavel : quanto mais longa, mais perigosa. A sociedade não púde
permanecer dez ou vinte annos em guarda Constante contra a ínsurreição minaz que uma faisca hasta para levantar, A commoção causada por esse perigo surdo, mas presente á toda hora, perturba a
existencia rle um povo.
E' íllusoria a esperança de uma substituição lenta. No momento em
que plainasse sobre o paiz uma lei de emancipação qualquer; toda a
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casta sujeita se collocaria á sombra d'ella, para deduzir rl'ahi seu direito indisputavel. Pouco importavão as condições; tudo se resumia
no grande principio, rio reconhecimento solemne de sua liberdade.
Desvanecido o prestigio da instituição, cada um d'esses individues
seria um adver-ario disputando seu direito ao oppressor ; e coagindo-o a consagral-o em ' sua plenitude. fi. geração nova, libertada no
ventre, era II primeira a revoltar-se para arrancar ao captiveíro seus
progenitores. É quem teria o direito de estranhar rielles o estímulo
nobre do amor filial?
Não esqueção as simulações. Já tivemos o exemplo a respeito do
trafico: todos os individuos novamente ipIportados erão lançados á
conta do tempo em que era licita essa acquisição. Assim hão de retroagirem ao capliveiro os nascimentos acontecidos jà no período de
liberdade. Mais um elemento para a combustão,
A Inglaterra adoptou à respeito de suas colonias o syslema gradual.
Creou um estado intermedio entre a escravidão l1 a liberdade, que designou com o nome de aprendizagem, durando entre quatro c seis annos. "Transição perigosa, diz Cochin, que expunha as colonias ú desordem, a propriedade á ruína, a liberdade á uma derrota sanguinolenta e onerosa. >l (Vol. I, pag, 377 ).
Com clTeito se não fosse o L~rande poder da Inglaterra, vígilantc e
.alerta durante essa operação arriscada, a explosão da liberdade, imprudentemente agiruda, mas não desabalada, houvera exterminado as
colonias. Assim mesmo, sob o systcmn de protecção da metrópole, a
oouvul-ão durou annos, e tomou algumas vezes aspecto medonho.
Que será do Brasil, senhor, em uma crise semelhante, lIào f(lI'a da
influencia d'ellu, mas no foco mesmo da agituç üo, atribulado pelo mal
interno, obrigado á attender á todos os perigos, sociaes e polilicos ?
Já lançastes, senhor, vosso espirilo ú essa terrivel conjectura, e sondastes estes refolhos dos acontecimentos?
Confesso-vos que essa, profundezas do futuro mercausão vertigens,
A unlca transição poss ível entre a escravidão () a liberdade é aquclla
que se opera nos costumes e na índole <la sociedade. Esta produz
elTcitos salutares: adoça o captíveiro ; vai leutameute transformnmloo em mera servidão, até quo chega Ú uma especie de orphaurlnde,
O domínio do senhor se reduz então á uma tutela heueflca.
Esta- transíçào, Iôra preciso cegueira, para nüo obscrval-a em nosso
paiz. Viesse ao Brasil algum estrangeiro, desses que devaneião em
sonhos philanlropicos nas poltronas eslufadas dos salões parisienses:
e entrasse no seio de uma família brasilelrn. Vendo a dona da casa..
senhora de primeira classe, disvclar-se na cabeceira do escravo enIermo ; elle pensaria que a plnlnntropia jú não tinha que fazer onde
morava desde muito a caridade.
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Estudando depois a exístencia do escravo, a satisfaçãode sua alma,
a liberdade que lhe concede a benevolencla do senhor : se convenceria que esta revolução dos coslumes trabalha mais poderosamente para
a extincção da escravatura, do que uma lei porventura votada no
parlamento.
Todas as concessões que a civílisação vai obtendo do coração do
senhor, limão a escravidão sem a desmoralisar. O escravo não as
erige em direito para revoltar-se, como succede com os minimos favores de uma lei; ao contrario tornão-se para elle beneficios preciosos
que o prendem ainda mais ú casa pela gratidão. Esse caplivo, se Iõr
líbertndo, permanecerã em companhia do senhor; e se tornará em
criado.
O liberto por lei é inimigo nato do anligo dono; foge a casa onde
nasceu, O odio da raça que se havia de extinguir naturalmente com
a escravidão, assanha-se ao contrario d'ahí em diante. Tal será a sua
ferocidade que uma casta se veja forçada pelo instineto da conservação ú exterminar a outra.
Bem saheis.seuhor,a sorte deploravel dos captivosque por sua morte
Washington deixou libertos, Perecerão na miseria. i\'ão ignoraes tambem que Jefferson, entristecido COIll estes exemplos, não se animou
ú realizar de plano sua idéa da emancipação geral, limilando-se a
preparal-a pela reexportação dos africanos, de que procede a actual
republica da Liberia.
Não resta duvida. A abolição gradual mais nociva do que a abolição instantanea. Para esta a nação concentra suas forças durante a
operação, e repousa logo do grande choque.Ha perigo, e perigo serio, mas rapido, passageiro.
Entretanto, senhor, se neste assumplo confio principalmente na revoluçã» intima dos co-lumes e idéas da sociedade, não descreio COIlltudo da acção.•.da lei sabia, que exerce nos preconceitos lima influencia bencüca, por isso mesmo que é indirccta e branda. Como vicio
constitucional do imperio, não póde a escravidãoceder á remedio:
mas convém submctícl-a á um certo regimem, li uma hygiene adrnínistrutivd.
Carece de grave meditação o complexo de medidas tendentes ú prepal'a~ão moral c economica do paiz para o trabalho livre. Se eu nutrisse esperança de que minhas idéas á este respeito captarião vossa
attcnçao, as explanara do certo. Poupo ao meu cspirilo mais um desengano.
Do todas estas considerações que apontei, e que bem desenvol vidas
duvão materia para um livro, a sununa é esta:
Para a casta sujeita, ainda não educada, a emancipação nas clrcumsé
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tancias actuaes, é um edictode miseria pelo abandono do trabalho,
e de extermínio por causa da luta que excita entre as duas raças.

o

Para a casta dominante, especialmente a agricola, imporiaa ruína
peladeserção dosbraços e impossibilidade de sua prompta substituição;
importa igualmente o perigo e sobresalto da insurreição immínente,
Para o estadosignifica a bancarrota inevitavel pelo aniquilamento de
sua primeira indústria, fonte da riqueza publica j e como consequencia o credito nacional destruido, a nossa firma deshonrada no mercado estrangeiro.
E chama-se á isto philantropia ? E' esta oblação feita da melhor substancia nacional, amassada com lagrimas e sangue de uma população inteira, que se deseja votar á caridade?
Rio, 26 de julho 1867.
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BB&SMO
QUINTA CARa'A
(SOBRE O DONATIVO IMPERIAL)

5ENHqa
Resolvestes desde já ceder para as urgencías do eslado a contar
de março vindouro a quarta parte de vossa dotação,
üícigístes .para este fim uma carta ao Sr. Zac"arias, que a leu pe,rante a camara dos deputados com a devida soíemn ídade.
Creio que o nobre presidente do conselho figurou ahi .como simples
órgão da nação, a quem naturalmente se referia vosso pensamento,
praticando esse acto de abnegação,
Como cidadão, que ainda me consentem ser d'este ímperío, e.um
dos contribuintes do orçamento, tenho umaparte, t·mbora te!)u~
na vossa generosidade. Não devo pois conservar-me indllfereole.
Já a imprensa em nome da opiaião p líca \'OS re ribuio com b0nitos e merecidos elogios. No parlamento a leitura de tão in! rtante
documento foi saudada com ferventes applausos.
Quero eu tambem responder.vos por minha conta propria.
Não acceíto, senhor, o vosso donativo; 'li até vos conleato o direito
de o fazer. Se tomais por uma exorbitancia este meu mOdo de
pensar, lêde a constituição, que vos fez ímperad ér .
A dotação, conferida pela nação ao monarcha, bem como 80s membros principaes da dynastie, não é uma remuneração de serviços,
como o ordenado do funccioDario publico.
5
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Pelo trabalho de governar, de certo não vos daria o Brasil oitocentos
contos de réis annuaes; e menos ainda os cem contos que recebem as augustas prlnoezas, sem a mínima ingerencia no governo
do paiz.
n" .•
"
í1
.
• • ' d'~'d
E' o decoro donII 'IAo e11a ~ dDltl
na~o, como diz-nos a lel
fundamental
de
taçãb. Porão estas razões,
inteiramente alheias á vossa pessoa, que elevarão á somma actual
o pequeno apanagio de vosso au~ust o pai.
Assignando a quantia de oitocentos contos de réis para vosso tratamento a~'\l\ll ,a.l'bttrou a assembléa s.eral o grão de lusl,re e nompa
da c~{~~le ra. gesde,' poís, que ce~ \: is qll~ pilrte d'~ia d.dtação,
não allênaes vo§So dinheiro ou uma parte' de vosso patrlmonio : mas
sim um quinhão do decoro do throno e da dignidade nacional, cousas
que não pertencem ao SI'. D. P0fI'O lI, pois é d'ellas mero depo-

(art. Jitt~~e ~i~'

L '

,

sttarío.

Póde um empregad~liQ~ .n"~.o estado uma parte ou
mesmo todoo vencimelWõfl'Jijritié Rtff"'1liit ; olferta á patria necessitada algumas bagas de suor, algumas horas de fadiga. Mas vós,
senhor, vós, cuja existencia inteira foi dedicada á felicidade d'este
povo, não tendes o direito de ser prodigo de semelhantes migalhas.
E' sabedorís e (lf\*ncia, que \l naçflo espera de seu monarcha
e lhe pede com anctlls. Quanto ás esportulaà pecuntarías, que lhe
jogãoem paga de sua pacíencia evangelica, afflrmo que ella as re-

geíta,

O povo brasileiro tem dado provas de nimiamente soílredor. Não
se contão já as humilhações que eUe ha supportado impassível desde
o pr\RG1DÚI ,gesta guerra. Mas, se esquece seus brios, ainda nãodesceu
felizmeü(é avileza de os regatear.
Estes duz.e«t% c.~QS. que renUQ«i,aes, !lão muito para ,<:o~sa casa
desfalcada. e sempÇe ma] gllri~a : são de mais para os. 'nfortunío~ que
V~Sl1 , mã ~ ,heneficen;te illIivla. São nada porém para a nação oberada
com uma desp.eza e!10rme e um desfalque estupendo.
A4•. senhor t ~ quel'«:is ser generoso pala com esta nossa patría,
tJio êlesb,çraada do amor de seus ülhos, e tão orphã rl e seu monarcba,
não é atirando-lhe aos centos de contos de esmola que lograreis essa
gloria. Não 1 será pondo um termo a esse esbanjamento desordenado
~ll ~~,~. 'e~~'af' Utu
u .ri~o todas as reservas do paiz e vai sorver os ultimes
reeu~f ~o

., 1'0.
N~9 .Sito O!i•. vossos du~~ptos contos de réis que hão, de s~pprir
,q,Ji!~.9,o à'be~to..no orç~rt\linto .por uma administração ímprevldente

..

é' ue8llsa..a.'

Não ha de ~,~r l),IIQê\rt\ parte de, ~OS$Jj.. (lotaçã,o

~u~

nutra o manan-

ou~oji\ estAnqúe, parade novo despejar aosjorros nas republicas
o'tt'dei · ;d~
' Phlta .'" . . .. .
.

~ãté Õ~h8So oOOlq q~ ~~â. ii'r.il,~ir q. ~1'1l4i~Q, p'~~li~ ~ro1uq

d~,!~ ~~d Q~, ~ 11 PJ0l) i~ade do ,lI1.\pe l'lO brasílelro a,m,eaçado

~. :~~ª '~ltl9axqta l!lfall ~ve,t

Nilo chega emlim, senhor, a \:"188.e..,lula para resUlllil' á familia
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do,operario e.do lavrjl~or a finta onerosa, ou a vi.da do chefe im1ll,olada, .~~o.á d~r~sa.. ~~ .I\Q9!il n$c!óu~~, seria Um ae.v~r á8T,a ,mas
ao caprlcbo de alguns Indivldüos, II que é uma lolqUld;l~e.
De que serve portanto, SeDhOT" privar-vos dl'l;;8tla decenci. iJldi~
pensavel ao throno; ou mesmo Oawlima- alisrll~ de eu ug lHIla
lagrima e mitiear umadOr ?
Em vossa mão compàssiviJ é Ma ete mais esta 80lhlila ter,;i RJe"l
Ihor destino. Talvez se transrormasse nos orvalhos santos da caJII
dade, a rociar llS am((lç&9 que pénetrao nessa mansão lrabqoiJJa de
S. Christovão.
A beneflcencla é umn das pompas da magestade e prima entr.e as
mais brilhantes ; compõe ainda melhorque os ésplendores e as gaJas
o deoero do tbrono. Quando a I'eareza se unge. nesta vlrtu ,mll&-o
Ira-se o legitimo representante da soberania nacional; porque é t!UlJ:!
hem o representante da Providencia, que inspira o coraçã9 mng an' o
dos povos,
Fazer da caridade uma espécie de auríbuíção exclu,siv~ . da ig.;eja
e de seus vigarios, como já pretendêrno no parlamento brnsítêíro,
seria uma extra vagancia, se não fosse· infelizmente cousa peior; um
elTeito do grosseiro materialismo que pervade o paiz de 10dQs os lados:
Porventura uma parte d'essa quantia renunciada por vós nilp tivera
aquclle sublime destino, porém um emprego menos acerlaCJQ, &ino
o de nutrir certas. cobiças c vaidades parasitas do thrçno, TOdaVI~
era apenas uma. prodigalidade de vossa pal't~, unia libkí~ade iíJàl
usada.
Entrelanto, abandonados ao governo, esses duzén'tos conlds vão ser
um foco de immoralidadé li corrupção;. <Uttiii~'\ ~iradll I/ó te1ü~'
que .podl'idiio logo decompõe, não tarda colírír-se de UUi' eD'tilbli!
Bc vetffilJs li ceva.
.Qua!1ta paixã~ .'8~rdid~ rão v~\TI ,accender esse punh.~d'ó 4 . o.ro
allradósobre o tape~e ve~~ d~ orÇ1l~e!Jto 1 Q~ap~p e~u te me ra
n!ÍlJ custardaopudor pdlittco, Jã e:tpttliüte, a dlsllJpà~O dtélíl riI~atl\ t
Em nome da dignidaile dó pmz e da honestidade ao gover.no.
senhor, retirae o presentefunesto I
.
se .~ôúvésse neéessídade il\al. d'e~ll.~ti.aJiI~ade duientos, ~.ntQ8
de reis, para desempenhar algum servIço lDdI8~ensll\'el da aaiillff~
ttaçâo, lIifI.da assim DaO carecera o governO' d quitl pt\ dê ,o'S8& '
dotação.
Bastava-lhe uma pequena emissão de titiil~ ou eon"ecora~ para
levantar promptemente somma igual; senãe sUllerior. Vinte ll'*ialtlil
ou cincoenta commendas, eis, senhor, quanto[ustamente valee VOSft
donativo ao estado.
Que mal faria ao palz,já tãoinçado da p1'agltj·mois elncOODLa ftilalsol
despachados pela graca de seu dinheiro 1 No .tempo em que se tirio
gal~ de Fernandode Norp~ha .par;a cdnfiar·lbes a·guarda-db pavt,iblD
nacíonal, torna-se com etrelto mdlspenluel eltDObretlllJ! aguelles lIDe
não perpetrão roubos nem assassinatos.
t\ não sçr a~~~l; Que differeilç.a bouvCI'a: enUe um racíÍlora e llID
homem bem proceludo ?

.
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~o ~81Í!9)itstátM em ,que, p'afil 'd i8S i p~r ~mas baforadas republicanassopraaas IAdo ~rro~ esse decantada Acropole nanerro j o nobre
Presidenle do Conselho usava de vossa carta, como de um argumento
de, ilI8ibel re~· · ·"bell' o que le .rumerejavll pela cidade ?
"â llà~a~8e 'na 'qUa'r'ta'mISsãO' ellraorilhiarla, que VOS!lO insigne governo
com um genio admiravel acabava de inventar, para ir a Buenos-à yres
COIl8u.mmnr ,1\ nossa vergonha díplomatlca, e desentranhar mais uma
glI,eJTIlj.J1o ventre J~u nd o d'esse monstro chamado a polilicn platina.
Coinprehelldeis bem, senhor, o alcance e II profundeza d'esta fatal
coincidencia ?
Talvez não, porque uma nevoa sinistra de certo tempo a esta parte
tolda vossa mente,"e lhe empana a reconhecida lucidez. nesde 1863
vêdes o paiz alravez das evaporações maleficas de uma polítíca desgraçada; a polilica da vaidade.
Aeotncldenela de vossa carta com os boatos de nova missão, tem,
senhor, esta medonha significação, que gela a medula do paiz..
No instanle em que uma das augustas mnos estende li pátria afflicta
e.obolo de duzentos contos; a outra, obstinada e imprudente, joga na
banca politlca uma nova cartada de duzentos mil contos, pareo que o
povo brasileiro terá de pagar, suando sangue e dinheiro.
EOi maio de 186lJ uma primeira embaixada se inventou , que parlio
eo-m apj>âbl.to para o Rio da Prata. Não soube então o paiz qual era
~v. f1'!D•.~~io que nem.o próprio monarcha hr~sileiro! ou seu gal!inele
o sabll(o ; devo crer, senhor, porquea alternativa seria cruel.
,~ hoje conhece o Brasil o custo d'essa filigrana diplomatlca . Du7Aml:Clt!I'mil COOWS já consumidos ~ e somma igua l, senãomaior, para
coklinuar a obra prima 110 progressismo, cujo remate, ficae certo,
senhor, ha de ser um grande opprohío, como foi S~1l principio um
grave crime.
.
. §§g.;p.,~ ~~~' rpissiorcii enviada a Montevidéo. Obteve esta com tino
~~J)eFfoF, Ilplàcar a labareda açulada nas margens do Prata; porém
uma centelha voára pelos ares, que produzío a explosão no seio do

I"aragô'ay. .

~

A missão Parllnhos foi condemnada pelogoverno. A loglca o exigia.
Seu chefe, se não tinha alcançado tudo, conseguira o possivel. Não
1 1lê"~r'â~d ado, nem a outro qualquer, supprimir o passado implacavel
ê evitar o futuro sinist'J'> que já acodia comespantosa velocidade.
Asituação, que em 1868 se gerára no ventredo absurdo, devia para
ncober.enLe punir o ímportante serviço prestado ao paiz por aquella
missão.
Passemos a esponja sobre isto.
.seMi ~a o arreganho de Lopez se'o Brasil fosse Brasil naquelle
mOliJenlo, se o Impelia se possuísse. Mas infelizmente desde maio de
i862 , senhor, que o havieis reduzido a anima vilis, á besta destinada
para' u -ellperleocias de.uma nova e incomprehensivel política. .
Que estimulos e brios podia ter uma nação rebaixada á condição
Üliseta'vel"de arcabouço ministerial, para a aprendizagem dos impu-
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beres esla4istas 7 De que exerÇÕ68, de forCl' e actividade era ~I um
povo enervado por goveroos (racos e cOQlpletamente alh"l08 ã ~ieDcl.
d,a admini'tra~u 7 •
•
O gabinete de I! de agosto, que reprovara o acto II!l?!0m.tJC!» ile !!O
de fevereiro, sellou com seu nome 4) documento mali kOJ h
e
toda esta guerra, o tratado da triplice al1lança.
nd rQ u oi
perpassãoessa pagina•... suja, é o nome; essapngina da íllplomllclí sileira, sinto torvar-se" o animo. [nvohmw;amenle occorre-me a idêa
de um homem assalariando 110 preço da dignidade íloilespadachina para
instrumento de sua vingança!
Foi este pensamento ominoso que levou a Buenos-Ayres a terceira
. m~sSiio extráordlnaria, pomposamente designada pelo vulgo de 8nWílÍxada. Não é possível calcular seu preço com eXlIClidill) mas estou
convencido que ella nos custará ainda mais caro que a primeira.
Em chegando a época da IiqlJida~o, quandotivermos de sommar os
cheques, pagos por conta do credito aberto a.duas repubUcas jnsolvaveis : então se poderá orçar o verdadeiro importe d'essa alliança,
consignada ao B~ílSil pelo gabinete de 12 de agosto.
•
Portanlo, senhor, se quereis ser generoso para nossa patria, em vez
de reduzir vossa dotação, o qne a nada monta, impedi e's58 quarta
missão, que apavora o espirito publico, desdeos primeiros e vagos annuncíos: obslae li nova importação de celamídades que se ba de realizar por meio d'essa embaixada, come se reallzou em 1864 e IlI65.
se flzerdes isso, não serão duzentos contos, mas duzentos milhões, que ofTertareis ao estado, Não poupareis 110 Brasil vínte
barões ou cincoenta commendadores, que em tanto anda a quarta
parle de vossa dotação ; poupareis uma in8nldai1e de vidas, e outra
miseria maior, se é possível, sobre esta mlserla que nos atb1g,e.
Quereis levar maislongeainda a vossa generosidade e ser magnanilllo
e esplendido como ~tlJmavlio 08 antigos imperadores." Alia?
Despedi este mlnisterio, que o palz tem pago çom ~an
cada um dia de sua vida custa mais ao Brasil doque VOIlO8 llure
contos; porque lhe custa não sómente ouro e sangue, a earae e os
ossos: mas lt bonra, o brio, a dignidade, cuspida a todo o lastanLe
pelabava da ambição.
Praticasseis vós este esforço, que não serillo os applausos da eamara
encommeudada, oem IIS palavras ritllaesda imprensa. a receber. 8IIll
prova de amor e abnegação de vossa parte. 5erião.s benç.Aos sinceras
de todo o paiz, as eO'u8Ões de uma população inteira, aeotindó que a
mão poderosa e solicite de seu moaareha a suspendia 4s bordas do
abysmo onde vai desabar.
.
En vos supplico, s,nhor, pelo vosso dever primeiro. pornossa ,mtria
depois, e pela dynblia Onalmente, que vossa pessoa, bem sei nãovos
preoecupa t
Eu vos supplieo r.om t.odas a" poteocías de minhaalma; sa1vai o
Brasil, e com elleos penhores de sua integridade.
Não acabaria com meu coração que vos elIe pedisse paramimo quer

1"
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....... ·di ll9Itlllnes e a IObrledade de 'ida, que diJtin8uem o
úibDàroba brUllelÍ'o.
'
Ao contrario pelo modo porque o praticastes, semelhante acto V08
pnljudicoo DO animo publico. -Nlo havia necessidade d1e88& solemne
COIiflsllo. lerta em 'p~no' parlamento. aol desarranjos da casa imperial. se VOSSO desi8teresae DlIo eiliveli\86 acima de qualquer suspeita,dirilo que era um pretextofornecid0,4lal'a a recusa do donativo.
Sobretudo foates mal inspirado tornando em galardão a um índí., Iduo·um''leto V08IO de patriotismo.
~apolelo 11I, a quem a Fraol;tl se doou pelo sll/Tragio universal,
esereve .carlas lisongeiras a seus ministros, e até lhes envia mimos
de'brilhantes. Mas ainda 010 se animou a fazer da mísería publica
um pedestal á gloria equivoca de Rouher I...
~O desetembro.
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NOVAS CARTAS POLITICAS
DE

IIBA.5MO
SEXTA CARTA
(SODRE A GUERRA)

SENHOR

A pa7. é uma grande vergonha•.••
O coração brasileiro se congela' ao som d'esta palavra cruel. aeãne
o sangue açoutnndo as faces tio cidadão brioso, que se estremece pela
honra nacional.
A paz é um acto de miséria....
O Brasil, a segunda nação da Am érica, destinado á primazia do
mundo, abater seu estandarte ante o arreganho de um pequeno despota, quasi selvagem?
Não ha filho d'este imperio que se não possua de horror ante a possibilidade de semelhante opprobrío.
A paz li uma vilania....
.
Não tem alma um povo de onze milhões de almas que não esmaga
a inslgníflcante republiqueta por falta de um exercito de cincoenta,
de cem, de duzentos mil soldados. Povo pusilanime, avaro de seu
.
sangue, e desamparado do sentimento de sua dignidade I
Eis o que murmura d~lro de vossa alma a voz do pundonor,
o pátrio orgulho.
Mas, senhor, ha cousa peíor que a paz. Ha outra vergonha, outra
mlseria, outra vileza superior ú essa. E' li guerra como a tem leito
vosso governo.
G
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Nlo se concebe que o Brasil possa ein condição alguma soürcr
maiores humilhações, do que tem curtido sob a influencia maleflca
da política internacional inaugurada em 1864.
Esta é também, senhor, a convicção do paiz .
Entre dous males terriveis, entre a vergonha da paz e a ignomínia
da actualidade, elle prefere li menor. D6e-lhe muito deixar íncolurne
1\ alTronla do Paraguay ; porém doe-lhe mais cruamente ainda servir
de alvo ao insullo de seus aIliados e ao menoscabo do mundo.
A guerra sob a política dominante tor;ou-se impossível. Compenetrai-vos bem d'esta verdade, que é implacável, senhor. Curvemos
a cabeça ao peso da fatalidade. Ni"IO lia resistir-lhe.
Este gabinete não consegue mais do paiz o exercito indispensável
para o nosso triumpho; não alcança um subsidio sequer de dez mil
homens para supprir as falhas de' nossos batalhões.
Ponhão em jogo todos os meios, a seducção como a violencia: serão
baldados.
~enhum brasileiro empunhará as armas para submetter-se {IS ordens
de um general estrangeiro, que escarnece impunemente de nossa
patria.
Nenhum cidadão deíxarâ sua Iamilin ao abandono para esterecer
nos pantanos do Paraguay, testemunha impotente de nossa degradação.
Nenhum homem de brio arriscará a vida inutilmente para receber
em premio de seu heroismo sob a fórma de medalha uma ração
de opprobrio e deshonra,
Não ha mais quem sacrifique uma só gota de sangue para defender
a dignidadede 11m paiz, que seu próprio governo é o primeiro a aviltar
e prostituir.
Não ha maisquem sinta ferver em sua alma os cnthúsíasmos generosos da honra nacional, desde que a sepultürão nos archivos de
Buenoa-àyres em tratados e notas de perpetuo estigma,
Não ha mais um filho lue se estremeça au grito da pátria offendida ;
porque a patria já não existe. I'uzerão no lugar d'e!la um mercado
de condecorações, um prostíbulo da gloria nacional.
Qual nobre estimulo ha de levai' agora os brasileiros ao Paraguay?
Tudo se polluío ; tudo se profanou. Ao heroíco defensor do pavilhão
nacional, o Brasil desgraçadamente já não tem outro meio de o distinguir, senão alquilando-lhe o valor e a intrepidez pelo custo de alguns escravos 1
A' mocidade generosa que se arrancassedos commodos da abastança
e dos prazeres d'essa floração da vida para correr em defesa do emblema nacional, o lugar nobre que lhe reserva o governo é ao lado
. do galé; como seu companheiro de grilhão!
Deus 1 A que profundidade já chegou a perversão do senso moral
neste desgraçado tempo?
E ? partido que re~uzio o p~i.z a lal,l!tremo, que espancou todos
.o.s principies da probidade política assim como do santo patriotismo
ousa invocar o povo brnsileiro, em nome rla dignidade nacional,lJll~
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elle próprio fria e calculadamente abateu, fazendo tapete d'ella li arrogancia gaúcha do Rio rIa Prata?
"las ha de lei' do paiz a resposta que merece; uma gargalhada de
mofa!
A defesa da honra nacional já não está agora nos campos do
Pnrnguay, não. 'l'ransíerio-se para aqui, para esta cidade, cõrte do ímperto, coração atrophiado d'este povo infeliz.
ü'aqui partío todo o mal; o miasrna funesto d'esta guerra; a praga
ainda mais terrível da tríplice alliança; todo este ramo de peste emflm,
que nos tem custado (antas vidas, tanto ouro, e:... o que é mais
duro, tantas aff'rcntus !
D'aqui vão ainda c irão as ordens para as constantes humilhações
que diariamente chovem sobre o raiz, como para submetter ás provas
cvangelicas sua admiravel longanimldade.
E por fim, senhor, quando esta politíca fatal tiver esgotado a serie
extensa dus trunsacções indecorosas, porá a esse traflco da honra nacional, marearia pela ambição do poder, um remate digne da obra:
a paz!
Não tenhaes duvida, senhor,
E\ll's, que actualmcntc se entumecem com a ernphase de um fofo
patriotismo, e hramão contra a mera possibilidade de pôr um termo
digno ú iuterrnínnvel campanha, prescindindo da victoria; e\les mesmos seriãn os mais fervorosos a ubrncar-se com a paz, se vissem ne\la
encarnada a sua ambição.
•
Querem a guerra presentemente, a guerra a todo o transe; porque
esta signiflca o pleno arbitrio, a omnipotencia administrativa, a índulgcncia magna de lodos os erros e de todos os crimes. A esta palavra,
rnagica nada se oppõe ; o paíz entregou-se manietado ao governo.
fi. guerra presta ainda ao ministerio de 4 de agosto um se"iço
relevante. Apavora os estadistas eminentes que poderião salvar o paiz
com seu tino e energia. Ha alguns que repellem até a possibilidade
de serem chamados ao poder, porque tecelão a responsabilidade tremenda d'esta situação.
Esse monopolio rio governo, garantido ao actual gabinete, pela
repugn~ncia de uns e iucapncidade de outros, é um dos proventos da
permanencia d'este estado de cousas, Não convem de Iérma alguma
aos progressistas mudar a situação, resolvendo a questão eterna.
Mas, senhor, repila o paiz amanhã na praça, em alta voz, o que jA
vai dizendo em casa, a meia voz, do limão e barrete. Bata o pé ao
governo e exija a pJZ; que o marcial I-:abinele de 4 de agosto; de
promptn conciliador e philantropico, acceitará aquel\a solução,
Vil'áõ a lume os princípios da civilísação, o amor da humanidade,
e toda essa larga provisão de philosophia chrístã, que tanto servio
para as festas da capitulação de Urnguayana. cantar-se-hía em todos
os plectros a victoria incruenta da diplomacia!
,
Não duvidarião appõr as armas do Brasil com as armas do Par~uay.
n'algum papel com figura de tratado, digno reverso da tríplíee
alliança !

,

E' possível que haja brasileiros capazes d'esta enormidade? Mas,
senhor, esses de ~e vos fallo não são brasileiros, são ambiciosos.
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Suá patrla é o governo; mantendo-se ahi, dão a maior provade civismo

e abnegação.
Eis' a que nos conduzirá infallivelmente a, insislencia do actual gabinete. No fim de uma campanha vergonhosa, uma paz humilhante.
Ao cabo de tantos sacríflcios de toda a casta, a consagração da aüronta
por meio de uma estipulação indecorosa.
Neste caso antes comer-ar pelo fim.
Poupar-se-hía o tem[la, o ouro, e até mesmo a dignidade tão longamente enxovalhada. Em vez de formar um livro triste na hist ória
patria, 'a questão paraguaya ficaria apenas como um ponto negro, que
o heroismo hrnsileiro não tardaria oíluscar com os esplendores de outras glorias mais puras e dignas.
Cego e obstinado, o gabinete se recusa á convicção de sua ímpotencia. Acredita que póde ainda levantar um exercito, e com
elle arrebatar por fim o triumpho. ~a effusão de regosijo nacional
pela justa reparação, esperão os ministros obter.du magnanimidade
do povo a absolvição de tantos erros.
Como se a historia, ímplacavel e severa, não os aguardasse nos
umbraes da posleridade para precipita-los nuquello nono circulo
do Dante onde se convulsão os patrícidas.
Esse exercito 'que se exige do Rio da Prnta, e sem o qual parece
impossível desfechar o golpe decisivo, onde o haverá o governo '?
Do patriotísmo t
Impossivel, repilo; porque elle não existe mais, senhor.
Da violencia ?
Grande temeridade; collocadn a questão nesse 'lerreno, desde que
se calão os brios nacionaes, clama o instlncto da conservação indlvidtial.
rio ouro?
o tempo em que as guerras erão questões dos reis, que as fazião
por sua conta, se toleravão os exercites mercenaríos. Combatião pelo
capitão que lhes pagava; nada mais justo. Neste seculo porém, tornando-se as guerras questões dos povos, não parece decente que elles
confiem a mãos estranhas a defesa de sua honra.
Demais o ouro escassêa : muito ha que o aununciou o thermomelro
infallivcl de Buenos-AYI'CS. sobrusscelle porém, que não aeharia emprego; carece o paiz d'aquellas sobras de população, ou nacional ou
estrangeira, que em falla de outra explorão a lndustrla da guerra.
Apontão outra foute, como aquella, de onde pode o governo tirar
um forte exercito de vinte ou trinta mil homens. Assegurão que
a medida já foi resolvida em conselho, e se realízará apenas encerrada
,
a sessão.
São vinte mil contos de réis pelo menos. para um paíz que já lançou
mão do papel moeda, na importancía de cincoenta mil, como o unico
meio de prevenir a bancarota, E' cerca de um terço mais no presente
orçamento, já onerado com um deficit hem consideravcl.
Mas arrede-se a questãode dinheiro, que está na superflcie : acha-se
no amago a questão maxima, incandescente, medonha, a questão-
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cratera, que desde um anno a esta parte está em ebuliçllo no seio
do paiz.
Quizera, senhor, dirigir uma só pergunta aos vossos conselheiros,
áquelles que vos ínspirão semelhantes idéas:
Se elles pertencessem a uma casta sujelta, e de repente se achassem investidos da força publica no paiz de sua oppressão ; qual seria
o primeiro irresistivel impulso de seu coração?
Defender a pátria alheia, pretendida sua desde a vespera unicamente'; ou reclamar igualdade para seus irVlãos,. seus pais e seus
filhos ainda sujeitos?
E' preciso contar com os inslinctos naturaes do coração humano;
e não entregar o gladio da justiça nacional á mão capazde espedaçal-o
para fazer d'elle um punhal contra o imporio.
F. os cidadãos privados de repente de sua propriedade, embora mediante indemnísação ; as lavouras desertas dos braços que a trabalhavão ; os estabelecimentos ruraes alvorotados com a execução da
medida; a nova massa recrutavel soílrega por caber toda no limitado
algarismo da desapropriacão : toda essa perturbaçãosocial, toda essa
elTervescencia das fezes vivas; não. é cousa que mereça do governo
algum desvelo?
.
_
Não é digno do paiz sem duvida esse pacto de sangue com os '
desherdados da liberdade. Dizer-lhes: «~ quereis ser homens,
arriscae a vida em defesa d'aquelles direitos, d'aquella independencia
e dignidade, de que por necessidade vos privamos. Não quereis ser
carne para o látego, sêde pois carne para o canhão, II
OS manes dos veneraveis autores da eonstítuíção devem estremecer
vendo o uso que esta geração pretende fazer d'aquella sabia e prudente disposição por elles escnpta no codigo de nossas liberdadea.
Nunca pensárão de certo qne pudesse ella autorisar tamanha imprudencía,

Escravos combaterão na independencia. Mas como ? Por impolso
proprio, por enthusiasmo espontaneo, esposando a causa ae seus senhores. Assim mostrárão-sedignosda liberdade que tão heroicamente
defendião.
Béos de policia sahirãodos carceres e pelejárão pela causa do- Brasil.
IlIas porque? Erão réos da liberdade, victimas do despotismo; embora criminosos, soílrião a oppressão de leis iniquas e barbaras, contra as quaes tlnhão também o direito de combater.
De resto, se houve alguma cousa de censurável, então, evitemos a
reincidencia, antes do que alardeal-a. Não façamos de um erro da juventude um crime'da virilidade.
Supponho que o projeclado exercitode trinta mil homens se levanta i
marcha para a campanha doParaguay ; e toma de assalto as fortificações de Curupaíty e Humait á, aniquilando assim o ultimo reducto
de Lopez,
Quando voltasse triumphanta aquelle exercito, integralmente composto de outra raça, não teria elleo direito de dizer-nos a todos, a vós,
como a qualquer cidadão: " Esta patria vos não pertence, 'poís que a
não podestes defender. SOmos nós, os filhos da victoria, coroados dos
lourosdo combate, somos nós os verdadeiros cidadãos do imperio bra-

•

•

68

CARTAS

sHéiro;.que elevamos por feitos heroicos ú uma posição respeitavel,
Arredai-vos para que tomemos posse dos destinos d'este paiz, ganho
por nosso valor. li
E que responder a essa Iormidavel apostrophe ?
Arcabusal-os ? ...
, ,Impedi, ~enl,l() ~ •. ~ r,talização d'este plano funeste. Não querendo o
Imperador,' mula se faz: o paiz inteiro sabe d'isto e consente, Abandonou-se completamente ao seu monarcha, não pelo suffragio universal,
como a I''ran'ça, JIlas pela geral indolencia. E' uma felicidade para
elle haver quem' o dispense da fadiga de pensar, de querer e de obrar,
A vicloria com semelhante exercito é mais degradante do que a derrota. Antes o Brasil vencido por Lopez, isto é, pelos ohstaculos insuperavels da natureza aproveitados pela arte, do que vencidos pela
nossa fraqueza, pelo rncnosprcço da propria dignidade.
Portanto.senhor.se.apozar da desmorallsação do actual gabinete e da
impossihilidade de proseguír na campanha, persistia em sustcntal-o,
n~ste C<ISO em nome do paíz, eu vos peço a suspensão das hostilidades.
Mandai que nossas forças recolhão ás fronteiras. Uma divisão de
encouraçados pôde continuar nas aguas do Paraná 11 hostilisar o inimigo. Tratemos de organísar o exercito de ,\lato-c r'osso, o que devêra
.leI' sido o ínosso 'primeiro cuidado : e sem fazer a paz, como quem
, abandona uma empreza mal delineada, reservando-se o diréilo de renovat-a mais tarde com"'suecesso, Iarinmos uma pausa ao menos lias
calamidades do presente.
F ôrn indigná de certo celebrar a paz com o Paraguay : nem Ira brasileiro que soffrn a só ldéa de semelhante baixeza. Niío é indecoroso
porém abandonar esse povo infeliz á tyrannia de Lopez na qual persiste;e reconhecer o imperio a impossibilidade de penetrar agora no
.
entro do déspota.
b. maior capitão da antiguidade, Alexandre, não conseguio abater'
a resistencía de 11111 povo barbaro, os Scythas, e porissn não ficou
mer éada a sua gloria, 1\ que 1\ providencia havia assignado mais altos
destinos do que o desbarato de algumas bordas selvagens.
Roma: já orgulhosa repuhlica, derrotada pelos Sarnnitns, curtio a
vergonha de ver passarem seus exercitos pelas forcas caudinas. ~fais
tarde, poderoso impcrio, duas vezes tentou invadir a Parthia, e duas
vezes Iorão destroçados seus numerosos exércitos.
Em 1498 o imperador Maxímiano I, então o maior soberano da Europa, seutio quanto o sentimento da independeneia fortalece 11m
pequeno povo. Oitovezes batido em oito mez-s pela su íssa, foi coagido
a desistir da projectada conquista.
Inglaterra não peneirou 119 coração da India de um jacto. Foi
depois de uma luta porfiada, a preço de muito sangue, que clla
fundou sua dominação aslatica . 'I'ambem 11 Fmnça leve de supportar
enormes sacríflcios e successivas derrotas, antes de conquistar sua
colonía de Algeria.
O poder colossal da Russia por longo tempo se quebrou ante a
cor âgem indómita lias tribus caucasianas. Desde 1839 até nossos
días o intrepido Schamyl zombou dos exércitos aguerridos do autocrata.
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Ultimamente França, a Palias armada da Europa, retir.ott suas forças
do Mexico sem haver conseguido a completa submissão iI
z. N~o
foi no infeliz Maximiliano, mas a Napoleão lU, que Juarez desthronou do solio mexicano,
E dirá alguem que üoma, AlJemanhn, Russia, (ngla ~~rra e França
flcárão deshonradas perante a posteridade, porque recuárão ante a
impossibilidade, afim de recolher as fOl'ças e superar iJe um impulso
os obstaculos naturaes?
Os remoinhos e as barrancas do Paraguay valem sem duvida os
desfiladeiros de Clusio, as geleiras da suíssa, o clima deleterio da
I ndia, as estepes da Africa, e os despenhadeiros do Caucaso.
Ha estadistas, senhor, que adejio pelas alturas e se prendem como
os ínsectos ás teias de aranha. A estes parecerá sêm duvilla uma
cousa inaudita e espantosa essa su spensão de uma guerra, sem as
formulas consagradas pelos'estylos, sem o conveniente apparato da
diplomacia, tão funesto ao paiz,
Bem comprcheudeis, senhor, que nãodevemossacrificar a dignidadc
nacional por taes filigranas de ouro falso. Ainda quando a Europa,
mesmo nos tempos modernos, não houvesse dadoo exemplode cessação
das relações iuternacíouaes entre nações inimigas, podíamos nós admitlil-o; nós que não reconhecemos nenhum equilibrio americano;
e não consagramos portanto o principio da intervenção.
!\las não creio que o Brasil tenha chegado n um tal estado de inanição, parn suspender a guerrase deixar impune o Paraguay ; o que se
observa é somente prostração e torpor; é abatimento causado pela
obsessão d'este gabinete, que suffoca a nação, como um pesadello
horrivel.
llelire-se esta oppressão, eo paíz ha de recuperar as forças inertes,
os brios abatidos, O imperio será outra vez o Brasil da independeocia,
o Brasil de !851.
Um novo gabinete, composto de boas intelligencias, e sobretudo
de corações de lei, é a unica salvação possivel para a honra nacional
compromellida no Paraguay, e para as instituições pátrias, ameaçadas
aqui, no seio mesmo do paiz. Um novo gabinete, rico de energia, será
o cravo da revolução, o freio da anarchia.
Apressai-vos, senhor, a hridar o monstroque avança. Escolhei homem
capaz de o domar; senão li Inevitável 11 devastação do imperio. Illudivos, se pensnes que teremos outro lI2 ou lIS. Infelizmente não lia de
ser o desespero de um partido que prorompa: mas o desprezo Iormídavel de uma sociedade inteira.
O novo gabinete deve ser exclusivo em politíca, filho de um só partido, e compacto em uma só vontade. O eontubernio de opiniões
diversas é uma prostítuíção como qualquer outra; nllQ"sl'1'3 lastrando
mais a corrupção e envolvendo nella os homens aíndapuros qúe se
ha de servir á causa nacional.
Se os estadístas brasíleiros não podem salvar a pátria senão por este
meio, eu respondo por ella, sem receio de ser desmentido: «Por tal
preço não queremos a salvação. Venha então o terrível bsptísmocom
que a Providencia nos ha de purificar da macula; para que outra vez
sejamos nação, pois agora quasi não temos direito a esse tiluJol »
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E' ~iJo~ue o novo gabinete tenha bastante civismo paraarrostar
,aI' dimcõWaêles da ~uerNl. se fôr necessarln a sua eonunuação ,
e aft'ronlar.C4;lID as odlostdades e l'!evençlies da paz, caso se torne esta
indeclinavel. O partido que lrepída diante d'essa grave responsabilidade e carece de reparLil-a com outros, não é partido, mas um
acervo de ambições, que por bem do paíz conviria aniquilar.
O partido conservador está designado pela logica dos factos corno
o depositario da situação. Não tem a complicidade d'esta guerra; não
o tolhem compromissos do passado. Entraria no poder com a imparcialidade do juiz.
.
Se o partido conservador recusar o sacrificio, serei o primeiro,
senhor, a proclamal-o traido!:.liâ patria e a pedir a sua dissolução,
como uma necessidade Ilublica~ uma justa punição.
Pese bem o imperador as cireumstancias do paiz. O actual gabinete
creou uma situação ambigua e indefinivcl; a guerra, com todas as
vergonhas da paz, porque não vencemos, nem mesmo combatemos;
a paz com todos os encergos da guerra...porque o ouro jorra de continuo para o sul, de envolta-com o.sorodo sangue brasileiro.
Rio, 23 de setembro.
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silencio a que recolhi, assalta-me agora urna inquietação.
A situação parece ter feito urna pausa.
Aquella prodigiosa actividade que se manifestara logo depois do
encerramento das camaras applacou. Apenas de espaço a espaço o
ministerio lança uma demissão, para dar signal de existencía e ruer
uma ridícula ostentação de poder. Raios de Jupíter-tonante que não
íulminüo, mas bastão pum derreter os homens de cêradesta quadra.
Ao mesmo tempo que se nota esse torpõr da situação, correm
entre a população umas vozes recondilas. Dizem ellas queo ministerio
começa a encontrar alguma resistencia de vossa parte na reallsação de
certas medidas. Colhidas as rédeas, o fogoso balo mastiga o freio,
corcova, mas a final submette-se á mão agi! do domador. f'ortius
uter« Ioris, como disse Ovidio.
.
7
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Aquelles que se incumbem de espalhar estes rumores mencíonão
factos, referem circumstancias que trazem os vísos da verdade. Outr'ora
eu repellíría sem exame semelhantes revelações, como inventos de
reposteiro; mu convicções minhas tão profundas se têm submergidv
nesta aotualidade, tantas vezes fui obrigado a duvidar dos OIlII"OS e de.
mim mesmo;que recebo tudo hojeem dia, não sõmente como possível,
mas como provavel e natural.
Nemo mortali'lJ,m omnis horis sapit, Nenhum mortal r. sábio a
todas as horas, diz o antigo escríptor. Vossa reconhecida prudencia
póde bem ter sua hora de fad iga e repouso, Nessa, porventura, escapárão as confldenclas, lndíscretamcnte referidas. A verdade é que
as vozes palaeianas e os actos do míuísterio coincidem frequentes
vezes,
se, pois, realmente haveis creado estorvos á marcha do gabinete,
eu lenho razão de me inquietar e entristecer. Não sou capaz do um
gracejo quando vos Iallo, e sobre tão grave assumpto como o destino
de nossa pátria. Sinceramente, senhor, o menor óbice :'I marcha
triumphante desta política de corrupção me enche de angustia.
No desalento que infunde o estado misernndo do paiz, uma espcrança me confortava. O mesmo impele com quo se arrojou sobre nós
a calamidade fazia crer em sua breve duração. Atrav és das ruinas do
geral desmoronamento, divisava cu já os obreiros da lei e da justiça
edificando o futuro . Emlim, o Brasil parecia chegado á ultima phnse
da dissolução, e podia-se bem repetir a palavra de Tullcyrund : cc E'
o começo do fim. » C'est te commencement de la fill.
A corrupção constitue infelizmente uma lei da natureza, lmiisponsavel ao desenvolvimento da mmenacomo da vida humana. Quando
a eíva ataca no amago uma exislencia, e não é mais possível extirpar
O vicio, a podridão, de mal que era, se íornn em bem. ElIa representn
o primeiro período da transformação, a decomposíçso dos corpos. Na
massa pútrida se desenvolve o germcn de nOV(\5 exíslencías.
Da maior depravação da humanidade surgio a 1I10ral sublime do
ehristíanismo, que veio regenerar os povos. A grande revolução poli,
tíca 11a idade moderna foi gerada em França 'pela devassidão da
realeza. Todas as nações, onde uma vez se perverteu o espírito publico,
só conseguirão restaurar-se depois do augeda corrupção.
Ao Brasil deve acontecer a mesma cousa,
Desde 'que os elementos sociaes entrárêoem íenuento e não houve
mão poderosa para lhes restabelecer a seiva degenerada, a natureza
ha de proseguír em sua marcha ínfallivel. O correctivo da desmoralisação sahírá de seu pr óprio seio; quando não haja mais nada a cor-
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romper, e a dissolução tenha-se operado no paiz todo, 81ltnremos
necessariamenle no periodo embryonario de uma nova es:iat8ocia polítíca, em uma éra de reorganísação.
Não pudestes, senhor; ou não quizestes arraacar noua paU'ia •
esta provança cruel, Para que interromper agora o curso logieo dos
acontecimentos, suscitando dífflculdades a este IDÍDÍ8lerio? se o fizerdes, será um mal, sem duvida o maior que possa ainda acabrunhar
este paíz.
Obstar actualmenle os progressos da corrupção é taolalisar a esperança da regeneração, prolrahindo a calamidade irremediavel. Menos
cruel ha de ser o flagello rapido e breve, embon summamente doloroso, do que essa parcimonia barbara que vai graduando o 8Olfrimento
e distribuindo-o a ração, Os autos de fé em Hespanha e Portugal excedem no horror aos combates dos gladiadores no amphitheatro
romano.
Comprehendo que no silencio da noite, quando as preoccupações
polilicas repousão um instanle e a consciencia do'homem vem sentarse á cabeceira do leito imperial; comprehendo que se confranja vosso
coração honesto, recordando os factos mais salientes da actualidade,
os mais flagrantes escandalos deste fatal progresso.
Que espectaculo contrístador o do gymnasio polltico, oDde"Ol
athlelas disputão o premio da corrida, não pela força e destrezapbysica, mas pelaelasticidade da consciencia! Como os lutadores antigos
ungião o corpo nú, para melhor resvalarem entre as mloa do adversario, estes campeões ungem o caracter do sleo da impudencia pera o
tornarem flexível e maleavel.
Assistindo a estes indecentes jogos, haveis de senlir, 'senhor, um
remordimento no intimo. Logo depois oulro, quandodlvisals os caracteres sisudos, que voltão o rosto e buscão um rerugio no remanso da
vida privada. A lembrança dos decrelos que á tarde rubricastes, 'nomeando paraoscargos mais elevados homens impossíveis, vos punglrá
dclorosnmente a consciencía,
Mas cumpre recalcar estes impulsos tardios. A revolução da natureza se ha de consumar fatalmenle; nem é mais possível aborta-la,
Os íactos .que repugnão a vossa rasão não passão de elfeilos da causa
permanente. Os caracteres repulsivos que sobem do fundo silo a vitalidade da putrelacção.
Não é, quando a corrupção fermenta, "que os vermes appareeem
na superficie '?
Deixai, senhor, que elles se repastem no espojo da sociedade brasileit a. Concedei tudo quanto vos pedirem os ministros, nada recusal,
8
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PdII1"Crlligelló'; -precipite-se impetuosamente. Ha de ser formidavelo
cboqali'rpõtiém l"o que delle escapar ficaTa são e livre do perigo.
Não meamige actualmenle, como cidadão, algum novo atteutado
que '6'Rovemo acereseente á' série, já tão immensa; nem a ruina de
algum'l'iosUl1l1çio vital que se desmorona, ou abatidapelo arbitrio, ou
nM'ml'ftll, pelt proslituiç.1I0 ~ nem o baque de algum caracter são que de
repente milla e esbrõa carcomido pelo vicio; nem mesmo o culto
fervoroso que a multidão presta ao bezerro de OUro e a seus
saeercloleí. '
Qualquer destas desgraças ou destas vilezas j,í não me abalão.
Sim; tmpacíenta-me, senhor, ouvir ainda lallar com seriedade em
lei e jllSliça: ver manifestar o vulgo certa fugaz indignação pelos escandalos que o afTrontão; encontrar, embo ra raros, alguns caracteres
firmes que não se querem render ao espíritoda époea ; sentir robustas,
apezar de tolhidas, algumas virtudes envergonhadas, que se receíão (lI'
apparecer.
São fibras sãfl,~se organismo em decomposição: partes Intactas,
que a eiva não alcançou. Estremeço, pensando quantos dias ainda
serão preelsos para que se complete a obra de dissolução, quanto
sofTrimento curtirá o paíz durante essa elaboração do vicio que vai
eorroendo lentamente. e assim preparando a matéria para outra organi.açllo.
se todos estes homensque hontern erão reputados firmes, constantes, energicos e cheios de abnegação, tõm de soflrer o contagio
funesto, para que tantas decepções, umas sobre outras, a magoar a
mesma chaga? CaiãO de um jacto todos esses vultos outr'ora respeitaveis,tombem como ruinasdo passado, aos ímpetos do tufão. Quem ainda
crê. lamentará essa grande catastrophe : talvez não lhe resista r
succumha lambem; mas não sentirá de certo gaugrenar-se-l IIr a
alma,
se estas virtudes, que ainda vivem latentes na sociedade bra si,
leira, devem-se extinguir uma por unia, gastasao attrito da especulação
infrene, não é melhor sossobrarern de uma vez 'I Cada tradição vencravel, cada princ!t>io da moral que se rompe, são novas angustlas para
as que lhe sobrevivem. Assim nllo somente se aniquila a geração presente, como se agorenta a futura.
r» alto do throno, que é a primeira eminencia social, se divisa
mais longe do que no plaino rasteiro em que me acho. Mas pela mesma
r:lsào da altura. a vista que abrange largas distancias não lobriga os
traços dlstlnctos de cada objecto e somente seu escorço. Esta illusão
alimenl:l em vosso coração lima esperança que eu já banni completamente,
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E' preciso viver no fóco dos acontecimentos e observar o cynismo
com que se descura a ignobil physionomia desta época para avaliar
quanto já nos aprofundamos pelo mal.
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Acredito, senhor, que desejais modificar a actualidade, e sem
duvida realizareis vossa intenção apenas concluída a guerra.
Supponho que essa obrada restauração do pníz sejaemprehendida
e exccutadn com energia correspondente iÍ intensidade da crise. Succumbindo Lopes, dcmittis logo o actual minlsterio, que estragaria a
victoria com certeza, e escolheis novo, capaz de utilisar em beneficios
reaes o prestigio de nosso triumpho.
Procurais homens de caracter integro, do energia e prudencla,
talhados para a sítuação dimcil que devem resolver,
Mas esses homens, onde estão el\es I senhor, onde os Ireis buscar1
Para desorganísar este paíz, e desbaratar quarenta annos de sua
exlstcncia politica, achastes com facilidade muitos vicioso Mas quando
chegar o momento da reparação, duvido queencontreis no lmperío sete
virtudes civícas dignas deste nome, e repassadas daquella Ionaleza que
não se dobra, antes reage vigorosamente contra os obstáculos.
Este facto não depõe contra o caracter brasileiro, mas contra a
índole pervertida desta cpoca.
Nunca, nas clrcumstancías mais difllceis de nossa exlstencía poJitica, Ialtãrão homens para dominar os acontecimentos e preservar o
paiz da ruína. As idéas nobres nchárão sempre ardentes apostolos
entre o povo brasileiro, e mais de uma vez regou este sólo americano
o sangue dos martyres da lei, lia justiça e da llberdade.
Da antiga geração que assislio a estas lutas ainda restão alguns e
(los mais dignos representantes.
Comtudo estes, menos talvez que outros, rcsponderáõ ao vosso
nppcllo. Geralmente suppoem que a idade os fatigou;.e a velhice,
assim como encolheu a cutls do rosto, lambem lhes rugou as almas,
confrangendo-as para dentro.
De alguns é verdade. Conta-se que um senador romano.Consldlo,
respondera ús ameaças de Cesar por esta maneira: « Com a muitavida
se me gastou o medo.» Ao contrario do senador romano, lia senadores
brasileiros cuja conscicncia responde ás censuras do povo: t( Com a
idade se me gastou a coragem. 11
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Outros. porém. estãO ainda. apezar dos aunos que se accumulão,
em sua integridade moral; não decahirão tio que torão no principio de
vosso reinado. Serião os mesmos homens se não lhes faltasse urna
cousa, a fé. que lia muito os desamparou. E a fé, vós bem o sabeis,
senhor. é a saude da alma; u espiríto que 1I 1io a tem, seja de homem
ou de povo, está enfermo,
Cida~ãos que lidal'ão com tamanho esforço para formar o systema
representativo no Brasil, como o visconde de Itaborahy ou o barão de
Muriliba; que muitas vezes Ilzerão violencia do caracter generoso para
combater seus compatriotas em defesa de urna idóa, vendo alluír-se
de repente, como um sõpro, aquella obra tão ardua, devem ler perdidopara sempre a fé nos homens e nascousas deste paiz.
Obreiros do passado, elles conhecem o chão sobre que trabalharão,
e sabem que o mesmo é edificar sobre a arêa que organísar uma instituição neste pals, Tudo aqui é ephemero, rapido e precipitado como
os ímpetos da ambição que dirige nossos destinos.
Estes cídadnos, portanto, não desempenharião a missão rle regenerar O Brasil. Havia de faltar-lhes o animo de extirpar ria sociedade
brasileira as raizes do cancro. Para obter esse fim seria indispensaveI
dilacerar as entranhas do paiz, produzir uma t1{lI' profunda, r , quem
sabe, derramar sanguedosmembros decepados,
Estas cousas, um homem de animo rccto só as realiza quando estimulado pela esperança de promovei' o bem de sua pátria.
Tal esperança não existe presentemente em cídad üo algum ; só
eu ainda a conservo, mas ti a esperança na fOI'(:a da rOlTu(Jt;;LO, a certeza da reacção que multo convêm precipitnr, ntcaudoe:td a vrz mais a
imrnoralídade.
Chamasse o imperador um destes esladistas : reclamasse c! c seu
reconhecido patriotismo que assumisse a direcção do estado, rlodícando-se li restauração das finan ças, it correcçiío dos costumes, ú mornlisação da autoridade e ao restabelecimento da lei. O que vos elles
responderião não sei; mas se pudcssels lei' na pagina aberta da sua
consciencia, havieis de achar estaspalavras:
li Para que nos sacrificaremos a nós e aos poucos homens bem
Intencionados que ainda nos reslão ? Para que, se essa resistcncia ao
mal 'que invade o ímperio semente serviria de recrudesce-lo ? Para
que reconstruir sobre um sélo volcanico se não Iôr para dar pasto ao
geoio da destruição? Embora conseguíssemos salvar o império e resgatar o futuro, já que o presente está irremediavelmente perdido, n;lll
lograríamos comistosenão uma nova decepção. Um homem apparecerá,
surgido suhitamenledos limhos dp. sua vaidad«, que nniquilará emninro
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annos a obra de quarenta annos de sacrificlo e dedicação. Esse homem,
esse Eroslruto politico do porvir, não se chamará marquez do Olinda
ou Zacarias. Que importa o nome? Ha de existir.por ahi alguma mediocridade audaz ou alguma vaidade irritadiça que espera nos
bastidores o momento de entrar em scena, li
A geraçlio moderna, senhor, tambem não forneceria homens para
realisar vosso disignio, se o tivesseís, de salvar o paíz, Estes não curtirão o desengano dos predecessores, não virão sua propria obra despresada e ahatida ; não receberão o escarneo e a apupada dos mesmosa quem elevarão. 1\las por outro lado, nascerão pare a politica ou
se educarão por ella, quando já havia desapparecido oardor da lula,
.
que vigora o enthusíasmo e arraiga as convicções.
cidadãos rachiticos, falta-lhes aquelle civismo, que se bebe na inIancia com o leite materno e o bafejo da pátria. Uma sociedade decadente é uma terra cxhausta, só produz caracteres tíbios, virtudes meãs
que bastão para os tempos ordinarios, mas não resistem ao impeto das
más paixões desencadeiadas. Sem o exemplo e o enthusiasmo, que
são o ar c a luz rio espírito, o patriotismo sahe fanado.
Nãu contesto que exislãn ainda homensbons em qualquer dos parlidos, ate mesmo entre os progressistas. Mas estes attingem o heroismo, quando conseguem preservar-se li si mesmos da geral deprava(\0. O severos escrupulos tia probidade, estes já se dissiparão intcirnmente ; serião ridículos na presente época. ;\Iuilo fazem os que
resguardào o amngo ele sua consclencia dos insultos e provocações da
actualídade.

Hem comprehcndeís, senhor, que taes caracteres não são para tamanha emprezu, qual a de regenerar o paiz. Elevados ao poder por
vossa escolha, subiráõ ao ministcrio unicamente para,se perderem.
AljuclJa reserva de honestidade que ellcs accumularão fóra das posíI,'ÕCS, seria 10g(1 consunuda no governo; acabarião esbanjando uma reputaçâo, talvez laboriosamente adquirida,
A final estes sete infelizes, atados ao pelourinho do ministerio, e flagrllados pelo escarneo publico, dcscerião do poste; e o que teria ganho
o paiz com tão harbaro supplicio? A mutilação de alguns nomes 1',8limados, algumas tradições respcitaveís dilaceradas. Portanto, maior
pasto Ú corrupção, de cujo seiodevesahir nova era.
Nao é prefcrivcl, senhor, deixar que estes homens bons se rendão á
inl1ueneia dcsmoralisadora, c acompanhem o cortejo triumphantc do
progressismo? Levados por 11111 espírito de tolerancia e moderação,
Juduzídospela opinião geral, elles não se imbuem do mal, nem se de-
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votam ã el\e; apenas condescendem em acompanhal-o, trocando-se
mutuamente certos favores.
Jã que tudose hade perder. ao menos fiquem estes membros quasí
sãos para prendero futuro ao passado. A geração que hade vil' não
lançará ao vento as cinzas polluidas de sua progenitora. Algumas lapidas humildes restariam, onde os filhos podessem venerar a mcmoria dos pais. Poucos nomes, embora modestos, íorrnaráõ UI1\ elo que
ligue os nomes de Feijó, de José Bonifacio, de carneiro de campos,
Vergueiro, Marquez de caravellas, aosnomes dos futuros Paula Souza,
Uruguay, Torres, e Eusebio.
8e porêm.insístls em co\locar no poder estes homens bem reputados, organisando assim a resistencia corrupção, a couscqueucía é
que I) vicio acabará invadindo e apossando-se destes caracteres. Em
vez deuma tolerancla, haverá completa submersão. De simples convivas
do mal, doscerãõ á seus lacaios, e serviráõ com o guardanapo no braço
o banquete progressista:
Rellecti bem, senhor, antes de dar semelhante passo.
ú

lLl.

Quero alfagar uma esperança que sinceramente não tenho.
Figuremos, senhor, a possibilidade de uma perfeita adhe são entre n
gente boa. Todas estas virtudes meio gastas pela actualidade couseguem unindo-se e guardando-se umas as outras, formal' como os
soldados macedonios uma phalange; a phalange da honestidade politica.
Julgues que e1la possa combater a actualidade?
O governo durante estes nltimos annos crcou 110 paiz habitos que
não se extirpão facilmente. Foi açulando a cobiça que a presente situação chegou a galgar o poder, e ganhou força para derrocardons
partidos vigorosos, o conservador e o liberal. Sob essenome de progressismo creou-se a politica cerebriua dos melhoramentos mnteriaes,
cujo dogma delapidar.
Em todos os tempos e paizes ha 11m cspíríto de especulação que
assalta a riqueza publica e particular; quo põe em sitio todos os in
teresses legitimos da sociedade. ;\Ias eslava reservado a esta época
sem nome, erlgir a especulação em principio de governo, fazer da
empreitada uma política, arrebanhar em partido os homens da gnnancia e da cobiça.
Como foi, senhor, que se organisou essa cousa que nos governa ?
Algumas ambições sem escrúpulos, contidas em principio pela iné
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leireza dos partidos, conseguirão emancipar-se da honestidade politica, para elles uma servidão. O ministerio, as presídencías, 08 r..argos
de representantes da nação. todas estas posições respeitàv ls, ás quaes
se chegava pelo talento e merecimentos j elles as pezerão em almeeda
e li baixo preço. Quem teve alguma esperteza e bastante impudencia
correu a lançar no leilão politíco j e raro foi o que não arrematou bom
lote.
Müs estes estadistas e administradores paruenus carecião de
um cortejo que os acompanhasse; de uma platéa que os appleudísse ;
de todas estas manifestações ruidosas com que actualmente se fabrica
uma opinião.
Aquella parte leviana da mocidade que mais facilmente se deslumbra com os ouropéis, e a espuma dos dous partidos, Iorão aurahidas ímmediatamente pelas theorias do progressismo. As crianças
quasi que sahirãodoscoeiros para as cadeiras da camara dosdeputados,
e par« .IS poltronas ministeriaes. Se isto não é exacto physicamente,
vós sabeís, senhor, e ninguem melhor do que vós, que moralmente é
a verdade. .
A leviandade improvisou uma guerra, com a mesma facilidade com
que se jacta de improvisar discursos no parlamento. Foi 11m lotedo
leilão politico ; era indispensavel educar pela diplomacia os chefes de
partido feitos recentemente; para essefim entregou-se manietado este
pobre império .10 novo embaixador para que dispuzesse delle, como
cousu vil .
'
Mas essa guerra, que para um governo sensato seria uma calaml1111110, tornou-se para os gabinetes progressistas um elemento de
força . EUa ahrio ás escancaras o thesouro naeional; os ministros
euterrárão as mãos e tlrárão ouro ás braçadas. O exercito combatente
formava-se mal e lentameute j maso exercito dos fornecedores, esse
apresentava-se brilhante e denodado. A guerra escancarou também o
cofre das graças. O governo pôI e lançarás enxurradas titulos e condecorações pOI' todo o paiz: cllaschegárão á mais baixa colação moral; em dinheiro, por é:n, subirão progressivamente. Com dous contos
de réis 11m aventureiro se condecorava com a fita que vós trazeís ao
peito como grão-mestre das ordens brazílelras.
Tudo se transformou em especulação. Os varios ramos do serviço
publico, o governo os considerou meios de depeodencia e popularidade. Colonisar siguillca enriquecer os empreiteiros d'esse commercio
de gente; melhornmeutos materiaes, programma que electrísa a muitos,
São as riquezus tão r ápidas quanto avultadas que se erguem escandalesamente sobre a misuria publica, a pretexto de progresso.

:?

70

CARTAS

Eis a perfeitagenesis do partido progressista; é a genesisdo verme
que se forma da decomposição.
COosiderae agora. senhor, nas eonsequeneias infalliveis de uma mudança politica; ainda mesmo quando a gente honesta, estreitamente
unida, rodeasse o novo gabinete para defendei-o. Cuidaes que a situação ereada por vossa vontade e sustentada pela opinião sã, pudesse
resistir li impetuosidade do ataqu~ ?

vs esperança.
O progressismo, apeado do poder. chamaria a postos todos os abusose desregramentos, que o novo gabinete seria necessariamente obrigado li eohibir, sob pena de não ser um gabinete probo, A' frente de
seu poderoso exercito de fornecedores, de empreiteiros, de arrematantes. de pretendentes; de toda essa cohorte de especuladores, que infelizmente em nosso paiz é a unica genle activa e decidida; os homens de epoca levarião tudo por diante. Derrotado o ministério,
V08 darillo a lei.
Qual seria o caracter gasto. o individuo corrompido, que de bOI11
grado renunciasse li esperança de subir gradualmente da urna popular
aos conselhos de coroa? Qual a mediocridade pretenciosa que se quizesse submeUer ao merecimento real, depois de o ler opprimido pela
arrogancia e impudencia 'I Qual o aventureiro que não arriscasse ltr
do para restabelecer o domínlo dos pinguescontratos c avultadas subvenções 'I
Não estamos vendo o que passa diariamente ? Mal per cebe o governo que o enthusíasmo pela politíca progressista vae diminuindo ,
mandaannunciar uma especulação qualquer, ou estrada de ferro, ou
telegrapho electríco, ou companhia de navegação, Immediatauiente os
pregoeiros das glorias rninísteriaes, açulados pela nova pitança, começãode novo li entoar louvores aos estadistas illustres,
Ouve-se frequentemente dizer que o commercío apeia a presente
situação.
O commercio sãoalguns individuos, ou maisatilados ou mais decididos, que dirigem o pensamento dos outros. Se os uegocios lhes
correm bem. o paiz está em plena prosperidade; carecemos de concordia e harmonia: tudo é mel na política. Se porém transtornarn-sc Os
planos,o imperio abisma-se; o incendio lavra nos quatro cantos; r:adil
circulo é um olympo coruscanted'onde chovem raios,
Entristece em verdade. senhor. vêr o abuso que se faz n'este paíz da
palavra praça. O antigo forum de Roma, onde se decidião os destinos
do povo-rél, não tinha a importaucia que se dá actuahnente no l\io de
Janeiro ao ediflciu da Rua Direita, E' o grande musculo, o corac;ã O
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desta capital desde que se inaugurou a era progressista. Ahi estáa vontade, a forca rectrizda população fluminense.
Idéa, que não sahio da praça,ou lá não foi recebero baptismo, não
vinga. As noticias ahi vão tomar o cunho offlcial ; ahi se fazem e desfazem reputações de estadistas e até de jurisconsullos ou litteratos,com
a mesma facilidade e pelo mesmo modo, comque seentabolão as negociações de fundo publico. lIa corretores para umas como para outras
transações.
Outróra quando estávamos mais perto da verdade constitucional,
os miuisterios se orgánisavam no parlamento ou na casados chefes de
partido. Actualmeute no domínio d'esta facção, que á calamidade de
sua existencía accrescenta a de chamar-se imperial, sahem de São
Christovão. Brevemente, senhor, passará essa íncumbencia para. a
praça do commercio. E de feito, se os gabinetes S:1O escolhidos para
dia, melhor é que os escolha logo á seu contento.
Nossa patria, senhor, assemelha-se á uma Carthago, sem aquella
soberba aristocracia mercantil, cheia de orgulhoso patriotismo c inflex ível tenacidade, que ainda succumbida fazia estremecer Roma
vencedora. Foi na volta de Africa, depois da. sujeição tia república
rival, que o severo Calão prolerlo sua memorável palavra, COlllO uma
medida de salvação publlca r-> Defenda Carthaq«.
SeCalão nos visse, fazendo política na praça tia commercio, e sua
noma fosse tão fraca, a ponto de arrecclar-se de nosso poder; elle não
diria. aquclla palavra, mas outra mil vezes mais implacavcl c mais
cruel. Em vez de destruir, corrornpor: em lugar do feITO, que turcida,
o ouro, que envenena .
Quando o progressismo fosse apeado do poder, bastava-lhe correr á
praçn e levantar, como Iuturo programma salvn íor, a promessa de 11m
grande csbaujnruento da renda pnhlica. () commercio sisudo se esquívaria, porque o caracterdo hem n'este paiz é a timidez. filas o resto,
exíguo embora, grilaria por todos; e na manhãseguinte pelaimprensa,
amplificaria com todas as figuras a supposta manifestação popular.
IV.

o corpo social tem como corpo humano um temperamento; são os
costumes publicas.
Se este temperamento se deprava, logo sobrevem as desordens do
organismo; só tarde e depois de grave perturbação, volta a perdida
energia: Muitas vezes para obter esse resultado é necessarío um revulsivo doloroso: a sedição, a anarclría, a dictadura.
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o domlnlo progressista, devido á vossa nímia complacencia, não actuou unicamente sobrea politica; sua decididainfluencia na sociedade,
na vidaprivada,está bem patente. As maximas de governo adoptadas
nestes ultimos tempos foram insinuando na domeslicidade do cidadão
idéas e tendencias até agora desconhecidas .
O parlamentar sem escrupulos nem convicções, quo se faz servo
de todos os governos, unicamente pelo prazer de envergnr a líbré c
figurar agaloado nos salões do poder:
O polilico cbeio de cobiça, que errou SUa natural vocação de
agiota, e em falta de outra mercadoria põe no balcão as maiores
torpezas e eseandalos nunca vistos:
Oministro, com velIeidadcs de honrado, que para conservar-se
DD podor não duvida associar-se a indignos insuumcntos, ainda
recentemente por e\le proprio enlameados:
O mancebo, que de repente se eleva na obscuridade li maisalia '
posição, unicamento pela precocidade da impudencia, virtude da
virilidade, e lambem pelo subido merito da impostura:
O funccionario publico sem dignidade. servidor humilde e ardente apologista de todo o ministro que lhe abrir pelasverbas secretas
novas, porém equivocas fontes de receita, para ostentar um tratamento sobreposse :
O negsclante, que em vez de desenvolver sua actívídade no
campo livre da industría, anda farejando pelas cercanias do poder
algum pingue contrato de fornecimento;
Todos estes e outros typos salientesda actualidade, pensaisacaso,
senhor, que não se debuxão fóra da politica, e não ferem os olhos
dessa parte da sociedade alheia á luta dos partidos?
A familia assiste sem querer a essa representação da comedia
perigosa. E\la vê a súbita riqueza de um marido, a grandeza improvisada de um pai, a gloria brilhante do um filho ou de um irmão, c
comparando estes successos maravilhosos com a mediania e obscuridade que a cerca; naturalmente investiga a cansa e a descobre.
São os cscrupulos da probidade, a independencia do caracter, a
cohereneía do procedimento, a nobreza d'alma, que varrem da testada da casa, como cisco, honras, empregos, ütulos, lucros.
sem estes preconceitos condemnados, o talento esquecido gozaria de reputação, de influencia e prestigio,
Desde então a familia, o regaço do homem de bem, com uma
solliciludeinfatigavel se applica a destruir a urna c urna as susceptibilidades dessaalma. E quantos são os de tempera rigida a ponlo de
resistir a esse allrilo constante do amor?
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Afinal os santos escrúpulos, que formão como que os liames da
consciencia ou as fibras do caracter, se relaxão e distendem. Rompese um, depois outro, e outro, até o ultimo. A alma robusta c firme,
quc repellia com indignação as mais brilhantes seducções do mal,
agora Ilacida c languída, recebe quando lhe deitão, amolda-se a qualquer pressão.
Eis, senhor, o phenomeno que se observa em geral na vida domestica deste paiz, Eis o segredo de todas estas defecções de caracteres,
que diariamente registra a opinião publica. Obituario lúgubre este,
mil vezes mais que o outro; pois são as almas que apodrecem e se
esíacelão.
O governo, conscío de sua força, se deleita com o triumpho :
elle acredita que todos terão sua hora. Hoje é o deputado que se
rende para ser ministro; amanhã o senador que namora o conselho
de estado.
Ha dous meios de tentação, o primeiro insuffiando a vaidade, foi
o de Sntanaz , o segundo, humilhando o merecimento; este, inventou-o o ministério de 3 de agosto.
Em todas as epocas lia, com maior ou menor successo, uma propaganda do mal, uma proliflcação das más paixões. Mas para viverem
na sociedade, carecem os vícios de fugir á luz, ou se disfarçar com
as vestes da virtudc.
Aetualmente nota-se o contrnrlo, O vicio é impudente, cheio de
arrogancíae soberba. Longede occultar-se, ostenta sua força.' A primeira e mais brilhante conquista do progressismo foi desacreditar a
honra e ridicularisar a moralidade, O homem de bem era outr'ora, nas
épocas de maior corrupção, perseguido e supplieiado : ternião-n'o.
lIoje em dia, aos que mostrão ce~tos escrupulos, apupão e desprelão.
Nem, pois, este estímulo nobre de ser respeitado existe mais para
a gente boa. EUa é apresentada como intolerante, mesquinha, hypocrita, cheia de inveja e odío. A verdade que profere toma o nome
de oalumnia; os receios que manifesta pela causa publica são liIhos
da- falta de patriotismo. Almas pequenas e sordidas, não comprehendem as vistas largas do progresso, os esbanjamentos cesarianos
dos cI inheiros publicos, a scíencía profunda de governar pelo ventre.
Ilestava uma diminuta opinião que não estava contaminada: ahi
no seio dellu respeitavão-se ainda-os homens conspicuos, os cidadãos
íntegros.
Não soffreu a pacíencía de alguns progressistas deixar que subsistisse semelhante escandalo : tratarão de desacreditar esse conceito
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da gente séria. Fizerão-se outros, imitárão os bons, não por necessidade ou remorso, mas unicamente por luxo de simulação, por uma
espécie de gymnastica moral, para mostrarem a elasticidade do
vicio.
Individuos de um passado vergonhoso ao ullimo ponto, nomes
que ha algum tempo ardião nos labios ao pronunclal-os, de repente
se embrulhão na. carta de presidente ou em qualquer outro decrete,
como em uma cschvlna, c lá yilO fazer romaria piedosa de imparcialidade, de justiça e honradez. Chegão a uma província acabrunhada
pelasviolencias do antecessor, e como não ha elei~ão a vencer, nem
mais rcacção a effectuar, facil torna-se conciliar a boa vontade dos
perseguidos. Sobre a chaga aberta o cauterio é allivío.
Assim grangêão estes Indivíduos, até mesmo entre seus adversarios
honestos, uma falsa reputação de inteireza, que não passa da crosta,
E' a escara de alguns dias, talvez de alguns mezes, sobre a ulcera de
muitos annos: é uma somnolencia, uma fadiga do vicio, que durante
certo período recobra as forças para recrudescer.
A- gente boa não reflecte, e para fazer prova de imparcialidade
acredita na falsa regeneração. Entretanto os caracteres sisudos, retrahlndo-se ao contacto daquelles nomes repellentes, se esquivão e
procurão cada vez mais submergir-se na obscuridade. nepugna-lhc3
uma reputação que os nivelaria com os vultosda situação; preferem
ser esquecidos a andarem de envolta 1H\ lembrançacomas celebridades
da cpoca,
la ne CO!lMI:S glL'UI/. meti~r (l. dccrier, celui de Di!?!!, Estn exclamação, que acho agora na minha memoría, guardada desde muito
tempo, é, se me não engano, de Clmrlcs Noclier. Podia-se npplicar ti
França daquelle tempo; ao nrnstl dc hoje, não. Com effeito, senhor,
já não desacreditamos II Provídencía pondo sob a invocação do
santo nome, em 11111 íuiporio catholico, esta grande perversidade politica, chamada a situação progressista?
Antes não ter religião, do que tê-Ia para santificar semelhantes
desatinos.
De todasas rcsístencías,que havia de encontrar no paíz a mudança da
politica, a mais tenaz e maisprofunda seria, sem duvida, esta dos novos
costumes implantados na sociedade hrazileira pela situação nctua].
No lar brasileiro, onde outr'orn pendião com as alegrias da familia ,
os penntes da religião e do amor, só lia presentemente um ídolo: o

bezerro de ouro.
Ahi lodos os dias se formão almas progressistas, que devem mais
tarda substituir os coriíeus da actualldade, Pouco importa se as cir-
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euuistancias as baptísão de conservadoras ou liberaes; o gennen &
essencialmente neutro. São caracteres ambíguos que mais tarde revelarão sua natureza hyhrida.
Corno vencer estes ímpetos da cobiça que lastrou por toda a
população?
Na mãodos progressistas, o poder é Iormidavel porque derrama ouro
com profusão, e não hesita na escolhados meios, Mas o poder, cingido
ao orçamento, adstricto á lei, tolhido pela conscíencia, em vez de
força haviade ser uma carga onerosa na mão de homens bem intencionados.
Portanto, esse gabinete a quem porventura incumbisseis ti regener,lçào impossível do paíz, cahiria acabrunhado; e os homens necessarios, os vultos gigantes da situação, voltarião ao governo com vigor
maior e novas audacias.

v

..

Acode-me uma ídéa.
Acaso são os receios de perturbação da ordem publica os motivos
que determinao a mudança ainda imperceptível de vossa politir.a?
sabets minha opinião a respeito da rcsistencía armada, mesmo
quando justificada Já uma vez disse ao povo brasileiro, presenlindo
seu desespero ante as angustias do presente:
" A revolução armada é no Brasil o que tem sido em toda a parte, li .
febre da liberdade, febre maligna, que traz a vertigem, o delirio, e
ílnalmente a consumpção. II
WIO cimento, o sangue! Tudo quanto com clle ediflcão os povos
revoliudos ou os governos oppressores, não perdura : desmorona-se
logo. ídéa , que triumpha um instante pela razão da Iorça, a menos
que não consiga embrutecer a sociedade abale-se e para nunca mais
se erguer.
Niuguem, pois, mais do que cu, condemna a revolução. Ella é,
nãosemente um crime dos homens, mas sobretudo uma grande inepcia
d03 par lidos.
~Ias, senhor, tal é o estado a que chegamos, que esse grande mal
de outras eras, a revolta, se antolha para muitos a crise salvadora do
império. Nenhum cidadão círcumspecto a deseja; porém nenhum a
teme, Esperão resignados esta ultima provauça, como se esperão as
convulsõcs periodicas dos elementos, pheuomenos terríveis mas inevltaveís da natureza physíca,

\
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Sómente se aterrao ante 'a ídéa da revolução, os que subirão ra pidamente com a onda da corrupção, e temem que ella reíluiudo os envolva e arraste, Estes olhão unicamente para cima, e embebidos na
contemplação dó céo acredilãoque tudo vai bem cá pelo chãohumilde
em que rastejamos, nós, o povo brazileiro.
Parece-me estar vendo o sorriso interior com que assistis ás miriflcas
expansões de moderação e ordem por parte de muitos de vossos conselheíros. Bem sabeis que esses neptunos politicos não vibrarião o
tridente nem intimarião ús vagas populares seu lJUOS ego, se não tivessem o interesse de preservai' a galeota empavezada de galhardetcs
e Ilammulas, que os conduz sobre mares de rosa para a festa do poder,
Pouco importa que o inceudío, lustrando pelo írnperio, clame por
agua: que a fome e a rnlseria assanhem o desespero da população,
embora nimiamente paciente. Elles não vêem isto,nãoo comprehcudem
mesmo, porque vivem uas emínencias onde os recursos materines,
assim como as satisfações do espirtto, nunca mingôào de todo , Com
paciencía igual á delles em supportar o desquite do poder,não devem
o agricultor, o commercianle e o operário soílrer as misérias do
tempo?
Que implaca veis ironias, senhor, tem lt hisíoria contemporeneu de
nossa patria l
Houve um deputado, que adestrando-se para sua virilidade política
de homem de estado, levantou-se lia cerca de quatro nnuos na II ihuun
do parlamento brasileiro, para demonstrar com uma arrogancia de pe-·
dagogo o direito da revolu ção, O paiz pasmou ao ver essas controvcr
sias academicas no seio da representação nnciona I e no prólogo de uma
crise que já se annunciava muito grave.
correrão os tempos. Actualrnentc, quando o espírito de resistencia
armada começa a latejar no seio da população entorpecida; quundo
algumas ambições desvairadas tripud ião na praça publica sobre o cadaverda opinião,a ver se o agltão; quando emflm a revolta parece que assoma nos umbraes tio presente, a Providencia, juiz severo, mantem no
poder o mesmo homem de estudo que evocou dos ahysmos do passado
o espectro sanguinolento.
Sublime lição este painel historico da actualirlade l A revolução e
seu apóstolo que se alfrontão l EUa erguendo-se pavorosa, ameaçadora,
armada do direitoque lhe outorgou o genioda politica brasileira ; ellc
pallido, tremulo, mas emboscado nas alturas do poder para cspcdaçar
essa mesma cruenta justiça popular, que favoneou ha quatro annos
apenas I
se a sorte fizesse do SI', Zacharias um ravolucionariu, lóra logica c
razoave]. Mas COIl1 que direito exigir dos acontecimentos que se COIll-
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portem sisudamente, quando os homens caprichão emse rídícularlsar ?
Insultada pelos ambiciosos, a fortuna se torna mordaz e inflinge desses
escarneos terriveís, De um revolucionarío faz de repenteum diclador;
de um Cracho um scylla.
Prevenir o tumulto por meio de concessões habeis, se não fosse já
um impossível, seria em lodo o caso um erro grave.
!\. agitação perturba, mas depura. Oqueainda ha de sãonasociedade
brasileira poderá salvar-se. A opinião sensata cobrará forças para "egeneral' o paíz, dasde que for rudemente abalada. Hoje em dia o bem
está enervado, carece de um lonico. No estado a que chegou o Brasil,'
parar significn morrer. E' preciso qm a nação passe por todas as phases
da decadcncía, desde a prostração até o delírio, para que recupere o
vigor primitivo.
Quereis, senhor, prevenir a revolução? E com que direito, vos pergunto eu 'I
Sim, com que direito um homem, seja elle monarchu, se interpõe
aos desígníos da Providencia? O presidente do conselho conjurou a
revolução para erguer-se ao poder nas suas azas. chegad'o ao poder
a desafiou por uma serie de erros c arbitrariedades. Agora que a revolução acode como a mlsslonariu da colem divina, querem mandal-a
embora como um lacaio importuno 'I
Talvez já não seja possi velo
Deixai passar o carro da revolução; não procureis contel-o, senhor.
Seria urna grande, uma terrívelcalamídnde. Por cuiquanto, Iclizmentc,
não ha odios profundos socalcados no coração do povo, nem o desespero interno a lubornr nas classes pobres.
Essa revolução que ahi vem e ,se annuneia, é arenas o desabafo da
imlignaçüo. a pateada il Iarça politica. Nemesis do desprezo publico,
clla não empunha a íouce exterminadora, nem ceifa os homens. Suas
armas silo o cseamco e il assuada comque ha de Ilagellar os réos d'esta
ignominiosa situação. Ouvir-se-ha o rumor de uma estrondosa gargalhada do povo. Enlão vereis uns vultos espavoridos fugindo ao motejo
das turbas.
Nada mais.
Se porúm abafarem essa revolução do desprezo, algum tempo sopíLula, clla irrompcr;'l fremindo, palpítunte dc ódios açulados e de soffrimentes atrozes, Nilo será mais o riso do povo que expulse os autores
de nossas calamidades ; porém a Iuria indomavel UU 1I1l111i1Ho a cevarse. cOlqo besta Iéra, IHI socíedade brasileira.
l'ortuuto, senhor, due rédeas ao mlnlslerio. Quanto maisbreve provoque elle li motim com seus erros, menos soüreremos.
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o primeiro euxurro nunca abala o edificio social; apenas varre o
lixo que se amontoou na superflcie do poder. São as reprezas desse
escoamento natura] das paixões populares, que produzem os grandes
alluviões, como o de i6liO na Inglaterra e de 1789· em França.
Quem dissera, senhor, que homens encanecidos nas idéas de ordem
e respeito á autoridade; capazes de todos os sacrificios para manter a
tranquillidade publica, havião de chegar a um transe, como este afflíctivo, de desejar 9 tumulto para evitar a revolução; de chamar o
motim para os defender contra a anarchia,
Se écerto o que me contão, tendes o ouvido de Dionysio, não leito
de tubos de metal, mas da gente que vos cerca ; não para a tyrannia,
antes para conhecer a opinião. Comuulo já vos terão chegado os écos
ela linguagem'que proferem os moderados de honlem ?
Parecem energumenos, -e não têm consciencin disso. O Iracnsso da
sociedade que se desmorona é tão grande, que elles pensão munuurur
quando vociferão. Cahem de labios prudentes, palavras que horripilão ;
e não obstante alli fica nelles estagnado um sorriso impassível. Si! rcaslica indifferença de quem já zomba da desgraça!
Assim tinha de acontecer. Desde que collocárão os IlOl1Ien.5 entre
duas calamidades, é justo que prcflrüo a menor, Se lião de succumbir
apodrecendo, ralados pela indignação, Ilagelludos n'ahua, antes (waIJar
logocom a vida este supplicio.
Eis a linguagem que se ouve por toda a parte.
Mas, senhor, depois de haver escriplo estas palavras, permilli flu e
VOS dirija uma pergunta. Crêdes realmente na possibilidade de urna
revolução? Pensais que ainda haja neste paiz vitalid ade para estas
reacções criminosas, porém energicas?
Pois eu, como já vos disse, só acredito na vitulidude espoulanea da
corrupção; só dellnespero regeneração.
Não convem perturbar esta gestaçào da natureza; ao contrario é
preciso uulril-a. Se ainda ha por ahi alguma musa a estragar e alglll'n
homem a prostituir, chegue-se depressa este adubo á semente da nova
geração.
\ I

Senhor.
Aqui ponho fim.i minha ll1iS~;IO na imprensa. Esla é a ultima cnrtn,
a derradeira palavra que vos dirige o cscriptor desconhecido,
Appareceu clle em Iins de 1865·; r. desnpparccc hojr. para sempre du
imprensa brasileira. Se a não honrou com os esplendores do talento,
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ao menos ahi deixa lima memoría estimada pela franqueza e síneeridnde,

Quem foi Erasmo, estou convencido que o sabeis. O coração do
homem de bem é uma pecha de toque para as pessoas que delle se
approximão. Desde 03 primeiros tempos distinguistes dos assomos do
despeito e da ambição a palavra de um cídadão leal, amigo 110 soberano, porém subdito principalmente da verdade e da justiça.
:'joio lhe conheceis o nome, e para que?
Esse nome não tem serventia no mundo polilico. Não podem fazer
. dellc nas clrcumstancias actuaes nem um escandalo nem um martyríoseria uma questão de letras; fulil curiosidade e mais nada.
Se para dirigir-me ú magcstade do Sr. D. Pedro II envolvi-me no
mysterío, não foi por temor. Ninguem neste paiz ignora que as audacias contra a pessoa invíolavcl não só não têm o menor perigo, como
são títulos li grandeza. A generosidade do imperador sabe vingar-seI
Assim, quando alguma vez a penna se embebia de verdades mais
austeras, hesitei. Heceiava oflender-vos, a vós inolTensivo; não queria
qne minha palavra parecesse uma cohardia on umcalculo: duas cousas,
cada qual mais reprehensíveI.
Só a força da convicção me obrigava a produzir exteriormente o
pensamento; mas então jurava a mim mesmo aprofundar-me cada
vez mais na humilde obscuridade pará me esquivar a qualquer tenue
raio de vossa magnanimidade, ou a algum erradio vislumbre de popularldade. Creio que o consegui, e com esta intima satisfação entro no
nada donde sahi.
Foi a conscíenciaque me aconselhou o mysterio. Para fallar-vos com
a Iranquezn precisa, era necessario ter' um nome respeitado, cheio de
prestigio e autoridade. Faltando-me esse titulo, s6 me restava o da
verdade, A Id én é cssenelalmeete democratica : ella nivela o throno
com o povo.
Fiz-me idéa, portanto, para ter. o direito de interrogar a magestade.

Se houvesse ameaça de perigo no empenho que tomei,' ou eu não
me lançara a semelhante cornmettimento, pois me Iallia a coragem,
ou saherlu nlfrontar li publicidade. Mas o perigo estava justamente na
sombra, noisolamento, onde eu permanecia.
Ahi, senhor, entregue ás forças próprias, sem conselho e sem coníorto, vendo abrir-se em torno um vacuo ímmenso para a fé que linha
nos homens: ahi, duvidando muitas vezes de mim, unico enthusiasta
no meio da gemi deserença : lutei, senhor, lutei contra a opinião e
contra mim mesmo.
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Ha gente para quem o perigo é somente a ofl'ensa physica, ou o
golpe que fere o corpo e a bolsa. Materialismo que prostituea coragem,
como tem prosllluido outros sentimentos do homem. A vida e a propriedade, bens preciosos quando servem a um fim nobre, tornão-se
cousas vis, se prestão unicamente para depravar o homem e corromper-lhe a alma.
Arroslar a corrupção é, em tempos como estes, mais generoso e heroico esforço do que nas epocas revolucionarias aflrontar a morte r. o
exillo. rnebriados pelocnthusíasmo, as victimas da tyrnnnia sobem ao
patíbulo coroadas de tlõres e entoando a canção patriotica. ~Ias a
viclima da irnmoralldade está sujeita a cada Instante a falsear diante
da seducção,' deixando-se arrastar ás gemonias da deshonra e do
opprobrío.
Não é difllcil a quem tem nobres c legitimas aspira ções resistir aos
aflagos do poder corruptor quando a solidariedade dos homens de hem
lhe serve de apoio.
.\las, se tomada de um panico invencível a gente honestase extravíous
e por uma complacencia censuravcl cerca os audazes, então Iaz-sc
ncecssaria uma grande força e constancia para preservar-se do COlJtagio,
.
Que doloroso espectnculo o da actualídndc I
Aos que tombão e se escorjãn no pó, a multidãoos cobre de applausos
e ovações. Actualmenle é glorioso cahir; quasi infame recatar-se.
Cada caracter que vaeilla e se abate no circo I': um triumphador. As
turbas o levanlão c carregão aos hornbros em trophéo. Os homens
sisudos, que têm a fraqueza de servir a popularidade, fazem cauda ao
cortejo.
Esses ti iumphadores se aurahern uns aos outros, onde quer que se
achem. O inslincloda conservação os approxima c idenliflca. Ellcs se
pcrsoniflcão em um só c mesmo eu, que por cscarneo chamão genio e
virtude, Não ha nada mais commum neste tempo do que os ambiciosos
que se estreítão e fazem bicepesc triíauces para ameaçar a sociedade
brasileira.
Obscuro cidadão, posso, querendo. me submergir na vida privada
01\ refugiar-me na tranquilla mansão das letras, como fez o velho
Milton depois de uma vida gasta em deíeza das liberdades patrias.
Com o direito de escolher o modo de servir o meu paiz, não eslou
privado de subtrahir-me á influencia perniciosa da politíca.
Mas vós,senhor 1... Que terrível supplicio l Assistir como testemunha
impassível á decadencia deste grande irnpcrlo, que Dcos formou para
os mais altos destinos! Contemplar de braços cmzudos a degeneração
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desta raça predestinada, a quem a Providencia primeiro abrio a ímmensidade do oceano!
Tantalo-rei, encadeado a esse tnrtaro da política, desejareis uma
nação e encontrareis apenas.. .
Natio comeda est, disse Juvenal.
Micos, senhor. Eu me retiro deixando a vez á satyra, que é a
eloqucucia do presente. Só tomüo ao serío as cousase os homens desta
epoca, os charlatães que se upascentão nelln, O cidadão cordato ou
chora on gargalha.
O tempo não é para Erasmo; mas para Jeremias ou Rabellais;
para o íhreno on para o sarcasmo, Ride ,çi sapis : diz, como o poeta, li
histeria contemporanea a todo o observador grave que se esforça por
estudai-a,
Adeus , senhor. Se nos dias da proxima tribulaçãovos parecer con. veníente que a voz Iragil deste escríptor se levanle em deíeza das institu ições e do SI'. D. Pedro li, sua expressao viva, o achareis entre os
raros amig-os d a adveisidade: entre os que já não esperão nem
temem.
Nada vos devo, Se por seu trabalho o individuo, que fui, recebeu
outr'orn a honra de servil' ofllcialmente seu paiz, não é isto favor. Que
o fosse, vosso governo o apagou emhaciando o lustre dessa gloria legitima. As aspirações mortas em Ilôr já pagárâo ,i usura aquella
di~incçlo.
.
Aprendi sim a venerar-vos como um homem de bem, e um principc virtuo so. Fõrn preciso testemunhal' factos muito graves, para
despedir-me de uma crença que me acompanha desde tantos annos
"'ão sei mesmo se vossos defeitos de rei não são iuhcrentes ás vossas
qualidades de homem.
() homem, porém, é nada em um throno constituctonnl. A excel_
lencia tio sjstcmr representativo está justamente nessa virtude de an,
nullar a individualidade do 111 onarcha, e neutralisar por 'consegulnte
SUaS paixões. Não ha, n10 póde haver mão imperador,sob o dominío
tia constituição hrusileira. Ti bcrio ou I"elippe II, submeuídos a ella
sertão impotentes para o mal.
'
O Irnperadur constitucional ti um principio, e portanto representa
sempre o hem. Não IJ6de Iallir, dizem os inglezes. Só erra quando o
poro é ruim, os ministros pessi IIIOS e a opinião nulia. Neste caso eu
creio que o despotismo é mais que uma justiça, é uma fatalidade.
lia exemplos de povos que reclarnão um tyranno com vehemencia
qual nunca sentirão pela liberdade. Roma, abeberada de anarchía,
leve a luxurin d<l tyrannía : atirou-se desgrenhada e ebría como uma
hllcclianlp aos braços rlos triumviros e dictndores : de Mario a ficyl\a,
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de ScyUa a Pompeu, de Pompeu a Cesar, de cesar a Augusto, até que
achou os Neros e Caligulas para a cevarem de lorpezas e crueldades.
A historia nos ensina esta grande verdade, que devia ser profundamente gravada oa conscíencia de todas as nações, e eu a deixo aqui,
na pagina final, como um symholn para os brasileiros:
E
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