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OBSERVAÇÃO 

A ortografia adotada en nossos escrílos axa-se esposta no opus 
culo publicado pelo Sr. Miguel Lemos, sob o titulo Ortografia 
Pozitiva. 

Por conveniencias tipograficas deixa de ser aqui aplicada en 
todo o seu rigor, de conformidade con as atenuações contidas no 
Avizo sobre algumas 11zodijicações no nosso siste1J1a ortografi.co, pelo 
mesmo. 
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DEDICATORIA 

À digna Viuva de BENJAMIN CoNSTANT , 

D. M ARIA J OAQUINA DA COSTA BOT ELHO DE 

M AGALHÃIS 

M inha Senhora, 

Sen o vosso inestimavel concurso não poderia eu 
ter escrito esta vida de vosso gloriozo espozo. Tão 
delicada prova de confiança bastaria para que eu 
solicitasse a autorização de vo-la dedicar. I o assen-
timelllo con que me onrastes constitui un novo motivo 
de millha gratidão para convosco. Posszâs, poren, 
no meu co11ceito, titulos superiores à essa benevolenda 

pessoal, por mais subido que seja o apuço en que 
sú1ceramente a tenlw, i que de min ezi;ião similhante 
tributo. 

Na plenitude das cordeais relações que outrora 
entretive con aqitele que, então, eu mal suspeitaria 
aver de ser o Fundador da Republica na nossa raça, 
fotº-me dado ouvir dele manifestações do prefundo 

afeto que vos consagrava. As suas espansões en pu-
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blico não fizerão sznao confirmar a ezistmcia de 
sentimentos que tu já tivera o felis ensejo de conhecer 
en ocaziões não tão solenes, mas nen por isso menos 
tocantes. I essa Relljião cuja sublimidade vosso es-
pozo apregoava, nas suas mais zºntimas efuzões, como 
nos momentos mais solenes de sua vida, por entre os 
orrores de uma guerra fratricida, como en meio das 
alegrias de uma zºncruenta vitoria, essa Relljião en-
sinou-me â avaliar, por szimllzantes revelações, da 
participação qzte tivestes na formação de sua bela 
alma. 

Disszpulo de Augusto Comte, não me seria, pois, 
1amais permdido separar o civz'co reconltecimento para 
con vosso espozo, da gratidão para convosco. 

Demais, a vossa colaboração não lz'mitou·se à 
tzistencia objetiva do benemerito cidadão, cujo prema-
turo passamento deploramos. Nas angustias de uma 
inconparavet dôr, conservastes o coração bastante xâo 
da grandeza de Benjamzºn Constant, para não consen-
tir que seu corpo fosse pro.fanado con ceremonias 
convencionais que, avia muz"to, não possuião nen o seu 
coração, nen a sua intelijencia .. Graças â vós, a sua 
imajen paira oje sobre os patriotas, não só atestando a 
inutüidade das ficções teolo;icas para o conjunto das 
virtudes privadas i publicas, mas proclamando o 
triunfo vindouro da Relljião da Umaniclade. Simz'llzante 
rasgo, testemunliando a conpleta identificação de vossa 
alma con a do Fundador da Republz'ca, veio fundir 
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maiS indiSsotuvelmente na . sua glorificação as omena-
jens que vos são devidas. 

Tal é a serz"e de motivos que sumariamente 
espli"cão a atual dedz"caton·a . Que a lâfttra deste livro 
vos permda reconlzecer nele a ilustre figura do bene-
merito àdadão de quen fostes a principal providenàa 
moral, i robusteça z· dezenvolva as vossas sinpatias pela 
doutrina que foi a sua fé - eis un dos meus maiS 
ardentes votos. 

Saude z" tespdto. 

R. TEIXEIRA MENDES 

R. Benjamin Constant, 42 

R · 15 de Carlos Magno de 103 
10, · 2 de Julho ele 1890 





A admi raça.o preliminar, reconhecida 
indis~ensave l para a apreciação do belo, 
não e menos conveniente ao estudo do 
verdadeiro, como à elaboração do bon. 

(AuG. CoMTR. Polil . Pozil ., l!I, 95 .) 

Cuando a morte de Benjamin Constant veio 
produzir nos co rações patrioticos o reco lhimento 
ind ispensavel à apreciação de seus eternos st: rviços, 
fo rmamos o grato projeto de escrever a sua vida. 
Era profunda convicção nossa dezenpen har assin 
un deve r, ezijido não só pela situação atual das 
Pat ri as Brazileiras, co rn o de todo o Ocid ente . Não 
contavamos, poren , tão breve satisfaze r sirnilhan te 
voto; já por estarmos en tão, como a inda estamos, 
absorvido con o Apendice ao Cateàsmo P ozitivista, 
já pe las dificuldades que conjecturavamos te r de 
encontrar na aquizição dos dados i!1pressindiveis. 

Como é sab ido, d iverj encias essenciais, no modo 
de apreciar a conduta que Augusto Comte inpõe 
atualmente â seus d issi pulos, avião determinado afinal 
entre o Apostolado Pozitivista do Brazil i o ilustre 
morto un ro npirnento conpleto de relações, que 
durou até a insurreição republicana. Reatadas â r 3 
de Frederico de r o r ( IJ de Novenbro de 1889), não 
fo i possível dar-lhes a plenitude de outras epocas, en 
virtude mesmo de nossas respetivas situações ante-
riores, apezar de tal fa to aver determinado, de 
nossa parte, uma sincera reconciliação, de cuja 
reciprocidade estavamos intimamente convencidos. 
Alen desse natural retraimento, fomos posterior-
mente obrigados â mostrar ao Publico que as re-
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formas didaticas do Fundador da Republica consti-
tuião uma gravissima infração da Política Pozitiva. 
Não erão essas, por certo, as condições mais favo-
raveis para obter documentos pessoais que só a 
intimidade domestica pode abitualmente propor-
cionar. 

Aguardavamos, portanto, que outros tivessen 
a felicidade de colecionar i publicar os dados ne-
cessarios à realização de nosso projeto, cuando 
ocorreu uma circunstancia inprevista. Tendo a digna 
viuva de Benjamin Constant respeitado escrupulo-
zamente as convicções pozitivistas de seu marido, 
ficara este privado de uma solene comemoração 
funebre. Pretendiamos, é certo, celebrar a sua imor-
tal transformação, segundo os nossos ritos sagrados, 
logo que estivesse concluída uma parte da capela 
pozitivista que estamos edificando (1). Mas essa 
ceremonia, atenta a eziguidade de nosso local, i a 
escassês de nossos recursos, não podia corresponder 
à efuzão patriotica de que a evocação de Benjamin 
Constant é capás. Lenbramos, por isso, ao capitão 
Saturnino Cardozo que promovesse uma comemo-
ração cívica, junto ao tumulo do benemerito bra-
zileiro, no terceiro domingo depois de sua inumação. 

O nosso entuziasta conpatriota aceitou simi-
lhante indicação, i, dias depois, veio convidar-nos 
para que nos encarregassemos da oração funebre 
do Fundador da Republica. Conforme, poren, fês 
ver o Diretor do Apostolado Pozitivista, o onrozo 
convite não podia ser aceito por nós, sen que a 
prezidencia da ceremonia coubesse à nossa Igreja. 
Con efeito, sendo o referido Apostolado o unico 
orgão sistematico que a Relijião da Umanidade 
conta no Brazil, era descabido que figurassemos en 
uma celebração sociolatrica, subordinados â uma 

(x) Essa parte foi inaugurada â 3 de Gutenberg de 103 (15 de Agosto 
1_891), d!a consagxado à /esta da Mullur, concebida na utopia da Vir-
.1m-Mai. 
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direção mais ou menos revolucionaria. A nossa 
supremacia poderia, no entanto, afastar o concurso 
de muitos cidadãos que estivessen dispostos â contri-
buir para uma solenidade menos sistematica. Pon-
deramos, alen disso, a conveniencia, para nós 
capital, de ser a oração funebre proferida por pessoa 
en cujas sinpaticas dispozições confiasse a Familia 
do ilustre morto. Ora nós igno ravamos si estavamas 
en sirnilhan tes condições. 

O cidadão Saturnino Cardozo removeu imedia-
tamente a primeira objeção, assegurando-110s que 
os seus colaboradores estavão acordes en conceder-
nos a prezidencia da solenidade. I , cuanto ao 
segundo ponto, ficou de tomar as necessarias infor-
mações. Passado algun tenpo, veio comunicar-nos 
que a viuva de Benjamin Constant fazia justiça aos 
sentimentos que tributavamos ã seu venerado espozo. 
Igual segurança nos foi dada mais tarde diretamente 
pelo cidadão, o capitão J ozé Bevilaqua, de quen 
o cidadão Saturnino Cardozo recebera aquela infor-
mação. En tais condições, não nos era licito recuzar 
o posto que nos fôra espontaneamente reconhecido, 
cuando era notoriamente sabido que a nossa pro-
funda gratidão para con o Fundador da Republica 
se aliava à justa apreciação das inperfeições de sua 
vida objetiva. 

No intuito de abilitar-nos para a comemoração 
projetada en nossa séde, aviamos recorrido â un 
dos amigos íntimos de Benjamin Constant, o Dr. 
Joaquin Mariano de Macedo Soares. Acolhendo 
con interesse o nosso pedido, prometera-nos ele 
fornecer os apontamentos biograficos que pudesse 
obter. Transformada a nossa modesta ceremonia en 
ezequias mais solenes, contavamos que esses ele-
mentos, conpletando as infornmções essenciais de 
que carecíamos, bastarião para uma apreciação re-
lijiosa da vida i da obra de Benjamin Constant. 
Nessa supozição, logo que os obtivemos, começamos 
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â redijir a nossa oração funebre. Depressa, poren , 
reconhecemos a inpossibilidade de levá-la ao cabo. 

Con efeito, o estudo da vida i da obra de un 
omen ezije o previo estabelecimento de uma dou-
trina, que forneça o criteri o decizivo, para o juizo 
de seus atos. Uma apolojia ipocrita, calando pro-
pozitalmente todas as faltas, i endeozando sen pon-
deração tudo cuanto merece aplauzo, constitui un 
verdadeiro sacrilejio. No cazo atual, similhan te 
profanação da missão apostolica seria tanto mais 
condenavel, cuanto se desrespeitava a memoria de 
un cidadão que nobremente confessava preferir uma 
censura leal á un elo;t"o de bajulação. Ora o Publico 
que nos ia ouvir não conhecia sinão vagamente a 
Relijião da Umanidade; i, portanto, tornava-se 
inevitavel alongar a espozição biografica con disser-
tações dogmaticas. Similhante escolho só podia ser 
evitado, transformando uma augusta evocação, xeia 
de profundos ensinarnen tos morais i politicos, en 
uma banal indicação cronolojica. A ineficacia 
social de tal espediente não consentia que o ado-
tassemos, sen quebra de dignidade para os mortos, 
como para os vivos. 

Ao passo que assin íamos verificando pratica-
mente a inezecuibilidade prezente de urna oração 
fun ebre sobre Benjamin Constant, dentro dos limites 
de tenpo, marcados por todas as conveniencias, 
para a solenidade planejada, recebíamos novos do-
cumentos para a sua vida. Con uma inecedivel 
delicade.za, a ilustre viuva do Fundador da Republica 
proporcionou-nos o ezame dos documentos que 
possuia, já fornecendo-nos copias, já confiando-nos 
espontaneamente os proprios orijinais manuscritos. 

Esse concurso de circunstancias rezolveu-nos, 
após madura reflessão, â escrever o esboço reli-
jiozo, que ora publicamos, acerca da vida i da obra 
de Benjamin Constant. Apezar de seu volume, simi-
lhante livro não conporta outra denominação, pois 
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que só ao sacerdocio por vir conpete formular . o 
julgamento d efinitivo sobre o ilustre morto. Nós 
nos limitamos â recolher das melhores fontes os 
dados indispensaveis â sim ilhante sen tença, jun-
tando-lhes o n osso propri o depoimento. Ensaiando 
a aplicação do Pozitiv1smo ao mais dificil jenero 
de problemas, - a apreciação moral , - se con-
preende que é sob a nossa escluziva responsabili-
dade pessoal que nos pronunciamos. Acerto ou erro, 
a ninguen sinão individualmente ao autor, pode ser 
inputado tudo cuanto nestas pajinas se encontra, 
que não fôr puramente teorico. 

Isto basta para rnostrar as dispozições con que 
este opusculo foi escrito R ecordando con a mais 
profunda veneração o conjunto do Passado, evo-
camos d i retarnen te o incorruptivel tribunal da Poste-
ridade, envidando todos os esforços para libertar 
-nos das sujestões anarquicas de un prezente, 
inperceptivel na imensidão da vida da Umanidade . 

Guiados por uma doutrina de amor, procuramos 
acautelar-nos contra as tentações do ego ismo ; 
mas repouzando seguros no carater sien tifico de 
nossa fé, não trepidamos en formu lar, dian te de 
cada caw, o juizo â que essa fé nos conduzia. 
Voluntariamente, jamais deixamos de fazer a ipo-
teze mais sinpatiLa, conpativel con o conjunto 
dos dados adquiridos. Mas a Posteridade dirá si, 
ainda assin, pecamos por demaziado severo, atri-
buindo aos omens responsabilidades maiores do 
que a soma das fatalidades dominantes lhes deixava. 
Seja como fôr, poren, os nossos contenporaneos 
conhecerão as soluções que o Pozitivisrno oferece 
para os problemas, morais i poli ticos, que asso-
berbão a soc iedade moderna. 

Dados estes esclarecimentos sobre as circuns-
tancias que ocazionárão a prezente publicação i o 
espírito jeral que prezidiu à elaboração deste es-



' ~ XIV 

boço, resta-nos assinalar rapidamente a inportancia 
que ligamos â similhante estudo biografico. 

Reconstru'ir a veneração social profundamente 
alterada desde os fins do XIII seculo, - tal é o 
problema capital de nossos tenpos. Esgotada a 
aptidão política i moral das crenças teoloj1_cas, 
similhante veneração não pode ser restaurada smão 
pela sistematização sientifica das afeições umanas. 
Ora, tal sistematização só é realizavel por dois modos. 
Ou levando ao conhecimento popular o dogma da 
relijião da Umanidade; ou tomando para ponto de 
partida a apreciação relijioza dos omens que já 
constituen con justiça o espontaneo objeto do reco-
nhecimento i do entuziasmo das classes ativas, en 
virtude de serviços notaveis. O primeiro processo 
é de uma lentidão dezesperadora, porque supõe 
uma dificil i longa iniciação, para a cual não ezisten 
ainda suficientes atrativos sociais . Ao passo que o 
segundo é de uma eficacia imediata. porque grupa 
as soluções pozitivas en torno de un tipo, cujos 
acidentes biograficos despertão uma enerjica atenção. 

Basta esta sumaria indicação para tornar intui-
tivo o alcance relijiozo do prezente ensaio. Fun-
dador da Republica, i por un modo que sorpreendeu 
o Ocidente, Benjamin Constant tornou-se alvo não 
só da veneração nacional, mas ainda da admira-
ção do nucleo de populações que constituen a 
vanguarda da U manidade. Inscrevendo na bandeira 
da nova Federação o lema .rejenerador proposto por 
nosso Mestre, como o rezumo da política moderna, 
ele determinou a converjencia de todas as vistas para 
a Relijião cujo inevitavel assendente não cessava 
de preconizar. A imajen de Benjamin Constant 
tornou-se, portanto, inseparavel da do Supremo 
Pensador que, en meados do seculo atual, concluiu 
a elaboração ezijida pela reorganização social. O 
predomínio do ponto de vista político, que carate-
riza a ajitação revolucionaria, fazendo converjir 
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as atenções brazileiras, i mesmo ocidentais, para o 
nosso concidadão, prodús, atualmente, nas melhores 
almas, uma dispozição nimiamente favoravel à 
aceitação do Pozitivismo. Por outro lado, como 
toda doutrina relijioza, este não pode ser mais 
facilmente aprezentado do que estudando, à sua lús, 
uma grande vida. Dezenvolvendo-se enpiricamente 
en meio de uma sociedade convulsionada, Benjamin 
Constant oferece mesmo mais frecuentes ensejos, 
para realçar a superioridade de sua natureza, i a 
sublimidade inigualavel da fé pozitiva. 

Lonje, portanto, de afastar-nos do objetivo de 
nosso apostolado, o esboço atual corresponde dire-
tamente às ezijencias de nossa propaganda. O adia-
mento que sua ezecução determinou na concluzão 
do Apendice ao Catecismo Pozitivista é, â nosso ver, 
sobejamente conpensado pelo maior interesse de co-
nhecer a Relijião da Umanidade, assin despertado en 
todas as almas aproveitaveis. E~;te trabalho veio fin al-
mente permitir-nos realizar uma comemoração con-
digna de nosso benemerito concidadão, porque esta-
mos agora dispensados de cualquer discussão especial. 

Antes de terminar, devemos agradecer publi-
camente o preciozo concurso que para a confecção 

. deste livro nos prestárão diversos cidadãos cujos 
nomes tivemos ocazião de citar nos lugares conve-
nientes. Entre estes, cunpre-nos mencionar de modo 
especial o Dr. Joaquim Mariano de Macedo Soares. 

Outrosin , aproveitamos este ensejo para teste-
munhar o nosso reconhecimento pela jeneroza coo-
peração, con que o nosso amigo, o cidadão Anibal 
Falcão, assegurou a imediata inpressão do presente 
opusculo. 

R · 10 de Omero de 104 1 O' 16 de Fevereiro de 1892 

R. TEIXEIRA MENDES. 
(Rua Benjamin Constant, 42.) 

N. eu Caxias (Maranhão) í\ 5 de J aneiro de 1855, 





BENJAMIN CONSTANT 

Esboço de uma apreciação sintetica da vida 1 da obra do 
Fundador da Republica Brazileirà. 

I 

APRECIAÇÃO DO MEIO SOCIAL EN QUE 
SURJIU BENJAMIN CONSTANT. 

Poren por mais normais que sejão essas espe-
ranças cuanto ao clero da peninsula, elas parecen-
me convi r sobretudo à espansào americai1a do 
duplo elemento iberice. O cent1 o romano póde, 
na Espanha, obstru· à rejeneração do sacerdocio, 
sin:1o en virtude de uma prepondcrancia direta, á 
muito estin ta aí mais do que alhures, pelo menos 
en vir tude do assendente indireto que lhe conservão 
as dispozições populares. O mesmo não acontece 
na A.merica, onde o papado jamais prevaleceu 
sinào através da realeza, unica ÍO" te real da j e-
rarquia ecleziastica . 

· · · · · · 13·;~·t·~ · · ·;;;pú·~;: .. -~~ ~;· . -~ P~-~ ~;;ç;,:~ .. ~~·;;· .. ~~l;·~ i·; 

cuanto a tranziçào organica axar-se-á facilitada no 
meio rezultante âa espansão americana, ou mesmo 
oceaniana, do duplo elemento iber ice; porcuanto 
as d ispozições espec ialm ente favoraveis ao assen-
dente polit ico i relijiozo do poziLivismo são ê. Í tanto 
tenporais como espirituais Espontaneamente pre-
zerv:tdas do rejimtn parlamentar, mesmo antes que 
a França dele se libt•rtasse, essas republicas ten-
deràu direcamente para a sociocracía, logo que as 
ditaduras rnonocrattcas se transformaren en triun-
viratos sistematicos. O ezercito se mudará aí facil-
mente en jendarmeria, cuando todo o receio 
de invazào estiver definitivamente dissipado. Con-
cuanto ct abolição do orçamento teorico aprezente 
nesse cazo graves dificu ldades, essa medida tran-
zitoria cessa de convir en tm meio prezervado das 
universidades i das academias, si a rejeneração do 
sacerdocio garantir aí normalmente a liberdade 
especulativa. 
(AuG. CoMrn .-Polit. I'osit. IV, 488-491.-1854.) 

Considerando o ad \·ento do c<1tolicismo todos 
eles (seus leitores), poden sentir que meus con-
tenporaneos serão sobretudo julgados individual i 
coletivamente segundo :t sua con-:luta para con o 
pozitivismo. 
(AuG. Cor.ITF..·- Circulares. - Ediçao Brazileiro-

Xilena, paj. ro2.) 

Libertando-nos de estreitos preconceitos na-
cionais p::tra encarar a rejenernção suprema de nossa 

1 



2 BENJAi\IIN CONSTANT 

espec1e, a istoria patria nos aprezenta duas fazes: 
- a primeira estende-se desde a fundação dos 
nucleos ocidentais pelos portuguezes nesta parte 
da Terra, i ven até as primitivas influencias do 
Pozitivismo entre nós. A segunda, partindo das 
modificações iniciais da alma brazileira en vir-
tude das novas crenças, se prolonga até os nossos 
dias, augurando-nos uma evolução sen termo. O 
ano de 62 ( 1850) (1) é o marco mais antigo 
por nós encontrado entre esses dois periodos. 
Nessa epoca, a penetração deciziva das concepções 
filozoficas de Augusto Comte no me10 matematico 
de nossa sociedade revelava que uma éra distinta 
se estava inaugurando para a nossa vida. Todavia, 
as condições politicas do Brazil não sendo nessa 
epoca suficientemente propicias ao surto da R elijião 
da Umanidade, que então se constitu ia, a influencia 
do Pozitivismo aqui limitar-se-ia por muito tenpo 
ao aspeto intelectual. Esse mesmo teria de ficar 
circunscrito â esclarecimentos parciais sobre as sien-
cias inferiores. Para conpreender-se similhante fa-
talidade, conven apreciar, enbora sumariamente, a 
c~iadra anterior â 62 (1850) i os anos imediata-
mente posteriores que fórmão no seu conjunto a 
epoca en que Benjamin Constant surjiu. 

O povo brazileiro se produzira graças à fuzão 

. (1) A éra pozitivista dumn.te a tranziçào é o começo eia grande crize 
oc1den t ~I, vulgarmente conhecida. pelo nome de Revolução Franceza. é) 
ano 1 e 1789. 
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<la raça portngueza con as duas populações feti-
x istas qne con ela axarão-se en contato no conti-
nente de Colonbo. Uma dessas populações fora 
encontrada aqui, i estava en período tão primitivo 
ainda da evolução que não xegara â instituir a es-
cravidão dos vencidos: o prizioneiro era irreme-
ssivelmente sacrificado pelo vencedor. A outra fora, 
con a aprovação do sacerdocio catolico decaído, 
arrancada do continente africano i barbaramente 
transplantada para a America, trocando contra a 
vontade o cativeiro entre os seus pela mais dura 
·opressão entre os estranhos. Desses dois elementos 
alheios ao Ocidente, foi o ultimo o que mais cola-
borou na formação de nossa nacionalidade; i â 
ele grandemente devemos as cual idades afetivas que 
nos caraterizào. A assimilação operou-se, poren, 
sob a supremacia do elemento português, como 
atestão os nossos costumes i a nossa lingua. 

A esses traços mais jerais de nossa constituição 
etn ica, in porta acressen tar urna indicação especial para 
·que se possa ben conpreender a nossa evolução. Re-
ferimo-nos à parte da nação portugueza donde pro-
viemos, i à situação istorica na epoca da coloniza-
ção do Brazil. Desc;:uberto no começo do XVI seculo, 
isto é, cuando já se avia realizado a deconpozição 
espontanea do rejirnen catolico-feudal, pela conpleta 
subordinação da autoridade pontificia à realeza, o 
·Continente sul-colonbiano foi povoado por jente 
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para quen o maior prest iji o rez idia nos reis. A esta 
circunstancia juntava-se o fato de só aba ndon aren 
a Europa as camadas populares, que procuravão na 
America o melhoramento de sua cond ição materiaL 
I como o clero, especialmente a orden do grande 
Santo Inacio de Loiola, se tornasse un obstacuio 
aos desregramentos de suas anbições, surjírão lutas 
que anulárão conpletamente a fo rça políti ca do sa-
cerdocio catolico. Ben cedo ficou ele reduzido, 
como oje, â prezidir às ce rimonias co rnoven tes ele 
un culto no cual o fetixisrno medievo vinha con-
fundir-se con o feti xismo indio i afri cano . De so rte 
qne a nação brazileira se formou na auzencia cuazi 
total de cua lquer das classes di rij entes do rejirnen 
catolico-feuda l, i, portanto, li vre das enerji cas ten-
dencias retrogradas ele tais classes . 

Por outro lado, o izolarne nto sistematico dos 
contatos estranjeiros inpediu que os nossos avós 
ass imilassen as conquistas industriais i sientificas 
que os paizes protestantes ião alcançando . Mas pre-
zervou-os ao mesmo tenpo da semi-putrefação â que 
uma inconpleta emancipação teolojica condenava 
tais povos. Sob o preclominio de un catol icismo 
reduzido à parte fetixista do cu lto medievo, os 
dotes afetivos i intelectuais das raças en fu zão con-
tinuárão o seu dezenvolvirnento intrinseco; encuanto 
as cualidades de carater delas se espandião, já na 
esploração do cont inente ameri cano, já nas luta-s 
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contra as invazões protestantes. Foi assm que se 
produziu un povo apto para assimilar en ocazião 
oportuna os frutos teoricos i praticas da evolução 
revolucionaria, sen ter felismente esperimentado os 
crueis dilaceramentos das nações â quen coube a 
perigoza gloria da iniciativa de tais progressos. 

Sirnilhantes vantajens não crião, poren, para 
os brazileiros a pozição de sinples gozadores. Por-
que a evolução sientifico-indu triai constitui apenas 
uma preparação na vida da U manidade ; prepa-
ração que uma vês realizada, como está, ezije que 
o coração retome o seu assendente normal para 
inaugurar i manter a pás en toda a Terra. Ora, as 
nações que se conservárão nominalmente catolicas 
são as <JUe se axão cn mais favoraveis condições 
p1ra realizar a subordinação definitiva da inteli-
jel1cia i da atividade ao sentimento, mediante a 
facil aquizição das abil idades tecnicas i das apti -
dões teoricas i esteticas â que foren alheias. Desde 
então â elas está rezervaclo o eminente papel de 
principais aussiliares da França na instalação do 
estado definitivo da nossa especie. Podemos, pois, 
prestar á U manidade serviços con para veis áqueles 
de que justamente se desvanecen os nossos irmãos 
ocidentais do Norte, ele modo â merecer os aplauzos 
de uma posteridade en cujo ben-estar nos está re-
zervado tão assinalado quinhão. 

A vista de tais circunstancias, é claro que du-
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rante a jestação das patrias brazileiras nenhun 
atrito espiritual se deu entre os portuguezes da Eu-
ropa i os da Ameríca. Mas as lutas praticas vierão-
patentear ben cedo a inpossibilidade de manter-se 
sen despotismo a unidade de povos os mais irmãos 
recorrendo para isso escluzivamente ao governo ma-
terial. Suficientemente forte para uma ezistencia 
autonomica, incitado à independencia pelo jugo-
tiranico da metropole, o povo brazileiro só preci-
zava de un xefe para separar-se de Portugal nos-
fin s do XVIII seetilo. A emancipação das colonias 
ínglezas da America do Norte veio dar à parte 
mais adiantada o estimulo necessario ao advento. 
desse xefe. Alguns brazileiros que estudavão na Eu-
ropa planejárão a emancipação política das patrias. 
a-mericanas de orijen portugueza. I não tardou que 
os sonhos de seu patriotico enluziasmo se trans-
fonnassen na conjuração mineira, cujo trajico des-
fexo assinalou o breve termo da opressão colonial 
nesta parte do Planeta. Tiradentes, quer pelas emi-
nentes cualidades cívicas de que deu provas; quer 
pelo gloriozo suplicio de que foi alvo, tornou-se o 
labaro da nova nacionalidade. 

Ao tenpo en que tais acontecimentos se pa-
ssavão deste lado do Atlantico, a França, capita-
neada por Paris, inaugurava a faze estrema da 
Revolução moderna. O mesmºo ano assistiu á eze-
cução do patriota brazileiro i à queda definitiva da 
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realeza na Republica Ocidental. A partir desta data 
a influencia da França en ·nossos destinos, que até 
então se fizera sentir apenas através de Portugal, 
começou â acentuar-se i â tornar-se diretamente 
preponderante. Não podendo corresponder às aspi-
rações rejeneradoras con que fora realizada, porque 
não ezistia a doutrina sientifica destinada â substi-
tuir-se ao catolicismo ezausto, a insurreição pari-
ziense só logrou pôr definitivamente o problema da 
reorganização, sen Deus nen rei, pelo assendente 
da fratern idade universal. Entregue â si, a metafizica 
democratica, volteriana i russonianá, patenteou a sua 
radical incapacidade, não só para rezolver o pro-
blema umano, mas mesmo para preziclir à elabo-
ração final de sua solução. Sacrificado por un de-
magogo sanguinario, Danton dezapareceu con os 
verdadeiros republicanos, i a França ficou esposta 
â uma ditadura fatalmente militar, i, portanto, con 
tendencias retrogradas. Infelismente coube ela â un 
soldado sen nenhun sentimento cívico i sen a mí-
nima elevação moral, en torno elo cual se grupàrão 
os destroços do rejirnen decaído i até os clepozi-
tarios das forças peculiares à sociedade moderna_ 
Mas tanto é verdade que o omen se a;ita z· a lhna-
nz'dade o condús, que esse despotismo se.n ezenplo, 
sagrado pelo papa, en breve se· desmoronava arras-
tado à sua ruina pelos xefes mesmos cujo predo-
mínio ele parecia destinado â cimentar. 
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Tal foi o primeiro Bonaparte. A sua desmezu-
rada anbição ocazionou a fuga da familia de Bra-
gança para o Brazil en 20 (1808) . Aqui xegando, o 
rejente, que devia ser depois D. João VI, quebrou 
o izolamento en que tínhamos vivido até então, 
abrindo os nossos portos às nações amigas . Ao 
mesmo ten po, a transferencia da séde da monar-
quia determinou a adoção de uma serie de me-
didas que acabárão por equiparar-nos politicamente 
â Portugal, sendo o Brazi l elevado à categoria de 
reino-unido en 27 (1815) . Apezar destas vantajens, 
os antecedentes que pezavão sobre nós determinárão 
en Pernanbuco a revolução de 29 (1817), que veio 
identificar ainda mais o sentimento popular da in-
dependencia con as aspirações republicanas da parte 
mais avançada da nação. Mais uma vês triunfou 
provizoriamente a ditadura teolojica contra as ten-
Qencias patrias; era, poren, faci l de prever o carater 
efemero da vitoria . 

A derrota do primeiro Bonaparte, que os reis 
desterrárão do Ocidente, apoiando se nas antipatias 
populares que a sua tirania sublevara, determinara 
para a França o advento de uma ditadura en sufi-
ciente armon ia con as necessidades organ icas de 
nosso seculo. Foi sob ela que se realizàrão as me-
ditações fundamentais de Augusto Comte. Esta si-
tuação do centro ocidental reajiu sobre a península 
iberica, ocazionando na Espanha a inauguração do 
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r ejimen constitucional. En virtude de tais antece-
dentes era tanto mais facil que o movi.mento liberal 
se estendesse â Portugal, cuanto a auzencia da 
·Corte consti tuia un motivo de profundo desgosto 
nas camadas populares . Alimentava-se mesmo a es-
perança de fazer voltar o Brazil à sua antiga po-
.zição co lonial. Tais forão as ci rcunstancias que 
concorrêrão para o movimento de 32 (1820) , re-
·cebido con aplauzo pe los brazil eiros. 

A separação politi ca das duas porções da raça 
portugueza parecia conjurada pela satisfação dada 
.às aspirações nacionais, quer do povo, quer da 
massa dirijente. Quebradas as opressões mais into-
leraveis, a monarquia luzi tana aprezentava o aspeto 
·de uma livre federação sob a prez idencia de uma 
realeza tradicionalmente venerada. No entanto, os 
.acontecimen tos, superiores às vontades dos omehs, 
vierão en breve dezilud ir os patriotas. As cortes de 
·Lisboa ez ijirão i obti verão a partida do rei, que 
-deixou o Brazil entregue à rejencia do futuro su-
·Cessor da coroa portugucza. I logo após começárão 
:â tomar uma serie de medidas reacionarias que tor-
nàrão inpossivel cualquer união políti ca entre os 
dois reinos. Foi precizo dirijir o movimento sepa-
Tatista. 

Jozé Bonifacio, o tipo mais eminente da raça 
l)Ortugueza naquele tenpo, reconhecendo a gravi-
.dade da situação, pôs-se à testa dos patriotas. U n 
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pensamento o domina. Frustrada a união politica 
dos portugueies de anbos os emisferios, o velho 
cidadão preocupa-se con salvar pelo menos a unidade 
da America portugueza. Essa unidade se lhe oferece 
no seu duplo aspeto : manutenção da integridade 
política das patrias brazileiras i fuzão conpleta das 
três raças que as constituen, de modo â formar 
con elas uma nação omojenea. Por cualquer das 
duas faces, o problema se lhe antolhava inçado de 
dificuldades. 

Concuanto provenientes do mesmo ramo oci-
dental, as patrias brazileiras não estavão centrali-
zadas en torno de uma delas. A colonização se fizera 
mais enpirica do que sistematicamen te. Os conta-
tos dos varios nucleos, disseminados pelo continente 
sul-americano, erão en certos cazos mais repetidos 
i faceis con a Europa do que con o Rio, mesmo 
depois que este se tornara a séde da monarquia. Eu 
uma palavra: o Brazil não possuía então, como 
realmente não possui oje, uma verdadeira capital. 
Demais, as lutas de 29. (1817) rnantinhão Pernan-
buco en desconfiança con o Sul ; i o país estava 
ocupado por tropas en que predominava o elemento 
europeu. 

Ezaminada na sua conpozição, a população in-
corporada à civilização ocidental, dividia-se en 
duas castas : uma de senhores, ouh·a de escravos. I 
a população ·indijena, que escapara às devastações,. 
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vagava errante pelo interior en tribus mais ou me-
nos desmoralizadas pelos contatos ocidentais. 

Como solução natural das dificuldades politicas, 
o patriarca da nossa independencia concebeu o pro-
jeto de transformar o erdeiro do trono português 
en xefe da nova nacionalidade. Similhante plano 
lhe deYia ter sido espontaneamente inspirado pela 
conduta das cortes para con o joven princi pe i pelas 
ideias en voga sobre a monarquia constitucional. Mas 
si este constituía un elemento de união para uma 
grande parte do Brazil, aprezentava-se como un 
obstaculo à adezão dos pernan bucanos. Tal foi o prin-
cipal obice que teve de remover J ozé Bonifacio 
para salvar a integridade da America-portugueza. 

Relativamente à unificação do povo brazileiro, 
concebeu o venerando patriota a organização da 
parte livre en monarquia constitucional ; projetou 
a libertação gradual, poren en curto prazo, da parte 
escravizada, i ideou a incorporação do selvajen, 
xamando-o à civilização ocidental pelo aussilio direto 
da siencia, en vês de recorrer escluzivamente à cate-
queze teolojica. Foi assin que Jozé Bonifacio pq.-
tenteou ter sido até oje o unico estadista de nossa 
Patria. Depois dele se procura en vão quen tenha 
apanhado en toda a sua plenitude o conjunto do 
problema brazileiro. As suas soluções forão enpiri-
cas, i por isso quimericas ou insuficientes ; mas é 
força convir que as luzes de então dificilmente con-
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vortavão outras. Infelismente só pode o patriota 
realizar a parte mais secundaria de seus projetos, 
instituindo a unidade política das patrias brazilei-
ras. As intrigas de uma corte corronpida ia levian-
dade de un princi pe sen cultura forão superiores 
aos set1s dignos esforços. O Brazil ficou à me rcê 
-de uma ditadura sem orientação i sen moralidade, 
antiteze cruel do aforismo en que Jozé Bonifacio 
condensou a regra suprema dos governos modernos : 
- a san politica é .fil!ta da moral i rla razão. 

Os republicanos democratas, arrastados pelo 
absolutismo metafizico, prolongamento inconsiente 
do metodo teolojico, não possuen en jeral para 
con o estadista da nossa independencia política a 
gratidão que ele merece. Segundo eles, en vês de 
louvores, J ozé Bonifacio merece a ezecração dos 
patriotas por aver instituído a independencia con 
a monarquia en lugar de proclamar a republica. 
Para refutar simi lhante juízo basta un ezame su-
mario da situação istorica do Ocidente, i especial-
mente do Brazi l, na epoca en que se realizou o 
nosso movimento stiparatista. O ideal democratico 
plenamente ensaiado en França avia conduzido ao 
despotismo sanguinario do deista Robespierre, que 
preparou a orjia militar de Bonaparte. Esta espe-
riencia provocara un dezanimo nas melhores almas, 
que, ou tendêrão para uma restauração franca do 
passado medievo, conforme o tipo oferecido pe:o 
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grande De Maistre, ou se inclinárão para a insti-
tuição de uma monarquia parlamentar segundo o 
modelo inglês. A auzencia de uma teoria sientifica 
dos fenomenos politicos imorais não permitia então 
apanhar o cara ter qu imerico ia incon ven iencia social 
de tais projetos. I as necessidades praticas, que tor-
navão inpossivel o mais lij eiro ensaio do primeiro 
voto, parecião facilmente satisfeitas con o segundo 
si~tema que oferecia un amalgama sedutor entre os. 
elementos do rejimen antigo i as forças peculiares 
à sociedade moderna. 

A condição, poren, indispensavel para uma 
tentativa de monarquia constitucional era a ezis-
tencia de un rei, isto é, de un individuo filiando-se 
â uma das castas dinasticas do Ocidente . Ora, si-
milhante personajen não se il1\·enta; onde ele não 
ezistisse só restava instituir un rejimcn democratico 
arremedando a monarquia constitucional, i apenas 
diferindo desta pelo carater eletivo i tenporario do 
supremo xefe. Antes mesmo do malogro democra-
tico en Fran1;a a emancipação política das colonias 
inglezas da Amer!ca do Norte apenas conduzira a 
uma imitação do constitucionalismo inglês. O reji-
men adotado foi tão pouco republicano que se man-
teve a escravidão, por un lado, i, por outro lado, a 
Familia ficou entregue à anarquia teolojica, sen a 
mínima consagração patria, i a liberdade espiritual 
à mercê da intolerancia protestante. Depois da re-
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volução franceza, que proclamou a abolição da es-
cravidão i a plena liberdade espiritual, suprimindo 
até as confrarias sientificas oficiais, as colonias es -
panholas que se emancipárão instituírão governos 
de tão inconpleto republicanismo que se manteve 
uma teolojia oficial. Cualquer delas constituiu uma 
verdadeira monarqu ia constitucional rnn rei. No 
Mexico ouve mesmo uma tentativa de realeza na 
epoca da independencia. 

Do que precede se vê que os conjurados mi-
neiros que primeiro concebêrão a independencia do 
Brazil não podião planejar a nossa autonomia sinão 
con a republica, isto é, con uma imitação do re-
jimen Norte-Americano. Não se póde fazer, portanto, 
un merito especial â Tiradentes de ter sido repu-
blicano. A sua gloria politica consiste en ter tra-
balhado destemidamente pela independencia, i o 
seu valor moral se patenteia na inecedivel jenerozi-
dade con que portou-se no seu patriotico martírio. 
Os eró1s da revolução pernanbucana de 29 (1817) 
tanben não poden ser celebrizados sinão pelos es-
forços que envidárão pela nossa autonomia política 
sen nenhun especial aferro pela fórma republicana. 
Como para Tiradentes, não era ezecuivel para esses 
patriotas a independencia sen a republica. 

As circunstancias erão outras cuando J ozé Bo-
nifacio pôs-sé à testa do movimento separatista 
brazileiro. Todas as liberdades â que as republicas 
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conhecidas, con eceção unica da malograda repu-
blica franceza de 1792, avião atinjido, podião ser 
garantidas con a monarquia constitucional. A es-
cravidão se lhe afigurava inconpativel con uma ver-
dadeira republica i ele sentia a inpossibilidade da 
libertação imediata dos cativos. Cuanto à libertação 
gradual i rapida, ele a concebia como real izavel 
sob a m011arquia c011stitucional. Portanto, toàos os 
inteTesses liberais se lhe afiguravão plenamente ga-
rantidos con similhante fórma de governo. I ao 
passo que isso sé dava, a republica naquele mo-
mento aprezentava perspetivas alarmantes para o 
seu patriotismo. Con efeito, serião iuevitaveis para 
realizá-la lutas intestinas que quebrarião fatalmente 
a integridade politica ela America-pOTtugueza, alen 
do sacrificio das vidas i dos capitais da nassente 
nacionalidade. Disto era ezenplo a independenc ia 
das colonias espanhulas. 

Nós os pozitivistas não temos o rnenor pre-
conceito de integridade politica. Sabernos que é 
fatal a deconpozição das grandes ditaduras moder-
nas en pequenas republicas verdadeiramente livres; 
i temos <eerteza que esta fragmentação se á de 
operar tanto mais rapidamente cuanto mais depressa 
subir o nivel moral, mental i pratico dos povos 
ocidentais. Mas assin como entendemos que no 
prezente a federação politica das republicas brazi-
leiras, sinceramente respeitada a autonomia destas, 
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é o rejimen que mais se coaduna con os interesses 
da Umanidade i do povo luzo-ameri cano, assin 
tanben pensamos que a constituição do inperio 
como o planejou J ozé Bonifacio correspondeu sufi-
cientemente ás ezijencias supremas da nossa especie 
naquela epoca. 

Os democratas, poren, que olhão con tamanho 
orror para a inevitavel fragmentação politica do 
Brazil, não poden, sen incoerencia, estranhar a 
condnta de Jozé Bonifacio. Eles se escandali zão oje 
con a divizão do povo brazi leiro en patrias inde-
pendentes, i não co npreenden que Jozé Bonifacio 
tivesse anciozarnente dezejado a união politica de 
toda a raça portugueza nos dois contin entes . Eles 
não ezi tão en conceber recursos á violencia con o 
fin de manter a integridade do Brazil sob o pre-
testo da união federal ; i fazen un crime â J ozé 
Bonifacio de aver instituido o inper io dominado 
sobretudo pelo sentimento da integridade brazileira. 
Não estava na prudencia umana, con os recursos 
de que ele dispunha, prever que o principe entu-
ziasta â quen ele dera un trono o avia de sacrificar 
â ignobeis paixões. Mas conven não esquecer que 
para essa ingra ta conduta concorrê rão aqueles que 
então se prezumião de republicanos. 

Jozé Bonifacio reali zou, portanto, da maneira 
mais digna os votos dos patriotas que antes dele 
sonhárão a independencia das patri as brazileiras. 
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Entregues todos fatalmente ao enpiri srno pela au-
zencia da politica sientifica, cujas primeiras leis só 
forão deõcubertas no ano mesmo de nossa inde-
pendencia, eles cedêrão aos inpulsos veementes de 
seu patriotismo procurando reali zar o ben publico 
con os recursos de que puderão dispor. A nós que 

·tivemos a ventura de surjir en cuadra mais felís, 
graças aos sacrifi cios das jerações que eles rezumírão 
i que eles preparárão, só resta o dever de imitar o 
seu alevantado civ ismo, procurando corresponder 
tão ben ás necessidades de nosso tenpo cuan to eles 
o fize rão en relação à sua epoca . 

J ozé Bon ifacio espec ialmente const itui para os 
estadis tas brazileiros un modelo ecepcional. Pelo 
nobre devotamento ao· ben publi co que inflamava 
o seu coração de velho con os en tuziasmos da 
mocidade, pelo inecedivel dez interesse pecuniario i 
a digna modestia con que menosprezou as onrarias 
do poder, pela enerjia de un carater que os anos 
não conseguírão quebrantar, pela vastidão de sua 
rara cultura teorica i estetica, i a elevação de sua 
intelijencia, ele tornou-se un tipo dificil de ser ece-
dido i mesmo ecui parado. 

Dissolvida a Constitui nte en fins de 35 ( i 823), 
desterrados os Andradas i seus amigos, as atenções 
dos patriotas fi cárão absorvidas, já pelos cuidados 
de manter a independencia que vião ameaçada, já en 
defender as liberdades locais que perigavão, já pelas 

2 
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solicitudes para con a onra nacional vi lipendiada. 
Daí urna ajitas ão na massa ativa do país, cujo ele-
mento mais enerjico alimentava a esperança de es-
pulsar o xefe português i proclamar a republica, 
encuanto os mais cautelozos se esforçavão por mo-
dificar a situação respeitando a orden estabelecida. 
Tal era a nossa critica situação cuando a revolução 
de 42 ( r 8 30) en França veio acender os animas 
dos p:i.triotas avançados, determinando a insurreiç.ão 
de 7 de Abri l. Como, poren, nessa ocazião Paris 
limitou-se â operar uma substituição dinastica, os 
politicos brazileiros mais inAuentes não ouzárão eli-
minar a monarquia. Satisfeitos con a abd icação do 
primeiro inperador, proclamárão para suceder-lhe o 
filho ainda criança. Acreditá"rão que lhes seria azado 
afeiçoá-lo ao rejimen monarquico-constitucional, i 
que corresponderião á. aspirações publicas refor-
mando a lei fundamental no sentido de estabelecer 
uma especie de inperio federativo. 

No entanto, desde fins de 43 ( 183r), dis un 
contenporaneo, (1) já os retrogradas, voltando â si 
da surpreza que lhes cauzara o movimento de 7 de 
Abril, tentavào escalar o poder. O país ajitou-se, 
entregue às lutas estereis entre os antigos i os no-
vos· possuidores da suprema direção do estado, mo-
vidos pelas tendencias centrai izadorns ou separa-

(1) Vide Teofilo Otoni - Circular aos 11Hneiros. 
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tistas. No su l essas lutas se agravárão i tomárão as 
proporções de uma guerra civil que durou dés anos. 

A rejencia foi por fü1 parar nas mãos dos re-
trogrados, que sofismárão as franquezas do Ato 
Adicional. I o 7 de Abril passou â ser un epizodio 
secundario na evolução de nossa Patria. Para repa-
rar o seu erro, os liberais tramárão a maioridade 
con assentimento do monarca que apenas saia da 
segnnda infancia ! ... En breve, poren, o pocler lhes 
fujia de novo . 

Assin, graças á falta cometida pelos moderados 
en 7 de Abril, não eliminando a monarquia, ou, pelo 
menos, a ereditariedade teolojica, continuou-se para 
o Brazil a politica do primeiro inperio . No est~rior 
prolongárão-se i agravárão-se as rivalidades colon iais, 
entret idas, já pelo antagonismo entre a nossa fór ma 
de governo então i a dos paizes que nos cercão, já 
por uma cega va idade nacional, esplorando o pre-
conceito da integridade brazi leira i da supremacia 
do Brazil na America do Sul. O desfexo dessas in-
trigas foi a calarnitoza guerra con uma nação que 
nos devia merecer a mais viva sinpatia. No interior 
prvseguiu a serie de movimentos insurrecionais que 
só acabárão en 60 (1848), i operou se o dezenvol-
vimento da tribu dinastica cujos interesses. estavão 
en opozição cada vês maior con a felicicjade patria. 
O sistema monarquico-constitucional arrejimenta a 
corrupção pela dupla ipocrizia politica i relijioza; 
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a desmoralização invade as massas populares graças 
aos rnanejos do reji men eleitoral; o septicismo po-
lítico penetra cada vês mais as classes dirijentes que a 
permanencia da escravidão fás propender para todas 
as degradações . Os omens não são eróis. A maioria 
ez ij e condições favoraveis à dign idade umana para 
se não aviltar. Ora, essas condições se tornávão de 
dia para dia mais precarias, porque as ideias clemo-
craticas i a tmancipação deísta ganhavão cada vês 
mais as consiencias; i as anbições só podião ser 
satisfeitas finjindo-se entuziasmos rnonarquicos i de-
votamentos catoli cos. O ideal republicano foi se 
transformando en uma quimera que enbalava a mente 
de t.odos os brazi leiros nas oras dos devaneios; mas 
que era apenas a utopia pertinás ele raros viziona-
rios. A redenção dos cativos, dezanparada pelos 
poderes publicos, constituía apenas un sonho de 
poucas almas jenerozas. 

Encuanto se deconpõe assin a orden polít ica, 
a mais conpleta anarquia lavra na orden relijioza. 
Ben cedo o sacerclocio catolico começou â comun-
gar no crime ocidental da escravização da raça 
africana. Esta posse nefanda arrasta o clero aos 
torpes desmandos que por toda parte assinalão a 
restauração do cativeiro no Ocidente. A conivencia 
no monstruozo atentado l iga os reprezentantes do 
poder espiritual aos ricos i aos poderozos para a 
esploração en comun da massa popular. Os mais 
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ignobeis intere ses materiais con fund en padres fa-
zende iros. Essa prorn iscui.dade i a d issolução elas 
crenças teolojicas espli cão como desde q 89 o clero 
cato lico fornece continjen tes à ajitação revo lucio-
naria entre nós. Limitado ao cu lto, o monoteismo 
-0ciclental apenas possuía urna eficac ia real nos co-
rações femininos, nas crianças, i nas mas as popu-
lares . Envolvido nas intrigas políticas, relaxado nos 
seus costumes, i sept ico nos seus tipos mais il ustrados, 
o sace rdoc io nenhuma influencia di reta eze rcia sobre 
a classe dirijente, cuas i toda enbuicl a do raciona-
lismo ele Vo lt::i.ire i Rousse::iu . Póde-se garantir que 
para a jeneralidade dos politicos i dos omens lidos, 
incluzive os padres, as praticas relijiozas se avião 
tornado convencionais, erão mantidas sobretudo 
pela convicção de que o povo não se poderia di-
ssiplinar sen elas. Cuantos não levarião a sua eman-
c ipação até o ateisnu, mesmo na classe sacerdotal? 

Daí rezultava a maior frouxidão na dissiplina 
teoloj ica i a manutenção sistematica de uma ipo-
crizia cuja i nd ign idade passava en jeral de;perce· 
biela, como passa\·a em jeral insensível a degradação 
que provinha da posse de escrayos. 

Cuanto à cultura intelectual, era então mais 
!iteraria elo que sient ifica, en v irtude das clispoz ições 
antes esteticas do q ue teoricas elo povo brazileiro, 
como dos seus antececlt'ntes istoricos . As classes 
di.rijentes procuravão en jeral as profissões juri-
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di cas. Só os militares do ezercito i da marinha, por 
un lado, i, por outro lado, os enjenheiros i me-
dicos, xegavão â entregar-se â estudos sien tificos. 
Cuazi todos â porfia anbicionavão acercar-se do 
monarca, i começavão â formar en torno dele essa 
atmosfera pedantesca que foi o maior deleite de 
sua vida. Aqueles que possuião ardor ci,·ico, aban-
donavão depressa as meditações teoricas i os dern-
neios esteticos para engolfar-se nas lides políticas. 
Aí, ou se corronpião, ou esterilizavão o seu patrio-
tismo nas intrigas partidarias, cuando os não tra-
ga,·a a vorajen das revoltas abafadas en sangue. 

Similhante espetaculo já ia dezalentando os 
corações mais puros, aqueles nos cuais a an bição 
não oferecia un estimulo assás poderozo aos inci-
tamentos do amor soc ial. Esses, muitas vezes depois 
de se teren deixado arrastar en sua mocidade pelas 
seduções jenerozas da vida civica, recolhião-se ao 
lar, contentando-se con prestar un apoio dezin-
teressado aos amigos en cujo devotamento pelo 
ben publico confiavão. Os labores de suas profissões 
especiais i os cuidados de familia abso1Tiào todas 
as potencias dessas almas dezanimadas, i muitas 
vezes lhes inspiravão razões con que sistematizavão 
o seu afastamento das lutas políticas. 

Assin, a massa da nação ia consen-ando mais 
ou menos as suas cualidades intrínsecas, ao passo que 
o fermento reYolncionario entretinha na superficie 
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uma ajitação patriotica capás de transformar-se opor-
tunamente en movimento rejenerador sistematico. 
Para conpreender-se similhante fenomeno, conYen 
notar que a degradação só afetava profundamente 
a porção masculina elas classes dirijentes. O secso 
feminino i as crianças furta vão-se espon tanearnen t.e 
à sua deleteria influencia; i en grau menor o 
mesmo se dava con a mocidade i a classe popular 
masculina, graças às despreocupações materiais da 
primeira i à passividade de situação da segunda. 
Apezar do aviltamento do clero teolojico, o culto 
que ele prezidia bastava para entreter nesses corn.-
ções os frutos morais da civilização catolico-feudal. 
Por outro lado, os manejas dos xefes políticos, dis-
farçados con as aparencias do ben publico, lhes 
permitião ezercer en relação aos sentimentos patrio-
ticos do povo i da mocidade un papel até certo 
ponto analbgo ao que reprezentavão os padres ca-
tolicos en relação ao conjunto da cultura moral. 

Mas para que a ajitação revolucionaria, que 
tantas almas aproveitaveis devorou, se transformasse 
en movimento rejenerador, era indispensavel uma 
influencia esterior ao nosso me10. Porque a putre-
fação politica rezultando no Brazil, como no 
Ocidente inteiro, da deconpozição das crenças 
catolicas, não era possível pôr-lhe termo sen a 
reconstrução preliminar das opinioes umanas. Ora, 
essa reconstrução inportando a fundação da filozofia 
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poz1t1va, . ó podia efetuar-se na França i só podia 
propagar-se ao resto do Ocidente, ou pelo ezenplo 
da nação central, ou en virtude de favoraveis con-
dições politicas intrínsecas. Infelisrnente a França 
conse rvava-se surda à vós do grande Reformado r. 
As forças retrogradas sistematizadas por Bonaparte 
tentavão suplantá-lo pela rnizeria encuanto os de-
mocratas forrnavão en torno de sua obra a conspi-
ração do silencio. O novo ditador que sucedera â 
Luis Felipe, menosprezando os conselhos de Augusto 
Com te, restaurara o inperio pondo a si tuaçào legal 
da França en contradição con o estado real repu-
blicano en todo o Ocidente . 

Portanto, só condições ecepcionais tornarião 
preponderante no Brazi l a doutrina rejeneradora, 
ou mesmo proporcionarião a sua propaganda. As 
ezijencias da politica, que absorvião os espíritos 
ativos, os inclinavão naturalmente para a leitura 
das obras da metafizica revolucionaria. Só as in -
telijencias que se consagrassen aos estudos mate-
maticos, isto é, os militares do ezercito i da ma-
rinha i os enjenheiros civís, estavão en condições 
favoraveis para deparar con as obras de Augusto 
Comte. Mas esses, si tinhão ardor civico, erão 
absorvidos pela ajitação política. Os que, já levados 
pelo tedio das intrigas partidarias, já movidos por 
sentimentos egoístas, se votavão escluzivamente às 
profissões especiais, ou não tinhão lazeres para a 
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111edi tação do Pozitivismo, ou se vião afas tados 
·dela pela direção dos seus es tudos i de sua vida; 
-0u não possui ão siquer cuali dades de carater i 
·sent imen to indispensave is para a sua passiva ace i-
tação. 

Demais, cuando mesmo ti vessen alguns a ven-
tura de conve rter .. se ao Poziti vismo, o afas tamento 
da vida civ ica dev ia avolumar â seus olhos as d i-
ii cu ldades de seguí-l o domest icamente i muito 
mais propagá- lo en un meio ignorante, degradado 
pela escrav idão, eivado de metafizica constitucional, 
dominado pelos ab itos de fe tixismo teolojico i 
corronpido pela ipocri zia clerical. E claro que tais 
·Obices podião ser fac ilmente superados po r un 
.S. Paulo, un Mao mé, ou un Augusto Comte. E n-
bora sen pairar nessas sumidades da natureza um a.na 

:;:;e concebe a possibilidade de removê·los dado un 
conjun to de ci rcunstancias domes ticas assás prop i-
cias. Mas o que nos parece evidente é que mesmo 
·con dotes fóra do comun, na epoca â que nos re-
fer imos, a situação poli tica do Braz il oferec ia 
obstaculos demaziado consideraveis à ace itação 
pratica i à propaganda publlca do Pozitivismo. 
T odavia, é ainda mais claro que nessa epoca, se 
podia inpunemente conquistar fo ros de notabilidade 
teorica, graças às ideias de nosso Ni estre, conti-
nuando-se contudo â satisfazer as proprias sujes-
tões egoístas. 



26 BENJAMIN CONSTANT 

Daí a dificuldade de julgar aqueles que conhe-
cêrão desde então Augusto Comte, pois que a 
apreciação dos verdadeiros moveis do procedimento 
deles ezije a posse minucioza das circunstancias 
que são peculiares às suas vidas. 

Tal foi o meio en que surjiu Benjamin Cons-
tant. Acompanhemos a sua evolução pessoal i a 
marxa paralela de nossa sociedade i poderemos 
conpreender a influencia capital que lhe coube en 
nossos destinos. 
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DE BENJ A:tlUN CONSTANT 

O omen se ajita i a Umanidade o condús. 
Não á nada indiferente perante o sentimento 

AUGUSTO CoM1'E. 

Não ?. de irrevogavel na vida sinão a mane. 
CLOTILDE DE V AUX. 

Os grandes pensamentos vên do coração. 
VAUVl!~ARGURS. 

INFANCIA MENINICE 

Benjamin Constant veio ao mundo no porto 
do :tlleyer, freguezia de S. Lourenço do município 
de Niteroi, no dia em que a Igreja Pozitivista 
comemora Duelos, o moralista adjunto do grande 
pensador que rezurne o gloriozo movimento espi-
ritual no seculo XVIII-Diderot-( 12 de Descartes 
de 48) (1). Seu pai, Leopoldo Enrit1ue Botelho 

(1) 18 de Outubro de i836. Na certidão de batismo se dis que Benja-
min Constam recebeu esse sacramento, con 45 dias de nassido, en 2ó de 
J11a1-ço de r837. ·reria pois nassido eu q de Fevereiro de r837 . l\Ias 
Benjamin Constanl costumava festejar os seus anos en 18 de Outubro; 
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de Magalhàis, natural da Torre de l\Ioncorvo, 
assentara p:·aça voluntariamente, con Yinte anos 
de idade, no rej imento provizorio de Portugal en 
17 de Frederico de 33 (2 1 de Novenbro de 1821). 
En principias do ano segui nte (2 7 de Aristoteles -
2-1- de Março) passou para o 4. 0 batalhão de ca-
çadores desta cidade, sendo reconhec ido r . ºcadete 
depois da nossa indepen dencia e l 7 de Descartes de 
34- 24 de Outubro de I822 ) . Desde então seguiu 
a carreira militar onde xegou ao posto de r.º 
tenente en II de Descartes de 41 ( 18 de Outubro 
de l 829 ). Depois da revolução de 7 de Abril 
passou â pertencer à 3. • conpanhia do corpo de 
artilharia de marinha (22 de Shakespeare de 43 -
1 de Outubro de I 83 1); i en fins de 45 ( 24 de 
Frederico de 45 - 28 de Novenbro de 1833) foi 
mandado dezenbarcar, entrando para a classe dos 
avulso . Dissolvido aquele corpo en 59 (18-1- 7), 
mandou-se a respetiva oficialidade para o ezercito, 
passando-se para esse fin guia ao r. 0 tenente Bo-
telho de Magalhãis en r. 0 de Omero de 60 (29 de 
Janeiro de 1848). Nada mais pudemos saber de 
sua vida militar depois dessa data. Da certidão de 
onde estraímos estes apontamentos consta que foi 

i n;lo é crivei q11t a fami lia se enganasse en similhante data cu::mto ao 
dia i o mês. Para conciliar esse costume con a data da certidão aludidà 
a ipoteze .mais sinples é a que adotamos, fi csando o seu nassimento no 
ano an.ter!or àquele en que foi batizado. 18~6 sendo bissesto, 18 de Outu-
bro coinc1de con 12 de Descartes (Duelos) i não II de Descartes (Vau-
venargues ). 
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prezo por duas vezes, sendo julgado da pr1me1ra 
sen criminalidade pelo conselho de inves tigação â 
que se procedeu contra ele. Nenhun esclarecimento 
á, poren, cuanto á segunda pr izão . 

Português por seu pai, Benjam in Constant já 
era brazileiro por sua mãi, D. Bernardina Joaquina 
da Si lva Guima rãis, naturn l do Rio Grande do Sul. 
En 48 ( 1836\ cuando nasseu o futuro Fundador 
da Republica na raça portugueza, diriji a seu pai 
urna escola particular, onde ensinava primeiras le-
tras, gramatica portugueza i latin . Escassos sendo, 
poren, os recu rsos que daí auferia, porque a maior 
parte dos dissipulos erão pobres, viu·se obrigado â 
procurar ontra proli ssão, apezar da verdadeira sa-
ti sfação con que seguia o rnajisterio . A pro teção 
da fam ilia ela Viscondessa de Macaé proporcionou 
então ao r. º tenente Botelho de Magnlhà is a ten-
tativa de un estabe lec imento na cidade desta deno-
minação, onde ainda entregou-se ao professorado-
Aí foi batizado o seu prirn ojenito en I. 0 de Arqui-
medes de 49 (26 de março de 183 7), da ndo- lhe o 
pai por patrono subjet ivo Benjamin Constant, o 
celebre publicista do constitucionalismo de que1i 
era en tuziasta. Esta circunstancia pó el e até certo 
ponto dar -nos uma ideia elas opiniões polit icas que 
no lar ouv iria o patriota brazileiro na sua men1111ce. 

De Macaé passou-se a fami lia de Benjamin 
para Majé, onde aprendeu este o abc con o viga-
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rio da Freguezia; i depois para Petropolis onde seu 
pai ensaiou a vida industrial estabelecendo un~a 

padaria. I já pelo desejo de ser o mestre do filho, 
por quen era estremozo i en quen depozitava as 
maiores esperanças, já atendendo ás suas inclina · 
ções pedagojicas, abriu novamente a sua escola. 
Conta-se que já então Benjamin aussiliava o pai 
nas suas funções de professor, o que sen duvida 
deve ter concorrido para a predileção que mais 
tarde revelou pelo majisterio. 

En Petropolis não sendo mais felís do que fora 
en Niteroi, porque o seu jenio bondadozo levava-o â 
repartir gratuitamente pelos pobres da vizinhança 
os frutos de sua industria i as suas lições, aceitou 
o pai de Benjamin Constant o convite do então 
Barão de Laje, que o estimava i o considerava 
muito, i passou a administrar uma fazenda deste 
em Minas, mediante a parti lha dos lucros. Foi aí 
que a familia materna ele Benjamin Constant en-
controu os seus melhores d ias. Mas essa fe l iciclad(! 
durou pouco tenpo. A 8 de Descartes de 6 T e I 5 de 
Outubro de 1849) sucunbiu o seu xefe após oito dias 
ele molestia i no dia seguinte era sepultado na capela 
ele S. Jozé da Paraibuna, deixando à pobre i cle-
zolada espoza cinco filhos, cujo mais velho apenas 
en vesperas ele conpletar treze anos . 

O abalo produzido na familia por este acon-
tecimento foi enorme. A dor da viuvês i quiçá a 
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perspetiva do dezanparo ocazionárão na mãi de 
Benjamin Constant urna cr ize cerebral que a con-
duziu á loucura. O proprio Benjamin , fóra de si, 
coneu â atiraT-se ao ribeirão prossimo, sendo salvo 
por uma das pretas da fazenda, que lhe tin ha grande 
afeição. Mas esse triste cazo veio manifestar ainda 
uma vês que não é a fortuna o principal legado que 
possamos deixar aos que nos são caros. Toda a 
erança pecuniaria do 1 ° tenente Botelho de Maga-
lhãis reduzia-se á 16$915 réis mensais, que â tanto 
montava o seu meio soldo. A sua vida, poren, lhe 
granjeou amigos â cuja cooperação deveu Benjamin 
Constant o primeiro smto de sua laborioza carreira. 
Por mais insignificantes que tenhão, sido tais apoios, 
eles forão tanto mais capitais cuanto mais precaria 
era a sorte daqueles â quen erão prestados. Numa 
epoca en que o orgulho individual leva tão fre-
·cuentemente à ingratidão, torna-se inpressindivel 
realçar similhantes aussilios para tornar evidente 
que ninguen se fês â si mesmo. Todos somos filhos 
da sociedade sen cujo concurso nen a vida teria-
mos. O nosso merito rezume-se en aproveitar o 
mais possivel os elementos que nos são proporcio-
nados pelo meio social en que surj imos. 

§ 

O nosso conpatriota legou-nos en uma deli-
cada poezia as i11pressões dessa cuadra de sua vida . 
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A sinceridade do sentimento, a copia i doçura das. 
imajens i a suave melodia desses versos escritos ao 
sair da puberdade ben mo ·trão que o Fundad01· da 
Republica Brazileira poderia figurar entre os nossos. 
poetas si a sua situação o tivesse col0caclo en con-
dições de preferir a carreira estetica ao destino 
sienti fi co. Sin~ilhante circunstancia não deve cau-
zar sorpreza . Refutando os preconceitos correntes 
acerca da suposta diferença essencia l entre o jenio-
teorico i a capacidade estetica, dis Augusto Comte 
no seu Catecismo Pozitivista : 

"O Sacerdote. -Este erro, que inporta muito. 
retificar, constitui, minha filha, un dos principais. 
reznltaclos da anarqui a moderna, que tende por 
toda a parte â dispersar nossas forças por meio ele 
uma deploravel especial idade não menos absurda 
do que imoral. No estado normal só os trabalhos. 
praticos são verdadeiramente especiais, pois que 
ninguen pódr fazer tudo. ;\fas cada cual devendo· 
conceber tudo, a cultura teorica deve, pelo con-
trario, permanecer senpre indivizivel. Sua decon-
pozição fornece o primeiro sinal da anarquia. E 
assin que pensava a antiguidade teoc rat ica, un ica 
sociedade plenamente organizada até oje. Cuando. 
os poetas aí se separárão do sacerdocio, a deca-
dencia deste começou. 

« Si ben que o jenio filozofico i o jenio poe-
ti ce não possão nunca axar simultaneamente altos 
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dest inos, a natureza intelectual de anbos é en tudo 
identica. Aristoteles teria sido· un grande poeta i 
Dante un filozofo eminente, si a situação istorica 
ouvesse sido menos sientifi ca para un i menos este-
tica para o outro. Todas estas distinções escolas-
ticas fo rão imajinadas i sustentadas por pedantes 
que, não possuindo nenhuma especie de jenio, nen 
si quer sabião aprec iar o jenio alheio. A superio-
ridade mental é senpre similhante entre as dife-
rentes carreiras umanas; a escolha de cada un é 
determinada por sua situação, sobretudo istorica, 
por cuanto a especie domina senpre o individuo. 

<<A este respeito, a unica diferença essencial que 
realmente eziste é a que rezulta da continuidade 
natural do serviço filozofico en opozição à inter-
mitencia necessaria do serviço poetico. Os gran-
des poetas são os unicos efi cazes, mesmo intelec-
tualmente, i sobretudo moralmente ; todos os outros 
fazen muito mais mal do que ben ; ao passo que 
os menores filozofos poden ser verdadeiramente 
aproveitados cuando assás onestos, sensatos i cora-
jozos. A arte, devendo sobretudo fomentar en nós 
o sentimento da perfeição, não suporta nunca a 
mediocridade. O verdadeiro gosto para apreciar 
as belezas esteticas anda senpre aconpanhado de 
urna grande sussetibilidade para sentir os defeitos : 
uma dispozição supõe a outra. Desde Omero até 
Walter Scott não ezisten no Ocidente sinão treze 

3 
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poetas na verdade grandes (1), dois antigos, onze 
modernos, incluindo mesmo nesse numero tres pro-
zadores. Entre os outros todos não se poderia citar 
mais de sete cuja leitura possa ou deva tornar-se 
diaria. Cuanto às produções restantes serão sen 
duvida destruidas cuazi inteiramente por tão noci-
vas ao espirita como ao coração, cuando a educa-
ção rejenerada ouver permitido estrair delas todos 
os documentos uteis, sobretudo istoricos. Não á, 
pois, que constituir, na sociocracia ainda menos 
que na teocracia, uma classe ficsa, escluzivamente 
ocupada da cultura poetica. Poren os padres, abi-
tuahnen te filozofos, serão momentaneamente poetas 
cuando a nossa Deuza (a Uri1anidade) precizar de 
novas efuzões jerais que bastarão en seguida, durante 
muitos seculos, ao culto publico i privado. As con-
pozições secundarias, naturalmente mais frecuen tes, 
serão, de ordinario, partilha da espontaneidade 
feminina on proletaria. Cuanto às duas arte5 espe-
ciais, a aprendizajen prolongada que elas ezijen, 
sobretudo en relação à fórma, obrigará, sen du-
vida, â consagrar-lhes alguns mestres escolhidos, 
que a educação pozitiva indicará espontaneamente 
ao sacerdocio diretor. Eles virão â ser verdadeiros 
men bros deste ou fi carão sin pies pensionistas, con-
forme sua natureza fôr mais ou menos sintetica. » 
(Edição brazileira, pajs. 82 i 83 .) 

. . (1). Om~ro, ~squilo, Dante, Ariosto, '!'asso, Cervantes, Calderon, i\Io-
!Jere, Corne1lle, Sliakspeare, :Milto11, \\'alter Scott i Tomàs de Kempis . 
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2 

ADOLESSENCIA 

§ 

Con o aussilio de uma amiga, fazendeira de 
Minas, a Sra. D. Bernardina Vale Amado, que lhe · 
pagava o aluguel da caza, iJôde a mãi de Benjamin 
Constant estabelecer-se nesta c idade, onde con o 
produto de seu trabalho, aumentava o modesto meio 
soldo de seu marido. Aqui a encontramos en Gu-
tenberg el e 62 (Agosto de 1850). 

Benjamin Con stant, cuja at ividade teorica, fôra 
despertada por seu pai. já ensinando-lhe a grama-
tica portugueza, o latin i o calculo elementar, já 
acenando- lhe porventura con :::. gloria elas profissões 
espi ri tuais i con a melhoria que daí proviria para 
a sua situação domestica, deu-se pressa en anga-
riar os meios de continuar os seus estudos, apenas 
aqui xegou. Neste in tuito dirijiu-se â un antigo 
conhecido de seu pai que mu itas promessas de 
aussil io i proteção fizera à sua familia. O amigo, 
poren, depois de pensar algun tenpo, aconselhou-o 
â seguir un o fi cio, tal vês como o meio ele ser en 
mais curto prazo util aos seus. Ofereceu- lhe arran-
já-lo como servente ele pedreiro, con o projeto de 
formar dele nn bon oficial. Benjamin retirou-se ca-
lado, mas ferido no seu amor proprio ; i cuando 
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mais tarde foi promovido â alferes, aprezentou-se 
fardado ao referido amigo, cujo conprimento re-
cuzou, dizendo-lhe que apenas o procurava para pro-
Yar-lhe que tinha aptidão, não para ser un oficial 
de pedreiro, mas un oficial do ezercito brazileiro. 
Esta anedota mostra-nos os preconceitos que então 
se avião arraigado no seu coração adolessente; i o 
fato de tais preconceitos seren os da sociedade en 
que vivia, é só o que permite atribuir â falta de 
jenerozidade ou â curteza de YÍstas o conselho de 
quen se dizia amigo de sua familia. 

Só ao Pozitivismo estava rezervado d ignificar 
todas as funções umanas aliando por un lado a mais 
eminente cultura teorica i estetica à aprend izajen 
de un oficio tecnico; i, por outro lado, conciliando 
o ezercicio das mais umildes profissões industriais 
con todos os gozos domesticas, cívicos i planeta-
rios que constituen as mais nobres aspirações da 
alma umana. A vitoria da Relijião da Umanidade 
está portanto ligada a estinção definitiva de un 
preconceito que se filia à repngnancia instintiva do 
omen pela sujeição ; i que as relijiões teoloji cas 
sisternatizárão con a lenda que tornou o trabalho 
o rezultado de uma vingança celeste. Fóra do Po-
zitivismo só eziste, ou a rezignação â uma sitmção 
degradante, rezignação que o Catolicismo recomenda 
con a perspetiva dos prazeres de alen-mundo ; ou 
a anbição pelo desclassamento, a cubiça pelo enri-
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quecimento que o revolucionarismo fomenta. Ora, 
ne n uma nen outra solução con ven à nossa natu-
reza social i moral. Porque a riqueza não póde 
jáma is se r sinão o apanajio de poucos ; i nen a 
soc iedade póde jámais subzistir sen que a c"uazi 
totalidade dos ornens se consagre às funçõ es pro -
letarias. Portanto, o prob lema social consiste en 
tornar amavel i mesmo cubiçavel a pobreza, digni-
ficando a ezistencia operaria, de tal modo que 
ela perm ita a conpleta sltisfação de nossos at ribu-
tos supe riores, en vês de teimar en só ver a fe lici-
dade na opulencia i na grandeza. I esse problema 
foi rezolvido por Augusto Comte, instituindo a Re-
lijião da Umanidade. Na epoca, poren, que es tamos 
cons iderando ape nas essa relij ião desabroxava i as 
primeiras obras filo zofi cas do Supremo R ejenerador 
penetravão en nossa Patria. Benjamin Constant foi 
pois o omen do seu tenpo, olhando co n menosprezo 
para uma função industrial subalterna. 

§ 

Frustrado nessa tentativa, não dezan irnou o 
joven fluminense. Apelou para a fami li a Andrade 
Pinto, i por intermedio de un dos seus menb ros 
alcançou ser admitido en umas aulas mantidas pelos 
frades benedi tinos. Os seus progressos fo rão rapi-
dos ; en breve era ele aussiliar dos professores de 
latin i matematica elementar, encarregando-se de 
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dirijir as classes mais atrazadas. Consta tanben que 
por esse tenpo frecuentou o colejio Coruja, sendo 
passado por este prefessor o atestado con que re-
quereu para ser admitido â ezames preparatorios 
na Escola l\Iilitar afin de seguir o curso de infan-
taria. Matriculou-se como voluntario en 3 de Aris-
toteles de 64 (28 de Fevereiro de 1852), obtendo 
nos referidos ezames as seguintes notas : grau un 
en aritrnetica i grau un en jeografia. 

A matricula corno voluntario era para os alu-
nos estranjeiros i os que não se quizessen destinar 
ao serviço militar. Os alunos militares, poren, ti-
nhão os vencimentos de 2.°' sarjentos no primeiro 
ano, i de r.º' sarjentos nos anos seguintes, encuanto 
não obtivessen a graduação de ai fere·. I os que tive-
ssen dois anos aprovados plenamente i se ouvessen 
distinguido nos ezercicios praticas con aplicação i 
aproveitamento erão promovidos â alferes, con os 
vencimentos do soldo correspondente ao mesmo 
posto. 

A vista de similhantes vantajens, Benjamin 
Constant no duplo intuito de aussiliar o sustento 
de sua familia i de proporcionar-se os meios ma-
teriais indispensaveis ao proseguimento de seus 
estudos, assentou praça no r .º rejimento de cava-
taria, en 8 de Arquimedes do referido ano de 64 
(1.º de Abril de 1852). Assin procedendo violen-
tava ele as suas naturais tendencias contra a pro-
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fissão guerreira pela cual jamais pode contrair o 
menor gosto. As afeições d·omesticas, poren, os 
mais fortes estimulas permane1ites de toda a sua 
vida, inpuzerão-lhe este sacrificio que ele aceitou 
decidido â cunpri-lo con a dignidade que o cara-
terizava. Nós o avemos de encontrar en un mo-
mento angustiozo para as patrias amencanas, 
dezenpenhando con inperturbavel denodo as arris-
cadas funções militares que lhe couberão na cuali -
dade de soldado sientista. Retomemos, poren, o 
fio de nossa narrativa. 

§ 

Benjamin Constant não fês o que se xama 
academicamente un curso brilhante. No fin do 
primeiro ano, en 64 ( 1852), era reprovado (14 de 
Frederico - 17 de Novenbro) i classificado con 
grau zero en dezenho. Matriculou -se novamente 
no primeiro ano en 65 e l .' de A.ris to teles - 26 
de Fevereiro de 1853); foi aprovado con grau un en 
português; plenamente na cadeira do ano, i cla-
ssificado no grau 8. Obteve en dezenho i ezerci-
cios praticas grau 2. No ano seguinte (16 de 
Aristoteles de 66 - 13 de Março de 1854) matri-
CHlou-se no 5. 0 ano que era o 2.º do curso de· 
infantaria i cavalaria (Decr. n . 634 de 20 de Se-
tenbro de r85 r ). Sen concluir esse curso não lhe 
era permitido seguir os outros anos da Escola Militar 
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(Av. n.º 89 de 30 de Março de 1852) . Perdeu o 
ano por faltas; mas foi abilitado en ezame de 
jeneralidades, o que lhe permitiu fazer ezame do 
ano, no cua l foi aprovado plenamente â 24 de 
Frederico de 66 ( 28 de Novenbro de 1854) . Foi 
classificado con grau 7, i teve en dezenho i ezer-
cicios praticas grau un. 

Nesse ano encetou Benjamin a sua carreira 
do rnaj isterio como esplicador de matematica ele-
mentar aos alunos da Esco la i\ililitar. Ouçamo-lo 
â tal respeito ; 

« Aussiliado pela confiança que en min depo-
zitavão meus dignos i venerandos lentes i amigos, 
os Drs. André Negreiros de Saião Lobato i Anto-
nio Jozé de Araujo, foi-me possivel consegua o 
duplo intuito que tinha en vista: - ser util ~

minha familia, conposta de minha mãi viuva i 
cuatro irmãos menores continuar os meus es-
tudos. 

" Por meus esforços pela boa fé con que me 
enpenhava en aussiliar os meus esplicandus i di-
ssipulos en seus estudos, consegui no fin de alguns 
anos uma reputação por demais lizonjeira como 
professor de matematicas elementares i superiores. 
Fui por muitos anos esplicador destas materias nas 
escolas Central, Militar i de Marinha, i ensinei 
tan ben en alguns colejios.>> ( Carta ao es-co11sell1eiro 
f oão Alfredo.) 



ESBOÇO BIOGRAFICO 41 

§ 

Esse dilicil i onrozo 1111c10 do ilustre patriota 
-merece de nossa parte escrnpuloza atenção. Obri-
_gado â devotar-se prematuramente à manutenção 
.de sua familia, Benjamin Constant robusteceu os 
_seus afetos domesticas, é certo ; mas pondo en 
risco a jenerozidade de seu· sentimentos, a jenera-

.J idade de suas vistas i a coerencia de seus atos. 
A vida domestica é a baze de toda a mora lidade; 
poren, para que a cultura afetiva i-ealizada espon-
taneamente no lar preenxa o seu destino social, 

·é indispensavel que a Familia se subordine à Patria 
i à Umanidade. Ora, não é possivel se conseguir 

. esse deziderato sen assegurar- e a mais con pleta 
· espansão dos nossos instintos ai trui~tas durante a 
faze preparatoria de cada ez istencia individual. Si-

, rnilhante faze abranje a infancia, a meninice, a ado-
lessencia, i tende mesmo â prolongar-se pela moei-

. dad_e indo até os 28 anos. 

Entregue durante esse longo periodo â uma 
·cultura plenamente dezinteressada, primeiro afetiva, 
-depois intelectual i pratica, cada cidadão póde 
. adquirir os sentimentos, os abitos i as opiniões 
indispensaveis â uma vida que ten de ser consa-

, ,grada ao ben jeral da especie inteira. De sorte 
·que cuando xega o momento de sentir sobre si os 
encargos da ezistencia domestica, já sua alma está 
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preparada para subordinar o apego pela Familia, à 
veneração para con a Patria i ao devotamento para 
con a Umanidade. Ser, poren, forçado, apenas na 
adolessencia, cuando os sentimentos estão en jes-
tação, cuando a cultura intelectual apenas começa 
â tornar-se sistematica, â absorver o seu tenpo 
con os cuidados de uma fam ilia, é colocar-se en 
uma situação realmente desfavoravel à digna for-
mação do omen. Obrigado â trabalhar para os 
seus, preocupado â todo instante con a sorte deles, 
numa epoca en que se não sentiu suficientemente 
a solidariedade i a continuidade de todas as fa-
milias, o omen tende â esquecer-se de tudo i de 
todos cuantos não ocupão o estreito anbito de sua 
caza. Esta absorção é tanto mais fatal cuanto a 
plena satisfação assin dada ao mais enerjico dos 
instintos altruístas - o apego - basta para en-
cantar os nossos sacrificios i dignificar aos nossos 
olhos a nossa conduta, pela aparencia de urna 
conpleta abnegação. Servindo à Familia nós _jul-
gamos facilmente servir à Patria i à Umanidade, 
na crença de que si o mesmo procedimento fosse 
universalmente seguido estaria realizada a felicidade 
de todos os omens. 

No entretanto un lijeiro ezame basta para 
evidenciar que, en tais condições, o omen não 
consegue sinão elevar-se â un insuficiente grau de 
altruísmo. Con efeito, as medidas de que então 
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lançamos mão para garantir a sorte dos nossos 
não serião jamai · sussetiveis de uma aplicação 
jeral. Pela sua natureza elas constituen un pri vi-
lej io de que só poden prevalecer-se alguns afortu-
nados . Desde então, a perspectiva do ben-estar 
da propria familia tendo de concil iar-se abitual-
mente en nosso coração i nossa intel ijencia con o 
espetaculo do sofrimento da grande massa umana, 
- a bondade -, o mais elevado i o mais debil 
dos instintos altruistas, :fica esposta â uma atrofia 
iminente. 

Si o pezo de tais considerações é incontes-
tavel em epocas de equilibrio soc ial, isto é, nos 
tenpos eu que eziste urna certa armonia relijiosa, 
como foi por ezenpfo a Idade-media, cual não 
será o alcance delas nas cuadras ele anarquia como 
aquela en que nos axarnos? Então é indispensavel 
que sejamos subtraidos às ecitações da cubiça i 
do orgulho por urna situação que nos permita uma 
jeneroza despreocupação das condições materiais 
da ezistencia. É precizo que a nossa fraca inteli-
jencia tenha lazeres para na apreciação elas dou-
trinas que se disputão as consiencias, reconhecer 
cual aquela que conten o segredo do porvir, i vo-
tarmo-nos ao seu estudo. Só assin se póde adqui-
rir esse corajozo abandono de si para entregar a 
sorte dos nossos aos destinos con1rnns de toda a 
especie 
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Quen refleti r en tão graves inconvenientes de 
toda prematura aplicação das forças individuais, 
poderá sentir os perigos â que esteve esposto o 
nosso ilustre conpatriota. En similhante conjun-
tura, a sua entrada para o ezercito foi un ele-
mento favoravel à sua cultura moral porque obri-
gou-o â manter-se 110 ponto de vista civico. Foi 
assin que ele desprendeu-se da faze altruista inicial 
constituida pela ez istencia domestica, i ajudado 
pelo seu pundonorozo carater esboçou a digna 
subordinação da Fami lia á Patria . Dada a ece-
lencia de seus dotes morais i intelectuais, a situa-
ção que lhe ficara criada bastou para inped ir que 
a sua educação soc ial abortasse. Todavia, foi ela 
ainda ineficás para izentá-lo de todo das aber-
rações â que uma prematura so licitude pela manu-
tenção de seu lar o espunha. No decurso de sua 
ezistencia encontra- se a luta co ntinua que se tra-
vava en sua alma para armonizar os cuidados pelos 
seus con as ezijencias civicas i planetarias, sen ter 
conseguido jamais con binar permanentemente as 
duas tendencias, tanto cuanto o ezijião os inte-
resses vitais da Un~anidade i o permitia a sua ca-
pacidade afet iva, intelectual i pratica. 

§ 

En 67 (1855 ) prosegmu ele os seus estudos 
matriculando-se 110 segundo ano da Escola Militar 
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â lo de Cezar (2 de Maio) i â 21 de Cezar (13 de 
Maio) do mesmo ano era promovido â alferes-
aluno. Foi aprovado plenamente â 3 de Bichat (5 
de Dezen bro ) , sendo classificado no grau 7. Obteve 
nos ezercicios praticas grau 5 i en francês grau un. 

En 68 ( 1856) inscreveu-se no terceiro ano â 
2 de Aristoteles ( 2 7 de Fevereiro) ; foi aprovado 
plenamente nas materias da l." cadeira â 15 de 
Frederico (18 de Novenbro) i classificado no grau 
6. Obteve en dezenbo grau un. Deixou de fazer 
ezarne de fizica i teve grau 6 en ezercicios pra-
ticas. 

No ano seguinte (69 - 1857) matriculou-se 
novamente en fizica (13 de Aristoteles - lo de 
Março) i foi sinplificado i classificado no grau 5. 

3 

JUVENTUDE 

§ 
Nesse ano a Umanidade esperimentou uma das 

mais acabrunhadoras catastrofes por que ten passado 
na sua doloroza evolução. Depois de aver fundado 
a Filozofia Pozitiva; depois de a ver sobre ela 
construido a Relijião definitiva, graças à transfor-
mação moral devida ao intlucso de Clotilde de Vaux; 
depois de aver assinalado ao Prezente a marxa â 
seguir para a instalação do Futuro normal; cuando 
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aplicava a sua inezaurivel soli citude social à insti-
tuição direta dos pensamentos rejenerados i à for-
mação do sacerdocio urnano, Augusto Comte 
sucun biu no posto gloriozo que a sua missão lhe 
assinalara. Aliando a dignidade do filozofo i a unção 
do santo ao entuziasmo do martir, transpôs ele os 
un brais da imortalidade sul.Jjetiva, levando uma 
unica saudade - a lenbrança de não ter realizado 
todo o ben que o culto de sua eterna i imaculada 
conpanheira lhe avia inspirado ! 

Pois foi nesse ano angustiozo que o nosso Mestre 
conquistou o mais entuziasta de seus dissipulos sien-
tistas no Brazil. Ao entrar Benjamin Constant para 
a Escola Militar já Augusto Comte avia-se inposto 
à admiração da corporação docente i dos alunos 
pela superioridade de suas vistas maternaticas. A 8 
de Omero de 62 (5 de Fevereiro de 1850), Miguel 
Joaquin Peeira de Sá, natural do Maranhão, apre-
zentava para o doutorado uma teze sobre os prin-
cípios de Estatica, ia sustentava en 5 de Aristoteles 
(2 de Março seguinte). Esse trabalho constitui até 
oje para nós o primeiro vestijio da influencia pozi-
t ivista no Brazil. En Cezar (Abril) do ano seguinte 
(63 - 1851) Joaquin Alexandre Manso Saião, na-
tural desta cidade, defendia outra teze l~ozitivista 

sobre os princípios fundamentais dos co rpos flu-
tuantes. Dois anos depois, en 13 de Omero de 65 
(Fevere iro de 1853), l\Ianoel Maria Pinto Peixoto 
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escrevia a sua teze sobre os princípios do ca lculo 
diferencial, toda inspirada no Sistema de Filozo.fta 
P ozitiva, i en Agosto entrava para a congregação 
como lente substituto de matematica. En 1 o de 
Descartes de 66 ( 17 de Outubro de 1854) , Augusto 
Dias Carneiro, natural do Maranhão, tornava para 
assunto de sua clis:ertação doutoral a tennolojia, i 
sustentava assin as vistas ele Augusto Cornte, en 
principias elo ano seguinte, sendo nomeado len te. 
I â partir eles. a epoca, as tezes in pregnaclas de 
Pozitivismo vão se tornando mais frecuentes . Conven 
notar que esses trabalhos não se limitavão â ser un 
sinples transunto das espozições de Augusto Cornte, 
sen indicação do autor. Não, o filozofo é nelas 
ostensivamente citado , si ben que não con a ple-
nitude conven iente. 

Entrando en 64 (1852) para a Escola Militar, 
Benjamin Constant penetrava pois en un meio já 
influenciado pelo prestijio ele Augusto Cornte. I 
cuando se reflete no carater ecepcional que tên as 
defezas de tezes nas escolas matematicas, se póde 
facilmente conjeturar o alcance que não deviào ter 
tido os acontecimentos acaclernicos â que nos refe-
nmos. De sorte que admira até que Benjam in 
Constant não tivesse conhecido o nosso Mestre antes 
de 69 ( i 857), por ezenplo en 67 (1855), cuando 
cursou a cadeira de calculo infinitezimal, assunto 
sobre que dissertara Pinto Peixoto, â quen ele pro-
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clamava mais tarde como un dos melhores lentes. 
da Escola Central. (1) Sen duvida foi isto devi do à 
falta de tenpo para o es t~1do , absorvido como se via 
pelas suas funções de esplicador. 

§ 

Co rn o, poren, veio Benjamin Constant â conhe-
cer Augusto Com te ? O capitão Pinto Peixoto, lente 
da Escola Militar, nos assevero u ter ouvido o proprio 
Benjamin Constant dizer que fôra levado â ler o 
r? volume do Sistema de Filozojia P ozitiva por 
indicação de un lente da antiga Escola Militar. Tal 
recomendação avia sido provocada pelas obscuri-
dades que o futuro dissi pulo de Augusto Com te 
manifestava encontrar no estudo ele calculo infini-
tezimal. Benjamin Constant vi era â fal ar en sua.e 
iniciação pozitivista â propozito de esternar a deza-
gradavel inpressão que lhe cauzara o nosso opus-
culo acerca de un pretendido erro rnatematico dO' 
nosso Mestre, cuja descuberta i correção lhe era· 
at ribuida . Segundo as in formações colhidas pelo 
capitão Bevilacua, poren, Benjamin Constant encon-
trara cazualrnente en un livreiro esse mesmo I. º 

volume. Conprara-o, lera-o, entuziasmara-se pela 
espozição do Reformador, i mandara imediatamente 
buscar as outras obras do Filozofo para si i dois 

( 1) Vide o opusculo de Benjamin Constant acerca das cuantidades 
1iegativas 
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armgos. Deu-se isto en 69 ( 185 7) . Seja corno fôr, 
o certo é que desde então o seu ensino resentiu-se 
da inconparavel influencia do nosso Mestre i en 
tão alto grau que en breve Benjamin Constant 
tornou-se entre nós o maior admirador conhecido 
do Fundador da Relijião da Urnanidade. No decurso 
desta espozição verificaremos até que ponto xegoú a 
sua assimilação teorica i pratica das doutrinas que pre-
conizava. Mas desde já é bon que fique en realce 
a circunstancia de concentraren-se no seu nome 
por muito tenpo as adezões ao Pozitivismo vulgar-
mente conhecidas, porque tal circunstancia é eu 
abono de sua fama. 

§ 

No ano que estamos considerando á ainda 
outro fato digno de nota na vida de Benjamin 
Constant, fato â que se não dá vulgarmente inpor-
tancia, mas cujo alcance social i moral sal ta aos 
olhos, cuando se pretende fazer uma escrupuloza 
aprec iação de sua ezistencia. Dominado pelas soli-
citudes domesticas, o nosso concidadão rezolveu 
promover a sua admissão na inperial irmandade da 
Crus dos Militares. Instituída en 1628 con un fin 
essencialmente cultual, similhante confraria se fôra 
gradualmen te transformando en sociedade de aussilio 
mutuo, â medida que avançava a deconpozição do 
Catolicismo. A dissolução jeral das crenças induziu 

4 
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pouco â p0uco â não se ver nas ezijencias cultuais 
do conpromiss0 sinão banais formalidades que â 
ninguen obrigavão. I o sacerdocio catolico sentindo 
-se inpotente pa1·a reajir contra tal orden de coizas, 
partilhando, como a propria confratia, a descrença 
comun, contentou-se cem a manutenção coletiva do 
culto, sen inquiril' da fé individual dos irmãos. 
SirniU1a11te septicismo moral estendeu-se facilmente 
às· convicções políticas. De so.rte que, si o livre 
-pensamento não se afigurava aos ornens que mais 
tinbravã.o en prezar a sua dignidade, un obstaculo 
para a sua admissão en uma conpanhia catolica, as 
opiniões republicanas não lhes parecião tanben uma 
inconpatibilidade para o ingresso en urna confraria 
que se ufanava do epíteto de úzperial. I não erão só 
os interessados en tal frouxidão moral que assin 
pensavão i praticavão. A dissolução sendo jeral, a 
massa do Publico os acnnpanhava no seu menos 
-preç0 pelo que classificavão de formalidade seu 
valbr. Para todos só avia uma consideração essen-
ei'al: era o a.npa1·0 assegurado à familia. Aqueles 
que esprobravão aos filhos do gra11de Santo Inacio 
de Loinla o principio de que - os .fins jmtijúão 
os meios - -não ezitavão en dar assin por seus atos 
tão soleffe refutaçãn de suas mais acerbas criticas. 

Para ver-se até que ponto ião as cwnce. s0es, 
lenbraremos que o ctmpromisso da irmandade espli-
eitamente determina que só poc;len sen admitidos 
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nela os cidadãos que professaren a relijião Catolica 
Apostolica Romana, (art. 38) i manda que seja 
riscado cualquer irmão que abjurar a referida relijião 
(art. 44) . 

Mas não é só sob o aspeto de uma incoe-
rencia, apenas esplicavel pela relaxação jeral dos 
costumes, que o ingresso na referida irmandade da 
Crus dos iilitares ezije do Publico a mais grave 
atenção. Aprec iando tal sociedade como sinples 
instituição destinada â prolongar alen da morte a 
proteção i o anparo que devemos à nossa familia, 
ela patenteia, corno todas as conjeneres, a sua per-
nicioza infl uencia publica i privada. Porque a sua 
ezistencia inporta en segregar o destino dos que 
nos são caros da sorte jeral dos nossos similhantes, 
que ali ás constituen o unico apoio de tais agrupa-
mentos. 

A propria vida de Benjamin Constant é un 
ezenplo da inutil idade de similhante pTecaução. Pois 
que si ele se pode dezenvolver foi isso devido às 
afeições dezinteressadas que sua familia materna 
encontrou. I mais do que todos os calculos de sua 
solicitude domestica, anpara oje a sua digna familia 
a gratidão nacional conquistada pelo ràsgo jenerozo 
con que ele ouzou conprometer en un momento 
de patriotico entuziasmo o rezultado dos prudentes 
esforços de tantos anos. Si as circunstancias da 
vida do nosso co1'lcidadão lhe tivessen proporcio 
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nado lazeres para ajuizar das associações de aussilios 
mutuos, á lus dos ensinamentos de Augusto Com te, 
teria ele reconhecido que o unico meio digno de 
anparar os nossos consiste en assegurar a elevação 
jeral do nível da sociedade, por u_n lado , i, por outro 
lado , en dezenvolver en nossos concidadãos enerji-
cas afeições pelo ezenplo da mais escrupuloza dedi-
cação ao ben comun. Viver para outren é a formula 
suprema que rezume, sob cualquer aspeto que se 
considere o prolJlema umano, as condições de nossa 
trancuilidade i de nossa dign idade, porque nela se 
fonden as leis da felicidade i do dever. 

§ 

Aprezentando desde já estas considerações, não 
pretendemos afirmar que en 69 (1857) já Benjamin 
Constant fosse livre pensador i republ icano. Os 
dados especiais que possuímos â este respeito nos 
induzen â pensar o contrario. A situação social 
nos leva â crer que en rel iji ão axava-se ele nesse 
estado de vago deísmo das classes letradas, que 
entre nós tão comumente se decora con o nome 
de Catolicismo . I en politica a mesma situação nos 
predispõe a supor que partilhava das opiniões vul-
gares sobre a conveni encia da monarquia cons ti tu-
cional para o Brazil, atento o estado do nosso povo. 
O ezenplo da França concorria nesse tenpo para 
corroborar as apreciações superficiais dos nossos 
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estadistas acerca da inaptidão da raça latina para 
o governo republicano. Essa inaptidão era abitual-
mente sustentada in vocando-se o espetaculo que 
oferecião as nações americanas, de orijen espanhola, 
cujas comoções internas despertavão futeis decla-
mações de urna vaidade nacional esquecida da 
cruenta istoria de nossas dissenções ate 60 ( 1848). 
Nesta data a elevação continua do proletari ado 
determinara a queda da ditadura burgueza de Luís 
Filipe, que sucedera à pretendida restauração de 27 
( 1. 815). Mas os republicanos democratas não conhe-
ci"rão o alcance do movimento, i pensárão que se 
tratava sinplesrnente de mudar o rotulo ao rejimen 
burguezocratico. A consecuencia fo i que o ultimo 
Bonaparte, esplorando a lenda napoleonica criada 
pelos adversari as da restauração i fazendo-se orgão 
das aspirações populares, conseguiu xegar à prezi-
dencia da republica. 

A significação de simi lhante vitoria não foi, 
poren, menos conpreendida pelo novo ditador do 
que pelos seus adversarias. Daí a tentativa de restau-
ração do rejimen inperial, que en 27 (18r5) caíra sob 
a ezecração do povo fran cês como do Ocidente, mas 
para cuja reabilitação concorrera a propria monar-
qu ia burgueza profanando Paris con o tumulo do 
primeiro Bonaparte. A este propozito cunpre assi-
nalar aqui que no senado francês o unico voto 
contrario â essa restauração partira do senador Vieil-
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lard, que se inspirava nas doutrinas pol iticas de 
Augusto Comte . Isto basta para responder às cri-
ticas futeis daqueles que censurão o nosso Mestre por 
aver aprovado a dissolução do rejimen parlamentar 
burg~iezocratico, cuando, para tal aprovação, bazea-
va-se justamente o Filozofo nos conselhos que senpre 
dera aos republicanos. 

_.\preciando levianamente os acontecimentos 
istoricos, os nossos pretensos estadistas só vírão na 
serie de evoluções por qne passara a França desde 
o ano 1 (1789) até 6-t ( 1852) a demonstração da 
versatilidade do grande povo. I ão se apercebêrão 
eles do evidente absurdo de conci liar essa versatili-
dade suposta con a admiravel constancia dos seculos 
an teriores,atentas à~ leis biolojicas da ered i tariedade. 
Não conpreendêrão que as vicissitudes aprezentadas 
erão a consecuencia natural dos conflitos travados 
entre as forças assendentes peculiares à civilização 
moderna i os elementos ezaustos do rejimen medievo. 
A ceitárão a ipoteze que melhor se adaptava ao seu 
enpirismo i às suas anbições, sen refletir siquer que 
cada Yolta aparente ao rejimen rnonarquico assina-
lava de fato mais urna vitoria contra o pnnc1p10 
dinastico que lhe serve de haze. 

Atribuindo pois â Benjamin Constant en 69 
(1857, as opiniões nilgares entre os letrados de seu 
tenpo, a sua entrada para a irmandade da Crus 
dos l\Iilitares não oferece nenhuma circunstancia 
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xocante . E la se aprezenta apenas oomo mais uma 
demonstração de sua invariavel dedicação pela fa-
milia i da alarmante preocupação que lhe inpri!ilillira 
no coração a situação en qLte se vim por ocazião 
da mo1te de seu pai . Naquele cuadro do inicio de 
sua adolessencia, como que o crepe lutuozo velou-lhe 
os orgãos espontaneos da Providencia Umana que 
o anparava, tornando mais tenebrozo o abismo que 
se abria â seus pés. I foi sob a inpressão desta 
forte emoção da primeira idade que a sua inteli-
jencia encarou senpre o problema domestico, difi-
cultando-lhe i quiçá inpossibilitando-lhe a ezata 
apreciação dos meios de que julgou dever lançar 
mão para prevenir uma eventualidade a;1aloga. 

Independentemente, poren, da oportunidade 
publica das considerações que preceden, elas adquiren 
un carater de conveniencia especial en relação â 
Benjamin Constant, pela evolução posterior de suas 
opiniões. Nós o encontraremos filiado à inperial ir-
mandade da Crus dos Militares, depois de fazer 
solene profissão de fé pozitivista i depois de ter 
fundado a republica. I nós o avemos de ver até o 
fin de sua vida apegado às suas ideias sobre socie-
dades de aussilios rnutuos i montepios, prevalecendo-
se de varias ezistentes i instituindo outras (1). Ora, 

(1) Foi socio do 1llo!ttejio .fera!; in~ti tuiu a Previdencia en 85 
(1873) ; i como ministro da Instrução Publica criou o montepio obrigat .rio 
para os funcionarios dessa rP.partição . 
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en tais circunstancias, simi lhante procedimento cons-
titui uma flagrante contradição con a doutrina 
altruísta de que se ufanava, i apenas se esplica pelos 
antecedentes domesticos que indicamos, i pelo incon-
pleto conhecimento dessa doutrina conbinado con a 
conivencia de uma opinião publica sen orientação. 

§ 

En 70 (2 de Arquimedes- 27 de Março de 1858) 
matriculou-se Benjamin Constant no 2.º ano da 
Escola de Aplicação do Ezercito afin de concluir o 
seu curso militar (Dec. 1536 de 23 de Moizés de 67-
23 de Janeiro de 1855). Aí foi sinplificado, i â 22 de 
Moizés do ano seguinte (71-22 de Janeiro de 1859) 
era desligado para continuar seus estudos na Escola 
Central. 

Por esse tenpo ocorreu uma revolta escolar 
que veio proporcionar â Benjamin Constant un 
ensejo de manifestar a altivês que o distinguia. O 
Dr. Macedo Soares narra-a pela seguinte fórma, 
assegurando-nos ter ouvido fazer-se tal narrativa 
en prezença i en caza do proprio Benjamin Cons-
tant. Este, que interviera na ocazião para esplicar 
os motivos do levante, afirmara que os alunos avião 
sido vitimas de uma acuzação injusta, como depois 
se reconheceu. O enjenheiro Theberge lenbrava 
en carta ao ministro da Guerra do Governo Pro · 
vizorio, depois de 11 de Frederico de 101 (15 de 
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Novenbro de 1889), a coincídencia da data da re-
belião escolar con a da insurreição republicana, 
.assin como de ter sido Benjamin Constant tanben 
un dos fautores da primeira. 

« I a Escola J\l[ilitar tornou-se notavel pela sua 
.altivês, i isto lhe valeu não pet1uenos desgostos. 
De uma vê. tendo-se levantado suspeitas injustas 
·contra os alunos â propozito de un roubo, suspei-
tas de que o comandante da escola fes se eco en 
uma orden do dia que mandou ler en frente do 
-corpo de alunos, que para isso se axava en fórma, 
Benjamin Constant, indignado, saiu das fileiras, 
.avançou para o ajudante que começava â ler a 
orden do dia, arrebatou-a das mãos do ofi ia!, ati-
rou·a ao xão i pizando-a disse: - « Esta orden do 
dia não á de ser lida, porque é un insulto aos 
.alunos. » 

cc Foi por e3te fato recolhido prezo á fortaleza 
de Santa Crus, i teve então a ocazião de conhecer 
o cuanto era estimado i considerado pelos seus 
-condiss ipulos i mestres, muitos dos cuais forão acon-
panhá-lo até a fortaleza, i outros, que erão filhos 
de familias abastadas, corno o filho da marqueza 
de Valença, puzerào à sua dispozíção somas não 
pequenas de que ele não se utilizou. Muitas fami-
lias mesmo dos alunos o obzequiàrão con flores i 
outros mimos. » 
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§ 

Relevando nesta ocazião similhante fato, temos 
por fin realçar un dos aspetos mais graves da anar-
quia moral i politica en que se axa a sociedade 
moderna. Sistematizando o espírito de revolta que 
a decon pozição espontanea das crenças catolicas 
fizera brotar do seio da civilização medieva, o pro-
testantismo proclamou a supremacia da razão indi-
vidual. Assin procedendo, os demolidores do mo-
noteísmo ocidental não fazião de fato sinão for-
mular un principio familiarmente praticado desde os 
fins da Idade-media, que o estendeu até a aprecia-
ção da ezistencia de Deus i dos seus atr ibutos. 
Apregoando, poren, esse predominio da razão, os 
doutores protestantes sentírão a necessidade de li-
mitar o direito do livre ezame à interpretação dos 
livros judaicos i cristãos tidos por sagrados. Cui-
dárão dest'arte poder inpedir que a deconpozição 
social fosse alen do grau que eles mesmos avião 
atinjido, sen suspeitar que o protestantismo era ape-
nas uma faze na grande dissolução que já vinha do 
XIV seculo. 

Os mesmos elementos que produzírão a revolta 
luterana continuando â ajir, o principio do livre 
ezame foi sucessivamente destruindo todas as ba-
rrenas que cada semi-emancipado quis levantar ao 
seu pleno surto. Trabalhando insensivelmente a 
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massa inteira da sociedade, omens i mulheres, le-
trados i ignorantes, sen ecetuar mesmo os destro-
ços teoricos i praticas do rejimen medievo, ele 
foi determinando por toda parte a relaxação dos 
costumes politicos, domesticas i pessoais. Depois de 
ter sancionado a revolta dos metafizicos contra os 
padres; dos reis contra os papas ; dos povos con-
tra os reis, penetrou na massa popular insurjindo 
os pobres contra os ricos ; passou dos adultos aos 
moços, revoltando-os contra os velhos, i assentou-se 
no lar sublevando até a propria infancia contra as 
mãis ! 

Ia submissão tornou-s·e un aviltamento ao mesmo 
tenpo que a ternura transformara-se en fraqueza 
i o deYotamen to en loucura. I a soberba i a re-
beldia tiverão as onras de virtudes ; ao mesmo 
tenpo que a sequidão tornou-se o caraterístico do 
jenio i a insensibilidade o indicio da sabiduria ! 
O rezultado é o espetaculo que prezenciamos : -
uma sociedade de revoltados, en que ninguen obe-
dece voluntariamente sinão â si mesmo ; en que a 
suprema aspiração das almas é atinjir uma pozição 
onde lhes seja acessi vel a satisfação sen peias de 
seus nrnumos caprixos ! I como a sociedade não 
póde perzistir sen governo, tais dispozições deixão 
este sen força moral, porque os que tên por missão 
dirijir os omens, condenão nos seus subalternos a 
insubordinação de que dão o ezenplo. 
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Para recon hecer as verdadeiras orij ens de tal 
situação não nos é licito parar na revolta protes-
tante, porque foi o Catoli cismo mesmo quen abi-
tuou o Ocidente à rebelião maldi ze11 do o Passado . 
Pela natureza do seu dogma, o rnono teismo conde-
nou às penas eternas todas as jerações umanas que 
não se prendêrão à sua imajinaria tradição. Foi 
essa maldição dos pais pelos filh os o jerrnen ini cial 
<la revolta que oje deplora enbalde o Catolicismo, 
i que o Pozitivismo ven estinguir, sistemati zando 
o culto dos mortos de todos os te npos i de todos 
os lugares. Assin como é o tipo de un Deus ca-
prixozo que ind ús oje â ver a felicidade na sat is-
fação de todos os dezejos ; ao passo que a digna 
s ubmissão da Umanidade às leis inflecsiveis que a 
<lominão assegura-nos a santifi cação da obed iencia. 

§ 

Pois ben, são estas dispozições fundamentais 
das populações modernas que esplicão o espetaculo 
contristador que oferece en todo o Ocidente a mo-
c idade das escolas, flutuando incessantemente, corno 
toda a massa social, entre uma ignobil subservien-
c ia ou uma ajitação sedicioza. Dest ituídos de ele-
vação social i moral ; preocupados con seus inte-
resses materiais ; submissos â todos os capri xos do 
poder ; ou inspirados, na melhor ipoteze, por dou-
trinas retrogradas já desprestijiadas pela sua inap-
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tidão polit ica i moral, as corporações docentes não 
conseguen, por seu lado, inspirar à mocidé!d e o res-
pei to inerente â todo digno preenximento das funções 
sociais. Nas mesmas condições se axão os xefes 
dessas confrarias obrigados â dominar, não pela con-
fiança i a sinpati a, mas pelo arbitrio de que se 
julgão investidos. 

Vê-se pelo que precede q ue a revolta escolar 
en que dão como protagonista â Benjamin Cons-
tant, constitu i apenas un sin toma da profunda 
anarquia que aflije a soc iedade contenporanea. Ião 
será po is con regulamentos mais ou menos conpli-
cados ; con poderes mais ou menos discricionarios 
dados às co rporações docentes .: con a maior ou 
menor relaxação in troduz ida na dissiplina pedago-
jica, qne se conseguirá o dezaparec imento de tal 
sin toma. É indispensavel para tal fin restituir ao 
corpo social o equilíbrio perdido desde o p rin ci-
pio do XIV seculo, mediante a instituição de no-
vas opiniões i novos costumes que reconstruão so-
bre bazes inconcussas os abitos de veneração ani-
cuilados. Ora, isto se fará con tanto mais dificu ldade 
cuan to maiores fo ren os esfo rços para esteiar as 
ru ínas do rejimen antigo, porque ass in a urjencia 
de uma nova fé não se fa rá sentir con sufi ciente 
enerjia às a lmas capazes de cooperar no seu advento. 

Tal é, en rapido esboço, o fundamento invocado 
po r Augusto Com te para aconselhar atualmente aos 
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governos ocidentais a abstenção de todo o ensino 
xamado secundario, superior i profissional por parte 
do estado, i a supressão normal ele todos os privi-
lejios teoricos. Con efeito, instituidas tais condições, 
cada profissional fi carã entregue ao prestijio que 
puder livremente adquirir entre os seus concida-
dãos; i como os requizitos especiais desse prestijio 
varião de uma profissão â outra, cada omen sentir-
se-á propenso â adotar a profissão que mais de acordo 
estiver con os seus dotes reais. Assin as profissões 
espirituais repouzando en uma comunidade mental 
i afetiva entre o Publico i os orgãos de tais fun-
ções, estes são espontaneamente levados â fornecer 
todas as provas ele sua capacidade intelectual i de 
seu devotaniento social afin de captar a confiança 
de que catecen para preenximento de sua alta mi-
ssão. I o J.Düblico, não sendo obrigado pela força 
material do governo â escolher os seus diretores 
en certas cl'asses privilejiadas, será induzido â pro-
curar aqueles que efetivamente se consagraren ao 
seu ben-estar. Não tardará, portanto, en surj ir do 
seio da anal'quia moderna a classe de pensadores 
capazes de preenxer atualmente as funções ·que cou-
berào ao sacerdocio catolico durante a Ida:de-
rneclia. 

É claro qüe ó advento desse novo clero não 
se póde operar subitamente ; nl'as é incontestavel 
que sm'jirá tanto 1\1ais rapidamente cuanto menos 
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obstaculos se opuzeren à sua formação. Ora, os obi-
ces capitais que oje o contrarião se ·rezumen nas 
classes especulativas privilejiadas, mantidas pelos go-
vernos no Ocidente. Felismente, entre nós esses 
privilejios cifrão-se na manutenção do ensino ·supe-
rior i profissional por parte do estado, depois que 
a Constituição federal garan tiu o livre ezercicio das 
profissões intele tuais, morais e industriais. Ficàrão 
assin inplicitamen te revogadas todas as medidas 
despoticas do antigo rejimen, ben como as que o 
Governo Provizorio, por un cego . enp irismo, fora 
levado â tomar. T odavia a manutenção do ensino 
secundario, superior i profissional por parte do go-
verno, entulha ainda a sociedade c:on uma classe 
de indivíduos sen a preparação intelectual i o devo-
tamento social indispensaveis ao destino político das 
funções teoricas . 

§ 

Alen do incidente que deu lugar às observa-
ções precedentes, a vida de Benjamin Constant só 
oferece digno de nota no ano de 70 ( I 858) a sua 
escluzão da inperial irmandade da Crus dos Milita· 
res por não aver satisfeito O pagamento ela joia ( I. 0 

de Bichat - 3 de Dezenbro) . Mas en II ele S. 
Paulo ili.e 77 (31 de Maio de 1865) prestava ele 
juramei1to i era novamente admitido na confraria, 
onde reali zou o seu acesso até o posto de gr iga-
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deiro (6 de Omero de 102 - 3 de Fevereiro de 
1890). 

En 71 (1859) matriculou-se na Escola Centra] 
en quimica, mineralojia, i jeolojia. o fin do ano· 
foi aprovado plenamente con grau 6 en anbas as. 
cadeiras, i sinplesmente én latin, obtendo dispensa 
do serviço militar para estudar enjenharia civil. 
(Dia dos Mortos de 71 - 31 de Dezenbro de 1859.} 

§ 

Foi então que Benjamin Constant deu o pri-
meiro passo para entrar no majisterio oficial. Ou--
çamo-lo : - «Tendo terminado en 1858 o curso· 
de enjenharia militar, pretendi a cadeira de rnate-
maticas elementares criada por ocazião de uma. 
reforma militar i falei ã respeito desta minha pre-
tençào ao diretor dessa escola. Disse-me ele que a 
cadeira seria provida por concurso. Tendo -me con-
prometido â concorrer, preparei-me con todos os 
documentos ezijidos para a inscrição i esperei que 
ela fosse anunciada afin de aprezentar-me; mas en 
lugar da abertura da inscrição, o que se anunciou• 
foi o provimento da cadeira sen concurso, sendo 
nomeado para ela o Dr. João da Costa Barros. 
Velozo, então r.º tenente do inperial corpo de 
enjenheiros. Foi a primeira tentativa infelís que fis 
para seguir o majisterio publico . » ( Carta ao es-
se11ador João Alfredo.) 



ESBOÇO BIOGRAFICO 

Nesse mesmo ano ( 71 - 1859) foi convidad0 
pelo governo para ezaminador de matematica dos 
candidatos à mat ri cula n os cursos superiores d0 
inperio. cc Desde então, dis ele, até 1876, con 
in terrupção apenas de pouco mais de un ano en 
que servi na guerra do Paraguai, fui constantemente 
ezaminador daquela rnateria, tendo sido por diver-
sas vezes preziden te da meza ezaminadora. Servi 
tan ben por diversas vezes como ezaminador de can-
didatos ao majisterio paí- ti c1.i!ar i corno juís en dois 
concursos para lugares de professor de rnaternaticas 
do colejio de Pedro 2. º n 

« É-me grato poder afirmar que en todo este 
longo periodo en que prestei gratuitamente servi-
ços à instrução publi ca, sen outra aspiração mais 
que a de ser util, esforcei-me o mais que me foi 
possível por levantar o nivel do ensino publico en 
relação â este ramo de estudos, já propondo en 
meus relatorios ao governo inperial todos os me-
lhoramentos que en tais estudos se poderião reali-
zar, já elevando as ezijencias dos ezames ao pre-
cizo grau para que os programas oficiais fossen uma 
realidade, já finalmente invalidando pela inparcia-
lida©e i justiça con que dezenpen hava aquelas fun-
ções, o patronato que tão ouzada i desbragada-
rnen te se aprezentava i ainda se aprezenta nos eza-
mes jerais, como en toda a parte i en relação â 
todas as pretenções, produzindo tantas injustiças 

5 
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tantos males. n (Carta ao es-senador J o,âo Alfredo.) 
En 72 (•1860) matriculou-se no 4. 0 ano da E s-

tola Ce11tral (despaxo de 18 de Ornéro - 15 de 
Fevereirn). En virtude do avizo de 3 de O mero (3:r 
Janeiro) fês 11ovo ezarne de fizica aos II de Aris to-
teles ( 7 de Março) i fo i .aprovado plenamente con 
grau ro . No fin do ano era aprovado pl enamente 
grau 9 na aula primaria ( 2 5 de Descartes - 3 r de 
Outubro) i en botanica i zoolojia con grau 6 (9 de 
Frederico - 12 de Novenbrn). Obteve en dezenho 
grau 1, en ezercici os praticas grau 9, i aprovação 
plena en pratica astronolillica. Na classificação jeral 
•<ilerão-lhe grau rr, i en istoria plenamente grau 2 

(3 de Bichat - 4 de Dezenbro). 
A r.º de Bicbat (2 de Dezenbro) desse ano 

rfoi promovido â tenente do estado-maior de r. • 
d asse i â 10 do mesmo mês e II de De zen bro) to-
rrnou o grau de baxarel en siencias fizicas i mate-
maticas. 

§ 

Não se terá esquecido que essa tarefa acade-
mica absorvia na vida de Benjamin Constant o 
escasso tenpo que lhe deixava o precoce majisterio. 
Proseguindo no seu intento de conquistar un lugar 
no ensino oficial inscreveu-se no concurso anun-
ciado para a vaga de repetidor de matematica 110 
€olejio de Pedro 2. º As provas realizárão-s.e en 
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Junho (1860), sendo Bei;ijami.n Const~mt classificaçl,o 
-en 1. 0 lugar. Nesse concurso deu-se a singular cirqms-
tancia de propôr ele ao seu concu.rreJf!.te, conforme 
a promessa anterior, as mesn\as questões qjcle este 
dirijira â outro candidato . Pois foi \!S~e seu a,n.~a

gonista classiticaqlo en 2.º lugar o nQmeado, ape.zftr 
da iuconpetencia assin pate,11teada perante nume-
rozo aud~torio. Depois @~ oito mezes de ezetcic~o 
{) professor .preferido pediu i obteve licença p,a,ra 
ir à Europa, i Benjamin Constant foi nomeaçlo 
para :substitui-lo, rejendo a .cade~ra desde 17 .c;le 
O mero d~ 7 3 e l 4 de Fevereiro çle 186 l) até ;?4 
de Carlos Magno de 75 (11 de Julho de 1863), 
mais de dois anos i meio, epoca en que o proprie-
tario oficial do lugar r~ressou de sua viajen. 

Nesse mesmo colejio criou-se -uma s~gunda. 

<:adeira de matematica que dizia-se devia ser p1:0-
vida por concurso. Benjamin Constant requereu a 
inscrição, ap1;ezentando todos os precizos documen-
tos; mas a cadeira foi provida sen concurso, sendo 
nomeada pessoa estranha ao majisterio i posterior-
mente conferente da Alfandega. 

Assin procedia o governo de un monarca, que 
ja então passava por protetor das letras i das sien-
cias, para con un cidadão convidado para ezami11a-
dor desde 71 (1859), i que ja â esse tenpo gozava 
de un merecido conceito como professor das ma-
terias â que concorria publicamente! Antes, poi:en, 



68 BENJAMIN CONSTANT 

de aconpanhar a serie de decepções que aguardavã0> 
a vida publica de Benjamin Constant, concluamos 0> 
estudo de sua carreira academica. 

En 73 (1861) (8 de Moyzés - 8 de Janeiro) 
matriculou-se o nosso ilustre concidadão no curso de-
enjenharia civil, sendo aprovado plenamente con grau 
18 en metalurjia (24 de Gutenberg-5 de Setenbro) 
i con grau 14 na aula primaria (2 de Shakespeare -
l l de Setenbro ). Alcançou grau 3 en dezenho i 6 en 
ezercicios praticos; derão-lhe grau l l na classifi-
cação jeral. No ano seguin te matriculou-se no 2f?' 
ano de en]enharia civil ; mas en Dante ja tinha per-
dido o ano por faltas i era desligado da escola 
(1º de Dante de 74-16 de Julho de 1862). 

§ 
Insistimos en dar os detalhes da vida acade-

rnica de Benjamin Constant pela inportante lição 
moral i politica que ela encerra. Con efeito, nin-
guen pode desconhecer o contraste que ela oferece 
con a eminente pozição que Benjamin Constant 
estava destinado â atinjir no professorado brazileiro. 
I à vista de tal espetaculo é inevitavel o dezejo de 
investigar os motivos reais de similhan te dezar-
monia. Pois ben, a esplicação essencial do fato está 
na irracionalidade da instituição do ensino acade-
rnico que afeta ao -;mesmo tenpo a formação do 
corpo docente i a substancia da instrução, como 
sumariamente passamos â mostrar. 
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Consagradas até ben pouco tenpo â constituir 
uma classe de privilejiados, as academias farão sen-
pre un engodo sedu tor para todas as an bições. Por 
.un lado, as vantajens pecuniarias do professorado 
fazen que as cadeiras sejão cubiçadas pelas rr.ais vul-
gares intelijencias, q11e contão suprir o prestijio 
moral que rezulta do saber i da virtude con o ar-
bitrio que lhes confere o poder tenporal no julga-
men to dos d issipulos. Ben remuneradas, vitalicias, 
rodeadas do conceito de un publico sen orientação, 
que julga dos meritos pelas pozições oficiais, absor-
vendo ape nas algumas oras na semana, as cadeiras 
do majisterio oferecen urna baze solida para todos 
os calculas do orgulho i da vaidade. Colocados, por 
outro lado , sob a imediata inspeção do poder ten-
poral, que não ten conpetencia para decidir en ma-
teria de siencia i de capacidade docente, tais lugares 
reduzen os que os possuen â uma posição que vacila 
entre a revolta i a subserviencia. Isto os torna incon-
pativeis não só con a dignidade teorica, como tanben 
con a nobreza do poder civil. 

Si refletirmos agora que a verdadeira superio-
ridade é rara, quer se consideren os omens sob 
o aspeto afetivo, quer sejão encarados sob o aspeto 
pratico ou teorico, é facil de conpreender que a 
cuazi totalidade dos que aspirão aos cargos dor.entes, 
não o fazen sinão vizando os proventos que lhes 
são anecsos. Diminuto é o numero dos que se sen-



teó' inpu1sionadlo's" s6 por uó verdàdeiro p·fazeí· espe-
cu1ativó, inséparavél senpre dia d'espreôcú>pa'ç'ã:o do· 
maúdo i do fausto, conforme o· senti'do pop11lar, 
efajerado si ben que fü.üd'amenfàl11rtiente ezato, da 
palavra jilozo/o. 

:Óo que precede rezulta que os· lugares do Hrn-

jistei'io são en jeral preenxidós por tipos securidarios 
que deven a pozição llUe OCUpão à proteção do& 
governos i à inediocridade de seus pares. Nã:o ad-
mira, pois, que as congregações academicas, em todo 
o Ocidente, no Brazil como na Europa, primen 
pela indiferença real para con a elevação do ensino~ 
pela solicitude en promoveren o acressimo de suas 
regalias, i pela subservie'ncia para con todos os go-
vernos, através das mais profundas transfon'naçõé's 
políticas. A siencia não ten partido, é o seu afo-
rismo predileto; o· que realmente significa : - os 
sientistas pet'tencen ao partido dos dominadores. 

"t"odos o~ n'rais inconvenientes do rejimen aca-
deinico dimailão' fatalmente deste vicio orijinal. 
Construida assin urna corporação teorica que não 
firéciza'. da opiniã.o' publica para st1bzistir, investida 
à.o· monstruozb monopolio de fornecer profissionais 
ptÍvilejiados seti deveres de especie a:iguma, a ten-
dencia gera'.! é fadlitàt'po'r todds 0& meios a tarefa de 
sêus menbrmr. D'ividé-se i :fü'bdivide-se a siencia 
fiara al:Íaptat o fragmé'ntó a e'stteiteza de cada me-
aicicri:dade docente i abr'ir rfrarjeli para: a conten~ 
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plaçào de novos protejidos. Restrinjen-se os pro-
gramas afin de caber a espozição nas poucas óras 
que o professor está disposto â tirar â seus outros 
afazeres. Multiplicão-se finalmente os privilejios dos 
diplomados i o poder dos lentes para conter a de-
bandada dos dissipulos, que na jeneralidade dos 
cazos não vão buscar instrução nas academias, i sin 
uma carta que lhes abra acesso às pozições mais 
eminentes da sociedade. 

Tal é o conjunto de motivos que torna tão 
pouco atraente o ensino academico. O alto destino 
social i moral da siencia i a justa apreciação da 
filiação istorica das descobertas; a intima relação 
lojica i dogmatica que prende a siencia à poezia, 
por un lado, i à industria, por outro; en suma, tudo 
cuanto póde arroubar a alma umana, ligando a mais 
elementar verdade arimetica ao mais transsendente 
objetivo da Umanidade, constitui una rejiào inac-
cessivel ao academicismo . Porque para penetrar nela 
sã.o necessarios os dotes â respeito dos cuais sobre 
a porta de cada academia inscreveu-se a fatal sen-
tença do inferno dantesco : - <e Lasciate ogni spo-
ranza, o voz· clt' entrate /" 

Para ir àquele paraizo é necessaria a dedicação 
social que inpõe ao teorista a independencia para 
con o poder civil i a confiança escluziva no apoio 
da opinião publica; que ezije dele a abnegação da 
riqueza i do mando; que lhe prescreve o amor pelo 
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proletariado irmanando a sua sorte con a deste ; o 
culto da mulher, esforçando-se por elevar-se à sua 
inatinjivel pureza i inconparavel ternura. É nece-
ssaria ainda a prob idade sien tifica que lhe ev idencía 
a inpossibi l idade de ben co nhecer cualquer depar-
tamento da intelijencia umana sen estar de posse do 
conjunto do seu dominio teorico i estetico. É ne-
eessaria enfin a enerjia de carater para amortecer os 
xoques inevitaveis entre os fortes i os fracos, sen 
ficar esmagado ao enbate das paixões que os ajitão . 
A todas estas condições inpressindiveis da digni-
dade especulat iva as academ ias nunca satisfizerão, 
i jamais poderão sat isfazer, apoucado como se axa 
o objeto do ensino, segundo elas . 

Po is ben, são f'ssas lacunas que tornão sen en -
canto i sen proveito a cuaz i totalidade das aulas 
academicas i tão dific il a iniciação sientifica atual-
mente. 

Absorv ido pe las lições â que dedicava o melhor 
de seu tenpo, Benjamin Constant não axava nos 
seus lentes os estimulos necessarios para corres-
ponder aos clezejos deles . Limitava-se natural-
mente â estudar cuanto bastava para alcançar as 
notas que erão consideradas pelos seus co legas como 
uma digna conta de ano . No conceito de seus con-
panheiros encontrava ele conpensação mais que su-
ficiente para as onrarias academicas de que se via 
privado. Cuantos de seus dissipulos não terião con-
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-quistado aqueles graus â que Benjamin Constant 
jamais atinjiu? 

Suponde por instantes esse aluno submetido ao 
plano que Augusto Comte traçou i imajinai, por 
.aquilo que ele conseguiu en meio de tão trabalhoza 
iniciação, imajinai oje o tipo que teriamos de con-
tenplar ! Á ! concebei un mome nto esse ideal i dizei 
si Benjamin Constant foi tão grande como podia ter 
sido realmente! 

Dizei si, pensando nas jerações futuras, pen-
sando nas jerações prezentes, podemos perzistir en 
manter os tropeços que ele encontrou na formação 
de seu gloriozo t ipo. Dizei si não é nosso dever, 
depois de aver eliminado a e~cravocrac i a, a rea-
leza i o cleri cal ismo teo loji co, lançar por terTa os 
ult imos redutos do absoluti,;1110, supr imindo un en-
sino que co rron pe a mocidade i mal barata a seiva 
das melhores almas. Infeli smente, esse mesmo en-
sino foi un dos elementos que contribuírão para 
que Benjamin Constant não visse que a pedanto-
cracia era o principal obstaculo â essa rejeneração 
patria que ele teve a audacia de intentar en un 
momento de civico dezespero. Mas não precipite-
mos a apreciação de sua vida. Continuemos â 
assistir o seu dezenvolvimento. 

§ 
En i5 de Frederico de 73 ( 19 de Novenbro 

de r86r) entrou Benjamin Constant como prati-
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€ante pa'rai o Obsei-vatorio As-tronom~co, donde saiu 
só en fins de 78 (1866) cuando foi n1andado pata 
a canpanha do Paraguai . Antes, poren, fizera ele a 
sua cuarta tentat1va de entl'iur para o corpo do-
cente oficial.. Eis as suas proprias palavras â tal 
respeito : 

« Tendo sido reorganizada, sob a denomin:ação 
de Instituto Com<ncial do Rio de Ja11eiro, a an-
tiga aula do Comercio, forão anunciados concursos 
para as diversas cadeiras vagas. Inscrevi-me â 3 de 
Outubro de r 86 r para a cadeira de matematicas. 
No dia en que se encerrou a inscrição avizou-me 
o secretario que a minha inscrição tinha sido· 
anulada por faltaren alguns documentos precizos. 
Fui nesse mesmo dia ao Snr. Ministro do Inperio, o 
Gonselheiro Souza Ramos i oje visconde de J a-
guari, i espus-lhe o ocorrido. S. Es." prorogou 
por un mês o prazo da inscrição; i, tendo tomado 
as necessarias informações, reconheceu que eu avia 
satisfeito â todas as ezijencias do regulamento, não 
avendo o menor fundamento para aquela anulação. 
En consecuencia disso, ordenou que fosse consi--
derada en orden i válida a minha inscrição. Ter-
minou o n:ovo prazo i alguns dias depois soube 
con a maior sorpreza, pelo· .Jornal do Comercio, 
que avia sido nomeado para a cadeira de matema-
ticas do referido in-stituto un dos inscritos, Dr. P. 
J ozé de Abreu, atual i d.igno professor de jeografia . 
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do Colejio de Pedro :i. º)> (Carta ao es~senador 

João A?fredo.) 
Apezar de tal decepção, Benjamin Co11stant 

não dezistiu de seu intento i en principias de Ar-
quimedes de 74 (Abril de 1862) concorreu para .'a 
cadeira de matematica da Escola Normal de sua 
província natal. Foi classificado en primeiro lugar 
col'l distinção ; i o Dr. Augusto Dias Carneiro, o 
mesmo â que acima nos referimos â propozito das 
tezes pozitivistas, propôs a seguinte classificação : 
- « En I.º lugar, con distinção, o baxarel Ben-
jamin Constant Botelho de Magalhãis; 2.º nin-
guen, 3.º ninguen, edc.; en seguida o outro can-
didato.>> Pois ben, como pondera Benjamin Cons-
tant, apezar desta singular i espressiva classificação 
foi nomeado o seu conpetidor. 

Insistiremos nas peripecias deste concurso por-
que elas são carateristicas do estado desmoralizador 
de nosso país naquele tenpo, i põe en relevo o 
carater digno de Benjamin Constant. E este mesmo 
quen assin se esprime â tal respeito, depois de ob-
servar que se absten de demorar-se na serie de 
propostas que lhe farão feitas pelo seu antagonista 
para que dezistisse da nomeação: 

« Êra então tenente do Corpo do Estado Maior 
de 1. • classe i enpregado no Inperial Observatorio, 
comissão conpativel con o ezernicio de majisterio 
na Escola Normal; i como militar requei:i a ne-
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cessaria licença para inscrever-me nesse concurso . 
O fato de ser militar serviu então de pretesto para 
me pôren en sérias dificuldades. O Prezidente da 
Provincia ezijiu que eu aprezentasse li cença do 
Ministerio da Guerra para ezercer as funções de 
professor da Escola Normal, cazo fosse nomeado. 
No mesmo dia en que me foi feita essa ezijencia, re-
queri a licença ao Ministerio da Guerra, i en tais 
condições que não era de esperar que me fosse 
negada. Dois dias depois de ter requerido, recebi 
un oficio do Sr. Prezidente da Provincia xamando-
me con urjencia â palacio para objeto de serviço pu-
blico. Fui, i S. Es.• disse-me que me avia mandado 
xamar para comunicar-me que, tendo refletido mais, 
julgava que para garantia de minha permanencra 
no majisterio da Escola I orrnal não era bastante 
a licença do Governo Inperial, era indispensavel 
que eu pedisse i obtivesse a demissão do serviço 
do ezercito. Respondi â S. Es ." que ia requerer a 
demissão. Con efeito, dirij i no dia seguinte un 
requerimento ao Sr. Ministro da Guerra solicitando . 
a demissão do posto que tinha no ezercito. O re-
querimento devia na fórma da lei ser informado 
pela secretaria do Corpo de Estado Maior de 
1. • classe para seguir depois para a da Guerra; 
estava â dois dias na secretaria do Corpo cuando 
recebi un recado de S. Es. • o Prezidente da Pro-
víncia para que fosse falar-lhe . Fui, para receber 
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de S. Es . • uma nova inpozição: a de aprezentar 
dentro do prazo inprorogavel de oito dias o decreto da 
minha demissão! Conpreendi en tão que era debalde 
lutar mais, i depois de uma pequena discussão, 
declarei â S. E s.• que sob a pressão desta ezijen-
cia arbitraria, dezistia da nomeação para a E s-
cola Normal.» (Carta ao es-senador J oão A(fredo). 

No dia seguinte era nomeado o seu concur-
rente, i Benjamin Constant teve de faze r novo 
requerimento dezist indo de seu ped ido ele demissão 
cio ezercito . Mas não pára aqu i o que se deu con 
Benjamin Constant â propozito dessa cadeira. Nove 
mezes depois ele escolhido o seu concurrente era 
este forçado â pedir licença por un ano, conpro -
metencl o-se â não voltar mais à E scola Normal, i 
Benjamin Constan t era xamado â palacio para 
objeto ele serviço. Na ida encontrou-se con o seu 
concurrente, que, mostrando-se sabedor do motivo 
da viajen, disse- lhe que tendo pedido licença para 
ir à Europa, lenbrara o seu nome para substitui-lo; 
mas como tinha muitos inimigos poli ticos na pro-
víncia, pedia que não aceitasse a nomeação defi-
nitiva, cazo lh' a quizessen dar, po is isto ser-lhe-ia 
un grande prejuízo, edc. Benjamin Oonstant deu-
lhe a palavra que en cazo algun ficaria con a ca-
deira, i só a rejeria interinamente, como tanben avia 
solicitado. Xegando, poren, â palacio verificou que 
fora vitima ele sua boa fé, visto como o Prezidente 
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o avja mandado xarnar para propoit-lhe a nom~

ça.o efetiva, o que ele recuzou en dezenpenho @a 
promessa feita, apezar das instancias do Prezi-
dente. 

Serviu como lente interino da referida c.a-
deira dois m ezes. O Dezenbargador Luís Alv,es 
Leite de Oliveira Belo deixou a preziçlencia Çla 
Provincia. O seu concurrente aprezentou-se ao 
novo Prezidente dezistindo da pretendida licençª'; 
tornou posse da cadeira, i Benjamin Constant (oi 
dispensado. 

§ 
Tinhão lugar esses acontecimentos en princi-

pias de 75 ( 1863). Já então avia sido Benjamü1 
Constant nomeado lente de matematica do Insti-
tuto dos Meninos Cegos (1 de G utenberg de 74-
13 de Agosto de 1862) . Aí sentiu ele despon~ar 

en sua alma a sublime afeição que tornou-se \'!11 

breve o rezumo de suas aspirações, como seria 
senpre o premio supremo de suas virtudes i o es-
tremo conforto de suas amarguras . Não fora Ben-
jamin Constant pressurozo en acei·tar similhante 
nomeação, i já a sua demora inpacientava o 
Dr. C!audio Luís da Costa, diretor do estabele-
cimento, cuando o joven professor se aprezentou â 
tomar posse do lugar. Não tardou, poren, que os 
encantos de uma menina, que não contava então 
15 anos, filha daquele ilust.re cidadão, cativassen-
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1he o cerebro, i a tornassen o obje to continuo de 
suas recordações i esperanças. Já os primeiros en-
1eios da sinpatia se avião transformado en arrou-
bos apaixonados i ainda ele â ninguen fizera a 
confidencia da nobre afeição que dezabroxara en 
sua alma, i nen siquer recebera da virjen idolatrada 
a mín ima palavra, o mais lijeiro olhar que reve-
lasse cualquer suspeita de seu amor i menos ainda 
que fosse indicio de reciprocidade. 

Estava Benjamin Constant nesta indescritível 
si tuação en que o omen flutua entre a ventura 
que dezeja i o dezengano que não quer imajinar, 
cuando un rico conhecido seu, â quen devia muitas 
obrigações, interroga-o inesperadamente afin de saber 
si era livre o seu coração. Tornado de surpreza, 
não sabendo o alcance da pergunta, i não querendo 
revelar o doce misterio de seu culto, o moço res-
ponde afirmativamente. Cual, poren, não foi o seu 
espanto cuando o autor da perg1m ta revela-lhe que 
sua filha tinha por ele uma inclinação â que estava 
alheio Benjamin Constant, i convida-o â frecuentar a 
caza, manifestando-lhe o prazer que teria en ser tal 
afeto correspondido. A cada fraze de seu interlo-
cutor Benjamin Constant sentia dilacerar-se-lhe a 
alma, i secretamente esprobava-se â si mesmo de não 
lhe aver patenteado desde logo o seu estado afetivo. 
Queria interronper o iludido pai, mas faltava-lhe a 
corajen para comunicar-lhe o que se lhe afigurava 
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urna cruel decepção. Porque ele percebia que já não 
bastava ali confessar-lhe a realidade, depois de co-
nhecido o in tuito da insidioza pergunta: conpreendia 
a necessidade de esplicar tanben a primitiva ocul-
tação da verdade. I tudo isto não poderia ser d ito 
en uma palavra, como en un monosi labo podia ser 
dada a resposta à questão inicial. Tomou pois a rezo-
lução de agradecer a grande prova de amizade i 
consideração que acabava de receber, prometendo 
que não se demoraria en dar uma decizão d igna de 
tão jenerozo convite. 

I de fa to, passados alguns d ias â meditar na 
melhor fórm a de comunicar o clezengano dolorozo, 
escreveu ao seu conhecido uma carta onde se pa-
tenteia toda a delicadeza de seu nobre coração. 
Terminando-a di zia : 

" Cuanclo sua fi lha conhecer os motivos reais 
que me obri gão â este procedimento, ele certo me 
perdoará . Agora, Sr. Dr. , serei felís nesta nova 
direção que vou tomar ? Só Deus o sabe, i o tenpo 
rr.e mostrará. Amar-me-á essa moça por quen aban-
dono todas as vantajens que V. S. me oferece con 
tanto amor, con tanta sinpatia? Não sei. Não á 
nenhuma palavra, nenhun olhar dessa moça que me 
deixen no espirita ao menos a esperança de que 

. lhe não sou indiferente . Só sei que amo apaixona-
damente i que por ela farei os maiores sacrificios 
conpativeis con o proceder de un omen onesto. >> 
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R evelando antes a intensidade desse amor, 
ele dissera : 

« A gratidão en min é un sentimento que não 
se estingue nunca. Farei por V. S. i por sua fami-
lia, â quen desde ja estimo i respeito como si fosse 
minha , os maiores sacrificios, si se tornar necessa-
no. Mas aban donar uma incl inação que nutro 
en segredo á tanto tenpo, que acalento en meu 
peito i que me serve de len iti vo nos dias amargos 
de minha vida pela esperança de que un dia 
poderei manifestá- la con hon ezito, é' un sacri-
fic io superior à5 minhas forças ; não está en 
meu carater, nen V. S. dezeja, como tão leal-
mente deu ã conhecer na conversa que tive-
mos ... » 

Foi assin que Benjamin Constant, que desde 
os 16 anos lutava con a pobreza i sentia a d ificu ldaàe 
de anparar a sua numeroza fami l ia ma terna, rejei-
tou aos 26 un cazamento que lhe proporcionava 
a solução dos en baraços materiais de sua vida. 
Sen siquer sabe r si era amaào, con a lejendaria 
lealdade dos tipos cavalheirescos que insti tuírão na 
Idade-m édia o culto da Mulher, oje sistematizaào 
pelo Pozitivismo, ele não trepidou en conse rvar-se 
fie l à à ama dos seus pensa mentos. Alma assin for-
mada i que se traduzia nas sin pati cas feições de 
uma fiz1onomia onde se aliava admiravelmente a 
mais a trativa brandura con a espressão de uma 

6 
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digna altivês, era dificil de não ser correspondida 
por un coração ainda virjen. 

O seu porte, as suas maneiras, a sua vós, a 
eorreta sinplicidade de seu trnje fazião de Benja-
mm Constant un dos omens de mais sedutora pre-
zença. Póde-se assegurar que quen só o conhecesse 
pela fama de seus dotes morais i mentais, não teria 
a mínima decepção ao encontrá-lo pela primeira 
vês, pois não descobriria uma discordancia entre a 
sua imajen i o tipo ideado para locali zar similhantes 
euahdades. Quiçá a realidade ecedesse a espectativa. 

§ 

Benjamin Consta.nt alcançou, pois, o premio de 
sua dezinteressa.da. dedicação recebendo por espoza. 
aquela â quen consagrara u fervente culto de toda 
a sua vida. A 22 de Arquimedes de 75 ( 16 de 
Abril de i 863) no dia en que conpletava 15 a.nos, 
realizou D. Ma.ria Joaquina da Costa o seu consor-
eio con o futuro Funda.dor da Republica. Brazileira. 
Desde então tornou-se ela o centro da ezistencia 
filo benem.erito patriota, q;ue teve a felicidade de 
ei1contra.r assi.n a conpanheira. devotada de sua vida 
objetiva i a zeladora. escrupuloza de sua memoria. 
Oxalá não ouvessen os a nteceden tes domesticas de 
Benjamin Constant alheado de sua alma até essa 
epora as preocupações cívicas ! Po:rque então, sob 
o estimulo da nobre paixão que o dominava, ele se 
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teria plenamente conpenetrado das vistas políticas 
de Augusto Comte. Sentindo, portanto, a oportu-
n idade das medidas que o egrejio Reformador 
aconselha para sistematizar a evolução de nossa espe-
cie, poderia ter ezercido en nossa istoria uma 
influencia mais salutar do que aquela que real-
mente lhe coube. Quen sabe si intervindo â tenpo 
con a vulgarização da politica pozitiva não teria 
evitado a ultima guerra no Prata, ou pelo me-
nos determinado o governo do Inperio â pôr-lhe 
termo antes que se tivesse consumado a ruina do 
Paraguai ? Que influencia não poderia ele ter 
ezercido na organização do partido republicano ; 
na evolução do movimento abolicionista; i na cons-
tituição da propria republica, supondo que, apezar 
dos seus esforços, a politica inperial o ouvesse 
arrastado â un movimento como o de 15 de Noven-
bro ? De todas essas reações era ben capás a crize 
afetiva â que deveu Benjamin Constant a felís ins-
tituição de seu cazamento, si não lhe tivessen 
faltado . as preocupações politicas. 

Nada disso poren aconteceu! I veremos por 
que series de transformações i por cuantas prova-
ções não foi precizo que a Patria passasse para 
que Benjamin Constant tomasse a iniciativa de 
urna intervenção politica. Mas então, não avendo, 
por un laP.o,. previamente se conpenetrado da ne-
cessidade de respeitar estritamente as Índicações de 
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Augusto C01nte, i não tendo, por outro lado, un 
conhecimento suficiente da situação política do 
país, não lhe foi possível corresponder cabalmente 
à missão que os acontecimentos lhe inpuzerão. 

§ 

Essa despreocupação política é un dos aspetos 
tão essenciais na vida do nosso benemerito con-
cidadão que só ela esplica a sua falta de partici-
pação na divulgação das doutrinas rclijiozas que 
preconizava. Encontrando na Familia inezaurivel 
fonte das mais gratas emoções; absorvido con o 
dezenpenho das funções especiais que ezercia i 
que mal lhe deixavão tenpo para o estudo das 
rnaterias que â elas diretamente se prendião; apre-
ciando nestas funções o seu digno concurso para o 
ben publico; enojado con as torpezas que via en 
torno de si apregoadas como inerentes à ignobil 
ajitação que se pretendia coonestar con o nome 
de politica: faltavão-lhe os estímulos para tentar 
diretamente a rejeneração social. Referindo-se à 
sua abstenção das solicitudes política , o Dr. Ma-
cedo Soares, un dos seus amigos mais entuziastas, 
esprime-se da seguinte fórrna: 

'' Sobre política não ouvi-o esternar opinião 
sinão que tinha nojo de nossa política. Nunca se 
avia metido nela; nunca se avia alistado eleitor; 
i nunca votara senão no ultimo ano da monarquia, 
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na ultima eleição que fês o ultimo ministerio mo-
narqu1co, do Visconde de Ouro-Pre.to, em 5 de 
Agosto de 1889. Votou porque tendo sido ali stado 
sen siencia sua, quis servir ao pedido de un amigo, 
o conselheiro Andrade Pinto, que ap rezentava-se 
candidato à senatoria, i cuja fami li a fora amiga i 
aussiliou sua mãi no tenpo da adversidade. Foi 
essa familia, como já mencionamos, que o d irijiu 
i o recomendou aos frades beneditinos para o 
admit ir no curso de umanidades que avião estabe-
lecido no mosteiro . 

« Penso mesmo que naquele tenpo ele nen lia 
os nossos jornais, nen se preocupava con as nossas 
co izas politicas; era-lhe indiferente que govern asse 
Pedro ou Martinho, liberal ou conservador. Todos 
na opin ião dele não prestavão para nada. I eu 
muitas vezes comigo mesmo estranhava essa indi-
ferença i o pouco cazo de Benjamin pelas nossas 
coizas politicas, que en jeral são tão favoritas do 
brazileiro de alguma educação; i procurava espli-
car o fato estranho dizendo comigo mesmo que 
ele era un espi rita tão superior que não se ocupava 
con essas co1zas pequeninas, i nen tenpo tinha 
porque pouco lhe sobrava para seus estudos serios 
das matematicas, â que senpre se dedicou con ar-
dor i paixão.>> 
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§ 

Si o meio domestico en que Benjamin Cons-
tant surjiu lhe tivesse depozitado na alma infantil 
os jerrnens das aspirações politicas, ou si as lutas 
partidarias acentuassen na sua juventude os grandes 
problemas sociais, como o abolicion ismo ou a re-
publica, é ben provavel que outra tivesse sido a 
direção de sua vida. Então a sua espontanea supe-
rioridade afetiva o averia ?e prezervar da degra-
dação revolucionaria sen espô-lo à indiferença pela 
marxa das coizas patrias . Colocado en uma ca-
rreira sientifica, tendo tido a ventura de deparar 
con as obras de Augusto Cornte no inicio de sua 
prematura vida publica, numa epoca en que os 
sofistas ainda não avião tentado mistificá-la, tudo 
indús â pensar que Benjamin Constant teria sido 
o prii:neiro apostolo brazileiro da Relijião da Uma-
nidade. 

Assin não aconteceu, poren. A situação da 
França reajindo sobre o conjunto do Ocidente en-
tretinha en nossa Patri<: a semi-putrefação revolu-
cionaria caraterizada pelo constitucionalismo mo-
narquico . As preocupações dos partidos cifra vão-se 
na posse do governo ; i a esploração do mons-
truozo trafico africano constituía, apezar dos dignos 
esforços da Inglaterra, o objeto escluzivo da soli-
citude dos potentados. Só as lutas entre as ten-
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dencias da autonomia local i os esforços centrali-
zadores produzião uma fraca diversão nos mais 
ezaltados dos politicos arrejimentados·, depois da 
ultima vitoria da ditadura monarquica en Omero 
de 60 (Fevereiro de I 848). O meio academico não 
pode, portanto, conpensar as lacunas que encon-
trara Benjamin Constant na sua educação domes-
tica sob o ponto de vista civico. I as solicitudes 
prematuras pela subzistencia de sua familia materna, 
absorvêrão-lhe todas as atenções, fornecendo-lhe 
uma nobre poren estreita ecitação ao seu ardor 
teorico, encuanto a sua instintiva moralidade o 
afastava elas intrigas constitucionais. 

Arredado das solicitações políticas i relijiozas 
pelo conjunto das fatalidades que dominárão o seu 
surto inicial, a vida de Benjamin Constant vai 
continuar â oferecer-nos o consolador espetaculo 
de uma grande alma que se debate para conser-
var-se digna en meio da corrupção inperial. Pre-
zervado elos maiores desvios pelos dotes ecep-
cionais de seu coração, ajudado elas luzes jerais 
que o Pozitivismo lhe fornecia, ele pode entreter 
essa luta surda até que as grandes transfor-
mações patrias operadas sen o seu concurso, vierão 
torná-lo orgão da esplozão rejeneradora. Aconpa· 
nhemo-lo nessa doloroza evolução, tão xeia, como 
sua vida passada, de fecundas lições para todos 
nós. 
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4 

VIRILTDADE 

§ 
Depois de seu cazamento, teve lugar a sua 

sesta tentativa para penetrar no rnajisterio publico 
mediante concurso. Inscrevendo-se para a cadeira 
de matematica no Instituto Comercial en 20 de 
S. Paulo de 75 (9 de Junho de 1863) foi classi-
ficado unanimemen te en primeiro lugar, i desta 
vês foi nomeado. O lugar, poren, tinha pouca esta-
lililidade, como prova o fato de sua _supressão en 
11 de Frederico de 91 (r5 de ovenbro de 1879) . 
En Julho deste ano, aludindo à ameaça de estin-
ção do referido instituto, dizia Benjamin Constant 
ao es-senador João Alfredo Correia de Oliveira: -
« I con franqueza, â continuar como está mal or-
ganizado, i não podendo por isso preenxer o seu 
inportante destino, é melhor estingui-lo.» I note-se 
que a sua sorte pessoal estava en jogo ao dar simi-
lhante conselho . 

Desde então até 2 2 de Moizés de 78 ( 2 2 de 
Janeiro de 1866) en que foi promovido â capitão 
de Estado Maior de r. " classe, a biografia de Ben-
jamin Constant não aprezenta alteração nenhuma. 
Mas nesse intervalo graves acontecimentos se ti-
nhão realizado na America, i determinado o novo 
carater que vai tomar a vida do ilustre patriota. 
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§ 

Por cualquer aspeto que se considere a situa-
ção ela Umanidacle, â partir elo XIV seculo, un 
escrupulozo ezame fás logo sobre,air como orijen 
unica de todos os males que tê n afl ijido a soc iedade 
moderna, a dissolução irremediave l do poder espi-
ritual medievo. I indagando-se dos motivos reais 
·que cleterrninárão tal d issoluçào_, é força convir 
·que eles se rezurnen na ruina insanavel elas crenças 
teolojicas, radicalmente antipa ti cas ao trabalho, à 
siencia, à poezia i á fraternidade universal. Anbas 
estas propozições enco ntrão a sua irrefutavel de-
monstração i1a proclijioza elaboração de Augusto 
Comte. Sob nenhun ponto de vista, poren , é tal-
vês mais sensivel a verdade de tão luminoza apre-
-ciação do que cuanto aos problemas internacionais. 

A civili zação greco-romana repouzava inteira-
mente sobre a concepção da Patria corno a su-
prema noção social, fazendo daí rezultar os mo-
tivos reais da conduta umana sistematizada pelo 
Politeismo. O in teresse, a onra i a gloria de cada 
nação se afigurando consistir no seu preclominio 
sobre todos os povos, a Moral, isto é, o ben da 
especie considerada no seu conjunto, ficou subor-
dinada à Política. Mas o dezenvolvimento mesmo 
<lo sistema conquistador, assin organizado pela 
cidade de Roma, acabando por enfeixar os povos 
que marjeião o Mediterraneo, veio patentear a in-
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possibilidade de manter-se indefi nidamen te tão es-
treita conpreensão das ezijencias sociais. Do seio 
do inconparavel inperio brotou a un iversal aspi-
ração â un sistema de concordia en que o amor 
de todos os ornens servisse de baze â urna fé eter-
namente comun. I a consecuencia desse anelo 
jenerozo fo i a civilização catolico-feudal, fruto sa-
zonado da adrn iravel operação pela cual o j enio 
social de S. Paulo, ºinspirando-se na filosofia aristote-
lica, adaptou o vago das concepções monoteistas às 
necessidades do Ocidente. 

Separando a auto ridade espiritual do poder 
tenporal, o rejimen medievo tornou possivel a ezata 
apreciação das condições da fel icidade comun, 
pela instituição de un sacerdocio universal. Inde-
pendente en toda a parte do poder local ; difun-
dindo ativamente por todas as classes o conheci-
mento abitual da doutrina jeral; ezercitando os 
fortes i os fracos no escrupulozo ezame dos moveis 
reais de cada ato; arrostando con inquebrantavel 
eroismo a furia dos potentados i a sanha das mul-
tidões; o clero medievo conseguiu, depois de uma 
luta titanica, subordinar a Polí tica à Moral. Então 
não bastou mais que urna nação se sentisse forte 
para inten tar a opressão das mais fracas; porque 
nos momen tos angustiozos para estas ai estava o 
orgão supremo da fé, para sublevar contra o tirano 
seus proprios subditos·. Infelismente, essa maravi-



ESBOÇO BIOGRAFlCO 91 

lhoza construção assentava en uma baze sen esta-
bi lidade. Toda ela repouzava en uma doutrina 
tranzitoria i estava fatalmente condenada â arruir-se 
â medida que a elevação moral devida à cultura 
afetiva assin instituida ia determinando a assenção 
do espirita poz itivo i a d ign ificação do trabalho. 
Conforme mais de uma vês temos mencionado, 
essa dissolução começou nos fim do XIII seculo .. 
A partir dessa epoca, os governos tenporais vão 
tendendo â tornar-se en cada Patria os unicos 
juizes da lejitimade de suas pretenções. Para subs-
tituir uma corporação autonornica, regulada por 
deveres precizos, inspirados por uma doutrina in-
flecsivelmente ar;licada â todos os cazos, con a 
sanção efetiva de todos os crentes, instituiu-se 
apenas uma diplomacia sen principias, subserviente 
aos governos i preconceitos nacionais que repre-
zenta cada ajente; i na cual a intriga politica 
parodía a nobre solicitude do sacerdocio medievo! 

A consecuencia de tal situação é que os povos 
se atirão oje uns sobre os outros; dilacerão-se en-
carniçadamente as nações cujos interesses são mais 
cornun-, cujas ligações são mais fraternais; profa-
na-se o passado ; conpromete-se o futuro, sacrifi-
ca-se o prezente, ao mais leve aceno dos governos 
dezorientados que proclamão o dezagravo da onra 
idos interesses patrios ! I durante a luta, i depois 
de ceifados aos milhares os filhos da Umanidade i 
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.ani cuilados en momentos os esfo rços seculares de sua 
dedicação, cada Patria narra â seu modo a ig nobi l 
·con tenda i profana os erois da civi lização militar 
con un sacrilego confronto. I como si tudo isto 
já não bastasse para a macula dos mortos, contri s-
tamen to dos vindouros i degradação dos vi vos, os 
destroços ezistentes do clero medievo juntào seus 
inos ao coro dos triunfadores! 

Quen á aí que possa de~conhecer, perante o 
-cuadro lutuozo das dezavenças internacionais no 
nosso tenpo, a urj encia do advento de uma dou-
trina que venha pô r termo â tanta monstrnozidade? 
Quen nào sentirá o coração confranjer-se an te a 
perspet iva de se r ama nhan, agora mesmo, conpe-
lido ás cegas â tomar armas en dezagravo de fan-
ta ticas afrontas ou en defeza de quimericos direi-
tos? I corno ev itar similhantes eventualidades cuando 
a cobiça, o orgulho i a vaidade de cada nação 
tornárão-se os supremos juizes da dignidade i dos 
interesses de cada povo? Mas não é já a doutrin a 
que falta à sociedade moderna para que se resta-
beleça o equ ilibrio relijiozo, isto é, a pás univer-
sal. A doutrina ficou concluida desde os meiados 
do seculo atual, corno o rezumo de todos os esfor-
·ços morais, intelectuais i praticos da Umanidade. 
O que urje é promover a formação do sacerdocio 
correspondente â cujo surto se axão intimamente 
1igadas a propagação i a eficacia rejeneneradora da 
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nova relijião. I isto só se consegui rá median te a ins-
tituição da conpleta liberdade espiritual, pela eli-
minação de todos os privilejios teori cos . 

§ 

Sen as considerações que preceden ser-nos-ia 
inpossivel apreciar a politica internacional do se-
gundo reinado, fazendo realçar as cauzas reais das. 
lutas en que o gove rno do ultimo monarca con-
correu para enpenhar as Patrias ameri canas. 

Depois da indepen_dencia da Banda Oriental, 
efemeramente anecsada ao Brazil sob a denomi-
nação de provincia Cisplatina , i erijida en repu-
blica autonomi ca en 40 ( 1828), sob a rezerva de 
esco lher cin co anos depois o governo que lbe con-
viesse, a situação interior do Inperi o não permitiu. 
que se cu idasse ele aventuras esternas até o ano de 
62 ( 1850). (1) Aj itada por comoções intest inas que 
só ti verão fin en 60 (1848), a monarqui a americana 
não podia deixar de prever que cualquer abalo 
esteri or constituia uma séria ameaça ao proprio· 
trono. No entretan to, tendo con todos os povos 
que a cercavão, questões el e limites, é fac il de con-
preencler, dado o amor proprio nac ional elos 111 --

teressados i a anzencia do poder espiri tual que 

( 1) O governo inperial tentou apezar disso, en fins de 56 (1844),_ 
cuando ainda estava â braços con a revolução Rio-Grandense, obter que 
a Inglaterra i a França o aussil iassen en uma intervenção armada contra 
Rezas . (l\1 issào Abrantes,-De Outubro de r844 â Outubro de 1846.) 
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decidisse nas contestações, a gravidade da situação 
internacional Sul-Americana. Acresse que en rela-
ça.o aos estados do Prata a questão dos limites se 
conplicava por motivos de diversa orden. 

En primeiro lugar, estavão esses estados se-
nhores da via de comunicação natural entre o 
oriente 1 o ocidente do Inperio Brazileiro, cuja 
união interna é ainda oje abitualmente inpratica-
vel. Ora, essa comunicação interessava ao governo 
brazileiro não só para protejer a integridade polí-
tica da nação contra as tentativas internas, como 
para defendê-la dos ataques esternos i promover o 
-dezen vol vimen to industrial daquelas rej iões . Ao 
passo que os interesses das nações platinas, sob o 
estreito ponto de vista patriotico, que é oje o pre-
dominante en toda a parte, lhes indicavão a incon-
veniencia da livre navegação do Paraná (1). Porql!le 
assin privavão-se de vantajens comerciais, por un 
lado, i dificulta vão, por outro lado, a defeza propria 
contra as tendencias invazoras que temião da parte 
do Brazil. 

A esses motivos de orden material que tor-
navão a livre navegação do Paraná i set1s afluentes 
un precipic1o para a politica interrracional Sul-
Americana, juntavã:o-se razões m:orais não menos 
provocadoras de un ronpimento â cada instante. 

(1) Aôranres a.xava inconveniente essa livre na~egaçã'o para todhs 
.as nações, i a queria apenas para os ribeirinhos. 
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Consistião elas primeiramente nas rivalidades tradi-
cionais entre portuguezes i espanhois, cada povo 
sonhando senpre a desforra das derrotas sofridas ou 
blazonando sen cessar dos triunfos alcançados. En 
segundo lugar, as diferenças de fórma de governo 
tornavão o sinples fato da monarquia no Braril 
un motivo de desconfiança para as republicas es-
panholas, assin como a ezistencia destas constituía 
un objeto de deza ocego para a coroa luzo-ame-
ncana. De un i outro lado, as respetivas insti-
tuições erão apontadas con desdenhozas referencias; 
o Inperio apregoando as ajitações dos caud ilhos 
democratas i alardeando a sua trancuilidade sen se 
lenbrar das proprias lutas que ensanguentão a sua 
istoria; i as republicas esprobando a escravização 
do povo brazileiro i ufanando-se de suas liberdades, 
sen reparar no despotismo que tantas vez s ma-
culara a vida de seus governos . Conven mesmo 
notar que por parte do Inperio ouve en 42 (1830) 
a veleidade de transformar en otras tantas monar-
quias as republicas espanholas. (1) 

No me10 de tantos elementos jerais 1 parti-
cu1ares de conflagração, as guerras sul-americanas 
poderião todavia ser talvês evitadas i con certeza 

de sC:lto t~a~o".5" peças Í ustifici>tN:u; as instrucções dadas ao Ma~quês 
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atenuadas si o es-inperador possuisse as eminentes. 
cualidades que seus turiferarios lhe enprestarão. 
Tivesse Pedro 2. º o espiri to culto i o coração jene-
rozo que lhe atribuírão os aulicos de todos os 
jaezes i teria sabido ponderar todos esses fatores,. 
procurando arredar as difi culdades mediante uma 
política fran ca i jeral en vês de preferir as tortuozi-
dades de urna diplomacia que se inspirava nas. 
cav ilozas intrigas das dinastias européias. Come-
çaria, portanto, reconhecendo que as nossas ques-
tões de limites tên un vicio radical desde que se 
procurão estribar en tratados mais ou menos vio-
lentos i en fatos mais ou menos contestaveis. 
Acima de tudo paira uma onsideração deciziva ~ 
as nações ameri canas são o rezultado de uma 
monstruoza espoliação en detrimen to do aborijene, 
atentado que demonstra a força do Ociden te, mas . 
que revolta a razão i subleva o sentimento. 

I inguen, portanto, que consiga elevar-se â 
un ponto de vis ta umanamente filozotico, poderá 
deixar de reconhecer que os americanos aprezentão· 
en tais questões o espetaculo de bandidos â dispu-
taren entre si os despojos de uma vitima comun. 
I, por outro lado, é evidente que não é a força 
quen pode decidir â cual dos contendores deven, 
para ben jeral da Umanidade, ser adjudicados os. 
terrenos cubiçados, uma vês que já não ezisten os. 
seus primitivos possuidores. Para uma digna sen-
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tença sena necessario un juís inparcial apre iando 
a contestação à lus de uma doutrina aceita por 
todos, conforme o belo ezenplo legado pelo re-
jimen medievo. Uma vês, poren, que a anarquia 
moderna torna inpossivel o recurso â un tribunal 
dessa orden, resta-nos lançar mão de un espediente 
felismen te sujerido pelo assenden te da fraternidade 
uni versai, i que consde na livre i concertada es-
colha de u11 arbitro especial. 

A guerra, pois, póde ser cuazi senpre evitada 
na sociedade moderna, mediante esse digno palia-
tivo tanto mais facilmente acessível cuanto mais a 
situação material da nação que o propõe escluir 
as probabilidades de uma derrota no cazo de ten-
tar-se a sorte das armas. Aos fortes esse meio 
pacifico proporciona ensejo para demonstrar a sua 
jenerozidade sen ferir o orgulho naci0nal mal es-
clarecido. Aos fracos ele fornece uma tranzação 
onroia poupando as sussetibilidades de un patrio-
tismo não menos et~go i os dezastres de uma luta 
que se torna un verdadeiro suic ídio. Para a Umani-
dade inteira, simi lhante recurso constitui un ele-
mento capita l de progresso, assegurando o dezen-
volvirnento dos instintos altruístas assin preponde-
rantes no conflito, i a gradual atrofia dos pendores 
egoístas pela falta consecuente de ezercicio. A recuza 
atual do arbitramento nas questões in ternacíonaís, 
salvo o cazo de uma agressão material imediata, 

7 
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conshtui, pois, un crime inconpativel con toda ver-
dadeira elevação filozofica i umHna. 

Si o es-inperador do Brazil estivesse ao nin·l 
das ezijencias sociais da alta pozição que os nossos 
antecedentes istoricos lhe confiárào, teria desde 
logo concebido o arbitramento como o substitutivo 
da guerra na sua política internacional. I para 
diminuir os motivos de rivalidade inerentes à na-
vegação do Paraná, teria promovido a construção 
de vias de comunicação interior, ligando ao 
Atlantico as províncias ocidentais. Diminuindo 
desta sorte a inportancia estratejica da linha flu-
vial, teria determinado facilmente a sua livre na-
vegação i construido os meios mais adecuados para 
estreitar a união entre as Patrias brazileiras, i 
mesmo sul -americanas. Mas não: o xefe que os 
sien tistas i literatos nacionais i estranjeiros leváriio 
â preconizar como sabio, jenerozo i patriota, 
nunca concebeu en política sinão os egoísticos ma-
nejas para manter-se â si i à sua familia no unico 
trono do continente colonbiano. Jamais se elevou ele 
acima das vulgares inspirações da mais grosseira 
vaidade patriotica. Por agora apreciemos os frutos 
principais de seu longo reinado no que se refere 
as questões esternas. 

§ 
A primeira enpreza militar do governo do es-

inperador teve lugar en 63 ( 1851), con o fin de 
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destruir o poder do ditador Rozas, ele Buenos-
Aires. (1) Não nos foi possível ezarninar até que 
ponto são justas as acuzações articuladas contra o 
despotismo interior ele sirnilhante xefe. Mas o que 
é incontestavel é que o governo inperial eu!'reen-
<leu a guerra ele 63 ( 185 r) sen nenhun pensa-
mento diretamente jenerozo i con o fito escluzivo 
de seus interesses. Aliás não · deixaria de ser 
curioza a ipocrizia de un governo que . anna~::c cs 
seus subditos para libertar os povos vizinhos elo 
jugo elos seus tiranos, cuanclo en sua Patria Ee con-
tavão por milhões os seus concidadãos escravizados 
pela mais monstrnoza elas opressões. Para eviden-
ciar o que afirmamos, bastar.nos.ão os seguintes 
trexos elo Relatorio do lV!i11istro dos Estra11/et'ros, 
en 64 (1852): 

" Os esforços feitos pelos jenerais Rozas i 
Oribe para separar do Inperio a província elo 
Rio Grande do Sul; a maneira por que corte-
járão a rebelião ele 1835, i contribuírâo para en-
grossaren as ezajeradas pretenções ele fazer reviver 
o nulo tratado ele r 77 7, i ele recobrar os povos 
de Missões que conquistamos, i elos cuais á tão 
longo tenpo estamos de posse; as continuadas tro-
pelias, violencias i estorções cometidas sobre sub_ 
ditos i propriedades brazileiras no territorio orien-
tal i na fronteira, pondo en ajitação a província 

(1) Isto abstra'indo da missão Abrantes â que acima aludimos. 
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do Rio Grande do Sul, i tornando iminente llll 

ron pimento de un d ia para outro, são circuns-
tancias que nos devião fazer dezejar i enpenhar 
todos os esforços para uma solução definitiva dessas 
questões, que arredando os peri gos iminentes da 
pozição en que se axava o Inperio, nos oferecesse 
garantias i nos permitissen viver trancuilos. >> 

I mais adiante, pintando o cuadro da situação 
internac ional sul-americana en 62 ( 1850), acre-
ssenta: 

cc O Paraguai, cuja independencia reconhecida 
pelo Brazil era un dos agravos que o jeneral Rozas 
tinha deste, vendo-se só, sen apoio algun esterno, 
procurava lançar-se nos braços cio ditador, fazen -
do-lhe propozições por nota datada de l 6 de Ou-
tubro de 1849. 

" Essas propozições ti verão uma resposta eva-
zi va, i en 19 de Março seguinte a Junta de re-
prezentantes de Buenos-Aires adotava a seguinte 
rezolução: 

" Art. 3. • F ica igualmente autori zado o Esmº. 
Sr. Governador capitão jeneral da Província, D. João 
Manoel de Rozas para dispôr, sen limite algun, de 
todos os fundos, rendas i recursos de todo jenero 
da Província , até que faça efetiva a reincorporação 
da provincia do Paraguai na Confederação Arjen-
t;na. 
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« A inprensa de Buenos Aires, que sómente 
publicava o que o ditador ordenava ou tolerava, 
<:obria o inperio de baldões i o ameaçava cotidia-
namente. 

« Na sala dos reprezentantes, onde não se le-
vantava uma só vós que fosse de encontro aos de-
zignios do jeneral Rozas, dizia-se que era xegado 
o momento de arrancar de uma vês do Brazi l a 
monarqu ia, que era urna planta ezotica que repelia 
o sólo da America ; i de promover no Inperio a 
democracia i a sublevação dos escravos. 

(( Dezenbaraçado o jeneral Rozas da interven -
ção ( fran co-ingleza ), . firmado o seu poder no Es-
tado Oriental, facil lhe seri a conprim ir o movi-
mento, ainda no estado de enbrião, das provincias 
arjentinas, que depois o derribou, reincorporar o 
Paraguai na Confederação i vir sobre nós con forças 
i recursos maiores, i que nunca teve, i envolver-nos 
en uma luta en que aviamos de derramar muito 
sangue i despender somas enormissimas. Dezapare-
.ceria a independencia do Estado Oriental, que so-
mos obrigados â manter por un tratado, i por nossa 
propria conven ienc ia. 

cc As nossas questões de limites ficarião indefi-
nidamente adiadas, i a inda mais enbaraçadas por 
pretenções ezorb itantes, ben como as questões re-
lativas à navegação dos rios, porque o seu tranca-
mento era uma das ideias capitais do sistema 
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do jeneral Rozas, 
Oribe. 

portanto do seu tenente 

« A nossa moderação i prudencia erão consi-
deradas corno fraqueza; a nossa longaminidade como 
cobardia. 

« Tal era a pozição en que se axava o In-
perio quando a legação arjentina retirou- se desta 
Côrte. n 

Neste mesmo relalorio encontrão-se os Se-
guintes topicos, depois de transcreverem-se trexos 
das respostas _que Rozas dera às notas do governo 
britanico relativas uma à interpretação da con-
venção de 27 de Agosto de 1828, i otra à me-
diação oferecida pelo mesmo governo para recon-
ciliar os do Rio i Buenos-Aires: 

«Estas espressões claras, apezar de astuciozas, 
continhão uma declaração de guerra feita de modo 
que deixava salva a escolha da oportunidade, sen 
contudo repelir nen a intelijencia que o governo 
britanico dava ao art. 18 da convenção de i828, 

nen a sua mediação. 

cc A seguinte lei passada na sala dos repre-
zentantes de Buenos-Aires en 20 de Setenbro do 
mesmo ano, confirma o que acabo de dizer. 

« Cunpria premunirmos, antes que o go-
vernadar de Buenos-Aires nos trossesse a guerra, 
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escolhendo para isso a ocazião que lhe fosse mais 
propicia levar-lh'a . (1) 

§ 

Do conjunto de tais depoimentos não póde 
restar a mínima duvida que farão os interesses do 
Inperio que o conduzírão à luta de 63e185 r) con 
Rozas. Conven, poren, acressentar que muitas das 
acuzações feitas ao ditador arjentino tên por baze 
tendencias i calculas que o Inperio considerava como 
titulo de gloria para si. Assin é que se lhe inputa 
corno crirninoza anbição o projeto de reconstruir 
o antigo vice-reinado de Buenos-Aires, mediante 
a conquista das republicas do Uruguai i Paraguai. 
I no entanto, a monarquia brazileira não só tentou 
incorporar à America portugueza a Banda Oriental, 
como não ezitou en recorrer às maiores violencias 
para evitar que varias de suas provincias consti-
tuissen-se en estados independentes. Só abriu mão 
da primeira pretenção díante da inpossibilidade 
material de levar avante os seus intuitos ; i dés 
anos de Juta não farão bastantes para reconhecer 
a autonomia do Rio Grande do Sul, assin como 
pela conpressão o brigara antes Pernan buco i outras 

(1 ) !\riais tarde o governo brazileiro não soube ver uma declaraçã0 de 
guerra nas notas de Lopes, apezar dos termos dccizivos de s imilhantes 
notas i do discurso terminante con que o Prezidente do Paraguai res-
pondeu â uma manifestação de notavei~ en 2 de Setenbro de 1864. Vide 
este discurso no 1 .0 volume, paj. 97 da Istoria da guerra do ParaO'"uai, 
p~r Schneider, tradução do Dr. Tomás Alves, anotada pelo es-Barà'o do 
Rio Branco. 
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provincias do norte â ficaren sob o dominio da 
d inastia de Bragança. 

Sen duvida que os interesses supremos da Uma-
nidade ez ij en a defeza das pequenas nacionalidades 
assin como ão de determinar a frag mentação dos 
grandes estados atuais, en fu turo tanto mais pro-
ssimo cuanto mais rapido fôr o deze nvolvimento do 
Tejimen sientifico -industr ial. A politica do Inper io 
de fendendo a independencia do Paraguai i d a 
Republica Orienta l coinc idia, pois, con as presc rições 
da evolução social. l\fas como essa coi ncicle ncia não 
rezu ltava sinão ele un est reito calculo nac ional, sen 
11en huma verdadeira sinpatia pelos pequenos esta-
dos, poucos fru tos colhemos de similhante icle nti-
fo:ação . Porque, o In pe ri o, q ue t inha questões con 
esses estados, jamais tratou de rezolvê -las con um a 
jeneroz idade franca, ja d iscutindo as suas pretenções 
de li mites con eles, ja apreciando os fatos, real ou 
supostamente abuz ivos, que neles se davão con os 
seus subditos ali domici li ados . E o que avcmos de 
veri fi car no decorrer desta istoria. Po rtanto, as 
pequenas nações do Sul , logo que se vião !lbertadas 
dos perigos que temiào da Confederação Argentina, 
tracavào de acautelar-se contra o ego ismo patrio tico 
i d inastico ela monarquia brazi lei ra. 

A intervenção do governo do Rio nos negoc ios 
do Prata necess itando de un pretesto de aco rdo co n 
os nnis vulgares preconceitos do orgulho nacional, 
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foi ele fo rnecido pela conduta que se dizia ter para 
con os brazileiros o jeneral Oribe. E stava este re-
volucionario então senho r da rejião ocupada por 
nossos conpatriotas na Banda O riental. Antes, po-
ren, de enpenhar-se na luta, tratou o governo in-
perial de obter alianças que lhe facilitassen o sucesso . 
Nesse intuito negociou con o Paraguai o tratado 
de 23 de Bichat de 62 (25 de Dezenbro de 1850), 
que só fo i publi cado en 64 ( 1852) . Por esse tratado 
o Brazi l se conprometia a promover o reconheci-
mento da independencia da mesma republi ca pelas 
potencias que ainda o não tivessen feito. Ajustava 
en trabalhar de acordo con ela para alcançar a 
franca navegação do J?araná, i assegurar a indepen -
dencia da republ ica do Uruguai. 

§ 

Não foi , pots, por un jenerozo inpulso que o 
Inperio contribu iu para uma independencia de que 
tanto alarde se ten feito para acuzar o Paraguai 
de ingratidão, insuflando duplamente a vaidade 
nacional. A autonomia do Paraguai, co rn o a da 
republica Oriental, é uma vantajen que se inpõe 
ao mais rudimentar calculo de cnalquer politico 
brazileiro, afin de conter as pretenções da Con fe-
d eração . Arjentina. Para evidencia r a verdadeira 
orijen de similhante tratado basta o proprio rela-
torio â que nos referimos; citare mos, todav ia, a inda 
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en abono do que afirmamos, as seguintes 
do então futuro Visconde do Rio Branco. 
de Carlos Magno de 94 e 11 de Julho de 
dizia ele na Camara dos Deputados : (1) 

palavras 
En 25 
1862 ), 

<1 Durante o do:11in io de Roza>, sob o pengo 
das eventualidades con que ele nos ameaçava, o 
governo inperial tinha tomado â peito, como inte-
resse permanente do Inperio, a defeza da indepen-
dencia da republica do Paraguai. » 

I o rela torio ja citado falando do tratado de 
62 ( 1850) ponderava: 

cc Esta aliança que foi aventada, posto que as 
suas condições não fossen conhecidas, concorreu 
para aumentar i dar força à. reação surda que co-
meçava â despontar contra o governador de Buenos 
Aires, i que só esperava un ponto de apoio forte 
para cresser i manifestar-se por atos. » 

Isto posto, tratou o governo do Inperio de 
concertar a sua união con o da republica do Uru-
guai, acudindo ao apelo que este lhe fazia desde 
Fevereiro de 1850. Assegurou em Março de 1851 
ao reprezentante da mencionada republica que estava 
rezolvido â não consentir que Oribe se apoderas>e 
de Montevideo. I logo depois, tendo as províncias 
de Entre Rios i Corrientes reassumido o ezercicio 

(r) ~i?e a lstori;i da g_u.erra do Brazil contra as republicas d<> 
U·,.-ugun.z z Paraguai pelo Dr. F. F. Pereira da Costa. 
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conpleto de sua soberanía, i admitido a renuncia 
que todos os anos fazia i acabava de fazer o 
jenernl Rozas de seu poder, celebrou o convenio de 
9 de S. Paulo de 63 (29 de Maio ele 1851). Por 
este tratado estabelecia-se uma al iança ofensiva 
defensiva entre o Brazil, a republica elo Uruguai i 
as províncias de Entre Rios i Corrientes para o 
fin de manter a inclepeuclencia i pacificar o territo -
rio da mesma republica, fazendo sair dele o jeneral 
Oribe i as forças arjentinas sob seu comando. No 
cazo, poren, de Rozas declarar por isso guerra aos 
aliados, individual ou coletivamente, permaneceria 
a aliança contra o ditador de Buenos Aires. 

Ao mesmo tenpo assentou-se na livre navega-
ção do Paraná para ·os ribeirinhos, i rezolveu-se 
que o Paraguai fosse convidado â entrar na 
aliança. 

A 23 de Gutenberg de 63 (4 de Setenbro ele 
185 l) o ezercito brazileiro entrava no Estado Orien-
tal con o consentimento do respetivo governo. 
Corno era ele esperar, Rozas declarou guerra aos 
aliados, i a lei ele l l de Shakespeare de 6 3 e 20 

de Setenbro ele 1851) a aprovou. No mês seguinte 
erão firmados con o governo uruguaio varios tra-
tados cujo ez:une manifesta o egoísmo ela diplo-
macia inperial. Garantiu-se a independencia da 
Banda Oriental; mas ficsanclo-se os seus li mites coTu 
o Brazil estatuiu-se a seguinte clauZLJla: 
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« Reconhecendo que o Brazil está na pósse 
--escluziva da navegação da Lagoa Merin i rio 
Jaguarão, i que deve permanecer uela, segundo a 
·base de uti possidetis, admitida con o fin de xegar 
-a un acordo final i amigavel, i reconhecendo mais 
oa conveniencia de que tenha portos, onde as en-
<barcações brazileiras que navegão na Lagoa Merin 
possão entrar i igualmente as orientais que nave-
·garen nos rios en que estiverem esses portos, a 
'Republica Oriental de Uruguai conven en ceder 
.ao Brazil en toda a soberan ia para o indicado fin, 
.meia legua de terreno en uma das nrnrgens da 
enbocadura de Sebolati que fôr designada pelo 

-comissario do governo inperial, i outra meia legua 
-.eu urna das margens do Tacuar i dezignada do 
mesmo modo, podendo o governo inperial mandar 
fazer nesses terrenos todas as obras i fort ifi cações 

·que julgar convenientes. " 
A interpretação desta clauzula deu lugar a 

.uma troca de notas entre os dois governos, paten-
teando nessa ocazião o de Pedro 2.º ainda uma 

·vês a estreiteza de seu patriotismo. Não é tudo, 
-poren : en un cios mencionados tratados, a Repu-
blica. cio Urnguai se conprometia â devolver aos es-
cravocratas do Inperio os cativos que buscassen 
azilo na Banda Oriental. Tão graves infrações ela 
.moral social forão praticadas en nome da San-
tissima i Indivizivel Trindade, i não consta que o 
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sacerdocio c1tolico avesse protestado contra s1m1-
lhantes profanações da fé medieva (1) . 

Finalmente â 17 de Frederico de 63 ( 21 de 
Novenbro de 185 t ) assinava-se un tratado entre o 
Inperio, a Republ ica Oriental a provincia ele 
Entre Rios con o fin de libertar o povo arjentin o.· 
ela opressão de Rozas. Aí se estabelecia a livre 
navegação elo Uruguai seus afluentes para os 
ribeirinhos . 

§ 

De tudo cuanto precede se verifica que s1 os· 
povos cio Prata con quen nos ligamos deven nos 
ser gratos pelos aussilios que lhes prestamos, tan-
ben são creJ ores cio nosso reconhecimento pelo 
apo io que no~ derão ; alen ele que a Republica-
Oriental ten toda razão para queixar-se do preço que-
lhe custou o nosso apoio. Não foi pelo amor do ben 
deles que o Inperio promoveu tais alianças ou as 
aceitou; foi sin tendo en vista seus interesses. Erar 
l~ ortanto, muito natural que as desconfianças para 
con as intenções da monarquia americana recrude-

(r) A União Brazileira deve espontaneamente rever esses atos da di-
plomacia inperi al para espurga-los das suas dispozições inicuas que ainda 
vigoraren. Cuanto àquelas que forão espontaneamente eliminadas pela evo--
lução nacional , como a que se refere à devolução dos escravos, cunpre-
nos declarar ao g~verno uruguaio que o governo republicano lamenta mlo. 
ter tido en~ejo de à mais tempo suprimi-las . T al é a conduta que a Re-
lijião da Umanidade inpõe às Palrias Brazileiras para purificá-las dos 
erros in5pirados por uma politica sen fraternidade . 

En 1857 fês-se tanben un tratado escravocra ta con a Confederação 
Arjentina. 
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cessen novamente nos pequenos estados platinas 
cuando estes se convencessen de que o Brazi l já não 
tinha os mesmos motivos nacionais i dinasticos para 
tratá-los con amizade. Referindo-se especialmente 
ao Paraguai, dizia Silva Paranhos no discurso já 
citado: 

(( l\Ias tendo dezaparecido da sena o ditador 
Rozas, o governo do Paraguai, que se mostrava 
intimo amigo do Brazil, cuja confiança para conosco 
xegara ao ponto de dar carta branca ao ministro 
que o governo inperial nomeasse para reprezentar-
nos em Buenos Aires, dada uma suposta intervenção 
do Inperio con a França i a Inglaterra, o governo 
do Paraguai então deixou-se possuir de prevençõts 
contra o Brazil, receiou que, ufanas con os reZ'1l-
tados que aviamos alcançado nas marjens do Pra ta, 
nos tornassemos anbiciozos i quizessemos substituir 
o ditador Rozas en seus dezignios contra a Repu-
blica do Paraguai! Deus sabe si a poli tica estran-
j_ei ra teve ou não grande parte nessas prevenções 
que assaltárão o espirita do governo paraguaio. ii 

Para apreciar con inteira justiça o procedimento 
do governo inperial, conven notar que não era 
licito ao Brazil intervir na Republica Arjentina, 
con o fin de libertá-la de un poder tiranico, sen 
que â isso o determinasse un motivo patriotico. 
Tão pouco devíamos inh·ometermo-nos nas lutas 
intimas da Republica Oriental, sen invocar razões 
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de orden nacional. Sirnilhante abstenção era-nos 
inposta pelos mais vitais interesses da. U man idade. 
Con efeito, na situação anarquica en que es tá o 
Ocidente, só urna digna neutralidade é capás de 
prezervar as nações fracas contra a prepotencia das 
fortes, i protejer â estas contra os arrastamentos do 
orgulho i da vaidade nacionais. Admitido o prin-
cipio da lejitimidade da interferencia de un governo 
estranjeiro nas questões internas de cualquer povo, 
fica aberta a porta para todas as atrocidades. O 
ponto de vista do interesse social prescreve que se 
prefira entre dois males inevitaveis o menor. I por 
certo ninguen contestará que a Umanidade fica 
menos pre~udicada con a opressão de un povo por 
governos que seus antecedentes istoricos fizerão 
surjir do que con a possivel tiranização de todos 
os fracos pelos fortes desmoralizados. 

A conduta do governo brazileiro, no momento 
que estamos considerando, i abstraindo dos erros 
anteriores que porventura tenhão contribuido para 
tal situação, teria sido, pois, perfeitamente correta si 
não fossen as estorções feitas ao Governo Orien-
tal. Esforçando ·se por manter a independencia 
das duas pequenas republicas do sul, o Brazil não 
atendia só â un tacanho interesse nacional : ajia na 
direção da evolução da U manidade. Mas essa con-
duta eopirica, dete~·minada por motivos egoistas, 
contraria até à politica que os interesses patrios 
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inspiravão aos nossos pretensos diretores, não pode 
deixar de produzir perniciozos frutos. Conquistamos, 
é certo, até ce rto ponto a franca navegação do Pa-
raná, i rezolvemos a nossa questão de limites con 
.a Republica do Uruguai. Ficamos, porén, con o 
nosso orgulho i a nossa midade nacionais ezaltados 
ao ponto de começarmos â olhar con desden para os 
nossos aliados. As nossas sussetibilidades patrioticas 
entrárão â alarmar-se ante as pretenções que o 
Paraguai opunha às nossas, tanto na questão de 
navegação franca do rio daquela denominação corno 
na de lim ites. Os seus armamentos que só podião 
razoavelmente ser atribuidos à necessidade de pre-
parar-se para a defeza contra as poderozas nações 
-que o cercavão, i de cujas vistas anb iciozas devia 
temer-se, começárão â despertar apreensões do nosso 
lado. En suma, as consecuencias de um'.l poli tica 
sen lealdade e sen jeneroziclacle, cl i tada apenas por 
estreitos calculos nacionais i clinasticos, en bora coin-
cidindo então con as ez ij encias da Umaniclade, não 
podião deixar de ser a instabilidade das nossas re-
lações esteriores. 

En tudo isto, perguntamos, onde está a ele-
vação de vistas, o alevantado patriotismo, os em i-
nentes sentimentos umanitarios do es-inperador do 
Brazil? O que foi que se fês então que fosEe inaces-
sivel às triviais anbições de uma cauteloza preocupa-
ção dinasti ca ? Evidentemente ;rnda. 
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§ 

Depois de espulso Rozas continuárão turvas as 
nossas relações con os estados vizinhos, já en conse-
cuencia das vexações de que se dizião alvo os nossos 
conpatriotas moradores na Banda Oriental, já por 
cauza das questões de limites ou da livre navegação 
dos rios. Con o Paraguai xegárão â estar ben tensas 
en 66 ( 1854); felismente, poren, conseguiu-se un 
tratado de livre navegação en 15 de Omero de 60 
( 12 de Fevereiro de 1858 ), negociado por Silva 
Paranhos. Ficou todavia por liquidar-se a questão 
de limites, i, peior do que tudo, perzistírão as 
desconfianças i as sussetibilidades das vaidades na-
cionais de anbos os paizes. De nossa parte elas ião 
tão lonje que o futuro Visconde do Rio Branco 
dizia no já citado discurso : 

« Cuando se trata con uma nação fraca, não 
queiramos só rezolver as questões à valentona, por-
que póde aver tanben uma nação forte que . nos 
queira aplicar a pena de Talião. É necessario que 
sejamos moderados, prudentes i justos para con 
todos. '' 

§ 

Como se já não bastassen esses fatores para 
conplicar as nossas relações internacionais ezacer-
bando o nosso amor-proprio nacional, veio en 73 

8 



I 14 BENJAllIIN CONSTA1 T 

(1861) juntar-se-lhe un acidente. En Junho desse 
ano naufragou nas costas do Albardão no Rio 
Grande do Sul, a barca ingleza Prince oj' VValles. 
I o ministro inglês informado de que tinhão sido 
roubados objetos salvos do naufrajio i quiçá assa-
ssinadas as pessoas da tripolação, iniciou uma recla-
mação perante o governo brazi leiro. Conven notar 
que a politica esclavajista de Pedro 2~ dava azo ao 
governo britanico para conplicações con o Inperio, 
nas cuais não ficava â este a melhor pozição. Un ano 
depois do dezastre â que nos referimos, ainda o go-
verno brazileiro não tinha conseguido dar esplicações 
satisfatorias ao da Gran-Bretanha, cuando aconteceu 
un incidente policial contra oficiais da marinha 
ingleza. Rezultárão dai novas reclamações; i o mi-
nistro britanico não se conformando con as ·alega-
ções do governo inperial en an bis as questões, 
dirijiu â este tres notas en 3 de Bichat de 74 (S de 
Dezen bro de 1 862 ). Essas tres notas consti tuírão un 
ultimatum . 

O governo inperial respondeu â 16 do mesmo 
mês ( 18 de Dezenbro ), fazendo ponderações que 
não forão aceitas pelo ministro inglês. Depois de 
algumas negociações, este deu orden ao almirante 
xefe da estação naval britanica neste po rto para 
proceder â reprezalias. É facil de conceber a ezal-
tação da cidade ao saber de tais acontecimentos. 
O governo brazileiro protesta contra as violencias 
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de que é objeto; i c0nc1ni uma nota à legação 
bliiúanica declai;a..m<lo que a]>elaria paira o g.overno 
i.uiglês a1De.zaru do ministro1 C1irist~e ter por muti~ 

similham.te aFJelo. En r.º de Moüés de 75 ( 1. 0 de 
Janeiro de 1863) o ministr0 inglês termina a sui. 
:resposta dizendo : 

u Tenho tanben â declarar a V. Es. • que 
estou pronto â receber, pai:a ser considerada pelo 
governo de S. M., cualque1· puoposta razoavel que 

jamais .foi-me .feita dztr(J;nte os 24 dias que precedêrão 
o começo das repnzalias, como po·r ezenplo, a de 
referir todas as quest0es en discussão â un arbitra-
1Tuento inparcial. » 

O governo inperial pergunta então s1 o arbi-
tramento se estendia â anbas as questões ou si só 
à ultima; i obten en resposta a declaração de que 
o ministro inglês estava pronto â receber a proposta 
de seren todas as questões submetidas â arbitramento. 
Pois ben, ouvido o conse11io de estado, o es-inperador 
aicteita o arb.iitramento s:6 para a segw1da questão, 
mantendo cuanto à primeira o alvitre de pagar 
cl!Ianto Ihe fosse ezijido so.b protesto. 

É inutil entrar e.n maiores pormenores â tal 
respeito. Basta o que precede para evidenciar o 
carater da política internacional do segundo reinado. 
Que motivos razoaveis poderia invocar o inperador 
para recuzar o airbitramento aipLicado â anbas as 
questões? O estar conveBcido da justiça de sua 
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cauza? Mas si essa objeção procedesse, o que nm-
guen póde admitir, tanben não devia aceitar arbi-
tramento para a segunda questão . O governo inglês 
não se deu por agastado con o que avía de inju-
riozo na rejeição do arbitramento para o cazo do 
Prince of Walles . Lord Russell limitou-se â dizer 
con sobranceria: 

« O governo brazileiro está persuadido de que 
ten o direito de seu lado ; o governo de S. M. 
ten igual convicção en sentido oposto. Poren o 
governo de S. M. prefere antes cultivar boas rela-
ções para o futuro do que prolongar controversia 
sobre o passado con o governo do Inperador, que 
â tantos respeitos ten titulos à amizade do governo 
britanico. » 

O governo britanico ficsou, pois, a cuantia 
que era devida pelo roubo dos salvados do Prince 
of T!Vatles; i a questão dos oficiais foi submetida 
ao julgamento do rei Leopoldo da Beljica. A sen-
tença foi en nosso favor. Cuanto ao pagamento, foi 
feito sob protesto que o governo inglês acuzou en 
nota especial aver recebido, acedendo à reclamação 
do ministro brazi leiro en Londres. Depois este, en 
nome do governo do Rio, pediu satisfação das ofen-
sas recebidas i dos prejuízos rezultantes das repreza-
lias; i não se julgando satisfeito con as declarações 
de Lord Russell, requizitou os passaportes. O mesmo 
fês o ministro inglês no Brazil, ficando rotas as re-
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lações diplomaticas entre os dois paizes, até a re-
conciliação mediante a intervenção de Portugal. 

§ 

O conjunto dessas negociações feriu pr0funda-
mente o amor-proprio nacional, elevando as nossas 
sussetibilidades patrioticas ao mais alto grau. Dai 
uma dispozição belicoza, que não podendo esplodir 
en relação à Inglaterra, sen que ninguen se désse 
conta do fato tendia a precipitar-nos en uma luta 
para saciar o orgulho patriotico umilhado. enhuma 
situação de animo era menos favoravel ao estado 
de nossas relações con as republicas do Prata; i 
talvês que a guerra começada no fin do ano seguinte, 
tivesse arrebentado imediatamente si não ouvesse sido 
dissolvida a Camara dos Deputados logo depois de 
suas felicitações ao monarca pela sua conduta na 
questão ingleza. Con efeito, a invazão do Estado 
Oriental por D. Venancio Flores con o aussilio de 
cressido numero de brazileiros, en 25 de Arqui-
medes de 75 (19 de Abril de 1863) teria determinado 
então a esplozão que se realizou en seguida à aber-
tura das Camaras en 76 (1864). 

A linguajen apaixonada de alguns deputados 
bastou para arrastar o animo vacilante do governo, 
que rezolveu confiar ao es-conselheiro Saraiva uma 
missão especial ao Rio do Prata. Tinha ela por 
pretesto reclamar do governo oriental a punição 
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dos acuzados de CTimes contra a 1DT0priedade, a vida 
i a omra de cidadãos 0razilei11os •domic11iados na 
Banda Oriental, i obter garantias para o futu ro 
dos mesmos. 

Ora, un espiriuo i.n_parcial ireconheoe sen difi -
culdade que não era esse o ensejo mais favornvel 
'Para aprezentar tais reclaimações. I ezan11inando 0S 
documentos oficiais, os cora9Q)es que se não deixa-
ren arrastar pelos pTeoonceitos de nn estreito pa-
triotismo, reccmheoerão que o .governo inperial não 
procedeu como o ezijião os supremos principias da 
Umanidade. 

Con efeito, o governo inperial confessava 
que un grande numero de brazile_iros tinha se alis-
tado nas fileiras de Flo11es, i recl1zava abandoná- las 
apezar das ordens do mesmo goven10. I no entre-
tanto ezijia que 0 governo oriental, â braços con 
uma guerra ci vtl, satisfizesse as suas reclamações. 
De sorte que urna nação con os recursos do Brazi1, 
-i que jactava-se do prestijio de seu governo, não 
tinha meios para inpedir que os seus suditos to-
massen parte en uma rebelião contra un governo 
amigo. Mas, no .entanto, julgava proceder con 
equidade requerendo que o governo oriental, pro-
fundamente abalado, tiv.esse uma justiça plenamente 
organizada. Ao contenplaT a luta diplomatica entre 
o Inperio i a Repub1ica do Uruguai, ocorre espon-
•tanearnente à memoria a questão acima mencionada 
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travada entre o ministro britanico 
brazileiro. 

§ 

11 9 

o governo 

Lonje iríamos si quizessemos rezu1111r aqui as 
peripecias de tais negociações. Mas não podemos 
deixar de transcrever os trexos de uma nota en que 
o ministro da republica refuta as pretensões do di-
plomata inperial. Dís aquele: 

« A população brazileira, laborioza i pacifica, 
gozava na republica, antes da rebelião, da proteção 
das leis i da autoridade, que se dispensava i é de-
vida tanto aos nacionais como aos estranjeiros, nas 
condições, iguais para todos, de mais ou menos 
adiantamento na administração ezecutora daquelas 
leis, i interprete daquela autoridade. 

cc O braúleiro, como cualquer outro estranjeiro 
que se ospeda na republica, ao fazê-lo, aceita a 
situação que dão as leis i as autoridades aos abi-
tantes ; i, atenda ben S. Es.•, aceita desde que 
voluntariamente ven estabelecer-se na republica as 
condições de antemão conhecidas, que esta inpõe 
aos estranjeiros para podê-los receber en seu seio, 
i que são as mesmas que pezão sobre os nacio-
nais. 

« A primeira dessas condições é, en cualquer 
pais, que o estranjeiro se sujeite às leis i respeite 
as autoridades incunbidas de cunpri-las; i s1 as 
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leis fossen en sua opinião opressivas, era de sua 
conveniencia, vis to que antes de tudo ten de res-
peitá-las, não escolher similhante país para nele 
fi csar a sua rezidencia. n 

I depois de dezenvolver estas justas considera-
ções, acressen ta : 

«O fato capital, i que por sua elocuencia i no to -
riedade demonstra como prova irrecuzavel a falsi-
dade da acuzação que o abaixo assinado contesta, 
é que no seio da Republica, que se pinta con as 
mais negras cores, rezide en contato con as auto-
ridades que se aprezentão como verdugos da vida, 
onra e propriedade brazileiras, uma população bra-
zileira rica i prospera, de mais de 40,000 almas, 
senhora de uma imensa zona do país. )) 

Mas não é tudo; o proptio diplomata brazi-
leiro respondendo à precedente nota, dizia : 

« Não são certamente todos os brazil eiros que 
sofren, assin como não é só entre as forças do je-
neral Flores que se encontrão brazileiros envol-
vidos nas lutas intestinas da Republica. O governo 
atual tanben conta sinpatias en muitos dos meus 
concidadãos. Estes seguramente não sofren oje, i o 
governo inperial os á-de por certo defender cuando 
foren prejudicados en uma situação en que não se 
lhes consagre a mesma estima. Prezentemente, po-
ren, o governo inperial procura protejer os que 
sofren. )) 
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Cunpre finalmente notar que o governo oriental 
declarava-se, en principio, disposto « â atender â toda 
reclamação ou pedido fundado en direito, para o 
fin de protejer os interesses lejitirnos da população 
brazileira domiciliada na Republica n. 

§ 

Depois de trocadas estas notas, o ministro 
brazileiro, de acordo con o ministro inglês en 
Buenos Aires, con o ministro arjentino i con o 
Sr. André Lamas, deu passos para negociar uma 
pás entre o jeneral Flores i o governo legal. Essa 
tentativa foi malograda. I então o ministro brazi-
leiro, seguindo as instruções de seu governo, apre-
zentou un ultimatun ao governo oriental declarando 
que mandaria proceder às reprezalias. I â este pro-
JJozito acressentava : 

« As reprezalias i as providencias para as ga-
rantias dos meus concidadãos acima indicadas, 
não são, como V. Es.• sabe, atos de guerra; i eu 
espero que o governo desta republica evite aumen-
tar a gravidade daquelas medidas, inpedindo su-
cessos larnentaveis, cuja responsabilidade pezará es-
cluzivamente sobre o mesmo governo. 

cc Cunpre ao governo oriental ponderar os enba-
raços i medir os rezultados da pozição que assumir. 

cc Cunpre-lhe refletir qtre, cuaisquer que sejão 
.as consecuencias supervenientes, unicamente de si 



122 BENJAMIN CONSTANT 

proprio dever-se-á queixar, i da pertinacia con que 
ten querido desconhecer a gravidade da situação-
de seu país . » 

O ministro britanico Christie tanben avia dito 
ao governo brazileiro na sua nota de 28 de Bichat 
de 74 (30 de Dezenbro de 1862): 

cc Não careço dizer â V. Es. • que as repreza-
i ias são un modo entendido i reconhecido pelas 
nações de obter justiça, cuando é esta de outro 
modo recuzada; i que elas não constituen un ato 
de guerra . As medidas que serão tomadas pelo al-
mirante Warren estão nos limites do estado de pás. 
Depende do governo do Inperador fi car nestes li-
mites ou transpô-los. Na viva esperança de que a 
pás não será perturbada, i no ardente dezejo de que 
volten as cordiais relações que a Gran-Bretanha 
procuruu senpre cul tivar con o Brazil, mas que não 
poden ezistir si o governo brazileiro recuza con 
perseverança a reparação das injurias feitas â sudi-
tos britanicos, rogo â V. Es. • i aos seus colegas que 
se lenbren que pezará sobre o ministerio uma grave 
responsabilidade si uma violenta rezistencia ás re-
prezali:1.s, ou medidas de contra-reprezalias, ou ofen-
sas às pessoas i propriedades britanicas que reziden 
no pais, levaren â maiores i mais deploraveis con-
plicações. n 

O governo oriental devolveu a nota do ministro 
brazileiro i concluiu propondo que se submetessen 



'ESB0ÇO 'IJIOG'Rh'FI CO 

as questões ao arbitramento de uma ou mais po-
tencias das reprezen tadas en Montevidéu. e< Os ar-
bitras decid:irião sobre a oportunidade das recla-
mações aprezentadas ante o governo oriental pelo 
do Brazil, i en seguida, cazo fosse essa 0portunidade 
reconhecida, proporião os meios praticas de pro-
ceder-se ao ezame i satisfação das reclamações pen-
dentes. » 

e< Avendo o governo de S. M. o Inperador do 
Brazil aceitado os princípios do Congresso de Paris, 
continuava o ministro ôriental, i avendo-se recen -
temente posto en pratica en suas questões com uma 
das grandes potencias signatarias naquele Congresso, 
não póde acreditar o governo da Republica que 
V. Es." recuze esta proposta. » 

Pois ben, essa proposta fo i rejeitada pelo es 
-conselheiro Saraiva, alegando : e< que similhante es-
pediente iludia a questão, ou adiava a dificuldade, 
sendo ao contrario urjente providenciar en pró! 
da segurança da vida i da propriedade dos bra-
zileiros domiciliados nos departamentos interiores 
i en perigo no meio das perturbações daquele 
país, que desgraçadamente agravav·ão-se i prolon-
gavão-se. » 

I assin precipitou-se o Brazil na gnerra contrn 
a Republica do Uruguai da cual orijinou-se 
a canpanha 1do Paraguai, corno passamos â 
mostraT. 
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§ 

Para julgar dos acontecimentos de que estamos 
tratando, buscando inspirações nos supremos prin-
cípios da moral umana, i não deixando cegar-nos 
a razão pelos preconceitos nacionais, cunpre ter 
prezente a desconfiança con que eramas olhados 
pelos nossos vizinhos. A nossa politica para con 
eles não podia trancuilizá-los, porque si tal politica 
lhes avia sido favoravel por vezes fora isso devido á 
calculas de estreito patriotismo, como acima indi-
camos. Si os que tên tratado desses assuntos tão 
facilmente esquecen o aussilio eficás que dos peque-
nos estados do sul recebemos, como estranhar que 
esses estados nos olhassen con desconfiança? O 
Paraguai tinha conosco pendente a questão de 
limites. Que ipoteze mais sinples do que imajinar 
que, suplantada a Republica Oriental, quizessemos 
rezolver a nossa questão de limites con o Paraguai 
~. valentona, para uzar da espressão do futuro Vis-
conde do Rio Branco ? 

Cuando ainda negociava con o governo de 
Montevidéu, escrevia o es-conselheiro Saraiva ao 
governo do Rio, en 9 de S. Paulo de 76 ( 28 de 
Maio de 1864): 

cc Precizo de axar-me abilitado para entender-
me con o governo de Buenos-Aires i mesmo con o 
do Paraguai. As coizas poden enbaraçar-se, i ~ 
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necessan o estar preparado para tudo; eu já o devia. 
estar. >> 

I mais adiante acressentava: 
cc Espero, portanto, i rogo que pelo primeiro 

paquete V. Es." se digne : . .. .. . .... . ... .. .. . ..... ..... ... . 
3.º Abilitar-me para que possa entender-me con 

o governo do Paraguai, pois qzte poden de inprovizo 
smjir daí dificuldades . V . Es.• sabe que o governo 
oriental á muito /ás vivas del(/encias perante o prezi-
dente Lopes i· ten procurado a sua cooperação» . 

Alen disto cunpre recordar que en 62 (1850), 
no tratado que celebramos con o Paraguai, o in-
teressamos na independencia da Republica Oriental;. 
i en 63 (185 r), cuando nos ligamos con o jeneral 
Urquiza para espelir Oribe, tanben estatuimos que 
o Paraguai seria convidado para tomar parte na 
aliança. Portanto, quer se considere uma epoca 
atrazada, quer se atenda somente para o tenpo da 
missão Saraiva, é incontestavel que não devia cau-
zar es tranheza a intervenção do Paraguai en 76 
(1864). 

§ 

Instado pelo governo de Montevidéu, Lopes 
ofereceu a sua mediação ao governo do Rio para 
ajuste das questões confiadas á missão Saraiva, en 
notas de 1º de Carlos Magno de 76 ( q de Junho 
de 1864), i na mesma data comunicou â este 
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enviado o ofereciliLlento q_ue acabava de fazer. O 
es-conselheiro respondeu en 8 do mesmo mês e 24 
de Junho) declarando q_ue <<nutrindo as mais fun-
dadas espei;anças de obter amigavelmente do go-
verno o.riental a solução das mencionadas questões, 
pamecia-Lhe por encuanto. s.en objeto a mediação do 
gove:rno paraguaio senplie apreciada pelo governo 
de S. Majestade». En 2 r de Carlos Magno ( 7 de 
Jiilllo seguinte), o governo it1perial commlicava ao 
do Pan:aguai que se tit1ha conformado con a resposta 
do es,.conselheiro Saraiva. Nessa ocazião procurava 
este estabelecer a pás concilialil.do o jeneral Flores 
con o governo legal, coroo acima dissemos. 

Lopes aguardou os acontecimentos. Frustrada a 
tentativa.. de pacificação da. Banda Oriental, vimos 
que o enviado brazileiro intimou o seu ultimatum 
de. 2.r. de Dante de 76 (4 de Agosto de 1864) ao 
goverJJJ0, de Moutevidéu. Este comunicou o oco-
rrido ao p:rezidente do Paraguai, o cual manda di-
rijir ao rninistro brazileiro en Assunção a nota de 
19 de Gutenberg (30 de Agosto) que concluia assin, 
referindo-se ao ultimatum Saraiva : 

« O governo da Republca do Paraguai deplora 
prof1l!I1damente que o de V. Es.• aja julgado opor-
tumo. aia.s,tar-se nesta ocazião da politica de mode-
ração el!IJ que devia c011fiar agora mais do que nunca 
-depois de. sua adezão ás estipulações do Congresso 
<de París ~ não póde, wmen,, ver con indiferença i 
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·menos consentir que, en ezecussão da alterni:..tiva 
do ultimatum inperial, as forças brazileiras, quer 
sejão navais quer terrestres, octipen pàrte do te-
rritorio da Republica Oriental do U ruguai, nen 
tenporaria nen permanentemente ; i S. Es.• o Sr. Pre-
zidente da Republica ordenou ao abaixo assinado 
que declare a V. Es.•, como reprezentante de S. M. 
o Inperador do Brazil: - que o governo da Re-
publica do Paraguai considerará cualquer ocupação 
do territorio oriental por forças inperiais, pelos 
motivos consignados no ultimatum de 4 do corrente, 
intimado ao governo oriental pelo ministro pleni-
potenciario do Inperio en missão especial junto 
daquele governo, como atentatoria do equilibrio dos 
estados do Prata, que interessa à R epublica do 
Paraguai, como garantia de sua segurança, pás i 
prosperidade, i que protesta ela maneira a mais 
solene contra tal ato, dezonerando-se desde já de 
toda a responsabi lidade pelas consecuencias da 
prezente declaração. i> 

§ 

Esta nota encerrava, portanto, uma declaração 
<le guerra, verificada as circunstancias que ela de-
termina. Só por inconpreensivel deficiencia inte-
lectual ou por un rad ical desden para con o go-
verno que assin nos ameaçava poderia o governo 
inperial perzistir na deliberação de invadir a Banda 



BENJAMIN CONSTANT 

Oriental sen preparar-se para repelir os ataques de 
Lopes. Objeta-se jeralmente que o ditador para-
guaio afirmava assin a pretenção de ser o arbitro 
das questões internacionais da America do Sul. Mas, 
admitindo mesmo a realidade de tal inputação, o 
que fica fóra de duvida é que J.Jªra esplicar a sua 
conduta não se preciza de similhante ipoteze. Con 
efeito, para proceder como Lopes, bastava estar 
convencido que vistas anbiciozas de absorção erão 
os verdadeiros moveis da política do Brazil nessa 
época. Uma vês subjugada a Republica Oriental, o 
ditador paraguaio conjeturava xegar a vês do 
Inperio licuidar pelas armas a sua velha questão de 
limites. 

Con estas apreensões era natural L[Ue Lopes 
procurasse atacar o Brazil tendo por seu aliado a 
Banda Oriental i talvês a Republica Arjentin~ 1 ben 
como a província brazileira do Rio Grande do Sul 
que se revoltaría, en lugar de esperar que fosse con-
batido cuando não pudesse ter ninguen por si. A sua 
conduta foi temeraria, arriscando-se â uma can-
panha contra o Brazil, mas foi inspirada no mesmo 
cego patriotismo que dir ijia â este i aclapton se às 
mesmas formulas uzadas pelo Inperio. O governo 
inperial não tinha, pois, a m1111ma razão nas in-
crepações feitas â Lopes sob similhante aspeto. 

A essa nota respondeu o ministro brazileiro 
en Assunção, en 21 de Gutenberg ele 76 ( 1. º de 
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Setenbro de 1864), procurando refutar con puerís 
sofismas i sobranceiras afirmativas as apreciações 
do ditador paraguaio. Terminando a sua apolojia 
do procedimento inperial dizia: 

« D e certo nenliztma consideraçiio o fará sobre-
estar no dezenpenho da sagrada missão que lhe 
incunbe de protejer a vida, a onra, i propriedade 
dos subditos de S. M. o Inperador. >> 

A tão arrogante decizão replicou o governo 
de Assunção en 23 de Gutenberg (3 de Setenbro) 
por urna nota que concluía assin : 

cc Não alterando en couza alguma a nota de 
V. Esª. a si tuação que motivou a solene decla-
ração do governo do abaixo-assinado, .fica este 
notificado de que de certo nenl1uma considerarão fará 
sobre-estar o governo de V. Es'. no enprego de 
meios coercitivos que avia rezolvido pôr en pra-
tica; i corroborando o protesto que dirijiu â 
V. Es'. na citada data de 30 de Agosto ultimo, 
terá o pezar de fazê-lo efetivo senpre que os fatos 
alí mencionados venhão confirmar a segurança que 
V. Es'. acaba de dar en sua nota â que esta res-
ponde. » 

Que declarações de guerra podião ser mais 
esplicitas do que estas reciprocas afirmações ? 

En 14 de Shakespeare (22 de Setenbro) o 
governo inperial aprovava completamente a con-
duta do seu ministro en Assunção, dizendo-lhe que 

9 
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es termos de sua resposta nada deixávão â dezeja:r. 
A cegueira patríotica do ministerio anterior avia 
precipitado o Brazil na guerra; mas uma politica 
verdadeiramente superior às instigações de uma 
eslTeita vaidade nacional poderia ainda reparar o 
erro cometido. Infelismente o mini:sterio de 20 

de Gutenberg (3 1 de Agosto) partilhava quiçá no 
mais elevado grau a falsa noção do pu11donor na-
cional que inflamava todo o país desde a questão 
Christie. Aplicou-se, pois, não â sustar a luta 
que encontrou travada, mas en preparar os ele-
mentos de vitOTia para o Brazil, o que fês con 
un enerjico civismo, atestado pelo decreto dos v0-
lun'tarios ela Patrra. 

Antes, poren, de ter Lopes conhecimento do 
modo pelo cual o governo do Rio apreciava a 
atitude do seu ministro en Assunção, davão-se as 
pFimeiras v;iolencias do Brazil conh·a a Republica 
d0 Uruguai, â titulo de reprezalias. O ditador do 
Paraguai clirijiu imediatamente ao ministro ·brazi-
leirn en Assunção a nota de 6 tile Shakespeare 
(14 de ·Setenbro), que termina:va por estas pa-
lavras: 

cc (Fa;tos 'tão signific·ativ0-s como os que a le-
gação oriental denuncia, consumados en apoio de 
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urna rebelião con olvido dos princípios de legalidade 
baze dos direitos de dinastia dos góvernos 1110-

narqtticos, inpressionárão profundamente ao governo 
do abaixo assinado, que não póde deixar de cor-
roborar por esta comunicação as suas declarações 
de 30 de Agosto i de 3 do corrente. » 

A legação brazileira respondeu que abstinha-se 
por então de cualquer reflessão a respeito do con-
tendo da referida nota, por não possuir infor-
mações especiais. I a política inperial continuando 
â dezenvolver o carater violento que assumira na 
Banda Orienta.!, o governo paraguaio dirijiu ao 
nosso ministro en Assunção a nota de 9 de Fre-
derico de 76 (12 de Novenbro de 1864), cuazi 
dois mezes depois da precedente. Aí mandava o 
prezidente Lopes declarar : 

« Que concuanto a legação brazileira en sua 
nota de r . • de Seten bro, afirmasse en resposta ao 
protesto de 30 de Agosto que de certo nenhuma 
consideração fa ria sobre-estar o governo inperial 
na política que av ia adotado para con o governo 
oriental, esperava entretanto que a moderação do 
governo inperial i a consideração dos seus verda-
deiros interesses, assin como os sentimentos de 
justiça, que constituen a garantia de respeito de 
todo governo, infl.uiríão en seu animo para que, 
apreciando o esposto na citada nota de 30 de 
Agosto, adotasse uma politica mais conforme aos 
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interesses jerais i ao equil ibrio do Rio da Prata, 
como por si mesmo aconselhava tão grave si-
tuação. 

'' Era poren con profundo pezar qc1e vía que 
lonje de aver merecido a atenção do governo 
inperial, sua moderação i as declarações ofi c iai s 
de 30 de Agosto i a co nfirmação de 3 de Setenbro 
respondia â -elas con atos agressivos i provocadores, 
ocupando con forças superiores a vila de Melo, 
cabeça do departamento Ori ental de Cerro Largo, 
no dia r 6 do mês p. p ., sen previa declaração de 
giurra, ou outro cualquer ato publico dos que pres-
creve o direito das }entes. " 

À vista disto declarava rotas as relações do 
Paraguai con o Brazil i inpedida a navegação das 
aguas da Republica para a bandeira de guerra i 
mercante do Inperi o, sob cualquer pretesto ou 
denominação que fosse, i permitida a navegação 
do ri o Paraguai, para o comercio da provincia 
brazileira de Mato-Grosso à bandeira rn ercan te de 
todas as nações amigas, con as rezervas autori zadas 
pelo direito das jentes. 

Esta nota foi recebida pelo ministro brnzileiro 
no dia seguinte à noite, como este afirma en sua 
resposta de r r do mesmo mês ( r 4 de N oven bro ). 
No dia 10 ( 13 de Novenbro) pela manhan, ped ira 
ele esplicações pelo aprizionarn en to do vapor bra-
zi leiro Mm·quês de Oli11da, que levava o novo 
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prez idente nomeado para Mato-Gro. so recursos 
financeiros. 

O ministro brazileiro requizitou os passaportes 
na sua no ta de r r de Frederico l r 4 de oven bro) 
i estes lhe forão dados imediatamente. Não avendo 
navio que o conduzisse para fóra do país, obteve 
1~or intennedio do ministro americano que Lopes 
lhe proporcionasse os meios necessarios. 

A 19 de Frederico (22 de Novenbro) dava-se 
a rend!ção da vila do alto, sitiada pelo almirante 
brazileiro de acordo con Flores. I en principias 
de Dezenbro era atacada a cidade de Paizandú. 
Foi então que Lopes invadiu fato-Grosso, par-
tindo a força espedicionaria de Assunção â 14 de 
Bichat (15 de D~zenbro) i realizando-se o ataque 
do forte de Coinbra en fins elo mesmo mês. 

§ 

O istorico destes acontecimentos basta para 
evidenciar a responsabilidade que coube ao go-
verno inperial na ultima guerra que tivemos a 
infelicidade de sustenta r. Julgando os fatos à vista 
dos documentos oficiais i sen prevenções de amo r 
proprio nacional, ninguen poderá desconhecer que 
sejão cuais foren os erros i crimes justamente in-
putave is â Lopes, foi o governo do es- inperador 
quen determinou a luta pela sua atitude para con 
a Republica Oriental. Alen disso, os calculos 



BENJAMJN CONSTANT 

an biciosos que ,se atribuen â Lopes constituen 
apenas manifestações de sentimentos i opmiões. 
analo,gas ás que animavão o ,governo bra?ileiro . 
,Quen nilo recuava d\ante da vioLencia i a cor-
.rupção pa.ra man ter a monarquia na America por-
tugueza i a integridade da nacion.alidade brazileira, 
não póde considerar un cr ime que Lopes vizasse 
a reconstrucção do vice-rein ado de Buencs-Aires i 
asp i ra~se fazer-se in perador. Tão pouco poden ser 
invocados contra o ditador do Paraguai para justi-
ficar a guerra, iis atrociclades que se lhe inputão depois 
gue os deza;;tres de uma luta prolongada forão 
anu lando q.s cualidades dignas que porventura pos-
suia i agravando os seus estímulos egoistas . É pre-
ciso jul~ar dos acontecimentos corno eles se dezen-
rolárão en fins de 76 (1864) . 

§ 

En princ ípios de 77 (1865) Lopes projetou a 
invasão do Rio Grande do Sul, quen sabe si na 
esperança de sublevá-lo contra o Inperio. Nesse 
intuito pediu licença à Confederação Arjentina 
para atravessar o territorio federal ; i sendo-lhe 
negada, ronpeu con o governo de Buenos-Aires, 
precipitando.o assin na aliança armada con o Brazil. 
Deve-se no tar que antes de enviar o seu ultimatum 
ao governo de Montevidéu, o es-conselheiro Sa-
raiva tratou .de assegurar-~e do fl~Sentimen to do 
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governo arje.ntino à politica inperial. I a aqui.e-
cencia dada pelo jeneral :Mitre â . essa politica 
constituiu un gravíssimo erro, porque é ben pro-
vavel que uma opozição jeneroza de Buenos- ires 
tivesse feito tornar â nossa diplomacia un curso 
diferente. 

§ 

Tal foi a sene de erros políticos, filhos pnn-
cipalmente da falta de elevação mental i moral 
do governo do es-inperador, que conduziu â uma 
calamitoza guerra entre povos irmãos. Apezar de 
não estar especialmente preparado para a canpanha 
cuando ela come.çou, os recursos do Brazil permi-
tírão que jà en 2 de Shakespeare de 78 (II de 
Setenbro de i 866) Lopes sentisse a necessidade 
de negociar a pás. Snas propostas não forão poren 
atendida·, porque o Inperio assentara en não con-
cluir a guerra sen a espulsão do dit;idor paraguaio. 
Assin o especificava o tratado da triplice aliança 
pelo cual o Brazil, a Republica Arje11tina i o je-
neral Flores, en nome da Republica Oriental, deci-
dirão entre si da sorte da Republica do Paraguai. 
Proclamando ai que se fazia a guerra não contra 
o povo paraguaio mas contra o seu governo, esta-
tuião-se no entanto nele i no protocolo auecso 
os limites da Republica segundo o entendião 
o Inperio i a Confederação; detei·minava-se o 
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dezarmamento da nação paraguaia; dist ribuião-se 
os despojos i os troféus tomados na lu ta, i tn-

punha-se ao mesmo povo o pagamento das des -
pezas da guerra ! 

Ten-se alegado que a proposta de Lopes fora 
apenas un a rdil para ter tenpo de fortificar-se i 
reparar os seus dezastres. Similhante inpu tação, 
poren, por mais fundada que seja, só poderia ser 
aceita si os aliados ouvessen tentado aceitar a pás, 
i os seus esforços sinceros nesse sentido ti vessen 
sido malogrados. Ora, tal não se deu. Decla-
rou-se â Lopes que se comunicarião as suas propostas 
aos governos aliados i que no entretanto a guerra 
continuaria sen modificação. Logo depois sofria· 
mos o dezastre de Cun1pait i, i a dezarmonia se 
pronunciava entre os jenerais derrotados. Foi então 
que o Marquê> de Caxias foi escolhido para je-
neral en xefe das forças brazileiras. Si o ron pi-
mento das ostilidades constitui un grave capitulo 
de acuzações contra o governo inperial, o prolon-
gamento da guerra â partir desse rnomen to, tor-
na-se un verdadeiro crime de leza- U manidade. 
O es-inperador não cedeu d iante áo sacrificio da 
vida de milhares de seus concidadãos; não vacilou 
ante a perspectiva, da ruína do Paraguai; não 
recuou diante do desperdício de enormes cuantias; 
i não trepidou diante elas solicitações elas repu-
blicas americanas. Debalde o Xile, o Perú, a 
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Bolívia, o Ecuador i os Estados Unidos da 
America do Norte, (este por duas vezes) tentárão 
pôr termo a uma guerra de esterminio; o caprixo 
in perial â nada atendeu, obsecado pela rancoroza 
ideia de anicui lar â Lopes. I no entanto milhões 
de brazileiros jemião na escravidão, sen que o 
es-monarca sentisse maculada a onra nacional, i 
visse siquer na redenção deles un melhor emprego 
das eno rmes somas votadas à guerra. 

I como si isto já não bastasse para alhear-nos 
as sinpatias dos povos do nosso continente, i para 
levantar contra si as alma· jenerozas 5. quen não 
cegasse o amor proprio nacional, o governo do es 
-in perador reconhecia ao mesmo ten po o i ntruzo 
Massimiliano comçi in perado r do Mexico, ( 19 de 
Omero de 77 - 16 de Fevereiro de 1865). Unica 

·entre as nações da America, o Brazil prestou o seu 
assentimento â essa aven tura en que o segundo Bo-
naparte, atraiçoando a França, vinha lançar na Ame-
rica jermens de odio contra a condutora da civili-
zação moderna ! Que mais seria precizo para con-

. denar a política inperial? Que maiores provas da 
inferioridade moral i política do es- inperador do que 
o conjunto de sua ação diplomatica, cujos traços 
caraterísticos ai ficão assinalados nesses fatos capitais 
do seu longo reinado? 

To entretanto até oje a vaidade nacional ten 
inpedido que se reconheça a pernicioza influencia 
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do Inperio nas nossas ]ytas com as nações plat inas. 
Até oje a maioria, arrastada por estreitos precon-
ceitos, não quis ronper a solidariedade con os tristes 
manej os de uma politica que cobriu a America de 
cadaveres i juncou-a de rmnas. 

§ 

Eziste, poren, nessa luta encarniçada de cuatro 
nações que se dilacerão i acumulão dificuldades para 
o seu porvir, uma circunstancia que deve atraír so-
bretudo a atenção dos corações jenerozos. E a in-
di íerença do sacerdocio cato! ico , cujos reprezen-
tantes inspirados pelos mais vulgares preconceitos 
nacionais, contentavão-se en inplorar ao Deus dos 
ezercitos a vitoria das respetivas armas ou â agra-
decer-lhe os respetivos triunfos . .Porque não estudou 
o Papa os motivos da contenda i apelando para a 
íé que os cuatro governos ostenta.vão não pôs termo 
â urna luta fraticida., mediante Lmrn justa sentença?· 
Porque não invocou essa fé que o mesmo sacerdocio 
proclama ser a elos cuatro povos, i não determinou 
os solda.dos â deporen as armas, â fra.ternizaren, si 
os governos recuza.ssen escutá-lo? Só á uma triste 
resposta para tais interrogações : similhante fé era 
desde muito un mero fantasma cujo debil prestijio 
a.penas se limitava ao lar, sen áfeta.r as relações in-
ternacionais. O Papa ta.n ben á muito não passava 
de 1111 principe italiano, absorvido escluzivamente 
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con a sua propria cons~r v.a ção ;wi.te rial. I p clero 
catolico constituia un montão de ruina.s onde as 
Pat rias ocidentais ião buscar os fragmentos que lhes 
convinhão para a ornamentação de sua ibrida civi-
l ização ao mesmo tenpo teologica i ientifica, guer-
seira i industr ial, vac ilando entre o e:goismo da. 
salvação celeste i os assomo da fraternidade te-
rrena. 

§ 

A guerra não entrara ainda na sua segunda faze 
cuando o capitão Benjamin Constant recebeu â 13 
de Gutenberg de 78 (25 de Agosto de r866) orden 
para ir juntar-se ao primeiro corpo do ezercito en 
operações, (orden do dia de II de Gutenberg de 
78 - 23 ele Agosto ele r866). Antes, poren, de re· 
cordar os serviços especiais que prestou na campa-
nha, conven assinalar que Benjamin Constant não 
parece ter-se emancipado dos preconceitos correntes 
acerca da justiça que a sistia ao Brazil na Juta en 
que o governo inperial precipitara cuatro nações 
americanas. Ora, contenporaneo dos acontecimentos, 
si o futuro Fundador da Republica possuísse cabal 
conhecimento do Poziti vismo, con certeza teria re-
·COnhecido desde logo os erros dos diretores de nossa 
politica. E certo que a jenerozidade de seus sen-
tim.entos senpre se mostrou avessa ao espirita mi-
litar, i que Benjamin Constant estava acima d,os 
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grosseiros preconceitos que induzen os povos go-
vernos modernos â parodiaren os fe itos i costumes 
guerreiros da civilização antiga. Mas essa jene-
rozidade não dispensa as luzes de uma doutrina 
superior às inspirações nacionais para permitir-nos 
julgar onde está a justiça , cuando entra en jogo 
o pundonor patriotico . 

Para reconstruir a vida mil itar de Benjami n 
Constant vamos utilizar-nos principalmente de un 
requerim.::nto en que urjido pelo estado lastimozo de 
sua sande pediu demissão do serviço do ezercito. 
I a Secretaria da Guerra, segundo nos informou be-
nevolamente o cidadão que dirije essa repartição, 
consta a entrada desse requerimento i o despaxo 
que teve. Mas lá não se axào os respetivos papeis. 
Felismente, poren, entre os documentos do ilustre 
morto eziste a minuta por letra que reputamos de 
seu proprio punho, ben como projetos de outros 
que farão esboçados pelo Dr. Claudio Luis da Costa, 
sobre os cuais falaremos adiante. A familia possui 
tanben uma ou outra mínuta trazida da canpanha 
i varias oficias relativos às comissões que ezerceu. 
Procuramos recorrer ao Arquivo :Militar; mas apezar 
dos bons oficios, já do Brigadeiro Niemeyer, jà do 
Coronel ]\forais Jardin, nada conseguimos. Não 
farão, poren, totalmente infrutiferos os passos que 
demos, pois que obtivemos deste ultimo cidadão 
alguns esclarecimentos especiais sobre os trabalhos 
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realizados por Benjamin Constant . En tais circun-
stancias transcreveremos por vezes o . proprios do-
cnmen tos â que nos referimos. 

§ 

Tendo recebido orden de partir â l 3 de Gu-
tenberg de 78 (25 de Agosto de 1866) , seguiu Ben -
jamin Constant para o teatro da guerra en 21 de 
Gutenberg do mesmo ano (2 de Setenbro) i tocou 
en Montevidéu onde o Jeneral Aguiar cornandava 
as forças brazileiras en tranzito i era inspetor do 
ospital i depozitos belicos do Brazil aí estabelecidos. 
Quis esse jeneral tomá-lo para seu secretario; mas 
Benjam in Constant recuzou-se por dezejar prestar-se 
ao se rviço ativo da canpanha . 

Xegando ao ezercito, foi enpregado primeira-
mente en comissões administrativas como assistente 
do cuartel-mestre jeneral junto à r. • divi zão do r. 0 

corpo, sob o comando do Jeneral Argolo. Dezen-
penhou essas comissões con dedicação i onradês, 
poupando os dinheiros do Estado . Cuando o jene-
ral Argolo deixou o comando da r. " divi zão para 
assu mir o do 2. 0 co rpo do ezerc ito, foi Benjamin 
Constant encarregado dos nossos depozitos belicos 
en Itapirú (4 de F rederico - 8 de Novenbro) onde 
serviu até ro de Bichat de 78 (12 de Dezenbro de 
1866), data en que foi xamado para unir-se á co-
missão de enjen heiros. Antes, poren,~de deixar a 
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·comissão foi encarregado (o f. de 14 de Bichat - · 
r6 de Dezenbro) de dar con o 2.º tenente Inocen-
cio Galvão de Queirós un balanço nos ditos depo-
.zitos i aprezentar un projeto de regulamento para 
os mesmos depozitos, i para a navegação fluvial entre 
Itapirú i Passo da Patria . Entre os papeis de Benja-
min Constant eziste u:na minuta relat iva â esta in-
cun bencia, finda a cual voltou para o teatro das 
operações conforme pedi ra ao Marquês de Caxias, 
nessa época jeneral em xefe dos aliados . 

Foi então encarregado de construir trin xeiras 
baterias avançadas en Tuiuti, à direita do ponto 

conhecido no ezercito pelo significativo nome de 
- Lin!ta negra.- Depois ele ecessivo trabalho noite 
i dia sob o fogo da a rtilharia i fu zilaria oaraguaia 
·que tentava inpedir os trabalhos, foi mandado â 
Corrien tes para tomar conta da art ilharia, munições 
i grande cuantidacle de petrexos de guerra, i inspe-
·cionar a sua remessa para o ezercito (5 de Omero 
de 79 - 2 de Fevereiro de 1867). Antes de ser in-
terrompido o serviço das trinxeiras, i quinze dias 
depois que o começou fôra acometido de febre in-
termitente, mas não deu parte de doente. 

En Corrientes grassava o co,lera. Não fo i ata-
cado ; mas agravou-se a molestia que trazia, â ponto 
de o julgaren en perigo ele viela. Tratou-se, poren, 
sen dar parte de doente, i estava ainda muito 
<lebil cuando se teve denuncia ela tentativa dos 
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correntinos contra os brazileiros. Benjamin Constant 
assoberbou o abatimento da molestia, . preparou a 
artilharia i tomou conta dela para a defeza dos 
seus conpatriotas, cazo rebentasse a insurreição. 

Con a enfermidade sopitada, voltou para Tuiuti 
en 2 de Cezar ( 24 de Abril) i foi terminar a cons-
trução das trinxeiras, dezenvol vendo nesses traba-
lhos esforços estraordz"narz"os, como dizia o Dr. Jozé 
Carlos de Carvalho, en oficio de 7 de S. Paulo (27 
de Maio). 

'' Terminadas as trinxeiras, foi nomeado men-
bro efetivo da comissão de enjenheiros junto ao 
comando en xefe (8 de S. Paulo - 28 de Maio) i 
nessa cualidade encarregado con mais dois oficiais 
para dar un balanço jeral nos depozitos do ezercito, 
afin de preparar os carros de bagajens i munições 
que devião aconpanhar as forças que ião mover-se 
para Tuiu-cuê; i os depozitos que devião ficar en 
Tuiuti transformado en bazes de operações. Esteve 
nesta comissão até 3 de Dante ( 18 de Julho), data 
en que foi encarregado de esplorar as estradas que 
se dirijião de Tuiuti â U maitá, tirando a planta 
dessas estradas i das pozições ocupadas pelo inimigo 

xefe da comissão d 
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lhe dirijiu de Alvarenga, onde se axava acanpado 
o co rpo de ezercito ao mando do J eneral Ozo rio 
i donde partiu para esses reconhecimentos . 

« Terminando-os no dia 7 de Dante ( 2 2 de 
Julho), juntou-se nesse ponto ao grosso do ezercito 
en rnarxa para Tuiu-cuê, i foi incunbido de tirar 
o roteiro da marxa seguida pelo grosso do ezercito 
comandado pelo Marquês de Caxias, i continuar as 
esplorações na vanguarda, ezaminando as estradas 
que o ezercito deveria percorrer. 

<< Continuou no ezercicio dessas funções até o 
dia 16 de Dante (31 de Julho), en que acanpou 
con o ezercito en Tuiu-cuê. Foi aí incunbido de 
preparar un passo do esteiro R ojas, denominado .. 
passo-malo, construindo uma ponte de est ivas i esta-· 
belecendo pontões de borraxa que facilitassen as. 
comunicações entre Tuiu-cuê i a nossa baze de 
operações, aproveitando a estrada que passava por 
este pon to i que era a melhor de todas as que co-· 
municavão estas duas pozições do nosso ezercito. 
Aí esteve senpre en serv iço tirando plantas i fazendo· 
reconhecimentos de canpo até 17 de Gutenberg (29 
de Agosto) en que a molestia que nunca o aban-
donou tornou-se muito grave. (1) » 

§ 
Já que uma torpe calunia procurou ofender o 

Fundador da republica brazileira no que á de mais 
(I) A indicação das datas pozitivistas é nossa. 
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elementar nos brios de un soldado, bon é que se 
saiba que a temeridade de Benjamin Constant tor-
nou-se lejendaria entre os seus conpanheiros. Do 
Coronel Jeronimo Rodrigues de Morais Jardin ou-
vimos narrar epizodios que provão o denodo con 
que portou-se tanto na construção das t rinxeiras, 
como durante a rnarxa para Tuiu cuê. Por essa 
ocazião Benjamin Constant cuazi foi feito prizio-
neiro, cuando temerariamente tornava apo ntame ntos 
topograficos na. imediações de Tio Domingos. O 
Dr. l\Iorais Jardin mesmo o avizara de que os pa-
raguaios tinhão sido vistos naquelas parajens; mas 
o avizo não intimidou o nosso destemido conpa-
triota, que para lá dirijiu-se tendo por unico con-
panheiro o seu dezenhista Lalement. Foi este quen 
deu o grito de alarma cnando jà o inimigo os cer-
cava cuazi inteiramente. 

En Tuiuti , cuando trabalhava na construção 
das trinxei ras, jamais poupou a sua vida afin de 
animar con seu digno ezenplo os soldados que 
caíão ao seu lado mortos ou feridos pelas balas 
inimigas. I â esse respeito podemos invocar o tes-
temunho do Coronel Manuel Peixoto Cursino do 
Amarante. 

Dos apontamentos que o Dr. Macedo 'oares 
teve a bondade de fornecer-nos estraímos as se-
gu in tes anedotas que mostrào até que ponto Ben-
jamin Constant lernva o seu pundonor mili tar. 

10 
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« U ma ocaz ião tentando ofendê-l o im ofi cial da 
cavalari a rio-grandense, mui to conhecido pelas suas 
espanholadas i brutalidades, o coronel***, Benjamin 
repeli u as snas grosserias . O coronel retorquiu-lhe que 
visse ben a d istancia que av ia entre os galões de un 
coronel i os de un capitão. - « Desgraçada classe, 
respondeu Benjamin , en que os seus menbros se 
distingue n pelo numero de malhas que tê n, como os 
ca\7a1os. J> - O co ron el, que estava â cavalo, dezen-
bainhou a espada i avançou para Benjamin, que in-
perturbavel puxou do revolver i disse con decizão : -
<<· Si avança mais un passo parto-lhe os miolos con 
este revolver. J> 

" O coronel passou â en bainhar a espada, 
ape10u-se do cavalo i d irijindo-se â Benjamin Con-
stan t en ton arn igavel, ofereceu-l he a mão i a ai'ni-
zade. - « A ofensa esqueço, mas amigos jamais 
seremos. " 

« Pouco tempo depois esse coronel fo i mor to 
po r un conpanheiro â quen ofendera, i Benjamin 
ao ter noticia desta morte, eu ocaz ião eu que estava 
à meza, levan tou un brinde ao oficial que soube 
onrar a sua fa rda. " 

« Logo que xegou ao aca nparnento, Benjamin, 
que só era conhecido no Rio de Janeiro como 
grande mate rnatico, enco ntrou mesmo entre os 
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seus conpanheiros de armas i de estudos quen du-
vidasse de seus brios i valor militai-, tivesse a 
infelis ideia de pô-los â prova. 

cc Porão *** i o oje coronel ** esses conpa-
panheiros. Dando o braço â Benjamin Constant 
convidarão-no â passear i levarão-no à vanguarda 
ela divi zão . Como era natural, i proprio de quen 
não ten bazofia, Benjamin, que nunca tinha assis-
tido â senas de guerra, inpressionou-se com a pas-
sajen por sobre a sua cabeça das bonbas inimigas. 
Mas apercebendo-se ben depressa dos intuitos ele 
seus conpanheiros i surpreendendo-os â entre-olha-
ren-se de modo significativo, tomou-se de brio i fa-
zendo-se ele ignorante, levou-os até as linhas avança-
das, onde o tiroteio era cuaz i incessante, forçando-os 
â reclamar contra a inprudencia do calouro que 
lhes podia ser fatal. » 

Nos mesmos apo ntamen tos encontra-se o se-
guinte epizod io ocorrido por ocazião da esploração 
das estradas que de Tuiuti vão para Umaità, antes 
de ter lugar a marxa para Tuiu-cuê : 

cc Benjamin foi para essa comissão só acom-
panhado por um pequeno piquete de cavalaria; 
mas clisrraido con os trab1lhos de levantamento de 
planta, avançou de mais, afastando-se muito do 
piquete de proteção, que fi cou na retaguarda, dando 
pasto i clescanço aos animais. _ ão era passado 
muito tempo, viu Benjamin que da macega se 
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levantavão alguns soldados i montavão â cavalo; 
poren supondo ser soldados aliados, fico u muito 
descançado i continuou trancui lo os seus traba lhos; 
cuando depois reconheceu que a cavalaria avançava 
para ele, en ton ameaçador i dando uma descarga 
de fuzi lar ia que fe li zmente não o alcançou . Ju l-
gando-se perdido, dispôs-se a disputar a vida como 
un soldado brazileiro, i rezignaclo à sorte prepa-
rou-se para fazer frente ao inimigo encuanto tivesse 
forças para isso, enpunhando un revolver. unica 
arma que consigo tinha. 

« Por fortuna o nosso piquete que tudo pre-
zenciou, teve tenpo de montar i dispersar os para-
guaios, que fujirão à aprossimassão dos soldados 
brazileiros. " 

§ 

O Dr. Macedo Soares conta que o Jeneral en 
xefe, o Marquês de Caxia5, recel.Jeu con espanto 
os de zen hos aprezen tados por Benjamin, i xegou 
â duvidar deles; mas teve ocazião de verificar a 
sua ezatidão cuando realizou a aludida marxa. 

« Nesse tenpo, continua o Dr. Macedo Soares, 
j:i Benjamin anelava mu ito doe nte, atacado de 
acessos de febre intermitente terçan, anem ico, in-
xado i prestes â morrer, cuanclo seu anjo tutelar, 
su:i. boa conpanheira i amiga, sabendo, não por ele, 
mas pelo comandante Prado Seixas, amigo da· 
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familia, que indo ao ezercito viu o estado deploravel 
en que se axava Benjamin, comunic.ou-lhe en sua 
volta d o Paraguai, sabendo, digo , que Benjamin 
estava sacrificando a sua vida i por capri xo não 
queria retirar-se do ezercito en operação, foi ter 
con o Inperador, relatou-lhe o que avia i obteve 
licença para ir buscá-lo. 

« Cuando Benjamin soube no ezercito que sua 
mulher se axava â bordo de un transporte no Passo 
da Patria, i que ia buscá-lo, foi assaltado de dois sen-
timentos opostos; a alegría de ver i abraçar a sua 
querida conpanheira i a contrariedade de ser obri-
gado â retirar-se do eze rcito, i deixar os seus com-
panheiros, cuja sorte queria partilhar até o fin. 
Não foi pequeno o trabalho que teve sua senhora 
para convencê-lo de que devia poupar a vida i 
tratar-se, para decidi-lo â retirar-se do ezercito; 
para rezolver esse escravo do dever â abandonar o 
seu posto de onra foi necessa rio que ela movesse 
ao Jeneral Caxias, que ordenou â Benjamin, sob 
pena de dezob~di e nci a, qne se retirasse para o Brazil 
para tratar de sua saude. Que luta medonha tra-
vou-se então en seu espírito só póde avaliar quen 
conheceu aquele carater i aquele coração. 

" Veio Benjamin para o Rio de J aneiro i aqui 
continuou â sofrer do paludisrno que se manifes-
tava por acessos terçãos vespertinos de uma re-
beldia i de uma ineczorabilidade crueis, contra as 
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cuais lutou o doente dezesperadamente, lançando 
mão de todos os recursos aconselhados, gastando 
tenpo i dinheiro, endividando-se porque não podia 
trabalhar. 

« Afinal, depois de ano i meio de contínuos 
i crueis sofrimentos, cessou a febre deixando- lhe, 
poren, o organismo estragado, a saude se riamente 
conprometida i a bolsa ezausta. » 

§ 

Benjamin Constant obtivera três mezes ele li-
cença para vir tratar-se no Brazil, en 19 de Gu-
tenberg de 79 (31 de Agosto ele 1867), i xegara 
ao Rio en 25 de Shakespeare seguinte (4 de Ou-
tubro) . O seu mau estado de saude perzistindo, 
obteve mais cuatro mezes de licença por portaria 
de 2 ele Moizés de 80 (2 de Janeiro de 1868). 
A molestia, poren, não cedeu i ameaçava prolon-
gar-se sen que de antemão se pudesse assinar-lhe 
a duração. Benjamin Constant estava reduzido â 
45$000 rs. mensais i sobrecarregado con pezados 
encargos domesticas. O estado dolorozo de sua 
mãi se agravara, i ele fora forçado â recolhê-la ao 
ospicio de Pedro 2.0, nas vesperas de sua partida 
para o teatro da guerra (19 de Gutenberg ele 78 
- 31. de Agosto de 1866). Uma irman estava 
â enviuvar en estrema pobreza. Nestas condições 
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ouve a ideia de requerer que se lhe desse 
un enprego militar nesta capital, conpativel con 
o seu estado de saude. Encontrão-se neste 
sentido entre os seus papeis minutas de un reque-
rimento laconico i de outro narrando os seus ser-
viço~ de canpanha, rascunhados todos por seu 
sogro, ben como copia do ultimo projeto por 
letra div rsa da de Benjamim Constant, i sen assi-
natura. Con o mesmo objetivo eziste a minuta de 
un memorial que seu sogro dirijiu ou teve tenção 
de dirijir ao Ministro da Guerra. JVIas si farão efe-
tivamente dados passos en tal direção não log rárão 
eles o dezejado fin, pois que â 28 de Cezar ( 19 de 
Maio) erão-lhe concedidos novamente três mezes 
de licen ça, sen que conste na Secretaria requeri-
mento i:iue a solicitasse . 

• o entanto eziste indicação de requerimento 
pedindo demissão do serviço do ezercito, en con-
secuencia da mole~tia contraída na guerra, enbora 
os papeis não apareção na aludida repartição. O 
despaxo desse requerimento que foi: - oportuna-
mente será atendido - trás a data de 2 de S Paulo 
(21 de Maio), dois dias, portanto, posterior à ul-
tima licença. I como entre o.; documentos ela fa-
milia encontra-se uma minuta que parece-nos do 
proprio punho ele Benjamin Constant requerendo 
a demissão do ezercito, somos levados â crer que 
as primeiras minutas nunca passárão de projeto~. 
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Eis os termos dignos en que solicitava a sua ê .õO-

neração: 
« O baxarel Benjamin Constant Botelho de 

Magalhãis, capitão do Corpo de Estado maior de 
r .ªclasse, tendo voltado do Paraguai doente de febres 
intermitentes i inflamações do figado i do baço, 
adquiridas no serviço da guerra contra o governo 
daquela republica, axando-se inpossibilitado atual-
mente i talvês por muito tenpo de continuar no 
serviço ativo do ezercito en consecuencia dessas 
pertinazes molestias que passárão ao estado cronico, 
como provão os atestados juntos, ven respeitosa-
mente pedir a V. M. Inperial a graça de conce-
der-lhe a sua demissão. 

« O suplicante, Senhor, conhece a gravidade 
do passo que dá nas atuais circunstancias en que 
se axa o país, que reclama os esforços i os sacri-
ficios de todos os seus filhos, para alcançar-se un 
termo breve i glorioso para urna guerra de tanto 
enpenho i onra p:ua o Brazil, i sente profunda-
mente pelos in periozos motivos acinú apontados, 
ser obrigado nestas conjunturas â pedir a sua de-
missão do serviço do ezercito; mas fica- lhe tran-
cuila a consciencia por ter por mais de un auo 
que esteve no ezercito en operações prestado ser-
viços sempre en comissões arriscadas, corno o su-
plicante póde i á de respeitozamente provar â V. 
M. Inperial, i que no desenpenho dessas comissões 
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onrosas para un militar mereceu senpre eloj ios de 
seus camaradas i dos xefes debaixo de cujas ordens 
serviu, i que só ·deu parte de doente â 29 de 
Agosto de 1867 , cuando a molestia que adquiriu 
no serviço das trinxe iras, en 20 de Março do mesmo 
ano, tornou-se por tal modo grave que o inpos-
sib ilitou completamente de continuar â prestar ser-
viços. • 

I depois de espôr o paptl que lhe coubera 
desenpenhar na campanha, termina assin: 

cc Mencionando os serviços que prestou o su-
plicante na guerra do Paraguai, só ten en vista 
provar que não se escuzou de presta-los encuanto 
permitiu o seu estado de saude. Não os mencio-
naria si tivesse de continuar no ezercito, onde não 
póde i não deseja mais servir. Não ten o supli-
-cante en vista reconpensa alguma por estes poucos 
serviços que prestou i que apenas esprimen que 
cunpriu sinplesmente o seu dever. 

cc Bastante reconpensado se julga o suplicante 
po r esses serviços i por outros muitos i inportantes 
que pudesse prestar no ezerci to, só pelo fato da 
instrução que aí recebeu, i que o abilitão â adquirir 
-OS meios de modesta subzistencia para si i para ~ua 
numeroza familia, deixando a carreira das armas i 
seguindo outra â que o suplicante se ten dedicado 
i para a cual sente a mais decidida vocação. Si 
poucos são os serviços prestados pelo suplicante no 
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majisterio s1 poucos tiver de prestar aí, servirá 
senpre melhor â seu país nessa carreira do que no 
serviço ativo do ezercito onde não póde mais 
continuar â prestar serviços. n 

Parece que a li cença concedida â 28 de Cezar 
- ( 19 de Maio) foi uma consecuencia desse requeri-
mento. Mas â r8 de S. Paulo do mesmo ano de 80 
(6 de Junho de 1868) foi nomeado para continuar 
no Observatorio, do cual foi feito ajudante interino 
en 6 ele Carlos Magno elo ano seguinte (23 de Ju-
nho ele 1869) . Serviu nesse lugar até 19 de Carlos 
Magno de 83 (6 de Julho de 1871 ). 

§ 

Foi de volta ela canpanha que Benjamin Cons-
tant aprezentou, nas ultimas sessões de Bichat ele 
79 (Dezenbro de 1867), ao Instituto Politecnico 
do Rio de Janeiro, de que era socio, o seu traba-
lho sobre as cuantidades negativas. Os que conhecen 
as obras de Augusto Comte poclen convencer-se 
facilmente pela leitura desse opusculo cuan to o 
filozofo influiu na sua conpozição. No entanto Au-
gusto Comte não é aí uma só vês citado, ao passo 
que as palavras iniciais da teze de Pinto Peixoto, 
que são cuazi uma reprodução ele frazes do cc Sis-
tema de Ftlozojia Pozitiva "' farão transcritas . 

Similhante omissão talvês entrasse no que ele 
considerava o respeito â uma digna conveniencia 
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na propaganda de suas opiniões. Cualquer que seja, . 
poren, a esplicação de un silencio de que discor-
damos, rejistramos apenas o fato, para tornar sa-
liente que nessa epoca ainda Benjamin Constant 
não citava publicamente o Pensador, cujos escritos 
conhecia desde 69 (1857). 

Essa memoria proYa que Benjamin Consrant 
não a\·ia assimilado suficientemente a filozofia ma-
tematica, tal cual foi sistematizada por Augusto 
Comte. Porque si assin não fosse, ou ele não teria 
escrito similhante opu,,culo por julgá-lo desnecessa-
rio, ou se teria proposto unicamente â nilgarizar 
os ensinos do egrejio sucessor ele Descartes. Neste 
cazo não teria feito un trabalho academico, isto é, 
caraterizado pelo assendente elo especialismo en 
uma questão que não conporta sinão uma aprecia-
ção eminentemente sintetica. O rezultado é que o 
seu escrito se rezume en dar uma refutação parti-
cular dos sofismas metafizicos de que estão eivados 
os livros correntes de aljebra i en aprezentar algu-
mas apreciações poziti vas sobre o problema estu-
dado. Mas é inconpleto tanto no ponto de vista 
critico como sob o aspeto dogmatico, como póde 
facilmente convencer-se quen estiver nos cazos de 
julgar tais rnaterias, mediante o perfeito conheci-
mento da elaboração do nosso Mestre. 

Si o opusculo de que tratamos só insuficiente-
mente assinala os ensinos de Augusto Comte, o 
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fato de sua ap rezentação â uma sociedade s i entific~t 

manifesta que tais ensinos não avião emancipado 
Benjamin Constant dos preconceitos academicos. 
Con efeito, segundo o Pozitivismo, tais conpanhias 
tên un cunho essencialmente retrogrado i anarquico 
ao mesmo tenpo. Tenden â perpetuar o rejirnen 
antigo, mantendo o carater subalterno da siencia 
no conjunto do sistema politico i favorecen a di-
ssolução social entretendo a cu ltura especialista. 
Demais, similhantes associações, destituidas de todo 
civismo, distinguen-se pela sua subserviencia en 
relação â todos os governos, i entretên portanto 
a desrnoral ização das classes letradas. O proprio 
Instituto Politecnico do Rio é disso uma demons-
tração, pois que o seu prezidente era o espozo da 
erdeira prezuntiva da coroa. Não se póde, conse-
.guintemente, con preender que Benjamin Constant 
fosse rnenbro de uma sociedade dessa orden, dadas 
as cualidades morais i mentais de que era dotado, 
si tivesse inteiro conhecimento do Pozitivismo ou 
mesmJ nessa epoca cualquer preocupação repu-
blicana. 

§ 

En S. Paulo do ano seguinte (8 1 - Maio de 
de 1869) falecendo o Dr. Claudio Luís da Costa, 
seu medico, amigo i sogro, diretor do Instituto de 
Meninos Cegos, foi Benjamin Constant nomeado 
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interinamente para substitui- lo (8 de S. Paulo -
28 de Maio) i â 20 de Carlos Magno ( 7 de Julho) 
imediato era feito diretor efetivo . O Dr. Macedo 
Soares dis que o nosso conpatriota recebeu tal 
nomeação cc muito contra a sua vontade, porque as 
suas aspirações limitavão-se â conseguir no profe-
ssorad0 un lugar que lhe garanti sse a subzistencia 
da fam ilia de modo que pudesse vi ver só para ela, 
en lugar retirado, arredado das intrigas da socie-
dade i onde pudesse gozar a vida sinples i obscura 
de un canponio. 

cc Aceitou, poren, o encargo de diretor do Ins-
tituto para obedecer ao es-in perador i corresponder 
à confiança, consideração i estima con que o tra-
tava, às cuais se mostrou Benjamin senpre grato ... 
.. Ainda depois de ez ilado o es-inperaclor, era preo-
cupação constante de Benjamin o ben-esta r deste i 
de sua familia, recomendando i procurando ac:au-
telar os seus averes, como fê~ en minha prezença~ 
pedindo con enpenho ao jeneral Fonseca Costa, 
que o fo ra conprimentar, que ti vesse a bondade ele 
fazer parte da comissão nomeada para tomar conta 
dos bens da es-familia inperi al. 

cc A graticlãn, poren, de Benjamin para con 
o es-inperador tinha os limites que lhe inpunha o-
seu carater alt ivo i independente, i até po rque 
muitos fatos que posteriormente ti verão lugar, fa-
ziào-lhe vacilar o jui zo que devia formar da smce-
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ridacle cios sentimentos ele Pedro 2.º O que é fato é 
que Benjamin Constant não tolerava o menor ataque 
ao seu amor-proprio i à sua dignidade, por mais 
alto. que fosse o ponto de onde partisse. Ao con-
trario, era-lhe mais fac il perdoar a ofensa do pe-
queno, â quen ele desculpava a ignorancia, do que 
do potentado, porque deste, ainda mesmo qne 
ignorante, tinha senpre por urnilhante a ofensa. n 

§ 

Cuazi un ano depois de te r assumido a dire-
ção do Instituto cios Cegos, teve Benjamin Cons-
tant ensejo de mostrar o interesse con que ezercia 
a sua nova função, no relatorio que aprezentou en 
8 el e Arquimedes de 82 (2 de Abril el e 1870) . Essa 
peça notavel, a1en ele patentear a dedicação que 
votava à sorte dos infelizes confiados à sua solici-
tude, tanben nos ven revelar as suas dispozições 
filozoficas i politicas naquela epoca . Não parece 
ele então aver elim inado conpletamente as crenças 
teolojicas, i nen assimilado de todo as convicções 
republicanas. Sirni\hante prezunção transforma-se en 
certeza à vista cio discurso que pronunciou â 13 
<le Carlos 'l\fagno de 84 (29 de Junho de 1872) 
por ocazião do lançamen to da pr imeira pedra do 
edificio que se ia construir na Praia Vermelha para 
o referido Instituto. Aos espiritos superficiais tais 
manifestações poden parecer sen inportancia. Mas 
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para reconhecer o alcance de simi lhante observa-
ção basta reflet ir que o uzo voluntario de uma 
Jinguajen que não corresponde aos sentimentos i 
opiniões reais do que a enpregão, denota un seti-
cisrn o inconc iliavel con a franca adezão ao Poz i ti-
vismo. No entretanto consta que jáen 80 ( 1868) Ben-
jamin Constant fundara um1 sociedade destinada 
ao estudo mutuo do pozitiv ismo, a cual en breve se 
dissolveu sen deixar de si nenhun vestij io apreciavel. 

§ 

Durante esse tenpo tinhão-se operado profun-
das transfor mações na politica do Ocidente. Pouco 
antes de da r-se o acontecimento que veio traze r 
novas conplicações en nossas re lações con a Gran-
Bretanha, rebentara nos Estados Un idos da Ame-
rica do Norte a guerra abolicionista. (Arquimedes 
de 73 - Abril de 186I.) Depois ele cuatro anos 
de luta porfiada triun fara a cauza da Urnani dade, 
justamente cuando acabava o Inperio de enpenhar-
nos na canpanha do Paraguai. A reação de tal vi-
to ri a fo i imensa no Brazil onde os corações jene-
rozos nunca avião abandonado a cauza dos escravos, 
apezar da criminoza coparticipação do governo 
do es- inperador na monstruoza esploração da raça 
.afetiva. Desde 35 ( 1823) o Patriarca da nossa inde-
pendencia, o venerando Jozé Boni facio, ti nha ela-
borad o un projeto destinado â assegurar sen como-
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ções a confraternização de todos os brazileiros. 
Mas os politicos que se lhe seguírão jamais souberão 
elevar-se à jenerozidade dos sentimentos i à supe-
rioridade de vistas que o fizerão proclamar a su-
bord inação da san polz'tica à moral i à razão. As 
apregoadas aspirações abolicionistas do es -rnon arca 
nen siquer permitírão que os escravos dados en uzo-
fruto à coroa fos>en emancipados antes de fins. 
de 83 (1871 ) . 

Mas â partir de 77 ( 1865) o movimento abo-
li cionista não podia de ixar de acentuar-se entre 
nós. A supressão do monstruozo trafico con finava 
diariamente o num~ro dos interessados na perzis-
tencia da criminoza posse. A cada momento o 
nosso amor-proprio nacional se revoltava contra a 
dupla escravidão que os povos irmãos nos espro-
bavão, como a unica patria americana independente 
onde inpernvão o privilejio dinastico i o privilejio 
esclavajista. Entretanto nen a imaj en dos nossos 
concidadãos oprimidos, nen o ezenplo br ilhante que 
nos acabava de dar o povo americano, puderão 
atuar no animo inperial para incliná-lo à pás, vol-
tando as suas solicitudes para a redenção dos ca-
tivos. Un governo que soberbamente ostentava axar-
se en luta para libertar o Paraguai do seu tirano, 
não corava ante o aviltamento ereditario â que 
condenava milhões de seus conpatriotas. A vaidade 
do es-inperador não ez itara en precipitar o Brazil 
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en uma guerra medonha sob pretesto de acudir â 
alguns brazileiros vitimas das discordias civis da 
patria estranha que livremente trocárão ptla sua. 
Entretanto a sua dignidade não lhe parecia afetada 
tornando-se o xefe de uma oligarquia escravocrata, 
que não se pejava de recorrer para a defeza do 
pavilhão inperial á sublime dedicação de suas jene-
rozas vitimas ! .. . I á ainda quen, falseando a isto-
ria, ouze preconizar os sentimentos abolicionistas 
do es-inperador, atribuindo-lhe o espontaneo sacri-
ficio de seu trono nas aras da redenção nq.cional ! 

§ 

Mal libertado das solicitudes internas, o go-
verno americano inpôs ao segundo Bonaparte a 
retirada das tropas francezas do Mexico. Entregue 
â seus proprios recursos, o aventureiro facsimiliano 
não pode manter-se diante das lejiões libertadoras 
de J uarês i pagou con a vida a sua criminoza an-
bição. Similhante desfexo de uma eroica rezist:::n-
cia nacional que durara tres anos, repercutiu nos 
corações brazileiros como un grito de alarma. As 
aspirações republicanas mal sopitadas começárão â 
esplodir traduzindo-se en inos de louvor ao patriota 
mexicano. A dupla vitoria da liberdade no norte 
do continente colonbiano vinha despertar-nos 
do ignobil letargo en que jazeramos, absorvidos 
pelas intrigas constitucionais entre conservadores 

11 
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liberais. O governo inperi al sentiu tanben o con tra-
xoque de similhante abalo i insinuou timidamente 
â seus conparsas parlamentares que era precizo cui-
dar da questão servil; mas isso depois de aguilhoado 
diretamente pela mensajen da junta franceza de 
emancipação (Carlos Magno ou Dante de 78 -
Julho de 1866) . 

Tal era a situação cuando urna dezavença bizan-
tina, acerca das prerogativas constitucionais da coroa, 
serviu de pretesto à retirada do ministerio xamado 
liberal i. à assenção do partido intitulado conservador. 
Apeados do poder, os soi-disant l iberais, dissi-
dentes na vespera, se unírão na opozição, asteando 
un programa de insignificantes reformas. I para 
intimidar o monarca i captar as sinpatias das cla-
sses ativas da nação, proclamárão a sua celebre di-
viza - rifon11a ou revolução. - A concordia foi, 
poren, apenas nominal. Os velhos menbros do 
partido, que avião sido iludidos nas suas pretenções, 
aliárão-se de fato aos mais moços, que propendião 
para a republica i constituírão a vanguarda do libe-
ralismo. Começou-se então uma ajitação política en 
todo o pais, sen que a guerra esterior pudesse 
servir-lhe de diversão, porque o ezito dela não 
inspirava serias receios â ninguen. Foi nessas dis-
pozições que a nação recebeu a noticia da morte 
de Lopes ! Estava vingada a onra inperial i pro-
fundamente arruinada a Patria Paraguaia. Veremos, 
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poren, con que frutos para o Brazil i a Umani-
dade. 

§ 

No mesmo ano en que findara a canpanha 
Sul-Americana rebentava na Europa a guerra Franco-
Alernan ; i depois de uma serie de dezastres ba-
queava o segundo inperio napoleonico. A noticia 
da inauguração da republica no centro do Ocidente 
caiu corno uma sentelba na Patria Br<1.zileira . A parte 
avançada da vanguarda liberal, unida ã alguns mo-
~os das academias, funda o partido republicano cujo 
manifesto insuficientemente aborda a <]_uestão social. 
Peça de valor político apenas critico, inspirada 
escluzivamente nas doutrinas democraticas, onde o 
problema abolicionista só de lonje se póde crer 
mencionado, o seu unico alcance consistiu en pro-
clamar a eliminação do rejimen monarquico como 
uma necessidade para o Brazil. Constituindo apenas 
un centro para a coordenação das aspirações anti-
dinasticas, o partido assin formado estava de ante-
mão condenado â uma esteril atitude protestante 
pela inpossibilidade de afirmar cualquer das aspi-
rações liberais do nosso seculo. Vizando o poder 
imediatoJ os seus xefes se preocupavão con aliciar 
sectarios sen inquirir de suas opiniões sociais, i 
unicamente ezaminando a sua animozidade contra 
o Inperio. É assin que os veremos terjiversando na 
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questão da liberdade espiritual, cuando surjiu a 
disputa episcopo-maçonica. É assin que se conser-
várão alheios ao movimento abolicionista desde a 
lei Paranhos, prevalecendo-se até dos rancores es-
clavajistas para engros5ar as suas fileiras. Tan ben 
depois de entreter por algun tenpo uma ruidoza 
enpreza jornalistica, passou o republicanismo de-
mocratico â viver uma ezistencia ingloria na evo-
lução nacional, ass istindo egoisticamente à elabo-
ração dos grandes principias rejeneradores. 

Na sua efemera ezistencia serviu, poren, o orgão 
principal desse republ icanismo para evidenciar a 
verdadeira estensão dos sentimentos liberais do es-
monarca, ben como a profundeza das convicções 
democraticas. Pois como é sabido, esse jornal, que 
tinha a sua séde na rua mais concorrida da ci-
dade do Rio, foi atacado pela policia inperial na 
noite en que a sua redação festejava a proclamação 
da republica espanhola en reunião autorizada pela 
mesma policia (Aristoteles de 85 - Fevereiro de 
1873). I por outro lado, un dos seus mais notarias 
canpeões era pouco depois agraciado con un con-
sulado nos Estados-Unidos da America do Norte. (') 
Essa escandaloza dezerção veio juntar-se às de outros 
não menos malfamados, con as cuais o es-inperador, 

(1) J\omeação de 6 de Carlos Magno de 87 (23 de Junho de 1875.) 
O consulado de que se trata era v1ce-consulado i foi elevado â consulado 
privativo por dec. n° 5947 da mesma data. 
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aparentando a sua jenerozidade, apenas favorecia a 
corrupção das classes burguezocratas. 

Similhante ajitação não parece ter atuado sen -
sivelmente sobre o animo de Benjamin Constant, 
que se conservou, como até então, alheio às so li-
citude poh ti cas . No entanto, como avemos de ver, 
foi esse o meio que favoreceu o advento da pro-
paganda social do Poziti vismo entre nós. 

§ 

Concluída a canpanha do Paraguai, era natural 
que as solicitudes pelo ezercito i a armada ficassen 
preponderantes no governo do monarca, cujo jenro 
tivera a triste glor ia de dirijir o desfexo dela. Os 
orçamentos da guerra i da marinha começárão â 
merece r urna atenção que nunca despertárão; i as 
funções mili tares de terra i mar tornárão-se alvo 
de especiais considerações. Apezar, poren, dos ante -
cedentes inperialistas dos jenerais de mais pres-
tij io, não conseguiu o espozo da erdeira do trono 
captar as sinpatias da força publica. O seu carater 
de estranjeiro faz ia-o ser olhado con desfavor pelos 
brazil eiros, cujos sentimentos nacionais a guerra ezas-
perara. Por outro lado, a marxa assencional do 
movimento revolucionario ganhava por toda a parte 
o espíri to da mocidade, fazendo mesmo fervorozos 
adeptos na classe militar, sobretudo das escolas do 
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ezercito. Apenas a marinha se mostrava mais dedi-
cada ao inperialismo. Para esplicar essa diversidade 
conven ter prezente o maior afastamento da massa 
social en que está a escuadra, i os maiores onus 
pecuniarios que inpunha a aprendizajen para ela, 
tornando as funções superiores da profissão naval 
como que un apanajio das classes mais afortunadas. 
As escolas do ezercito, mais numerozas, mais ac-
cessiveis aos pobres, mais en contato con o povo, 
axavão-se en mais favoraveis condições para sentir 
as influencias do movimento cívico. O cazo de Ben-
jamin Constant é un tipo â este respeito ; no tenpo 
dele i depois uma grande parte de oficiais do ezer-
cito brazileiro continuou a ser recrutada entre jovens 
que procuravão a vida militar como meio de adqui-
riren a instrução que anbicionavão, sen nenhuma 
vocação guerreira. 

Ao passo que dest'arte o espírito republicano 
ganhava a força publica, por outro lado a vaidade 
militar ezaltada pela guerra, tornava dificilmente 
dissiplinaveis mesmo os que se dizião monarquistas. 
As ignobeis lutas eleitorais dos partidos inperia-
listas bastavão para ferir sussetibilidades que o tenpo 
tornaria mais multiplicadas i mais graves, à medida 
que os ofendidos as fossen transformando en ques-
tões de classe. I os problemas sociais cuja solução 
os interesses dinasticos fazião procrastinar indefi-
nidamente, fornecião aos militares un poderozo élo 
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entre a indissiplina do ezercito a anarquia 
da massa civil. Bastava para unir os dois con-
tinjentes revolucionarios dezenvolver de parte â 
parte os preconceitos do velho rejimen sobre a emi-
nencia cívica da corporação guerreira como espe-
cialmente preposta à defeza dos altos interesses 
patrios. A istoria nacional aí estava para mostrar a 
aliança do ezercito con o povo nas crizes que de-
terminárão as mudanças da nossa situação politica. 
I as ultimas canpanhas aprezentadas como esforços 
tendentes â libertar dois povos irmãos dos seus 
respetivos tiranos, davão aos soldados brazileiros, 
no seu proprio conceito i no da nação, a dignidade 
de paladinos da liberdade. 

O ezame da nossa istoria patenteia, é certo, o 
que á de sofistico en tais apreciações, sobre o papel 
liberal que assin se pretende enprestar ao ezercito 
i à armada do Brazil. De fato, a força publica ten 
servido abitualmente entre nós, como no resto do 
Ocidente, de instrumento de reação dos governos 
contra as aspirações nacionais, dificultando a marxa 
da nossa evolução . Basta lenbrar, não falando de 
29 (1817), que foi con a força publica que Pedro I 
dissolveu en 35 ( 1823) a Constituinte i deportou 
os Andradas, precipitando o Brazil na revolução 
de 36 (1824), abafada con o aussilio do ezercito. 
Foi con o aussilio da mesma força que o rejimen 
inperial pode praticar a serie de abuzos que 
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ocazionárão as ajitações operadas duran te a rejencia 
i os p~incipios do segundo reinado. Finalmente, foi 
con o aussilio da força publica que .o governo in-
perial pude dezenvolver a sua política internacional 
por un lado i prolongar o rejimen esclavajista até 
100 (1888), por outro lado. 

A inflecsivel verdade istorica é que a força 
publica no Brazil se ten ido modificando con a 
massa social de onde proveu i só ten aderido aos 
movimentos nacionais cuando já a parte civil se 
axa totalmente enpenhada neles. Para demonstrá-lo, 
basta recordar a adezão á revolução portugueza de 
32 (1820), a nossa independencia en 34 ( 1822), i 
a malograda revolução de 43 (183 1) , sen falar da 
insurreição de 15 de Novenbro, en que só pela 
falta de patriotismo do es-munarca i dos partidos 
inperiais a iniciativa da transformação política coube 
ao ezercito . 

§ 

Cuanto mais cress1a a onda revolucionaria i 
eon ela a indissiplina militar maiores erão as soli-
citudes inperiais para con os reprezentantes da força 
publica, cu idando assin crear un elemento de apoio 
que lhe permitisse lutar contra as tendencias liberais 
da naça.o. O rezultado unico, poren, de tais ma-
nejas era tornar cada vês mais ezijentes 1 mais 
al tivos esses mesmos reprezentantes . De fato, o 
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governo inperial estava sob o jugo de un dilema fatal: 
ou dezenvolvia o ezercito i a armada dando cada 
vês maior inportancia à classe guerreira, como fês, 
i a consecuencia era preparar a ditadura militar sen 
garantir o trono, porque o orgulho nacional não 
permitia que os nossos jenerais aceitassen un xefe 
estranjeiro; ou tratava de reduzir a força publica 
à sinples mil icia cívica, prepo;ta à manutenção da 
orden material, como era de seu dever, i não teria 
meio de inpedir o advento da republica pela re-
volta paizana. Portanto, o patriotismo inpunha ao 
es-inperador que antepondo os interesses da Patria 
aos de sua dinastia, tornasse-se o orgão da transfor-
mação republicana. Foi o que en vão lhe aconse-
lhou o Apostolado Pozitivista. 

§ 

Levantada en 82 (1870) a questão política da 
fórma de governo, alheiou-se o partido republicano 

· democratico da questão social, cuja solução se inpu-
nha como a primeira necessidade do país,- a re-

. denção dos escravos. O es-inperador, mais abil que 
' seus adversarios, a aceitou; mas cuidando dos seps 
interesses dinasticos não teve o patriotismo de 
ronper con os escravocratas. Procurou, conforme o 
seu invariavel sistema, contentar ao mesmo tenpo 
as aspirações jenerozas dos patriotas i os interesses 
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ignobeis do cativeiro. Desse egoístico calculo re-
zultou a lei Paranhos que â ninguen satisfês. Porque 
aos abolicionistas aprezentou-se como uma mistifi-
cação i aos senhores de escravos como uma traição. 
Cunpre assinalar que só então-19 de Shakespeare 
de 83 (28 de Setenbro de 1871)-forão libertados 
os escravos dados en uzo-fruto à coroa, para con-
vencer-se de cuão timidas tinhão sido até essa epoca 
as aspirações abolicionistas de Pedro 2~. O partido 
republicano democratico prevaleceu-se desse des-
gosto aceitando no seu regaço a onda que o des-
peito esclavajista lhe :;irremessava. 

O movimento en prol dos oprimidos avia de-
terminado en 77 (1865) da parte de un dissipulo 
do Pozitivismo, o cidadão Francisco Antonio Bran-
dão, a publicação de un opusculo. Apezar de in-
perfeitamente traduzir os ensinos de Augusto Comte, 
este trabalho constitui a primeira manifestação 
social do Pozitivismo entre nós, de que tenhamos 
noticia. Não consta, poren, que antes de 86 (1874), 
Benjamin Constant tivesse tomado cua lquer parti-
cipação nessa ajitação rejeneradora, concuanto não 
lhe fosse indiferente a sorte dos nossos concida-
dãos escravizados . De fato, conhecemos dele dois 
projetos de loterias destinadas à emancipação, i 
organizados â pedido do Visconde do Rio Branco, 
cuaudo prezidente do conselho de ministros. Esses 
planos, cujas minutas axão-se entre os papeis do 
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ilustre morto, forão aprezentados ao mesmo Visconde 
do Rio Branco nos dias 1 8 i r 9 de S. Paulo de 
86 (7 i 8 de Junho de 1874). Patenteão eles no seu 
objetivo a nobreza dos estimulos de quen os con-
fecsionou ; mas constituen en si mesmo uma nova 
demonstra_ção do que temos avançado acerca do grau 
de assimilação pozitivista â que atinjira o Fundador 
da Republica Brazileira. Socialmente, tais espe-
dientes confirmão a insuficiencia das melhores ins-
pirações altruistas cuando não as esclarece a fé 
pozitiva, pois que vê-se o sincero dezejo de resgatar 
un crime determinando o inutil recurso a un espe-
diente egoista. 

« Altruista, como temos visto que era Benjamin, 
dis â este respeito o Dr. Macedo Soares, não podia 
deixar de ser tanben contrário á odioza instituição da 
escravidão, que até ben pouco tenpo ezistia entre nós, 
para vergonha da Patria. Ele não perdia ocazião 
de manifestar os seus sentimentos filantropicos 
neste assunto. Sei que, trazendo sua senhora alguns 
escravos en dote ou por erança, ele declarou logo 
que, na parte que lhe tocava, eles estavão livres, i 
senpre evitou a ocazião de utilizar dos serviços 
deles. n 

A conpleta abstenção politica â que se votara 
Benjamin Constant, i â nosso ver, o inperfeito 
conhecimento que tinha do Pozitivismo, não per-
mitírão que o nosso concidadão utilizasse con pleno 
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civismo as suas felizes dispo zições abolicionistas. 
Nós só encontraremos a sua deciziva intervenção 
publica â favor da redenção dos cativos pouco 
antes da quéda do ultimo ministerio escravista. 
Essa abstençãqconstitui mesmo para nós, na epoca 
que estamos considerando, uma das provas de que 
ele não avia assimilado as lições do Fundador da 
Relijião da Umanidade. De outra sorte, torna-se 
inesplicavel como, con os dotes morais i mentais que 
patenteou en toda a sua vida, pode ele conservar-se 
fóra da ajitação patriotica que pôs definitivamente 
ent re nós tanto o problema politico como a questão 
social. Para sentir-se toda a gravidade de tal afas-
tamento, conven notar que mais do que nunca era 
urjente a intervenção do Pozitivismo, como a unica 
doutrina capás de orientar a opinião nacional, es-
posta ás devastações da anarquia democratica. 

§ 

Não é a abstenção social i política de Benjamin 
Constant a prova publica mais evidente de não aver 
ele até essa data se conpenetrado dos ens inamentos 
pozitivistas i dos deveres que lhe são inerentes. Já 
tivemos, con efeito, ocazião de aludir a un discurso 
proferido â 13 de Carlos Magno de 84 ( 29 de Junho 
de 1872) no cual predominão concepções i senti-
mentos teolojico-metafizicos, ben como principias i 
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afeições inperialistas (1) . Anteriormente â esse dis-
curso, en un oficio dirijido ao es-copselheiro João 
Alfredo, en tão ministro do Inperio (Dante ou Gu-
tenberg de 83- Agosto de 1871), revelava ele de un 
modo não menos decizivo a imensa distancia que 
ainda o separava de Augusto Comte (') . Similhante 
manifestação foi provocada pelas censuras que à 
direção do Instituto dos Cegos fi zera un deputado, 
bazeando-se en alguns trexos do relatorio aprezen-
tado por Benjamin Constant. 

Da leitura desse documento ninguen poderá 
concluir que o Pozitivismo ven substituir a teo-
lojia; fi ca-se, pelo contrario, pensando que o espi-
rita da nova filozofia é conpativel con as crenças 
sobrenaturais. Por outro lado encontrão-se aí, â 
propozito do comunismo i da insurreição comuna-
lista pariziense, a sinples reprodução das declamações 
burguezocratas. Ora, un dissipulo de Augusto Comte 
teria mostrado no socialismo i naquela doloroza 
esplozão apenas gravissimos sintomas dos profundos 
males sociais que só a Relijião da Umanidade 
póde sanar. Sen recear increpações daqueles que 
proclamando-se defensores da orden social são gran-
demente reponsaveis pela anarquia contenporanea, 
un pozitivista teria formulado ouzadamente a 

(r) Vide os trexos mais carateristicos desse discurso nas peças justi-
ficativas. 

(2 ) Vide este documento nas peças justificativas. 
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sentença de nosso Mestre acerca do comumsmo, 
fazendo ver neste-e< o ultimo estado verdadeiramente 

011rozo iperz'gozo do con;imto dos instintos revolucio-
narios (1). 

§ 

É precizo, con efeito, para uma san aprecia-
ção do socialismo, estabelecer primeiro a distinção 
entre as aspirações proletarias i o metodo que os 
trabalhadores julgão dever enpregar para consegui-
ren a satisfação de seus dezejos. Cuanto às aspi-
rações, rezumen-se elas nesta fórmula pozitivista: -o 
capital é soâal na szta orijen, i deve ter ztn destino 
soâal. Os burguezocratas a repelen opondo-lhe a 
noção metafizica que rezultou da dissolução da 
concepção teocratica da propriedade. Segundo essa 
noção, que os economistas i os juristas defenden, 
a massa social, en sua cuazi totalidade conposta de 
proletarios, deve garantir â cada depozitario atual 
de urna porção cualquer da fortuna umana, o direito 
de. ztzar z' abztzar de tudo cztanto possui'. Ora, donde 
póde vir similbante direito ? 

Nas teocracias a propriedade era inviolavel, 
porque reprezentava uma instituição divina; mas 
então o proprietario tinha deveres precizos que rezul-
tavão do papel social de sua casta. A deconpozição 

(1) Politica Pozitiva, IV, 475, 
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do rejimen teocratico, dando lugar às sociedades mi-
litares, quebrou a inviolabilidade da propriedade, 
permitindo o confisco dos bens en determinadas 
condições. Inplicitamente, similhante instituição pro-
clamou que o capital pertencia à Patria i fês do 
proprietario un sinples depozitario da fortuna co-
mun, deixando enbora â cada cidadão un grande 
arbítrio na administração dos bens que conseguisse 
acumular segundo os processos tidos por lejitimos 
(dadiva, troca, erança i conquista). A Idade Média 
deu mais un passo nessa evolução da sociocratização 
da propriedade, pela distinção entre os feudos i os 
alodios, aqueles supondo deveres na sua posse, en-
cuanto que os segundos erão tidos en absoluto. 
Finalmente, todos os povos modernos sistematizárão 
a dezapropriação por utilidade ou conveniencia 
publica, mediante regras de indenização que des-
truen cualquer noção de posse arbitraria. Demais, 
a cobrança permanente do inposto não é realmente 
sinão uma dezapropriação por utilidade publica, sen 
indenização i sen consentimento pessoal. Assin, a 
marxa istorica demonstra que a propriedade tende para 
uma conpleta moralização da riqueza, mediante a 
sua instituição sociocra tica . 

Como, poren, todas essas transformações se 
tên operado enpi.ricamente, a massa jeral dos omens 
não apanhou na serie delas uma verdadeira lei na-
tural que nos inporta agora aplicar consientemente, 
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en vês de sofrer às cegas o seu dominio. Seja 
como fôr, a evolução ocidental constitui uma de-
monstração irrefutavel da ezatidão moral i política 
da grande fórmula poziti vista que rezume as recla-
mações comunistas. Mas a verdade i a moralidade de-
tal principio não são menos evidentes cuando se 
ezami na o modo pelo cual se formou, se conserva 
i se dezenvolve o capital, i se consulta a nossa 
organização individual i coletiva. 

§ 

Vejamos agora o metodo que os proletarios 
julgão dever aplicar para tornar efet iva similhante 
fórmula. Apezar das di verjencias secundarias das 
várias escolas socialistas, todas elas estão acordes 
en recorrer aos esped ientes politicos para rezolver 
a questão economica. Isto é, todos pênsão que o 
meio de regular o enprego do capital consiste 
en recorrer à força material: ou porque o go-
verno estabeleça regulamentos, marcando a taxa do 
salario, determinando as oras de trabalho, ficsando 
pensões para os invalidos i os velhos, eds .; ou por-
que cesse toda apropriação individual i se transfor-
men os serviços cuaisquer en serviços do Estado. 

Para conseguir o ultimo deziderato, os mais 
coerentes i os mais violentos não ezitão en pro-
clamar que se desapropríen os ricos mediante uma 
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revolução popular, como os burguezes dezapossá-
rão os reis, os nobres i os padres. Os que se 
tên na conta de mais avizados propõe a dezapro-
priação gradual por meios indiretos. 

Ora, esse ?11etodo de rezolver a questão social 
é que constitui a parte fraca do comunismo, i ten 
sido a orijen real da ineficacia de todos os es-
forços tentados pelos proletarios até oje. Mas para 
julgar con justiça similhante erro é precizo reconhecer 
que nele não incorren escluzivamente os trabalha-
do res. Os burguezocratas, aristocratas i reis, que se 
orrorizão con a perspetiva da insurreição operaria, 
partilhão da mesma crença acerca da onipotencia 
da força mater ial. 

A prova é que os governos ocidentais não 
conhecen outro meio para sanar as dificuldades que 
os assoberbão sinão regulamentos i tratados apoiados 
pela Yiolencia. A relijião, a siencia, a poezia, a 
medicina, a mendicidadi;, a ijiene, a previdencia 
pessoal i domestica, o credito, a prostituição, o 
xarlatanismo, eds., tudo se torna objeto de regula-
mentos minuciozos, estribados na força publica 1 
Tratão a sociedade i o ornen como si manipulassen 
substancias brutas. Que admira, poi , que os pro-
letarios irni ten os patrões i os . governos, seus do-
minadores, en suma, i traten de uzar en proveito 
proprio dos processos violentos que vên enpregados 
contra si? Por que razão nos avemos de indignar 

12 
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contra os desforços materiais tirados pelos comu-
nistas, i aplaudir as atrocidades mandadas praticar 
pelos Thiers? Pois os crimes do dezespero não 
merecerão siquer a conpaixão, cuando as perversi-
dades do gozo provocão entuziasmos? 

Conven, poren, remontar à fonte istorica da 
fassinação política de que são vitimas os nossos 
contenporaneos cuaisquer, sen escluir o proprio 
clero teolojico que pede, para manter-se, o apoio 
da violencia governamental ou popular. Será esse 
o melhor meio de reconhecer a ineficacia do re-
medio que jeralmente se invoca contra os males 
que aflijen a sociedade moderna. 

§ 

A necessidade de sistematização das forças umanas 
que se fizera sentir nos fins do inperio romano de-
zapareceu con o advento do rejimen catolico-feudal, 
que ditou aos poderozos a dedicação para con os 
fracos i prescreveu â estes a veneração para con 
os fortes. Então a dissiplina relijioza não se limi-
tou â regular o enprego do capital material, mas 
estendeu-se ao uzo de cualquer força, intelectual 
ou moral. Foi mesmo a regulamentação afetiva a 
unica fonte de subordinação para a atividade i a 
intelijencia; porque uma relijião que considera o 
omen como estranjeiro i ezul na Terra, não póde 
consagrar diretamente nen o trabalho, nen a siencia, 
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nen a arte. Con efeito, o rezultado de todo util 
esforço da atividade ou da intelijencia sobre o 
Mundo é un acressimo de ben estar que desvia. o 
ornen dos pensamentos i afeições celestes, fazendo-o 
deixar a Terra con saudade. 

Pregando, poren, a supremacia do amor i a 
necessidade da pureza, enbora con o engodo das 
reconpensas pessoais de alen-tumulo, i a ameaça 
de penas infernais tan ben egoístas ; erij indo en 
objeto de adoração un Deus que se conprouve en 
encarnar· se no seio de uma pobre Virjen; que 
nasseu ao dezanparo entre umild'es animais; que 
passou a vida privando con os rnizeraveis i os des-
prezados da sociedade; que padeceu enfin morte 
ignominioza decretada pelos grandes : -- o Catoli-
cismo determinou por toda parte un culto intenso 
do apego, da veneração i da bondade. Abateu o 
orgulho i a vaidade dos poderozos sen quebrar-lhes 
o prestijio; i ezaltou a dignidade dos pequenos 
sen torná-los invejozos nen insurrecionados. 

É, pois, intuitivo que encuanto dominou a fé 
catolica, a riqueza, como todas as forças umanas, 
encontrou uma dissiplina espontanea no surto dos 
instintos altruistas i na conpressão incessantemente 
ezercida por cada crente sobre os seus pendor<:is 
pessoais. Mas o carater ficticio i egoísta de tal 
dogma não permitia que ele se mantivesse eter-
namente. A propna elevação moral determinaàa 



180 BENJAMIN CONSTANT 

pela cultura assi n sistematizada reajiu sobre a in -
telij encia i sobre a atividade, determinando a ela-
boração da fé pozitiva i a dissolução da doutrina 
medieva. Então as aberrações intelectuais i morais 
do catolicismo farão cada vês mais patenteando a 
sua influencia devastadora que só a sabiduria de 
un sacerdocio preocupado de seu destino social 
contivera. 

A consecuencia fo i que dentro en pouco o Oci-
dente se axava en uma situação analoga àque la de 
que o rejimen catolico-feudal tirara o mundo ro-
mano, si ben que ai nda mais grave . 

A urj encia de sistemati zar as forças umanas 
foi -se en tão fazendo de novo sentir con uma enerjia 
cressente. I como en nossa constituição preclomi-
não as condições fizicas, porque é sobre a ezisten-
cia corporea que repouza toda a vida moral i in-
telectual, isto é, cerebral, foi sob retudo a nece-
ssidade de regul ar as forças materiais que se paten-
teou aos governos i aos povos. Sen remontar à 
orijen espiritual da anarquia moderna, os que mais 
sofren ele suas reações, preocupárão-se con a dissi-
plina imediata do poder i do capital. Por seu lado, 
os grandes i os ricos atendendo só ao seu egoísmo, 
procurárão eternizar uma situação que lhes permi-
tia a satisfação de todos os capri xos sen deveres 
de especie alguma. Daí a liga monstruoza dos po-
derozos con as classes especulativas: - teolojicas, 
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metafizicas sientificas, - contra o proletariado 
que vive sen lar, sen familia, sen roupa, sen pão 
i até por vezes sen trabalho, no meio' dos imensos 
recursos que a Umanidade ten criado para todos 
os seus filhos ! 

§ 

O ezame do Passado demonstra, portanto, que 
s1 os ricos i os pobres procurão oje nos meios vio-
lentos os recursos para sati~fazer as suas aspirações, 
tanto uns como outros o fazen por não se eleva-
ren â uma ezata conpreensão do problema social. 
En anbos os canpos domina o principio catolico 
segundo o cual o omen só possui instintos egoistas, 
de sorte que nada se fás sinão por medo, cubiça, 
eds., en uma palavra, por interesse. Con tais 
opiniões, nada màis natural do que procL~rar satis-
fazer todas as sujestões dos mais grosseiros instintos 
de nossa alma, dado o desprestijio insanavel das 
crenças teolojicas. Por outro lado, torna-se então 
inevitavel erijir a corrupção i a violencia en meios 
abituais de dissiplina. 

Domina finalmente en todos os espíritos a ideia 
de que a sociedade i o omen não obedecen espon-
taneamente â lei alguma natural, de sorte que se 
póde conseguir tudo mediante certas conbinações 
avizadamente instituídas. O espetaculo da istoria 
parece un caos; as transformações mais profundas 
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são atribuídas â motivos insignificantes, cuaz1 111-

perceptiveis .. Con similhantes preconceitos, como 
estranhar o dezenvolvimento das teorias anarquicas 
ou retrogradas, cujo en bate torna inpossivel o esta-
belecimento da armonia social i moral ? 

Tomando o problema umano en toda a sua 
conplecsidade após o aborto da tentativa catolico-
feudal i o malogro sanguinario dos ensaios demo-
craticos, o Pozitivismo partiu do conhecimento 
sientifico de nossa natureza social i pessoal para 
conceber a orden política definitiva. Bazeado na 
inateidade dos instintos sinpaticos, i na ezistencia 
de leis naturais que rejen a Umanidade i o omen, 
Augusto Comte procurou descobrir i sistematizar 
essas leis. Foi assin que ele constituiu a Relijião 
Pozitiva. 

Seg\mdo esta, questão alguma umana póde ser 
rezolvida sen atender-se ao triplice aspeto de nossa 
organização cerebral, ao mesmo tenpo afetiva, in-
telectual i pratica. Inporta tanben tomar en conta 
a dependencia en que se axa o encefalo para con 
o corpo, i a subordinação total de nossa ezisten-
cia social i moral ao meio material. É só assin 
que se póde conpreender a alta inportancia do 
capital umano, corno destinado â conpletar as con-
dições que a Terra espontaneamente nos ofe1•ece 
para o dezenvolvimento de nossos mais nobres 
atributos. Desde então o traballw, isto é, a ação 
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real i util do omen sobre o mundo, se nos aprezenta 
como tendo por objeto ultimo garantir a espan-
são da vida social i moral, en lugar de vizar 
satisfações puramente egoistas. Sendo assin é in-
tuitivo que só a apreciação das condições de ar-
monia cerebral é que permitirá instituir digna-
mente a atividade industrial, esposta de outra 
sorte â consumir-se en esforços en pi ricos, antes 
prejudiciais do que uteis. 

Encarado por esta fórma, o problema umano 
constitui o que se xama sientificamente o problema 
relijiozo. A questão economica é conseguintemente 
insoluvel si não fôr tratada, como ecuivalendo 
sinplesmente ao aspeto pratico de tal problema. A 
sua solução não depende, pois, de medidas direta-
mente materiais; ezije previamente a coordenação 
dos sentimentos que inpulsionão a atividade i a 
sinteze das opiniões que a esclarecen. Esta sinteze, 
poren, é igualmente inatinjivel sen a subordinação 
do espirita ao coração que é só quen póde dar à 
intelijencia o estimulo i o objetivo de que ela ca-
rece. Vê-se por aí como tudo depende afinal da 
união afetiva, isto é, da coordenação de nossos 
afetos en torno dos pendores altruistas, principio 
unico de toda a vida social i moral. 

Basta o que precede para que as almas ben 
nassidas se convenção de que os violentos palia-
tivos burguezocraticos i dinasticos no massimo só 
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conseguirão retardar por algun tenpo as insurreições 
operarias, encuanto o Pozitivismo não prevalecer. 
As esplozões serão mesmo tanto mais veementes 
cuanto i'nais tiver durado a fermentação revolucio-
naria. Por outro lado as comoções populares apenas 
acumularão os dezastres sociais i morais sen alcan-
sar a satisfação das necessidades proletari as . 

§ 

No meio de toda essa to rmenta, cuja magni-
tude melhor do que ninguen os dissipulos de Au-
gusto Comte aprecião, cs verdadeiros apostolas da 
Umanidade saberão trabalhar con firmeza pela re-
jeneração social. Demonstrando a ineficacia dos 
meios violentos â que recorren os burguezocratas i 
os socialistas para satisfazeren as suas aspirações 
antagonicas, o Pozitivismo provará tanben que a 
solução sientifica do problema economico consiste 
en manter a apropriação individual, instituindo-a 
sociocraticamente. Para isso torna-se necessario o 
adven to social de uma doutrina universalmente aceita 
que determine para os ricos i os pobres, sen arbí-
trio de especie alguma, o conjunto dos deveres 
pessoais, domesticos, civicos i planetarios, en re-
lação ao Passado, ao Futuro i ao Prezente. Todos 
os que sinceramente anceião pelo termo da anar-
quia moderna acabarão, pois, por fazer converjir os 
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seus esfo rços para conseguir similhante advento. Ora, 
só a pás material, por un lado, i por outro lado, a 
plena liberdade espirit1tal poden facilitar a vitoria 
dessa fé rejeneradora, destrnindo os obstaculos que 
se opõe à formação de uma classe teorica respei-
tada igual mente pelos ri cos i pelos pobres, en vir-
tude de sua dedicação soc ial i de seu sabe r. Sen 
a consti tui ção de tal classe, quen propagará o 
dogma redentor? 

Un sacerdocio sientifico i estetico ao mesmo 
tenpo poderá só . difundir a doutrina pozitiva por 
todas as camadas sociais, levando por toda parte 
a convicsão de que a felicidade unnna depende 
unicamente da moralização de nossas forças cuais-
quer. Respeitando o poder i a riqueza nas mãos 
de quen os possuir, ele farà con que o proletariado 
concentre a sua atenção no modo por que o cap i-
tal é enpregado, sen perder-se en discussões inuteis 
sobre a orij en da propriedade atual. Moralizando o 
trabalhador pelo seu ezenplo i cu ltivando- lhe a in-
telijencia con pleno dezinteresse; amando a po-
breza i confiando escluzivamente na força moral 
da virtude i no prestijio intelectual da siencia i da 
poezia, ele acabarà po r inspirar às massas a con-
fiança na eficacia dos instintos altruistas. 

Contenplando a dissiplina voluntaria da mais 
insubordinada de nossas fo rças - o espirita-, graças 
ao assendente do amor social, os proletarios i os 
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patrões não ezitarão en reconhecer que o mesmo 
sentimento póde regulamentar a atividade, por sua 
natureza mais accessivel ao coração. Apoiado na 
mulher, esse novo sacerdocio conseguirá pela gra-
cioza intervenção de uma mãi, de uma espoza, de 
uma filha, de uma irman, o que oje não se obten 
con os meios violentos. Os operarias saboreando 
as doçuras do lar, sentindo a sua influencia no 
concerto civico, i conpenetrados de sua participação 
na annonia planetaria saberão respeitar as institui-
ções fundamentais da Umanidad~. Os ricos serão 
então obedecidos sen inveja, i venerados como os 
depozitarios de un capital que não póde ser con-
servado i dezenvolvido para o ben comnn sen a 
concentração _i a apropriação pessoal. I os pobres 
terão no salario não a paga de un serviço, poren 
0s meios gratuitamente fornecidos â cada un pela 
Umanidade, pa11a o dezenpenho de deveres que são 
a fonte perene da felicidade. 

Eis como o ezame do problema economico 
leva â reconhecer que a baze política de sua so-
lução rezide nessa separação conpleta do poder es-
piritual do tenporal que fórma o principio cardeal 
da sociocracia. 

§ 

As considerações precedentes patenteião todo 
o alcance social i moral do epizodio biografico que as 
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determinou. Não nos era licito deixar de insistir 
en tal ponto, tendo en vista as reações politicas i 
relijiozas inerentes à meditação da vida ilustre que 
nos propuzemos esboçar. Con efeito, elas não ser-
ven só para ,evidenciar que na epoca â que nos 
referimos Benjamin Constant não avia assnm-
lado conpletamente os ensinos de nosso Mestre. 
São tanben inpressindiveis para que se fique en 
estado de apreciar o alcance da doutrina â que se 
filiava o Fundador da Republica Brazileira, me-
dindo ao mesmo tenpo toda a estensão de sua 
obra. 

Não se poderia evitar que seu nome servisse 
para patrocinar declamações tão indignas de seu 
grande coração como de sua reta intelijencia, sen 
indicar en tão momentozo assunto as unicas teorias 
conpativeis ccn as suas profundas aspirações reje-
neradoras. I nen se ficará en estado de avaliar a 
inportancia de seu patriotico inpulso, sen calcular 
as altas consecuencias politicas da separação do 
poder espiritual do tenporal, pela fórma que a Re-
publica Brazileira teve a gloria de ser a primeira â 
instituir na Terra. 

§ 

A vista das observações anteriores nenhuma 
duvida é admissivel acerca da verdadeira situação 
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filozofica politica do Fundador da Republica Era-· 
zileira cuando se pôs definitivamente entre nós o 
problema da rejeneraçào nacional. 

i ão se póde, pois, aceitar a conjetura dos que 
supõe que a abstenção ciYica do ilustre patriota 
era apenas aparente, imajinanclo que já então ele 
preparava a mocidade do nosso ezercito para o 
golpe de l I de Frederico e T 5 de Noven bro )· Con 
efeito, foi por esse tenpo que Benjamin Constant 
entrou para o majisterio da Escola Militar do ·Rio 
de Janeiro como coadjuvante do cu rso supe rior (24 
de Ornero de 84- 21 de Fevereiro de 1872). In-
dependentemente, poren, das elevadas razões já 
aprezentadas, que repelen similhante ipoteze, eziste 
o fato de receber ele nesse me 1110 ano duas con-
decorações, como Oficial da Roza, en 4 de Aristo-
teles (29 ele Fevereiro) i Cavaleiro de Avis en Dia 
dos Mortos de 84 (30 de Dezenbro Lie 1872 ) . A 
primeira dessas distinções monarqnicas apenas foi 
aceita por condessendencia, conforme o testemunho 
do Dr. Macedo Soares, por assin o ezijir o es-sena-
dor João Alfredo, que ponderara não poder de outra 
fórma agraciar os professores do Instituto dos Meni-
nos Cegos. Mas Benjamin prezava. a segunda, consi-
derando-a como testemunho de sua digna carreira 
militar. Ora, os preconceitos democrati cos, tanto 
como os princ1p1os pozitivistas, são radicalmente 
inconpativeis con tais reconpensas, que os pri-
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meiros tên como uma infração do dogma revo-
lucionario da igualdade, i os segundos demons-
trão constituir uma profanação da cavalaria 
medieva (1). Conforme enpiricamente o sentiu por 
toda parte o instinto republicano, tais condeco-
rações, que só tên servido de instrurnen to de 
corrupção, deven ser substituídas por sinbolos de 
merito especial, como o são por ezenplo as me-
dalhas uman i ta rias . 

É portanto evidente que a ace itação de tais 
distinções, por mais plauziveis que fossen as razões 
de seu receb imento, não se alião con a preocupa-
ção de un propagandista republicano i pozitivista. 
I essa apreciação é tanto mais verdadeira tratando-
se de un ome n con as cualidades morais que se 
encontra vão en Benjamin Constan t. A realidade é 
que nesse tenpo o nosso benemerito conpatr iota 
não tinha en vista a realização atual de nenhun 
ideal político, i en materia de distinções onorificas 
part ilhava apenas das opiniões dos tipos !11ais dignos 
de nossa sociedade. Cuanto ao Pozit ivismo, no 
massimo o ace itava no seu conjunto como doutrina 
destinada â un futu ro remoto, salvo nas suas indi-
cações didat icas mais jerais . 

Aí si n, -as suas convicções pareceu já inaba-
laveis, sustentando a oportunidade da imediata 

( i) A Relijião da Umanidade restaura a cavalaria instituindo urna 
livre associação en que 05 melhores ricos aussiliados pelos pobres mais euer-
jicos se consagrara.o á protejer os fracos. 



BENJAllllN CONSTANT 

aplicação das ideias de Augusto Comte, con a sua 
nobre sinceridade diante de todos. E, poren, 
indispensavel observar que mesmo sob esse aspeto a 
influencia direta de Benjamin Constant na propa-
ganda do Pozitivrsmo limitou-se até o fin de sua 
vida às primeiras concepções de nosso Mestre. Nunca 
ele fês sistematicamente a apreciação social ou po-
lítica das teorias qne ensinou, como nen siquer 
adotou as reformas filozoficas que Augusto Comte 
realizou na linguajen matematica. 

§ 

Até aqui procuramos determinar a ezata situa-
ção filozofica i politica da alma do Fundador da 
Republica Brazile ira, nesta faze de sua vida, apoian-
do-nos en suas inanifestações publicas, - as unicas 
que possuiamos. J à se axava inpresso este esboço 
até a pagina 160 i pajinada a prezente folha, cuando 
a digna viuva de Benjamin Constant espontanea-
mente confiou-nos novos i quiçà melhores do-
cumentos para similhante apreciação. Constâo eles de 
varias cartas que seu espozo lhe escrevera durante 
o tenpo en que esteve na canpanha do Paraguai. Si 
essa precioza correspondencia ouvesse xegado às 
nossas mãos mais cedo, a teríamos aproveitado, jà 
na espozição da vida militar do benemerito patriota, 
jà conpletando os materiais para o julgamento 
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daquela dezastroza guerra. Sen esperar todavia a 
reinpressão deste trabalho, a:fin de introduzir tais 
aperfeiçoamentos, apressamo-nos eu fornecer esses 
dados ao leitor, transcrevendo-os nas peças justifi-
cativas. Vierão, poren, eles â tenpo de seren uti-
lizados no estudo que agora fazemos do estado so-
cial i mental ele Benjamin Constant. 

Moralmente consideradas, essas cartas oferecen 
-nos un belissimo ezenplo ela luta, não só entre os 
mais nobres pendores egoistas i os estimulas al-
truistas, mas tanben dos enbates que entre estes se 
dão para conseguir-se a subordinação do apego à 
veneração i à bondade. Benjamin Constant mesmo 
não avaliava o estado real de sua alma i atribuia 
â uma preponderancia ele sua individualidade o 
que ele fato provinha do assenclente espontaneo 
dos seus atributos superiores. O seu cazo fás 
recordar tantos corações jenerozos aos cuais urna 
erronea teoria de nossa natureza leva â esplicar 
por motivos egoistas os mais admiraveis rasgos de 
puro devotamento. E assin que para ele, no seu 
dizer, a Familia, i especialmente a sua espoza, 
sobrepujava â tudo, - â si, â Deus i mesmo à Patria; 
só a sua onra i o seu dever estavão acima de sua 
Familia. A sua relijião era a relijião da Familia i 
do dever. Mas o juis desse dever, dessa onra, é 
ele proprio. Pouco se inporta do que dirão de 
si, urna vês qne esteja trancuila a sua consiencia_, 
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por aver ele dado as provas que se lhe afiguravão 
suficientes para lhe faze ren justiça. 

Ora, ninguen póde possuir tais sentimentos, 
pelo modo por que Benjamin Constant os mani-
festou por seus atos, sen que no cerebro se dê es-
pontaneamente a subordinação da personalidade ao 
mais elevado dos moveis altruístas, - a bondade. 
Porque a preponderancia da cuhiça ida a11biçã'l ( r ) 
é inseparavel das-sat isfações pessoais, reais ou fi c-
tícias, i por isso sobretudo objetivas, mesmo 
atuais. Si fosse n a avidês, o orgulho, i a vaidade 
os p rincipa is fatores dos sentimentos de onn: 
de dever â que Benjamin Constant deu senpre a 
primazia, ele teria procurado as pozições i as dis-
ti?1ções. En vês disso, poren, a sua preocupação 
dominante era correspon der ao tipo que ele se 
tinb ::t formado do omen de O?lra. En uma das cartas 
à sua espoza, i onde carateriza a n~agnitude da 
obra de Augusto Comte, os epítetos que aplica 
â nosso 1\Iestre são sabio i 011rado. Guiando-se 
por tão inatinjivel modelo, não adm ira que o 
aplauzo de sua consiencia lhe bastasse. 

Como se póde conpreender, sen a prepon-
derancia instintiva da bondade i da ve neração, que 

(1) Prevenimos ao leitor que enpregamos esses voc.:1.bulos na sua 
acepção sientifica, que aliás apenas sistematiza o u.zo vulgar. Vide â tal 
respeito a teoria cerebrnl, segundo Augusto Comte, no C11tecis1110 Po:;, i-
tivista i na Politica .. Pozitiva . 
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Benjamin Constant fizesse consistir o dever en 
procurar comissões arriscadissimas, sen cojitar de 
acessos i condecorações, cuando podia ter acei-
tado as comodidades que lhe forão oferecidas? 
Como esplicar assin a espontaneidade con que to-
mava a defeza dos fracos, arrostando o dezagrado 
dos poderozos, cuando â isso não era obrigado 
pelas suas funções? De que modo aliar o predo-
mínio dos pendores egoístas con essa subordinação 
do apego â un dever que consistia en sacrificar-se 
pela Patria, sen pretender nen postos nen louvores, 
meditando até já a sua demissão do ezercito? Pois 
esse omen para quen a Familia, i especialmente a 
espoza, era tudo na vida, teria força para confessar 
à sua ben-amada que a colocava acima de Deus i da 
Patria, i abaixo da onra i do dever, si não perce-
besse, confuzamente enbora, que en tais sentimentos 
avia alguma coiza que não era o seu eu, i que ecedia 
en nobreza às afeições domesticas i ao amor da 
Patria mesmo ? 

Ezamine cualquer o que se xama o dever en 
cada cazo especial ben definido i verá que ele é 
apenas a espressão do jenero de concurso que Q> 

ben publico ezije dos varios cidadãos. A prestação 
desse concurso requer de nossa parte a subordi-
nação continua dos nossos pendores egoistas aos 
nossos moveis altruístas, i mesmo a coordenação 
destes en virtude da supremacia da bondade. Dai 

13 
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uma luta intima en que a. vitoria do altruísmo é 
tanto mais dificil <manto maior é o sactificio das 
propensões individuais. Foi esse conflito que o ver~ 
dafileiro Funfilador do Catolicismo, o abnegado 
S, Paulo, esplicou teolojicamente na sua teoria da 
natureza i da graça. 

A multiplicidade i o m.utuo antag.onism.o dos 
instintos egoístas torna, por un lado, similhante 
luta mais doloroza ainda. Mas, por outro lado, 
facilita o assendente da sociabilidade, fornecendo-
lhe· â cada instante o aussiilio dos instintos egoístas 
cujas tendencias . coinciden no momento con as 
soli<útac;ôes do amor. É as.sin que o al.trnismo 
opõe· sucessi'llamente, já os melhores pendores. da 
pers0nalidade aos, mais g;iosseiros, já a indispen-
saY.el satisfação destes às demazias dos primeiros. 

k;. instituições políticas i relijiozas tên sido 
até oje enpiricamente estabelecidas para sistema-
tizar essas condições afetivas indispensaveis ao· 
triunfo continuo da sociabilidade sobre a indivi-
dualidade. fospirado â todo instante pelo co-
ração, o espirita dos gr=des. sacerdotes, mora-
listas, lejisla:dores i fi:lozofos. tên ido, en todos 
os: tenpos i en todos os lugares, dez:envolvendo i 
coordenando os. rezultado · da sabiduria popular, 
s~bretudo feminina, en tal assnnto. Foi por esta 
forma que se constituiu a grande jerarquia dos 
rn,eios destinados â garantir a manutenção i o 
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aperfeiçoamento do organismo social. Começão 
eles no enprego da força material para conter as 
almas mais refratarias à armonia comun, i vão 
terminar nos premies cada vês mais sztbjeti71os re-
zervados às naturezas seletas . À medida que a 
Umanidade progride o numero dos que vão fi cando 
accessiveis â essas sublimes reconpensas vai cre-
ssendo, i o uzo da força material tende â restrin-
jir-se â un grupo de infelizes que diminui senpre. 

§ 

Pois ben, o sentimento de onra consiste essen-
-cialmente en conbinar o orgulho i a vaidade 
con os instintos altruístas, fazendo rezidir a gran-
deza de cada ornen no ezato cunprimento de seus 
deveres. I o sentimento do dever rezulta da su-
bordinação abitual dos pendores egoístas aos mo-
veis altruístas, por tal fórma que, cuando simi-
lhante subordinação é violada, o dezequilibrio afe-
tivo basta para produzir esse mal-estar que fórma 
o fundo do remorso. A preponderancia continua 
da bondade no conjunto do sistema moral cons-
titui o principio da armonia de que se trata. O 
esp1nto apenas interven então pa,ra tornar mais in-
tensa a dôr do pecado ou do crime, patenteando 
-nos o dezacordo entre a nossa conduta i o ideal 
conveniente. Cuando a educação domestica não é 
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malograda i a situaçào social não é totalmente des-
favoravel, o arrastamento da personalidade é tran-
zitorio : dura apenas o tenpo necessario para a 
satisfação do instinto egoísta que prevaleceu. Pa-
ssada essa semi-alienação, ordinariamente mesmo 
durante ela, a intelijencia tradús inevitavelmente o 
contraste entre o que se fês, ou se intenta, i o que 
se deve. Essa consecuencia fatal é que levou à doutrina 
metafizica da consiencia. 

Assin considerado, poren, o remono não co-
rresponde cabalmente aos cazos reais, porque parece 
reduzir-se ao pezar que proven do constranjimento 
do altruismo, i especialmente da bondade. a pra-
tica, mesmo cuanto às melhores almas, o arrepen-
dimento é tanben devido â uma depressão da vai-
dade i do orgulho, visto como o omen sente-se 
subjetivamente umilhado i reprovado pelo conjunto 
daqueles cuja obediencia i cujos aplauzos dezeja. 
En pouco tenpo o dezequilibrio afetivo estende-se â 
todos os pendores egoistas, incluzive o instinto nu-
tritivo, i reaje sobre a vida animal i as funções 
vejetativas. Essa propagação é tanto mais espon-
tanea i rapida cuanto mais nobre é a natureza do 
individuo i mais grave o pecado. De modo que 
faltas pequenas poden determinar en uns comoções 
maiores do que os crimes mais atrozes en outros. 
En todo o cazo, a delicadeza orgamca, produto 
senpre dos dotes naturais i da educaçào, mede-se 
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pela influencia que ten o testemunho da consiend1i 
sobre cada un. 

Para muitos o a rrependimento só é intenso 
cuando é assistido pelo medo das penas i pela espe-
rança das reconpensas materiais . Outros são sufi-
cientemente sensi veis à reprovação i ao eloj io das 
pessoas con quen conviven. Alguns recuão diante 
dos sofrimentos de alen-tumulo, ou moven-se pela 
espectativa de gozos celestiais. As almas seletas 
aspirão â ser dignas do aplauzo subjetivo da Pos-
teridade, i sobretudo da apt'ovação ainda mais 
subjetiva do Passado. Nessas o sentimento do dever 
atinje ao seu massimo de pureza porque, de fato, 
e:Q tais razos, o premio rezide essencialmente nos 
prazeres da dedicação, como dizia Clotilde de 
Vaux. 

Pois ben, não ezitamos en afirmar que a vida 
de Benjamin Constant constitui urna prova de que 
o sentimento da onra i do dever atinjia nele esse 
supremo grau. A meditação de sua vida nos con-
penetra cada vês mais de que a ipoteze mais sinples 
i a mais sinpatica de acordo con o conjunto dos 
dados adquiridos nos prescreve similhante concluzão. 
As desfavoraveis condições en que ele se dezen-
volveu esplicão sobejamente, â nosso ver, a inper-
feita assimilação teorica â que ele xegou do Pozi-
tivismo. I essa lacuna permite conpreender os 
desvios que sua conduta oferece, cuando conpa-
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rada con as prescrições da Relijião da Urnani-
dade. 

Duelos, - o moralista que prezidiu ao nassi-
mento do ilustre patriota, - definindo a virtude 
como un e.iforso sobre si en .favor dos outros, de an-
temão assil!lalou a medida dessa grande alma. Por-
que é avaliando a serie de obstaculos que Benjamin 
Constant teve de superar para não perder-se i pre-
enxer a sua glorioza nüssão que se póde formar 
dele o merecido juizo. 

§ 

Filozoficamente, a correspondencia â que nos 
referimos mostra que as crenças teolojicas já er_ão 
nessa epoca cuazi nulas en Benjamin Constant. 
Quen realmente crê en Deus não coloca a faniilia 
acima dele. Mas tudo prova que o entuziasta di-
ssipulo de Augusto Com:te não avia ainda assimilado 
convem.ientemen:te o Po?Jitivis1uo. A melhor de-
monstração do que afirmamos rezulta do ezam.e 
qtle de seus sentimentos ele fazia. O p1euo couhe-
cimento da Relijião da Umanidade é inconpativel 
con o modo pelo cual ele apreciava os moveis de 
sua co11duta. Alen de que esse pleno conhecimento 
avia de deterrni.J;iar paxa cOill o Mestre sublime uma 
veneração inconparavelmente superior àquela que 
se depree,n<Jle das efuzG>es imti.mas qu.e nessas cairtas 
se encontrão. 
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1'arece-11os inutil insistir mais para pôr en re-
levo os dotes afetivos i a situação melltal que se 
patenteião na correspo11dencia â que alud imos, 
cujos topicos caraterísticos passamos â citar. 

§ 

En carta de n de Omero de 79 (8 de Feve-
reiro de 1867) dizia Benjamin Constant : 

cc Sou tão forte para os trabalhos i privaçõ.es 
cuanto sou fraco de coração. Os sentimentos .de 
amizade i amor são en min tão veementes que me 
dominão can1)l e tamente. .As vezes tenho inpetos 
de pedir demissão i ir abraçar-te, ir ver minhas 
filhinhas. Mas o brio, o medo de que pensen que 
é por medo, posto que já tenha dado provas ide 
que não sou covarde, .me fazen ir con tinuando â 
sofrer esta vida triste i desgraçada que aqui passo. 
Disseste-me n "uma de tuas cartinhas que sabias ql!le, 
abaixo de Deus, minha familia estava acima da 
patria i de min ; enganaste-te, porque minha fa-
milia i ·muito especialmen te a minha muito _prezada 
espoza i amiga está acima de Deus, acima da _patria, 
acima de min, acima de tudo. Só a mi11ha onra 
i o m.eu dever estão acima de minha familia . Ben 
vês que pareço .até irrelijiozo ; mas que queres si 
isto é con toda a verdade o que realmente sinto. 
Depois, a minha Telij:ião é a relijião da familia i 
do devei~ . >i 
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En outra de 23 do mesmo mês (20 de Feve-
reiro de r867) ponderava ele : 

u Ocorre-me, poren, agora fazer-te uma obser-
vação que não tenho feito por me parecer desne-
cessaria : estas cartas intimas que te e. crevo deven 
ser lidas só por ti. Nelas te digo tudo cuanto 
realmente sinto por ti i por minhas filhinhas, o 
estremozo amor i a ecessiva amizade que te tenho 
1 que con o maior prazer sinto que cressen cada 
vês mais; cunpro sen eceção de nenhun con todos 
os deveres de espozo i de pai, que amai préza a sua 
fami lia; dou . à minha familia o ezenplo da onesti-
dade i do trabalho ; não me furto nen me furtarei 
â cualquer sacrificio necessario à sua feli cidade ; 
si a não tenho feito felis não é porque não o de-
zeje i muito i não tenha feito esforços para isso, é 
porque não o quer a minha má sorte. Estou per-
feitamente ben con a minha consiencia i, portanto, 
pouco ou nada me inporto con os juizos que for -
men de min . Não faças tu mau juizo de teu ma-
rido que é tanben teu amigo dedicado i estremozo, 
i é cuanto me basta. ii 

A r6 de S. Paulo de 79 (5 de Junho de 1867) 
fazia ele a sua profissão de fé nestes termos : 

cc Lenbra-te que sou o teu maior i verdadeiro 
amigo, que te amo mais que â tudo i que â todos 
neste mundo, que és a minha unica felicidade, a 
minha relijião, a minha unica ventura. Tu és para 
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mm mais, muito mais, do que a Clotilde de Vaux 
.. era para o sabio i onrado Augusto Comte. Sigo, 
-eomo sabes, todas as suas doutrinas,· seus princípios, 
.suas crenças : a relijião da Umanidade é a minha 
relijião, sigo-a de coração con a diferença poren 
·de que para min a familia está acima de tudo. É 
uma relijião nova, poren a mais racional, a mais 
filozofica, i a unica que dimana naturalmente das 
.leis que rejen a natureza umana. Não podia ser a 
primeira porque ela depende do conhecimento de 
todas as leis da natureza, é uma consecuencia na-
tural desse conhecimento i, portanto, não podia 

. aparecer na in fanc ia da razão umana, i mesmo 
.cuando as diversas siencia5 esta vão en enbrião : 
não ter ia ainda aparecido si ao jen io admiravel de 
A. Comte não fosse dado, pela vastidão de sua 

..intelij encia, transpôr os seculos que ão de vir, sur-
-preendendo por sua sabia previdencia as siencias 
.,en seu termo i dando-nos na sua Relijião pozitiva-
.a relijião definitiva da Umanidade. Deixemos, poren, 
estas divagações que parecen até inproprias nesta 
ocazião; mas que realmente não o são. Mostran-
·do -te que sigo as crenças pozitivas, que mais ou 
menos te dei â conhecer, confirmo tudo cuanto te 

.disse i tenho dito en relação ao estremozo amor 
·que te tenho, i esse é o meu fin. O tenpo i o meu 

· procedi mento te darão nova i maior confirmação 
.â esta verdade. Fás un esforço sobre ti i não te 
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entregues tanto à saudade que naturalmente sentes; 
procura rezignar-te que cunpres tanben assin un 
dever muito sagrado. A rezignaçã:o, nestas con-
dições, é uma grande virtude, i tu és virtuoza, deves 
ser rezignada ... » 

Eu 18 de S. Paulo de 79 (7 de Junho de 
1867) manifestava ele assin as suas angustias pa-
trioticas : 

<< Não á realmente dezejo de entrar en operações 
sérias, tudo o demonstra de modo â não deixar 
duvida. Tenho te repetido isto milhares de vezes, 
no entanto dás senpre credito aos artigos publi-
cados nas fol11as dessa Côrte, i con que se pretende 
ir entretendo o espirita publico con uma pronta so-
lução â esta guerra malfadada que cada vês e5tá 
mais lonje de seu termo. Realmente o nosso povo 
é de uma credulidade infantil ! Ten os olhos pre-
gados nas correspondencias oficiais i vai estupida-
mente engulindo as pílulas douradas con que os 
nossos mandões o vão envenenando i cavando-lhe 
a rui11a, i dá ainda vivas de entuziasmo, bate pal-
mas â seus mais encarniçados algozes ! Cuando 
conpreenderá ele a sua imensa inportancia, a sua 
brilhante missão ? Cuando se levantará nobre i 
altivo para tomar contas severas aos criminozos 
desvarios de seus ineptos i mal intencionados go-
vernantes? >> 

I mais adiante acressenta : 
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<< Não obstante conhecer de perto a pessima 
direção que ten tido esta guerra, era vitima de 
minha boa fé ; pensava que as coizas mudassen 
inteiramente de face i que tomassen uma nova i 
boa direção. O marasmo ten contudo continuado, 
apezar dos imensos sacrificios de vidas i de di-
nheiro que o país ten feito esteri lmente i nen ao 
menos ten-se a esperança de tm pronto desfexo 
â esse pessimo estado de coizas ! G dezanirno lavra 
con intensidade en todo o ezercito i pinta-se en 
toda a sua palidês mesmo nas faces dos mais bravos 
i dos que, con verdadeiro entuziasmo i patriotismo, se 
arremessárão ao canpo da luta para vi:ngar a afronta 
atirada à sua patria infe1is ! ... Mas não á entuziasmo 
por mais intenso, patriotismo por mais puro i vee-
mente que n'ã.o arrefeção de todo en frente à inação, 
à inepcia de nossos governantes. Os nossos jenerais, 
o nosso governo cruzão os braços en frente ás graves 
dificuldades en que se axa o país! Assisten inpa-
ssiveis i con a mais estupida indiferença ao me-
donho espetaculo que tên diante do3 olhos : o 
imenso sarvedouro que abren aos recursos da patria; 
os gritos de agonia das vitimas, que vão fazendo 
esterilmente ; a viuvês i a orfandade que vão ati-
rando à mizeria, nada absolutamente os comO'V'e ! 
Este horrorozo estado de coizas ten atuado forte-
mente sobre meu espírito: estou convencido de 1ue, 
lon;"e de prestar zm servz'ço â meu país, concorro 
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antes con o mezt pequeno qzti'!zlzão para a szta tztz'na (1). 
O que fás este ezercito estupidamente parado á 
mais de un ano en frente ao inimigo i na mais 
conpleta inação, sinão cobrir-se de vergonha ? ii 

§ 

Como se vê, concuanto escritas en 79 (1867) 
essas linhas caraterizão uma situação que somos in-
duzidos â crer que perzistiu essencialmente até seis 
anos depois, isto é, en 85 (1873) . Pelo menos o 
conjunto dos documentos que possuímos i que já 
anteriormente aviamos apreciado não autoriza outra 
ipoteze. Não é licito · duvidar da sinceridade con 
que Benjamin Constant julgava aderir à fé pozitiva 
cuando se lê essa confissão intima, rezervada esclu-
zivamente ao ente que era o rezumo de sua vida. 
Mas tanben não se póde deixar de reconhecer que 
a sua filiação à Relijião da U manidade era, de fato, 
ben inconpleta atendendo-se aos termos mesmo de 
similhante confidencia. 

Do estudo da vida do Fundador da Repu-
blica Brazileira resalta a convicção de que o seu 
procedimento era pautado então pela ideia de que 
a vitoria do Pozitivismo só podia dar-se en epocas 
ainda muito remotas, à vista do estado do nosso 
povo. Essa opinião, que en si mesmo jà denotava 

{1 ) O grifo é nosso. Benjamin Constant sublinha apenas a palavra 
- quinhão. 
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insuficiente estudo das doutrinas de Augusto Comte, 
determinavão-no â contenporizar con os uzos i pre-
conceitos dominantes en seu meio. I nas concessões 
assin feitas, as solicitudes da familia i os arrasta-
mentos da amizade levavão-no mais lonje do que 
ele iria si tivesse uma noção mais pozitivista de 
seus deveres. 

§ 

O concurso para o lugar de repetidor do curso 
superior da Escola Militar (Frederico de 85 - No-
venbro de 1873) parece ter sido a primeira ocazião 
en que Benjamin Constant afirmou solenemente a 
sua adezão à doutrina rejeneradora. Antes de co-
meçar as provas orais, ele fês a declaração de que 
aceitava o Pozitivismo i de que pautaria por ele 
as suas lições, i consultou à rneza ezaminadora si 
tal declaração o inconpatibilizava para o lugar ã 
que se propunha. O es-monarca axava-se entre os 
assistentes, i a rneza ezaminadora, segundo se dis, 
depois de un jesto inperial, declarou que Benjamin 
Constant podia prestar a sua prova. Tên alguns 
acressentado que a consulta feita por Benjamin 
Constant estendia-se tanben às suas convicções re-
publicanas. Mas só ouvimos este apendice depois 
da morte do ilustre brazileiro. En sua vida só 
temos lenbrança do incidente corno acabamos de 
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narrar. I o Dr. Manuel Peixoto Cursiuo do Ama-
rante, que assistiu ao fato, t.'l.nben nos assegura que 
não se lenbra de ter ouvido similhante conplemento, 
acresse.ntando que dois colega<>, â quen consultou, 
afirrnão que tal não se deu. 

Seja como fôr, é claro que dizendo-se poziti-
vista não podia deixar Benjamin Constaut de ser en 
teze republicano; alen de que o alcance maior da 
declaração naquela epoca, estaria no fato de afirmar 
a sua plena emancipação das crenças teolojicas, 
assinalando ao mesmo tenpo a doutrina que as 
devia substituir. Que.n não crê en Deus não póde 
ser partidario de un rejimen político que todo ele 
assenta na ezistencia de simi lhante ficção . Mas essa 
consecuencia não sigl1ifica que se sustentasse desde 
logo a necessidade ou mesmo a vantajen de elimi-
nar-se a monarquia. Pelo contrario, a ignorancia 
popular devia aprezentar graves dificuldades à ins-
tituição da republica, para quen como Benjamin 
Constant erradamente atribuia tamanha preponde-
rancia à iniciação sie.ntifica do povo na obra da 
rejeneração umana. 

Alen disso, os documentos que já menciona-
mos autorizão â não dar-se à declaração de que se 
trata similhante latitude. Porque, à vista deles, o 
septicismo moral i politico das classes ativas levava 
-as â reduzir espontaneamel1te aquela co11fissão â un 
diletantismo filozoíico seu a minima ameaça para as 
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instituições oficiais. Como pensar de outra fórma 
cuando se via Benjamin Co11stant manter, apezar de 
tal manifesto, a sua filiação à inperz'al i'rmandade da 
Crús dos .Militares? Não alteremos a verdade dos 
fatos, porque. o respeito dela inporta à digna 
glorificação dos mortos i à real edificação dos-
v1 vos. 

A continuação desta biografia mostrará como 
foi que Benjamin Constant tornou-se o Fundador 
da Republica Brazileira, sen que aja necessi-
dade de atribuir-lhe intuitos que não teve. 

§ 

Falando desse lugar cuja obtenção foi o. rezul-
tado de sua se ti ma i ultima tentativa para o rna-
jisterio publico por meio de concurso, eis o que 
ele dizia ao es-senador João Alfredo: 

u En 1873 concorri con o Sr. Dr. Antioco 
dos Santos Faure para o lugar de repetidor do 
curso superior da Escola Militar; fui classificado 
en rº lugar i nomeado. 

«O lugar de repetidor da Escola Militar, alen 
de mal remunerado, só é vitalício no ti.n de quinze 
anos de efetivo eze.rcicio no majisterio. Alen disso, 
o militar q_ue ezerce esse lugar, si não ten no ezer-
cito outro enpTego, perde. todos os vencimentos mili-
tares que se considerão incluídos nos vencimentos 
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de repetidor ; i:odendo se dar o fato de perceber 
menos que o sinples soldo da patente; somente se 
poderá jubilar si dezistir da reforma, i vice-versa; 
i fica fóra dos cuadros regulares do ezercito, su-
jeito â promoções muito mais lentas, con grave 
prejuizo seu i de sua familia, â quen legará menor 
meio soldo. 

<<A congregação, fundando-se no artigo do 
novo i atual regulamento, propôs por duas vezes 
ao governo a minha nomeação, ben como a de 
outros repetidores, para lente catedrati co, sen de-
pendencia de novo concurso. A segunda proposta 
teve por solução a nomeação de lentes interinos 
dada aos repetidores, o que en nada muda a nossa 
situação, pois que o repetidor é de fato lente in-
terino nato, na falta dos catedraticos. 

" Cansado i dezacoroçoado, declarei por escrito 
à congregação que cualquer que tivesse de ser a 
minha sorte no majisterio, não entraria mais en 
concurso en nenhuma das duas escolas, Central i 
::\ili li tar. » 

§ 

Pouco antes desse concurso teve lugar a luta 
episcopo-maçonica, que veio tornar patente o con-
pleto esgo tamento da força politica do Catolicismo 
entre nós. O governo inperial que tudo pretendia 
avassalar ao seu onimodo poder, não ezitou en ofe-
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recer ao país a demonstração da anulação do clero 
catolico no Brazil. Dois bispos farão prezas, jul-
gados i sentenciados, sen que a naç.ão fizesse a mí-
nima tentativa para libertá-los. O conjunto do 
episcopado brazileiro entregou-os à sua so rte, i o 
proprio Papa os abandonou. No entretanto esse 
monarca que assin ultrajava os mais eminentes repre-
zentantes da Igreja Catolica, figurava de conparsa 
nas cerimonias cultuais da mésrna Igreja. Esse xefe 
que afetava prezar mais que tudo a sua fama de rei 
-filozofo, jamais consentiu que se operasse a sepa-
ração ela Igreja do Estado, nen ao menos que a 
nossa lejislação consignasse as garantias mais rudi-
mentares à liberdade espiritual. Foi apeado de seu 
trono sen que tivesse dado à sua Patria siquer o 
cazamento civil, o cemiterio civil, a liberdade de 
culto publico. A seus calculas dinasticos convinha 
entreter ·perpetuamente a nação no estado de 
putrefação teolojica de que nos veio arrancar a 
insurreição de r r de Frederico (15 de No-
venbro ). 

Tanben na ajitação â que deu lugar a luta re· 
lijioza nenhuma intervenção teve Benjamin Constant . 
Por esse tenpo, • poren, apareceu o r.º volume de 
uma obra que prometia constar de três tornos, de-
vida ao Dr. Luís Pereira Barreto, i con o titu lo:-
As tres Fzlozofias. Apregoando-se pozitivista, i pre-
tendendo apreciar, â propozito da luta episcopo-

H 
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maçonica, o nosso estado social i politico, o autor 
apenas realizou uma indijesta conpilação, sen mesmo 
dar-se ao trabalho de mencionar as fontes de onde 
estraía testualmente cuazi todo o seu livro. Similhante 
opusculo não espôs con ezatidão a elaboração reli-
jioza de nosso Mestre; não indicou con fideli· 
dade as medidas politicas i morais que este acon-
selhou para dirijir a rejeneração ocidental; i muito 
menos soube aplicar os seus e11si11amentos ao estudo 
da sociedade brazileira. Foi apenas mais un livro 
que veio juntar-se à serie de mistificações pedanto-
craticas destinadas â transviar a opinião publica, 
dificultando-lhe o acesso da Relijião da Umanidade. 
Felisrnente, pouco depois se operava a conversão do 
cidadão Miguel Lemos ao Pozitivismo, conversão que 
foi o ponto de partida da propaganda sistematica 
da doutrina rejeneradora entre nós. 

§ 

Como vimos, a ajitação republicana se efetuara 
con o concurso da mocidade das escolas superiores. 
Animados pela dupla preocupação da siencia i da 
política, era fatal que aqueles desses moços que 
tivessen verdadeiro ardor social viessen â afastar-se 
en breve do republicanismo democratico. Para isso 
bastava que eles deparassen con as obras de Augusto 
Comte. Ora, o que precede patenteia o cuanto era 
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facil que tal circunstancia se désse. Miguel Lemos 
já era notavelmente conhecido no partido repu-
blicano cuando os conselhos de un amigo levarão-no 
â estudar as concepções maternaticas contidas no 
r. º volume da Filozojia Pozitiva. Posto assin no ca-
i;ninho da nova sinteze, en breve era ele un de seus 
mais fervorozos adeptos. 

Por outra parte, levado pelas ca1orozas reco-
mendações de Benjamin Constant â estudar a 
jeometria jeral no livro que Augusto Comte espe-
cialmente consagrara â essa parte da Filozofia ma-
tematica, o autor desta biografia aprossimava-se do 
egrejio Pensador. I imediatamente depois os seus 
contatos republicanos con Miguel Lemos o condu-
zião à Fzlozofia Pozitiva. Para logo começamos â 
propagar o alcance social da nova sinteze, desli-
gando-nos portanto das principais aberrações demo-
craticas. Tivemos poren, a infelicidade de ser viti-
mas da mistificação litreista que por muitos anos 
esterilizou a nossa atividade política. Dava-se istó 
en fins de 86 (1874) i começos de 87 (1875), isto é, 
justamente cuando Benjamin Constant entrava para 
a Escola Po1itecnica., recentemente inaugurada en 
substituição da Escola Central. Antes, poren, de 
prosegnir na apreciação da evolução social do Pozi-
tivismo entre nós, vejamos como Benjamin Constant 
narra a sua carreira didatica até Dante de 91 (Jull~ o 

de 1879). 
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§ 

cc Sen .esperança de melhorar de sorte na Es-
cola Militar, dis ele, aceitei o convite que me foi. 
feito pela Congregação da Escola Politecnica para 
rejer uma cadeira do curso de siencias fizicas i ma-
tematicas, cadeira inteiramente nova no Brazil i 
relativa às mais elevadas teorias da analize tran-
sendente, que constituen a parte da matemat ica por 
Augusto Comte classificada con todo o fundamento 
de : - analize ipertransendente. A vocação que sen-
pro tive pelos estudos rnatematicos i que não arre-
feceu apezar de tantos desgostos, levou-me â fazer 
un estudo conpleto i meditado de todos os assuntos 
da rnatematica. 1 ão tendo tido nunca ocazião de 
lecionar aquelas ma terias, pois até então nunca 
fizerão parte do programa de nossas escolas (') ma-
tematicas, senti imenso prazer en receber esse 

f1) Benjamin Const:rnt enganava-se en parte neste ponto, i os termos 
j erais de que se serve poden en pane induzir â erro os seus leitores. Con 
efeito, a cadeira qne elt ia lecionar constava das seguintes materiai;;, se-
gundo o Decr. n. 0 56oo de 3 de Cezar de 86 ( 25 de Abril de 187+) que 
instituiu a Escola Politecnica: 

ct cries, funções elipticas. Continuação do calculo diferencial i inle-
gral. Calculo das variações. Calculo das diferenças finitas. Calculo das 
probabilidades. 

u Aplicações às tab1Jas de mortalidade; aos problemas mais conpli-
Cildos de juros conpostos; às amortizações pelo sistema Pricc; aos calculas 
das sociedades denominadas To11ti11as i aos ~eguros de vida. 11 

Ora, o decreto n.0 2116 de 4 de Aristoteles de 70 (1.0 de :Março de 
1858) mandava dar na i.n cadeirn do 2.0 ano do curso nrntemaLico i de 
siencias fizicas i naturais da Escola Central : 

c1 Jeometria discritiva. Calculo diferencial i integral , das probabilidadt:sl 
das v:uiações i diferenças finitas . n 

Portanto, cuazi todas as materias que Benjamin Constant ia lecionar 
já a11Íàt:' jig1trado no jJrogrn111a da nossa Escola Centrai. 1\las quen 
sabe o modo por que os programas oficiai:3 são ezt:cutados não teci. 
duvida en reconhecer que, ~egundo toda a verozimilhança, nunca tais ma-
terias forão convenientemente lec1onadas. 
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convite que me dava ocazião de ser o p rimeiro â 
lecionar tais materias en meu país, i que alen di sso 
promet ia tanben melhorar a minha si tuação no ma-
jisterio. 

« Aceitei o onrozo convite; inaugurei i lecionei 
a cade ira. 

" Nas férias desse ano forão nomeados lentes 
catedraticos os repetidores da antiga Escola Cen-
tral, os Drs. Arnerico de Barros, Saldanha da Gama, 
Paula Fre i tas, Domingos da Si! va, J oaquin Mur-
tinho o professor de dezen ho baxarel Ernesto 
Gomes Moreira Maia. 

'' A cadeira que eu avia inaugurado i lecionado 
foi dada ao Dr. Americo Monteiro de Barros, mui 

A nossa retificação mais inportante refere-se, poren, às opiniões atri-
buidas â Augusto Comte. Das alud idas materias só o calculo das van'a-
fÕes constitui o que o nosso l\Iestre denominou na Filozofia Pozitiva 
analize ijertransendeute. A denominação de analize dada ao ca(cu.lo 
foi depois reprovada severamente por AugusLo Comte, ben como o uzo 
da p:11.lavrafimçt'io para dczignar as formações a/jebricas. A teoria das. 
intituladasfitnções elipticas consti tui uma divagação academica devida ao 
~J.no imoral i irracional das integrais definidas 1 como Augusto Comte fês 
ver na sua Sinteze subjetàm.. A teoria das series esboçada no calculo 
arimetico, onde surje desde a instituição da escala numenca. i se ac..~ntua 
no estudo das progre~sões por diferença i dos dezenvolvimentos figurados 
que jeneral izão aq11ele tipo inicial, termina con as filiações integrais de-
vidas â Fourier. Na parte elementar desta teoria é qúe conven fazer a 
apreciação do intitulado calculo das diferenças finitas. O pretenso ca,/culo 
das probabilidades finalmente, que na epoca de seu advento denota a 
aspiração de estender o espiri10 pozitivo .â todos os dominios, constitui 
na sua espansão academica uma mon~truoza aberração sientifica. A sua 
a:lmissào ecuivale â negar a ezistencia das leis naturais, como fês ver 
Augusto Com te, desde a sua primitiva aprec ação do conjunto da mate-
matica no Sistema da JPi/ozofici Pozitiva. Basta esta absurda elahoração 
para patentear a degradaç~lo mental daqueles que o vulgo acredita en-
possados da maior capacidade teorica. 

Cuanto às aplicações de que trata o Decr. 11.t1 5600 de 3 de Cezar de 
86 (25 de Abril de 1874) constituen na sua cuazi totalidade a sistematização 
de tentativas pueris, si ben que danozas, de metafizica economista. 
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digno 1 ilustrado substituto da Escola Central. Eu 
não fui nomeado. No entanto t inha eu, como os 
cinco primeiros, concurso de repetidor, i era o 
unico dentre todos os lentes interinos xamados por 
ocazião da reforma, que tinha en seu favor aquela 
circunstancia. Foi, poren, nomeado o baxarel Er-
nesto Gomes Moreira Maia, que nunca concorreu 
para lugar algun do majisterio i era sinplesmente 
professor de dezenho da Escola Central. Falo en 
teze i não tenho motivo algun pessoal contra o 
Sr. Dr. Maia. Restava-me no fin de tantos anos de 
incessantes esforços sofrer mais este golpe. Como 
senpre, rezignei-me â mais esta doloroza inicuidade 
na carreira do majisterio, que con tanto entuziasmo 

boa fé abracei. 
(( Era grande o numero de cadeiras vagas nas 

diversas seções, i era possível, portanto, i de equi-
dade, sinão de justiça, a minha nomeação. O ar-
gumento tirado do fato de não ter sido o meu 
concurso feito na Escola Central é conpletamente 
sen valor, por isso que as duas escolas Militar i 
Central tinhão os mesmos cursos matematicos i as 
rnaterias erão dadas con a mesma estens:'io i até 
pelos mesmos conpendios; as ezijencias para o ma-
jisterio erão as mesmas, i alen di sso, na lei organica 
da Escola Politecnica farão, como devião ser, res-
peitados os direitos adquiridos pelos repetidores, 
lentes, eds. 
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« O Sr. conselheiro Visconde do Rio Branco, 
d igno diretor da Escola Politecn ica, conpenetrado 
da injustiça que se me fês, propôs-me por duas vezes, 
conforme vin â saber por pessoas fidedignas, para 
lente catedratico da Escola. A congregação, por sua 
vês, dignou-se tanben propôr-me para lente cate-
dratico, seu dependencia de novo concurso. Ouve 
alguns votos contra, i entre estes, é bon saber-se, 
está o do Sr. Dr. Maia. Fizerão-me, é verdade, os 
que votárão contra, o favo r de declarar que cleze-
javão contar-me entre os catedraticos da Escola, 
mas não lhes parecia legal a minha nomeação, por-
que o meu concurso não tinha sido feito na Escola 
Central. Esta proposta da congregação, ben como 
as do Sr. conselheiro Visconde do Rio Branco, não 
forão atendidas porque o Sr. Ministro do Inperio 
considerou ilegal tal nomeação, não sendo ela feita 
por concurso, esquecendo-se ele que eu era opozitor 
por concurso i de que o Dr. l\faia fora nomeado 
independente desta condição i sob o inperio desse 
mesmo regulamento que se invocava contra min. 

cc Tenho, pois, de deixar a Escola, por isso que 
a cadeira que estou rejendo interinamente já foi 
posta en concurso i deve en breve ser provida. Devo 
dizer para que se não pense que insinuo un meio 
de satisfazer as minhas pretenções, que si oje o Go-
verno Inperial me nomeasse para alguma das cadei-
ras do curso jeral, que forão postas en concurso, 
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pediria imediatamen te a minha demissão. Á, poren, 
ainda meio, sen prejudicar â ninguen, de satisfazer 
a minha pretensão que ouzo classificar de justa . 

« Si cada vês se tornava mais dificil i" precaria 
a minha situação na Escola Politecnica, não me-
lhorava tanben a da Escola Mili tar. As propostas 
feitas pela Congregação não farão atendidas; o prazo 
dentro do cual o Governo Inperial podia fazer as 
nomeações avia espirado, i eu estava, como estou 
i estarei, no firme propozito de não dar ali, como 
na Escola Politecnica, mais provas en concurso. 
Deu-se, poren, un acontecimento que enxeu-me de 
ben fundadas esperanças de melhorar de sorte na 
Escola Mili tar. Un dos artigos do antigo i do novo 
regulamento dis o seguinte: Os professores, lentes, 
repetidores, eds. da Escola Militar, gozarão de 
todas as vantajens de que atualmente gozão os subs-
titutos, opozitores i lentes das Escolas de Medicina 
i de Direito i que de futuro venhão por lei â 
gozar. 

e< Para que à palavra «vantajen » não se pudesse 
dar a interpretação restrita â vencimentos, en outro 
artigo de redação similhante à do acima indicado, 
substitui a palavra ccvantajen » pela palavra ccvenci-
men tos . 

«Uma lei de 1875 suprimiu na Escola de Me-
dicina os concursos para lentes catedraticos, dando 
aos opozitores i substitutos daquela Escola o direito 
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de passaren â catedraticos por si nples antiguidade. 
Esta lei foi ali posta imediatamente en ezecução. 

cc Esperava rnos, en virtude do . regulamento en 
vigor, que o Governo Inperial nos nomeasse lentes 
catedrati os, dando aos opozitores i subst itutos da-
quela escola o direito de passaren â catedraticos 
por sinples antiguidade para as cadei ras vagas. De-
balde, poren, esperamos. Passados dois anos de 
espe ra, requeremos as nomeações. Os nossos re-
querimentos, muito favoravelmente informados pela 
Congregaça.o i pelo comandante, o Esmo. Sr. Vis-
conde de Santa Tereza, farão enviados à seção 
conpetente do Conselho de Estado para in te rpôr 
parecer. O parecer do Conselho de Estado foi, se-
gundo me in fo rm árão, que dev ia ser de novo con-
sultado o Corpo Lejislat i vo, ou por outra, que era 
precizo uma lei especial pBra a Escola Militar. Os 
nossos requerimentos na.o farão atendidos. A que 
ficou pois reduzida aquela promessa consignada nos 
Estatutos da Esco la i que se traduzia no direito 
concedido aos lentes, repetidores, eds ? ... 

cc Os repetidores da Escola de Marinha solici-
tárão do Corpo Lejislativo que lhes fossen conce-
didos os mesmos direitos que en virtude da lei de 
1875 gozavão os opozitores i substitutos da Escola 
de Medicina. Por ocazião de discutir-se este reque-
rimento na Camara dos Srs. Deputados, o Dr. Ma-
lheiros propôs que a mesma vantajen solicitada se 
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aplicasse tanben aos repetidores do curso supenor 
da Escola Militar. A proposta fo i aceita i aprovada 
en 3. • discussão naquela Camara, i foi remetida 
para o Senado, onde se axa á mezes. Era desne-
cessario esta anpliação á Escola Mi litar ; mas enfin 
será mais uma lei â nosso favor si ela passar no 
Senado. 

« Fexada para min a Escola Politecnica, su-
primido o Instituto Comercial, devo rezignar-me à 
pozição precaria de repetidor da Escola Militar, sen 
esperança de acesso â lente catedratico. Eis a si-
tuação â que xeguei no majisterio, depois de tantas 
lutas i tantos desgostos . Tendo consagrado cuazi 
toda a minha vida ao estudo i ao ensino, foi aquele 
o mirrado fruto que colhi. Conto por milhares os 
meus dissipulos; muitos deles são oje, uns, lentes 
catedraticos, outros, substitutos nas diversas Facul-
dades do Inperio (na Escola de Medicina, na de 

·Direito de S. Paulo, na de Marinha, na Politecnica 
i na Militar). Muitos são oje oficiais superiores no 
Ezercito i na l\Iarinha, como por ezenplo, o Co-
ronel Tiburcio, os Tenentes-coroneis Floriano Pei-
xoto, Malet i Jeronimo Jardin, diretor das Obras 
Publicas, todos de patente superior à minha. Eu 
luto en vão á tanto tenpo para estabelecer-me no 
majisterio, gozando no entanto de uma reputação 
como professor de matematicas muito lizonjeira, i 
direi con franqueza, muito acima de meu merito 
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real. E' por demais estensa, variada, inportante i 
dificílima a siencia fundamental â cujo estudo me 
dediquei, i muito me resta ainda â. estudar i â me-
ditar para me poder considerar en plena posse deste 
vasto sistema de conhecimentos, que constitui no 
dizer de Augusto Comte, o tipo eterno i mais per-
feito da siencia por ecelencia. Os enbaraços, as 
contrariedades, i desgostos que tenho sofrido na 
carreira do majisterio não p11derão arrefecer ainda 
o meu amor ao estudo. Continuarei â cultivá-lo i 
devo fazê- lo até mesmo por gratidão, pois â ele 
devo a independencia con que tenho vivido, en-
bora con muito trabalho. >i 

§ 

Para que ben se aprecie a responsabilidade que 
cabe ao es-monarca na situação assin creada â Ben-
jamin Constant, mencionaremos os seguintes 111c1-
de11tes narrados pelo Dr. lVIacedo Soares: 

« A Congregação (da Escola Politecnica) pro-
pôs ao governo que fosse Benjamin nomeado lente 
efetivo independente de concmso, i o diretor da 
Escola, que era então o Visconde do Rio Branco, 
secundou a proposta da Congregação con referen-
cias muito onrozas ao modo por qne Benjamin avia 
lecionado. O Inperador tenás en seus caprixos, não 
consentiu na nomeação i ezijiu que Benjamin fizesse 
concurso. 
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« Benjamin fês-lhe ver que o regulamento da 
reforma facultava a nomeação sen concurso. O In-
perador negou essa dispozição do regulamento i 
perz istiu na sua ezijencia. I Benjamin mostrando 
-lhe mais tarde o artigo que permitia a nomeação, 
o Inperador muito contrariado apenas respondeu: 
- " Isto é un caprixo seu, i a cadeira á de ir â 
concurso.» - «Pois ben, replicou Benjamin, declaro 
â Vossa Majestade que será mais faci l puxar uma 
carroça na rua para ganhar a subzistencia do que 
entrar jamais en concurso. " 

cc Sendo repetidor por concurso da Escola Mi-
litar tinha o direito â ser nomeado lente efetivo 
sen concurso . O Inperador opôs-se i ezijiu con-
curso! >> 

cc Benjamin tendo ocazião de lhe falar i refe-
rindo-se o Inperador à cadeira da Escola Militar, 
disse à S. M. que não faria concurso, não só por-
que tinha direito â ser nomeado lente sen concurso, 
como porque ja avia dado provas de suas abilita-
ções en diversos que fizera; i demais, que avia 
d:::do a sua palavra de que nunca mais faria con-
curso, i certarnentê que S. M. não podia ezijir que 
faltasse à sua palavra, dando provas de falta de 
carater, un candidato ao professorado, ao cual 
cunpria dar ezenplos de civismo aos seus dissipulos . 
Mas o Inperador que queria abater o orgulho de 
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Benjamin Constant, teimou não cedeu de seus 
capnxos .... " 

Mais tarde un aulico comunicou â Benjamin 
Constant que o es.monarca considerava tal con-
curso como uma mera formalidade; que fizesse o 
que fizesse seria ele o nomeado; que a questão era 
de concurso, ainda mesmo que não passasse esse de 
un simulacro. Benjamin Constant repeliu indignado 
a insinuação, reclamando do es-monarca que res-
peitasse a sua palavra . 

A este propozito reproduzimos aqui a nota de 
uma conversa que en princípios de 92 (1880) tive-
mos con Benjamin Constant: 

« O Inperador dirijiu-se â ele na Escola 'Ii-
litar dizendo- lhe :-Tenho un prezente para o Sr.: 
é un trabalho sobre cuantidades negativas que o 
autor remeteu-me; ja li i não gostei, mas quero 
ouvir a sua opinião.- Benjamin agradeceu i o In-
perador acressentou :- Eu sei que o Sr. já escreveu 
â esse respeito; porque não escreve alguma couza? 
Benjamin respondeu que dezejava escrever, mas 
que lhe faltavão tenpo i estimulos; que neste país 
nen se precizava saber a materia ele que se era 
profes-or. A estas palavras o Inperador corou i 
perguntou con vivacidade: - I os concursos? 
Pois não são senpre escolhidos os que mais reve-
lão ? - Os concursos só tên servido para afastar os 
que saben i atrair os inconpetentes. - Mas então 
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ten que dizer da ultima nomeação? (a do Cas-
trioto) (1) - Não; é uma nomeação que onra o 
governo. Mas cuantas aponta V. M. como esta?-
I cuan tas en contrario aponta o Sr. ? Já sofreu al-
guma injustiça? - Eu ja disse â V. M. que jamais 
onzaria ocupar a atenção de V. M. con a minha 
pessoã. ; mas já que me pergunta direi . 

Narrou então Benjamin as injustiças que tinha 
~ofrido i â cada uma perguntava o Inperador : -
Quen era o ministro ? Quen fês a nomeação ? -
I ouvia senpre esta resposta de Benjamin : - Foi 
V. M. Afinal, cuaudo Benjamin veio â falar na 
ultima, que foi a supressão da cadeira de mate-. 
matica do Instituto Comercial, que ele rejia avia 
dezeseis anos i obtivera por concurso, sen que 
ouvesse lei autori zando-a (2), o Inperador res-
pondeu : - Isto é gravissimo ; vou eza1rnnar. I 
despediu-se (27 de Moizés de io2 - 27 de Janeiro 
de 1880. ) » 

(1) Samuel Castrioto de Souza Coutinho, nomeado lente substituto de 
matematica elementar do es-colejio de Pedro 2.9 por decreto de 25 de 
Biohat de 91 (27 de Dezenbro de 1879) . Esse moço avia substituido â 
Benjamin Constant nas esplicações dadas ao princip·e D. Pedro. 

(2) Este fato é un ezenplo das facilidades que alguns ministros do 
Inperio se permitião. Con efeito a lei n. 2940 de 24 de Desc'.artes de 9t 

'(31 de Outubro de 1879) dispunha no art. 2 . 0 n.0 25 o seguinte: -lnsti· 
tuto Comercial, suprimidas as cadeiras de francês, inglês, alemão i cali· 
grafia, i o lugar de diretor; removido o Instituto para algun ed1ficio pu-
blico, ficando sujeito ao Inspetor jeral da Instrução Publica. 1 Segue-se 
.a verba). Entrc!tanto o Decr. n.0 7538 de II de Frederico de 91 (15 de 
Novenbro de 1879) é db teor seguinte : 1< Ei por ben, para ez:ecução do 
art. 2. 0 n. 0 25 da lei n. 2940 de 31 de Outubro ultimo declarar estintas as 
cadeiras de francês, inglês, alemão, caligrafia i matematicas do Instituto 
-Comercial, ben como os lugares de diretor, secretario i porteiro do mesmo 
Instituto. 
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§ 

I a mesma carta acima transcrita Benjamin 
Constant assin se esprime sobre os lugares que 
ocupava no Instituto dos Meninos Cegos : 

u V. Essa. terá talvês notado que nesta espo-
zição nada disse â respeito dos lugares que · ocupo 
no Instituto dos Cegos. Proveio isso da dispozição 
en que estou de pedir muito brevemente a demissão 
daqueles lugares. Aceitei-os xeio de entuziasmo i 
de lizonjeiras esperanças, que me parecião ben 
fundadas ; entreguei-me con verdadeiro devo'ta-
mento ao estudo da instrução especial dos cegos i 
dos melhoramentos de ·que carecia a Ü)'stitliliçãi:i> 
para progrei:lir ·i dezenvolvei'-Se en beneficio rle 
mais de 14000 in'felizes que viven sob a piessãG 
do maior dos 'i11fmtunios i ·abandonad0s dezapie-
dadamente â toda;:; a:s aegrn.dações da igno'randa 
i da mizeria. 'Fis tudo cua:n to •era posstivel na :mi-
nha pozição subáltetna de direto"r para a.tra.i:r a 
ate11ção do govenm i'n1)erial sobre esta instituição, 
cuja elevada i11por:tancia se mede por seu alto ·des-
tino, i na:da consegui. Dos gra11dles melh'<Dramentos 
que V. ·Essa., cuando Minis'tl'o do Inpe1'~0, ·se dig-
nou de promover i üüciar, S"ó ·uma pequen.a parte 
lhe ten sido c-0rnc;:edida. Não tenhG esperanças de 
tão <eedo 'COJilseguir pa;a o l:nstitu.to cualq.uer me-
1horament.G i ipor üiso pretendo ·etJ. b~eve rGl:eixá-lo. 
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Talvês seja ele mais fe l is con outro diretor. 
Antes, poren, quero ainda tentar un derradeiro 
esforço n 

§ 

Para concluir o cuadro jeral da vida teorica 
de Benjamin Constant, conven lenbrar que ele foi 
tanben convidado para mestre da es-fami lia inperial 
por duas vezes. Eis o que â tal respeito nos in-
forma o Dr. Macedo Soares : 

11 Convidado pelo e -inperador para lecionar 
matematicas às filhas (entre 1860 i i862), o criado 
encarregado de transmitir o convite â Benjamin, 
o conse1heiro * * * depois barão, tendo inte-
resse. en que Benjamin não o aceitasse porque an-
bicionava arranjar esse lugar rendozo para un filho 
ou jenro, tais dificuldades aprezentou â Benjamin, 
i tais intrigas fês que este efetivamente decl inou 
da onra de ser mestre das princezas, i o lugar foi 
dado ao protejido do criado, que ocultou todas 
estas peripecias â seu augusto amo, que tudo igno-
rou i atribuiu con certeza a recuza de Benjamin 
à sua má vontade i grosse ria. 

« Convidado depois pelo es-inperador para ser 
professor de rnatematicas de dois netos ( 1878 â 
1879), filhos do duque de Saxe, Benjamin depois. 
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de escuzar-se aceitou. Poren não podendo aturar a 
má educação dos dissipulos que se supunhão supe-
nores aos mestres, censurou-lhes. o procedimento 
mesmo en aula i en prezença do es-inperador i da 
es-inperatris, que corrê rão â saber o motivo das pa-
lavras de indignação proferidas pelo professor, in-
sensivelmente en ton mais alto i que lhe não era 
abitual. O es-inperador censurou os netos ; mas a 
es-inperatris procurou desculpá-los... Benjamin 
poren, não os atendeu i retirou-se dizendo: -ccSi 
precizaren de min rnanden xamar-me, que para a 
aula não volto mais. n 

'' I não voltou ; i tanben nunca recebeu un 
real pelas lições que deu porque nunca ajustou os 
seus onorarios i nunca procurou por eles . n 

En nossas notas pessoais encontramos tanben 
a seguinte que parece-nos referir-se â esse incidente : 
Aí, poren, só se fala do principe D. Pedro. 

« Na volta vin con Benjamin i como caíu urna 
xuva torrencial, não animei-me â saltar i fui con 
ele até o ponto da rua do Ouvidor. Aí ficamos 
até depois das 3 oras. Da conversa que tive con-
clui que era melhor que Benjamin nâo assinasse a 
circular (1), porque ele pertencia â uma associação 

(1) Cir~ula~ relativa à co~emoração brazileira do tri-centeaario de 
Camões . BenJamm Constant. mais t:i-r<l7 rezolv7u r:tirar a sua assinatura 
po~ não . conhecer to.dos o.s s1gn.atanos 1 não smpattzar especialmente cou 
a hnguaJen que no JOrnaltsmo tmha un deles. 

l õ 
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de monte-pio - a Crús dos Militares - cujos esta-
tutos estabelecen a eliminação do socio que dei-
xasse a relijião catolica. Nestas condições só mo-
dificando a circular, o que não julgo conveniente. 
Na ocazião vacilava entre essas duas rezoluções, 
i mais de uma vês propus-lhe que não a subscre-
vesse, i ele recuzou-se. Não obstante julgo de meu 
dever insistir, apezar de estar convencido que a 
relaxação abitual de nossa terra não avia de tomar 
o fato en consideração. Depois falou-me ele de un 
dezacato que sofrera do principe D. Pedro, neto 
do inperador, â quen esteve lecionando rnatema-
ticas por instancia deste. Isto rezolveu-o â retirar-se 
depois de aver feito sentir ao aio a irregularidade 
de· tal procedimento. Nessa ocazião o inperador 
que estava en uma das salas contiguas aprezentou-se 
vizivelmente incomodado, i, na fraze de Benjamin, 
esteve faze1tdo Zt71tas divagações sobre arimetica t' 

jeometria. ote-se que Benjamin avia dito ao aio 
que senpre fujira de aceitar tais cargos porque os 
principes julgão que os que lá vão tên terceiras 
tenções ; que ele não esperava coiza alguma i que 
titulas i condecorações até os abominava. Isto tudo 
ouvira o inperador, ao que ele supõe. Tanben soube 
que o moço ultimamente nomeado para o colejio 
de Pedro 2. 0 (repetidor de rnatematica) substituira 
â Benjamin nessa esplicação por algun tenpo (I4 
de Omero de 92 -II de Fevereiro de 1880). n 
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§ 

A vida de Benjamin Constant constituiu, p01s, 
uma das provas que o ilustre patriota teve do cuanto 
era nefasto ao país o governo do es-inperador. A 
serie de decepções por que passou o forão conven-
cendo de que as solicitudes que o es-monarca lhe ma-
nifestava mascaravão apenas o intuito de domar o 
seu nobre carater. O sentimento de gratidão pe-
~soal que lhe votava devia ter-se ido transformando 
en digna revolta, â medida que os anos ião acu-
mulando as cleziluzões. Esse mesmo Instituto ele 
Meninos Cegos serviu para evidenciar-lhe que Pe-
dro 2. º só se preocupava con vaiclozas ostentações 
sen nenhun interesse real pela so rte elos infelizes. 
Foi esse trabalho lento operado na sua consiencia, 
unido à reação que os acontecimentos pol iticos 
produzírão sobre esta, que transformárão o pro-
fessor Benjamin Constant en Fundador da Repu-
blica Brazileira. 

As palavras que acima transcrevemos de sua 
carta ao es-senador João Alfredo ben mostrão â 
quen ouver assimilado o Pozitivismo cuào incon-
pleto era o conhecimento que Benjamin Constant 
tinha da elaboração de Augusto Comte. As suas la-
cunas â tal respeito são evidentes, tanto na parte 
en que espõe as suas emoções ao ser encarregado da 
I. • cadeira do curso de siencias fizicas i materna-
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ticas, como na parte concernente ao Instituto dos 
Cegos. Limitar-nos-emos â assinalar este segundo 
ponto, porque o primeiro ficará suficientemente 
esclarecido si o leitor recorrer ao no. so opusculo 
sobre a ultima reforma das escolas do Ezercito . 

Falando do Instituto dos Cegos, Benjamin 
Constant não ten uma palavra que faça suspeitar que 
o destino de tal estabelecimento, como o de seus 
conjeneres, é puramente tranzitorio . Con efeito, é a 
anarquia moderna que torna necessarias sirnilhantes 
instituições. o dia en que o sacerdocio da Umani-
dade estiver organizado, i a instrução pozitiva se 
tiver jeneralizado, graças â esse sacerdocio, cual-
quer mãi poderá dar â seus filhos cegos a mesma 
preparação que dá aos outros. I uma vês realizada 
a primeira educação, o cego poderá receber na 
escola da U rnanidade a instrução teorica que é 
proporcionada ao vidente, tendo como este o aussilio 
materno. Cuanto á apredizajen tecnica dos oficios 
que são accessiveis aos cegos, ela se realizará corno 
a dos demais cidadãos graças à solicitude do pa-
triciado. 

Por maior, portanto, que seja a inportancia 
atual dos estabelecimentos destinados aos cegos, 
aos surdos-mudos, eds., conven ter senpre prezente 
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que a sua necessidade rezulta do mesmo princ1p10 
que todas as mais ezijencias da sociedade moderna. 
O adven to de uma doutrina universal i de un sa-
cerdocio correspondente - eis o unico remedia 
capás de satisfazer ao problema umano, por cual -
quer face que seja ele encarado. O meio, pois, de 
tudo atender, sen desprezar por agora os paliativos 
preciozos no prezente, é trabalhar pela vitoria da 
Relij ião da Umanidade. Ora, não sabemos que 
Benjamin Constant jamais aja encarado por essa 
face o problema da educação dos Cegos. 

5 
~IATURIDADE 

§ 
A entrada de Benjamin Constant para a Es-

cola Politecnica como professor inter ino do r• ano 
do curso de Siencias Fizicas i Matematicas coin-
cidira, corno acima dissemos, con a conversão de 
Miguel Lemos à Filozofia Pozitiva. Infelismente 
nessa epoca a situação do Pozitivismo era a mais 
precaria possivel. Depois da morte de Augusto Comte 
(z4 de Gutenberg de 69) os seus dissipulos come-
têrão o gravissimo erro de confiar ao que era repu-
tado o mais instruído a direção da nova igreja. 
Entretanto o Fundador da Relijião da Umanidade 
e;, afastara terminantemente de tão onrozo posto, 
depois de ter depozitado nele esperanças de vir â 
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ser o seu sucessor. I no leito de morte, o nosso Mestre 
formulara â respeito de tal dissipulo a seguinte 
sentença: cc Destitµido de veneração i de inicz'ativa, 
ele não passará jamais de ztn diletanti, tendo apenas 
a ena;ia necessaria para gan!tar tt vida. » Os fatos 
posteriores se tên encarregado de demonstrar a 
justeza das previsões de Augusto Comte ('). 

Esse pretenso xefe afastou-se conpletamen te da 
senda social en que Augusto Comte senpre se man-
tivera, mesmo na epoca en que elaborava o seu 
Sistema de Filozofia Pozz'tiva. Ajudada a sua falta 
de carater pela situação política criada pelo segundo 
Bonaparte, a igreja pozitivista arrastou uma ezis-
tencia obscura até a proclamação da Republica en 
82 (1870). O seu unico serviço social consistiu en 
defender o testamento do Mestre contra os assaltos 
de Littré, transformado en canpeão da indigna viuva, 
1 en conservar a caza onde surjiu a Relijião da 
Umanidade. 

Depois da Republica, aquele que aspirava à 
mais glorioza erança que jamais se pode imajinar 
reduziu-se ao papel secundaria de un professor nos 
moldes academicos. É verdade que o mais profundo 
desgosto lavrava entre os dissipulos cujo ardor social 
era entretido pela saudoza veneração àas tradições do 
inconparavel Mestre. Mas o receio de oferecer o 

(1) Vid. as circulares do Diretor do Pozitivismo no Brazil, especial. 
mente a de 95 (1883). 
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espetaculo da discordia no seio de un grupo que 
aspirava â unifi car o mundo os continha, alentando 
a esperança de que o xefe que avião escolhido se 
viesse â corrijir. 

Por outro lado, Littré, senhor de un posto emi-
nente no academicismo oficial, atacava a obra i a 
vida do Mestre, aprezentando a faze relijioza que 
seguiu-se à sua construção filozofica como o rezul-
tado de un ingrato desvio mistico. En tão nefanda 
operação era secundado por Stuart Mill, un dos 
letrados inglezes mais conhecidos entre nós pelos 
seus escritos políticos, i un dos primeiros adeptos 
da nova filozofia. A esta dupla influencia contra 
Augusto Comte cunpre juntar as criticas preten-
ciozas de Herbert Sp<mcer, cuja superficialidade, 
mascarada con vislunbres sientifi cos, torna-o tão 
caro aos que pretendeu prolongar indefinidamente 
a anarquia moderna . 

Sen a instrução indispensavel, eivados de revo-
lucionarismo, era faci l que os novos adeptos do 
Pozitivismo se deixassen arrastar pelas calunias i so-
fismas de Litt ré i Stuart Mill. Para evitar sim ilhante 
desvio bastava, é certo, que os que então ja diziâo 
aceitar a Relijião da U manidade tivessen instituido 
a sua propaganda sistematica, ou pelo menos indi.-
cassen nas suas conversas intimas a refutação das 
censuras dos adversarios. Benjamin Constant, pelo 
prestijio de que então gozava como o nosso primeiro 
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matematico, como o mais entuziasta dissipulo de 
Augusto Comte, parecia destinado â essa nobre 
missão . Mas si os nossos contatos con ele fizerão 
-nos apreciar de perto as suas ecelentes cualidades 
morais, contribuírão, por outro lado, para manter-nos 
na triste situação en que nos axavarnos . 

Con efeito , o nosso ilustre conpatriota estava 
então alheio, mesmo à elaboração final da mate-
matica por Augusto Comte, i aceitava até como 
un desvio mental a teoria subjetiva dos numeros . 
Cuanto aos problemas sociais jamais se ent reteve 
conosco â tal respeito. Os outros adeptos do Pozi-
tivismo, que por esse tenpo conhecemos, limita-
vão-se â afirmações sobre a continuidade da obra 
de Augusto Comte, i todos se caraterizavâo pela 
conpleta abstenção política. 

O rezultado foi que entregues aos seus proprios 
estímulos os novos adeptos do Pozitivismo, vitim<>S 
de sua prezunção revolucionaria, caírão na mis-
tificação litreista, i foi sob essa forma esteril que 
procurárão transmitir ao publico a doutrina reje-
neradora. <• Despertado por essa ajitação, o Sr. 
Antonio Carlos de Oliveira Guimarãis, professor 
de matematica no es-colejio de Pedro 2º, que per-
tencia ao grupo dos dissipulos ortodocsos de Au-
gusto Cornte, procurou aos principais adeptos do 
Pozitivismo i propôs-lhes uma fuzão mediante o 
adiamento, por comun acordo, das mutuas dissi-
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dencias. Esta proposta foi aceita, assin nasseu a 
sociedade que foi a orijen do Apostolado Pozitivista 
do Brazil, no dia 8 de Arquimedes de 88 (1º de 
Abril de 1876) . Forão socios fundadores os Srs. 
Oliveira Guimarães, Benjamin Constant, Alvaro de 
Oliveira, J oaquin Ribeiro de Mendonça, Oscar de 
Araujo, Miguel Lemos i R. Teixeira Mendes. Sen 
nen hun carater mi litante, essa associação devia 
limitar-se â fundar uma biblioteca conposta das 
obras aconselhadas por Augusto Comte, â que se 
anecsaria mais ta rde alguns cursos sientificos. 

<< Nesse interin, o Dr. Luís Pereira Barreto 
publicava o 2º volume de sua obra ja citada, i o 
Dr. Joaquin Ribeiro de Mendonça sustentava pe-
rante a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
uma teze inaugural, fran camente pozitivista. 

« Ao mesmo tenpo, os pozi tiv istas i nconpletos 
prosseguião en sua cruzada, fundavào jornais, re-
vistas, fazião conferencias, dezenvolvendo as vistas 
istoricas de Augusto Comte i a sua fil ozofiia das 
siencias. 

« A 30 de Janeiro de 1878 (2 de Omero de 90) 
o falecimento prematuro do Sr. Oliveira Guima-
ràis veio cortar uma das mais caras esperanças do 
pozitivismo brazileiro. A sua morte, senpre lamen-
tada, abriu un claro nas já raras fileiras do novo 
apostolado ; mas a sua memoria legou-nos, â par do 
ezenplo de virtudes domesticas invejaveis, un tipo 
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caratenst1co do omen convencido cuja fé inabalavel 
na bondade da cauza que abraçou é ainda realçada 
pela irradiação sinpatica da propria modestia. A sua 
ação, poren, nunca fora publica, i a associação por 
ele fundada limitara-se â recolher por seu inter-
medio os subsidias mensais destinados à aquizição 
dos livros da biblioteca. 

" Antes do trespasso do nosso confrade, os dois 
unicos pozitivistas dissidentes que avia no seio da 
associação por ele fundada, tinhão ido para a Eu-
ropa (1), i morto ele no ano seguinte, o numero 
dos socios ficou reduzido â cuatro. Poucos mezes 
depois, sob o estimulo do mais moço, o carater i 
os intuitos desse nucleo esperimentavão uma trans-
formação deciziva. Acentuando a ortodocsia de sua 
doutrina i engrossando con a adezão de novos 
menbros, a primitiva associação passou â xamar-se 
- Sociedade Pozitivista do Rio de Janeiro, decla-
rando filiar-se à direção suprema do Sr. Pierre 
Lafitte. Realizou-se isto aos 24 de Gutenberg de 90 
(5 de Setenbro de 1878), 21º aniversario da morte 
de Augusto Comte. 

<e A nova sociedade elejeu un prezidente na 
pessoa do Dr. J oaquin Ribeiro de Mendonça, assi-

(1) Miguel Lemos i eu. A nossa viajen ao velho mundo foi conse-
cuencia da uma sentença da congregação da Escola Politecnica, que nos 
escluiu da matncula i ezame por dois anos. Este ato foi motivado por un 
artigo assinado por nós anbos, en que criticavamos con a viokncia de 
revolucionarias uma falta de lizura do diretor dessa Escola . A senten~ 
foi-nos intimada â 22 de Frederico de 88 (25 de Novenbro de 1876)' 
Benjamin Constant i outros votàrão contra a nossa concienação. 



ESBOÇO BIOGRAFICO 235 

nando os fundadores uma ata en fórma de esta-
tutos, na cual tomavão o conpromisso solene de 
começar â propagar pela inprensa periodica, no 
mais tardar até o mês de Arquimedes (Março i 
Abril) do prossimo ano (91-1879), o Pozitivz"smo, 
consagrando-se sobretudo â demonstrar a aptidão· 
dessa doutrina para educar moralizar a soci-
edade (1). » 

Apezar da solenidade desse conpromisso, jamais 
foi ele dezenpenhado pelos seus signatarios, entre os 
cuais axava-se Benjamin Constant, â quen foi con-
fiado o cargo de bibliotecario da nova sociedade. 

de 
l o 

§ 

En 91 ( 1879) poren, 
Miguel Lemos â quen 

seu nunca arrefecido 

operou-se a conversão 
a sua estada en Paris 

ardor social propor-
cionárão os meios de reconhecer os en bustes de· 
Littré i consortes. Emancipado desta mistificação, 
teve todavia o futuro diretor d0 Apostolado Pozi-
tivista do Brazil a infelicidade de aceitar a supre-

(1) Vide o Rezumo lstorico do movunento Pozitivista no ano de 92 
(1881,) por Miguel Lemos. 

Para nada omitir acerca das manifestações pozitivistas do Fundador 
da Republica, devemos mencionar aqu i o oficio en que lhe foi comu-
nicada a sua eleição como sacio oneraria do Club Academico Pozitivista, 
i ben assim a resposta dada por Benjamin Constant agradecendo i acei-
tando !;imilhante lugar. Pelo primeiro oficio, no cual Augusto Conte apenas. 
é xamado o eminentissimo Fundador da Escola Pozitivista, vê-se que essa 
sociedade era formada por alunos da Escola Militar. En nenhun desses 
documentos aparece a fraze reli.fiâo da Umanidade, o que revela a pouca 
firmeza de sua ortodocsia. Aubos são datados de Cezar de 91 (Maio. 
de 1879). 
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macia do Sr. Laffitte. Já então se a vendo acentuado 
toda a gravidade do desvio en que este sofista 
enpenhava a igreja pozitivista, alguns dos dissipulos 
mais prestijiozos de Augusto Comte tinhão rezolvido 
desligar-se de sua direção. Estavão neste numero 
os Srs. Congreve, Audiffrent i Slemerie. Poren 
Miguel Lemos, apenas saido do litreismo i dando 
credito ao que lhe comunicárão os sectarios do 
Sr. Lafitte, não tratou de ezarninar por si os 
motivos da ruptura. Vendo en torno do Sr. Lafitte, 
que não só proclamava a sua inteira submissão â 
Augusto Comte, mas estava de posse da caza i dos 
papeis do Mestre, três dos dissipulos eminentes 
deste, os Srs. Robinet, Lonchampt i Magnin, nen 
suspeitou siquer que estivesse sendo vitima de uma 
mistificação muitissimo mais perigoza do que o 
litreisrno. 

Convertido, pois, à Relijião da Umanidade, 
solicitou a sua entrada na Sociedade Pozitivista do 
Rio, sendo admitido mediante proposta de que foi 
Benjamin Constant un dos signatarios. Ao mesmo 
tenpo procurou atuar sobre os seus antigos conpa-
nheiros no duplo intuito de determinar a conversão 
deles i de induzi-los â incorporaren-se à Sociedade 
Pozitivista do Rio. Notando a inercia poltica de si-
milhante nucleo os novos conversos recuzavão 
filiar-se â ele con receio de ver tolhida a sua ati-
vidade social. Vencêrão, poren, as solicitações de 
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Miguel Lemos. Mas para patentear a falta de-
iniciativa da sociedade à que nos referimos, bas-
tará assinalar que a comemoração brazileira do tri-
cen tenario de Camões foi feita sen o seu concurso. 
Convidado para fazer parte da comissão que pro-
moveu es5a ceremonia, Benjamin Constant aceitou, 
â principio o encargo, mas depois retirou a sua 
colaboração pelo motivo que ja dissemos en uma 
nota. 

A seguinte efuzão intima, estraida de uma 
carteira de Benjamin Constant, patenteia todavia 
o ardor de suas dispozições morais i mentais nessa 
epoca: 

u 7 de Julho de 1 880. - Escola Normal -
Tratei oje da adição dos numeros inteiros - O 
Pozitivismo - Esta sabia i abençoada doutrina â 
que devo tantos beneficios, sejão cuais foren os 
sacrificios que me traga, que me inponha no en-
penho solene que tomo de seguir i cunprir fi el-
mente os seus preceitos, dominará eternamente, 
tanto na vida publica como na vida privada, todos 
os meus sentimentos, pensamentos i atos. (assinado) 
B enjwnin Oonstant Botelho ele Magalhães.» 

A entrada dos novos adeptos veio dar vida 
publica à Sociedade Pozitivista do Rio . A 25 de 
Gutenberg de 92 ( 5 de Setenbro de 1880 ) cele-
brava-se pela primeira vês con solenidade no Brazil 
o aniversario da morte de Augusto Comte, sendo 
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Benjamin Constant encarregado do discurso junto ao 
tumulo do Dr. Oliveira Guimarães; i no dia rº do 
ano seguinte, tanben pela primeira vês, tinha lugar 
entre nós a Festa da Umanidade (1). Pouco tenpo 
depois xegava de Paris Miguel Lemos â quen o 
Sr. Laffitte propuzera i conferi ra o grau de aspirante 
.ao sacerdocio pozi ti vista. Os seus antecedentes o 
indicavão para prezidir à propaganda pozitivista; 
i assin pensando o Dr. Joaquim Ribeiro de Men-
dença passou-lhe a prezidencia da Sociedade Po-
zitivista â 19 de Cezar de 93 ( n de l\!Iaio de 1881). 
Benjamin Constant pronunciou nessa ocazião pa-
lavras congratulatorias pelo alcance do ato que 
acabava de ser praticado, augurando dele beneficos 
rezultados para a cauza da rejeneração umana. 

§ 

En breve começárão â manifestar-se os 
.antagonismos até então laten tes entre. os diversos 
menbros da sociedade. Logo que aqui xegara, 
Miguel Lemos se propuzera â enpregar-se en 
alguma função particular conpativel con a alta mi-
ssão que seriamente aceitara. Nestas condições pen-
·sou en obter un lugar subalterno no comercio, na 
industria, ou no banco. Os passos que deu, poren, 
convencerão-no en breve da inezecuibilidade de 

(1) Vide O C1'llo Pozitivz'sla no Brazil 



ESBOÇO BTOGRAFTCO 2 39 

simdhante projeto. Depois de refletir sobre a pro-
posta que lhe fizerão alguns confrades para instituir 
un subsidio que o dispensasse de ·cualquer outra 
função, Miguel Lemos comunicou esse intuito ao 
Sr. Laffitte. I obtida a aprovação deste, dirijiu 
uma circular aos confrades apelando para o seu 
concurso. Tal passo, juntando-se às civerjencias 
anteriores, determinou a retirada de un dos antigos 
menbros da sociedade pozitivista, Benjamin 
Constant o acompanhou . Na carta en que se des-
ligou do nosso apostolado dizia o futuro organi-
zador da revolução de II de Frederico (15 de No-
venbro) : 

<< Meu caro confrade. Os meus afazeres habi-
tuais que absorven cuazi totalmente a minha ati-
vidade, o estado precario da minha saude i a ne-
cessidade, que reconheço cada vês mais, de enpregar 
no estudo aprofundado do Pozitivismo todo o tenpo 
de que posso dispôr, inpedindo'.me de tomar con 
os meus dignos colegas parte plenamente ativa nos 
trabalhos â que se dedicão, erão por si sós motivos 
suficien tes para determinaren a minha retirada do 
- Centro Pozitivista Brazileiro-, afin de não con-
tinuar aí numa pozição inconpativel cou o meu 
cara ter. 

« Inpelião-me tanben â esse passo algumas di-
verjencias já por min francamente apontadas entre 
o modo por que o digno confrade de preferencia 
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enprega na propaganda do Pozitivismo entre nós i 
aquele que penso se r não só o mais eficás como 
tanben o mais armonico con essa doutrina. 

u Ela não se pretende inpôr nen pela força 
nen tanben por protestos xeios de indignação i ele 
cen-.;uras con tra as crenças i atos daqueles que a 
não conhecen, mas unicamente pela discussão calma, 
respeitoza i ben dirij ida que leve aos seus espíritos 
a convição profunda de sua inconparavel i mesmo 
inecedivel superioridade real sobre todas as que tên 
en vão pretendido o mesmo alto destino, in telectual, 
moral i social. 

" A mencionada circular i uma carta sua pos-
terior vierão ainda revelar-me novas diverjencias en 
que estamos. 

<< Direi somente que o fato de ser enpregado 
publico não me inibe de trabalhar en favor de uma 
doutrina como é o Pozitivismo, uma vês que o faça 
como até aqui tenho feito i continuarei â fazê-lo, 
con a digna conve111enc1a que é tan ben reclamada 
pela propria doutrina (1). 

(1) Para ver-se cua.o lonje Benjamin Com.tant levava similhante con~ 
veniencia, relataremos o seguinte incidente: - Cuando en 92 (1880) tra-
tou-se de publicar as lições de Calculo aritmetico professadas pelo 
Sr. Laffi.tte, Benjamin Constant formou o projeto de ser a obra adotada 
pela I nstrucçao Publica, i para is lo queria que se suprimisse o seguinte 
trexo: 

11 La divinité même est soumise à cette fatalité qui n'a jamais été 
méconnue dans sa parti e fondamentalle. Que Dieu le veuille ou s' y op-
pose, il n'en reste pas moins indubitable que 2 et 2 font 4, que la spbere 
est le corps qui, sous la plus petite surface, compreod le plus grand vo-
lume, etc ., etc. On ne peut citer qu'une seule tentative contre les lois 
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Conpreende que não posso nen devo aceitar 
essa situação especial en que, segundo a sua opinião, 
devo ser considerado no Centro Pozitivista Brazi-
zileiro. 

« Estas diverjencias quebrárão a solidariedade 
que entre nós ezistia como menbros daquela inpor-
tante associação, tornando, ben â pezar meu, irre-
vogavel a rezolução de desligar-me dela, corno por 
esta me desligo . 

<< Elas, poren, en nada enfraquecerão os sen-
timentos de elevada estima que lhe consagro por 
seu invejavel talento i ecelentes dotes morais. Devo 
mesmo atribui-las à veemencia da paixão con que 
ten tomado â peito a propaganda do Pozitivismo. » 

Miguel Lemos respondeu â essa carta en data 
de 27 de Moizés do mesmo ano de 94 ( 27 de 
Janeiro de 1882), patenteando â Benjamin Constant 
a falta de fundamento de suas arguições. Aí 
ponderava que o nosso ilustre concidadão avia 
â principio aderido à instituição do subsidio po-
zitivista, como declarara ao confrade que fora por-
tador da circular â ele dirijida. É escuzado dizer 

n.umériques, encare est elle inconsciente ; c'est le dogme catholique de la 
Trinité ( r + 1 + i: = r et non pas 3) . Tandis que les aulres ne sont qu'in-
compréhensibles ou imaginaires, celui-là est radicalmem absurde comme 
contraire au bon sens uuiversel. 11 

Opuzemo-nos à dupla tcnlati va não só porque era contra a doutrina 
pozitivista reconhecer no governo tenporal a conpetencia para aprovar 
doutrinas i decretar o ensino poziti,·ista, mas tanben porque seria falsear 
a nossa propaganda. I Benjamin Const:mt insistindo, apelamos para o 
Sr. Laffitte, que sustentou a nossa opinião, decizào coa ciue conformou-se 
o nosso confrade. 

16 
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que 'Pensamos então i ainda hoje pensamos que 
Benjamin Constant cometeu uma falta gravíssima 
retirando-se da Sociedade Pozitivista. O seu pres-
tijio veio dar armas à calunia i à maledicencia, 
criando obices â uma pIOpaganda que tinha por 
orgãos moços que só JlOdião invocar un curto pa-
ssado de dedicação social. Apezar, poren, de vermos 
desde logo a situação que a sua retirada DOS criava, 
nen esmorecemos eu nosso apostolado, nen deixa-
mos de ter en conta as suas cualidades morais i os 
dotes de sua intelijeDcia. Atribuimos a sua retirada 
não só às suas solicitudes domesticas que o afastavão 
das preocupações políticas i o fazião discordar de 
nossas intervenções cívicas; mas ainda ao pouco 
conhecimento do Pozitivismo i ao poderbzo infiucso 
da .amizade. 

§ 

Retirado Benjamin Constant do Apostolado Po-
zitivista, continuamos â manter con ele relações ami-
_gav.eis si ben que estremecidas, Dão tanto pela sua 
saída, como pelo seu silencio por ocazião dos ata-
ques caluniozos que un jon1alista então intentou 
contra o nosso Diretor. IYias essa .mutua atitude foi 
cada vês s.e tornando mais ins:istentavel pelas di-
verj,e11cia:s que a propagai1da pozitivista ia cuotidh-
anamente patentem1do entre nós. J à en rneiados d:e 
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94 (1882) un inciden te ocorrido con o Pastor 
<la igreja E vanjelica Brazileira revelara a profundeza 
de tais dissentimentos, cuanto ao modo de enten-
dermos a liberdade espi ritual, cuja instituição con-
stitui, como temos mostrado, o problema capital da 
sociedade moderna. 

Cuanto à influencia de Benjamin Constant na 
propaganda da doutrina rejeneradora cinjiu-se, â 
partir dessa data, ao que tinha sido até então i que 
ele considerava como pautada por uma digna con- " 
veniencia . Sen nunca ter tido tenpo para estudar 
profundamente a relijião cuja sublimidade preco-
nizava, ele limitava-se no seu ensino matematico â 
dar as vistas iniciais de Augusto Comte. Podemos 
afirmar sen temor de contestação que foi o nosso 
apostolado que fês conhecida a Szºnteze Subjetiva no 
Brazi l. A J eometria Analz"tica era a obra de Augusto 
Comte vulgarizada entre os dissipulos de Benjamin 
Constant. T odavia a sua cooperação indireta na di-
vulgação da R elijião da Umanidade foi imensa, 
pelas motivos que passamos a espôr. 

A superioridade intelectual do ilustre dissipuJo 
de Augusto Com te dificilmente encontraria confronto 
entre os seus colegas do majisterio. Profundamente 
conpenetrado ela supremacia filozofica de Augusto 
Comte, pelas vistas parciais que tinha assimilado, 
as suas lições principais erão feitas con un entu-
ziasmo de que o vulgo julga incapás o ensino ma-
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tematico. Junte-se â essas cualidades teori cas a sua 
in vari avel co rtezia i afabilidade para con os alunos 
i a sua nobre alt ivês para con os superiores, inclu-
zive o es-monarca, en todas as ocaziões, i ter-se-á a 
esplicaçâo do entuziasmo que Benjamin Constant 
despertava na mocidade da Escola Militar. Imaj ine-se 
agora como nâo avia de ser acatado por essa mo-
cidade o Pensador que Benjamin Constant procla-
mava o maior de cuantos ten produzido a Umani-
dade. Figure-se como não devia ser de antemão 
reverenciada essa Relijião cuja sublimidade ele não 
perdia o ensejo de ezaltar. Pode-se, pois, assegurar 
que si Benjamin Constant não pregou a Relijião da 
Umanidade, pregou Augusto Comte i predispôs os 
seus dissipulos i admiradores â escutaren as lições 
do nosso inconparavel Mestre. Esta é a grande 
participação que lhe cabe na evanjelização da 
Relijião final, participação tanto mais glorioza, 
cuanto ia de encontro ás opiniões de seus mais 
íntimos amigos, como o podemos atestar. 

Não se pense, poren, que no seu entuziasmo 
por Augusto Com te Benjamin Constan t ouvesse 
atinjido à plenitude da fé. Pelo contrario, preco-
nizando a sublimidade do egrejio Filozofo ele não 
ezitava en esternar as diverjencias en que por ven-
tur~ se via dele nas questões matematicas de que 
tratava. Fazia-o, poren, senpre salvando a ipoteze de 
axar-se en erro, i como quen submete uma duvida; 



ESBOÇO B!OGRAFICO 245 

nunca como quen propõe uma emenda. Similhante 
modestia, no entanto, nen senpre foi devidamente 
apreciada pelos seus ouvintes. A grande veneração 
que seus dissipulos lhe votavão, bem como os 
.abitos revolucionarios, os predispunha â atr ibuir â 
uma ecessiva deferencia para con Augusto Comte, 
o que era uma desconfiança sincera en Benjamm 
Constant. Foi de urna iluzão dessa natureza que 
reznltou o incidente, orijen da conpleta ruptura 
das nossas relações. 

O respeito que Benjamin Constant incutia en 
seus dissi pulos para con o Fundador da Relijião da 
Umanidade, estendia-se tanben à sua imaculada 
inspiradora, Clotilde de Vaux. Isto tornou-se espe-
cialmente notavel por ocazião de repelir con a sua 
enerjica dignidade as palavras descortezes de que 
en meza de ezame un dos lentes ouzou servir-se 
.aludindo à paixão de Augusto Comte pela sua in-
conparavel Padroeira. 

Assin predispostos os dissipulos de Benjamin 
Constant para a aceitação do Pozitivismo, se con-
preende a influencia que não devião ter os opusculos 
do nosso Apostolado distribuídos na Escola Militar 
por moços que frecuentavão as nossas conferencias. 
Durante oito anos a vulgarização das doutrinas de 
Augusto Comte assim realizada levou aos futuros ofi-
ciais do nosso Ezercito, como á toda a massa ativa 
de sociedade brazileira, o ensino do Pensador que 
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Benjamin Constant lhes pregava. (L) Essa influencia 
estendia-se mesmo ao ensmo matematico, vindo 
alunos da :Escola Militar assistir os cursos publicas de 
Filozofia Primeira, calculas aritmetico i aljebrico 
que, segundo a Sinteze Subjetiva, gratuitan1ente 
professamos na Escola Normal nos anos de 94 i 95 
(1882 i 1883). O proprio Benjamin Constant deu-nos 
espontaneamente a onra de assistir, por vezes, â 
essas lições, como as que sobre Istoria Jeral da 
Umanidade professou Miguel Lemos no mesmo 
local i pelo mesmo tenpo . 

Abstendo-nos de falar dos vivos, não devemos 
neste momento passar en silencio o nome de un 
desses nossos dedicados colaboradores prematura-
mente roubado à propaganda pozitivista após uma 
ezistencia tão modesta cuanto ezenplar. Referimo-
nos ao es-alumno da Escola Militar, Francisco 
Santiago Pinto Elói, falecido cuaz1 un ano depois 
do levante republicano, ( 2 de Frederico de 102 -

6 de Novenbro de 1890) vitima en grande parte do 
escrupulozo dezenpenho de urna ezaurente função 
industrial. Os que tiverão ensejo de tratá-lo inti-

(1 ) i\.Iencionaremos especialmente que a nóssa propaganda já avia pene-
trado igualmente na armada brazileira. O A !mirante Barrozo levava â seu 
bordo na viajeo de circunavegaça.o en que o sorprendeu a revolução de 
l.l de Frederico (TS de Novembro) dois oficiais i um maquinista fi1iados 
à Relijia.o da Umlmidade . Farão esses oficiaes que fizera.o, aussiliados por 
alguns marinheiros, o primeiro pavilhão republicano solennementc asteado 
nesse vazo, cuazi â vista das costas italianas. Un deles teve mesmo a onra 
de ser encarregado de levantar enta.o o estandarte da rejeneraçào nacional, 
dirijindo à tripulação as palavras entuziasticas que s imilhante enblema 
lhe inspirava. 
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mamente poden dar testemunho da rara conbinação 
entre o apego, a veneração i a bondade que cons-
tituia a sua natureza altruista. A fraqueza de seus 
estimulas anbiciozos podia. mascarar aos olhos vul-
gares não só a enerjia de seu carater, mas ainda a 
verdadeira capacidade de sua jntelijencia. Basta, 
poren, o fato de se aver filiado ao Pozitivismo con 
o mais conpleto devotamento i na cuadra dos 
maiores sacrificios para que os conpetentes reco-
nheção que a sua corajen i a sua intelijencia estavão 
ao nivel das ezijencias sociais i morais do nosso 
tenpo. A pessima organização do ensino academico 
esplica cabalmente o malogro da sua carreira esco-
lastica. I temos fé que a infiecsivel Posteridade, ao 
lado da figura brilhante de Benjamin Constant á 
de destacar entre os seus mais eficazes cooperadores, 
na transformação sociocratica da Escola Militar, o 
vulto modesto do nosso infelís confrade. 

§ 

Benjamin Constant entrara para a Escola Nor-
mal cuando foi instituído esse estabelecimento e11 

22 de Aristoteles de 92 (18 de Março de 1880). 
Derão-lhe interinamente ai a cadeira de matematica 
i escrituração mercsntil en substituição da que tinha 
no Instituto Comercial, que avia sido suprimida â 
II de Frederico de 91 (IS de Novenbro de 1879). 
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Foi alen disso nomeado na mesma data diretor in-
terino da referida escola passando â diretor efetivo 
en 1°. de Dante de 93 (16 de Julho de r881). 
Continuou no ezercicio dessa função até que en 
virtude do decreto n. 9031 de 24 de Shakespeare de 
95 (3 de Outubro de r883) que proíbiu as acumula-
ções no Ministerio do Inperio, salvos certos cazos, 
foi Benjamin Constant ezonerado â seu pedido en 
23 de Descartes (30 de Outubro). A 28 de Carlos-
Magno (I4 de Julho) do ano seguinte (96-1 884) as-
sumiu novamente a diretoria corno professor mais 
antigo, en substituição do politista que lhe suce-
dera no governo da Escola Normal. Teve enlin de 
deixar esse posto en 28 de Cezar de 97 (20 
de Maio de 1885). 

A sua carreira de lente continuou, poren, até 
as vesperas da insurreição republicana. Por portaria 
de 4 de Arquimedes de 93 (29 de Março de 1881) 
passou â rejer interinamente a cadeira de Elementos 
de Mecanica i Astronomia que só 1he foi dada de-
finitivamente pelo decreto de l 5 de Carlos-Magno 
de 97 (2 de Julho de 1885). Cumulativamente 
ezercera a de matematica elementar i escrituração 
mercantil até 16 de O mero de 96 (13 de Fevereiro 
de 1884), data en que foi dispensado desta. Mas 
por decreto de 2 de Moizés de 101 (2 de Janeiro 
de 1889) foi novamente incunbido da rejencia da 
mesma cadeira onde jubilou-se por decreto de 
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12 de Gutenberg do dito ano ( 24 de Agosto de 
1889). 

Segundo os apontamentos i informações ver-
bais fornecidas pelo Dr. Macedo Soares, Benjamin 
Constant foi substituido na direção da Escola 
Normal en Cezar de 97 (Maio de 1885) por se 
aver recusado â propor para lente desse estabeleci-
mento un protejido do Prezidente do Conselho, 
protej ido que já tinha dado en concurso provas 
de sua inconpetencia. 

En nossos papeis intimos deparamos con as 
indicações de duas conversas tidas con Benjamin 
Constant acerca da inauguração desse estabeleci -
mento. Ei-las cuais as conservamos desde esse 
tenpo: 

cc Rezolvi ir à Escola Politecnica assistir â un 
concurso que oje avia. Nessa ocazião encontrei o 
Benjamin i estive algun tenpo conversando con ele. 
Falou-me ele da inauguração da Escola Normal, i 
disse-me que o Inperador estava-se modificando: 
-F. . . não contou a conversa que teve con ele? 
-acressentou depois. Respondi-lhe que não; i ele 
então referiu-me que o Inperador dissera que só 
tinha uma duvida no :fozitivismo, que vin ha â ser 
a necessidade de uma relijião, como un freio á 
massa. Que a ideia da Urnanidade era demaziado 
elevada; que F ... lhe avia então observado que 
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o Pozitivismo era uma relijião (14 de Arquimedes 
de 92 - 7 de Abril de 1880 ). )) 

Mais tarde a propria pessoa â quen Benjamin 
Constant aludia contou-nos essa conversa, conforme 
consta de nossas notas . Para aqui a transcrevemos 
porque ela carateriza a fizionomia moral i mental 
do es-monarca. 

« Depois falou-me ele da conversa que tivera 
con o Inperador sobre o Pozitivismo. Este lhe avia 
dito que sentia a necessidade de un Deus i de 
outra vida, i que não conpreendia que pudesse aver 
moral superior à moral cristan. Ao que F ... res-
pondera que essa moral era egoísta, ao passo que 
a moral pozitivista era altruísta. Que o Inperador 
observou-lhe então que não via como o omen pu-
desse ter un freio só con a pratica do ben, sen 
a reconpensa futura. Ao que F ... respondera que, 
en primeiro lugar, avia prazer en praticar o ben, 
como ele, Inperador, o sabia; i en segundo lugar 
que avia a reconpensa de viver na memoria dos 
vindouros. I a prova que esta moral basta é que 
S. M. (acressentou F . .. ) sabe que todos os pozi-
tivistas que conhece são omens serios. Á ! sin, res-
pondeu o Inperador, eu os respeito, i foi justamente 
esse fato que xamou a minha atenção (24 de Arqui-
medes - 1 7 de Abril de r 880 ). » 
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E esta a nota relativa à segunda conversa, 
en que aludi ao discurso da Escola Normal: 

« Encontrei-me con Benjamin i estivemos juntos 
conversando. Disse-me ele jà aver recebido copia 
do Curso de Arimetica de Laffitte, i falou-me en 
fazer-se a tradução i consagrar-se o produto da 
venda ao Pozitivismo. Eu lenbrei então que se des-
tinasse à conpra da caza en que morreu Augusto 
Comte. Aproveitei â ocazião para dizer-lhe que as 
ultimas conversas con F. . . me avião tirado un 
grande pezo, porque eu via con pezar os poziti-
vistas acumulando vencimentos inconpativeis con 
as nossas doutrinas (r). Disse-lhe mais que era 
precizo reorganizar-se a Associação Pozitivista, i 
que nesse sentido falara a F .. . , o cual indijitara 
â ele Benjamin para xefe, o que eu julgava pouco 
conveniente. Porque, disse eu, o Dr. ten conde-
cendencias que frizão a fraqueza . Assin no discurso 
feito na Escola Normal avia dito que o corpo do-
cente era garantia de bon ezico, cuando realmente 
não tinha confiança nele, i que o Inperador ani-
mava tais cometimentos. O Benjamin concordou 
que eu tinha razão, si ben que ezitasse quanto ao 
segundo ponto. Disse-me mesmo que já se estava 
corrijindo desse defeito~ i que jà ultimamente re-

<1) Por essas conversas viemos â saber que Benjamin Constant sen 
recursos se vira na necessidade, para ocorrer â despezas inevitaveis, de 
contrair dividas â 4 º/o ao mês. 
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cuzara programas en congregação na mesma Escola 
Normal (14 de Sezar- 5 de Maio de 1880). » 

§ 

En virtude do mesmo decreto de inconpatibi-
lidade tanben esteve Benjamin Constant â ponto 
de deixar o lugar de diretor do Instituto dos Ce-
gos, como narra o Dr. Macedo Soares nos seus 
apontamentos: 

"Tendo de optar, en virtude da mesma lei de 
acumulações, entre o lugar de diretor do Instituto 
i o de lente da Escola Militar, constou aos alunos 
cegos que seu amigo i protetor deixava a direção 
do Instituto; i sobresaltados con a perda irrepara-
vel que irião sofrer, correrão ao Paço de S. Cris-
tovão ocultamente, sen siencia do Diretor, i forão 
reclamar do Inperador a continuação de Benjamin 
no Instituto. Cuando este fato xegou ao seu conhe-
mento, Benjamin contrariadissimo porque poderião 
atribui-lo à insinuação sua, apressou-se eu participar 
ao Inperador que os alunos av ião procedido sen 
siencia sua; que de modo algun tencionava ele 
opôr-se aos ditames da lei, â cujas prescrições se 
submetia porque esse era seu dever de cidadão. 
Disserão os jornais â proposito desse fato que Ben-
jamin ficara furiozo (sic) i declarara que ia castigar 
os alunos. Não á tal; ao contrario, ficou apenas 
contrariado porque o fato poderia ser interpretado 
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en dezabono de seu cara ter; mas ficou tan ben 
muito grato aos alunos po r essa prova que lhe 
<lerão de estima, i e se mesmo sen timento lhes e -
ternou." 

§ 

Continuarii.o as nossas relaçõe,; con Benjamin 
Constant na situação de amistoza cortezia até 97 
(1885). Antes, poren, occorrera un aconteci mento 
que muito contribuíu para mais afastà-lo do espirita 
de conpleta obediencia ao nosso Mestre, que foi 
senpre a alma do nosso Apostolado . En 95 (1883) 
as infrações sucessivas do Sr. Laffi tte às mais ter-
minantes prescrições de Augusto Comte, rezolve-
rão o apostolado brazileiro â desligar-se da direção 
desse ingrato sofista . O mesmo fizerão logo de-
pois os pozitivistas xi lenos. Desde então tornou o 
Sr. Lafitte cada vês mais patente a sua revolta 
contra o Fundador da Relijião da Umanidade, 
levantando sucessivas duvidas mesmo sobre o con-
junto de sua obra filozofica . Não possuindo do 
Pozitivismo un conhec im en to aprofundado, como 
temos demonstrado, i aliàs Benjamin Constant 
muitas vezes o confessou en publico, i confiando 
na conpetencia teorica do Sr. Lafitte, era muito 
natural que ele propendesse para a senda bastarda 
en que este se colocara. A adezão aparente dos 
Srs. Robinet i Loncharnpt i o apoio de Magnin à 
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·conduta do omen que estava senhor da caza i dos 
papeis de Augusto Comte o fortificavão en tal 
dispozição. Nada mais faci l en similhante cazo do 
·que aceitar as esplicações que dava o Sr. Laffitte 
acerca da ruptura dos Srs. Congreve, Audiffrent 
i Sernerie. 

Cuanto â nós, Benjamin Constant conhecia-nos 
de perto ; não ignorava a nossa dedicação social 
i nossa fidelidade â Augusto Comte. Eramas, poren, 
muito mais moços do que ele ; a nossa conduta era 
atribuida â uma inprudente ezajeração, que conpro-
metia, quiçá, os interesses do Pozitivismo. Aliás o 
procedimento do Sr. Lafi.tte con binava-se con a 
marxa que espontaneamente seguira Benjamin Cons-
tant na adaptação do Pozitivismo ao Prezente. A 
supremacia dada ao ponto de vista intelectual por 
aquele que uzurpara o titulo de sucessor .do pri-
meiro Pon tifice da U manidade, coincidia con as 
preocupações pedagojicas de Benjamin Constant. 
I a ·aliança do Sr. , Lafitte con o oportunismo se 
armonizava con a abstenção politica â que se con-
sagrara desde joven o futuro Fundador da Repu-
blica Brazileira. Respeitando, portanto, as cualidades 
pessoais dos apostolas pozitivistas ortodocsos, Ben-
jamin Constant aceitava con desconfiança as suas 
indicações. 

Dada a nossa ruptura, o Sr. Lafitte tentou re-
produzir no Rio o que se dera en Londres, isto é, 
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ensa10u constituir uma sociedade pseudo-pozitivista 
antagonica do nosso Apostolado. Para isso recorreu 
aos antigos menbros da Sociedade Pozitivista do 
Rio, que por diversos motivos se avião retirado 
dela, incluzive o es-prezidente, que nos aban-
donara, en consecuencia de nossa atitude abolicio-
nista. Esses manejos do Sr. Lafitte nenhun receio 
nos cauzárão, porque similhante projeto era en tão, 
como é oje, de todo inpraticavel entre nós. Mas 
amargurai-ão ainda mais o juizo que formavamos de 
nossos antigos conpanheiros, agravando â nossos 
olhos a pequena modificação que o Pozitivismo con-
seguira nos seus abi tos, pessoais, domesticos. ou 
cívicos. 

Foi nessas condições que viemos â saber da 
leviandade con que un dissipulo de Benjamin 
Constant, na prezença deste, i por ocazião de un 
concurso, ouzara, como ezaminador, taxar de erro-
nea uma opinião matematica de Augusto Comte, 
acressentando que fora o suposto erro corrijido pelo 
distinto professor. Na tarde mesmo desse dia pro-
curámos Benjamin Constant, que nos recebeu 
con a cordialidade de outros tenpos, i patenteou-
se-nos vivamente contrariado con o que se dera. 
Disse-nos cuanto não. ficãra dezapontado ao ouvir 
as palavras do seu dissipulo, i teve a delicadeza de 
espôr-nos con a sua abitual sinjeleza as suas duvidas 
sobre a questão de que se tratava. Aprezentamos-lhe 
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de nosso lado as razões pelas cuais julgavarnos que 
tais duvidas não procedião, i ponderamos- lhe os 
graves in convenientes sociais i morais de similhante 
incidente. Terminamos di zendo-lhe que iamos diri-
jir-lhe uma carta sobre o ocorrido, i que, como o 
fato tinha sido publico, nós publicariarnos tanben 
a dita carta. I assin fizemos (') . 

Entre nós, ·poren, ouve 1111 equivoco. Ao passo 
que o nosso pensamento fora senpre o de dirijir-lhe 
uma carta publica, Benjamin Constant parece ter 
entendido que a referida carta lhe seria previamente 
comun icada. Ora essa comunicação nen iquer nos 
veio ~. len brança; mesmo porque todos os pontos 
fundamentais da carta t inhão sido objeto de nossa 
conversa. Benjamin Constant, po ren, resentiu-se 
profundamente con o nosso opw:culo, i manifestou 
o azedume que este lhe cauzara, en prezença de 
seus diss i pulos da Escola Militar. Xegou até â 
anunciar uma resposta que nos confundisse, enbora 
posteriormente declarasse preferir en tregar-nos â m1 
alt ivo silenc io. I na me ma ocazião cualifi cava con 
aspereza a inteira submissão que, segundo a nossa 
Relijião, não temos cessado de pregar da razão 
individual à fé na Umanidade, cujo supremo inter-
prete é Augusto Comte. 

(1) Vide o opusculo A propozito de un pretendido. erro de Augusto 
Comte, Carta ao Sr. Dr. B. C. Bote/fio de iliagalliãis, Rio 97 (I885). 
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Tal foi a versão que nos xegou por pessoa 
fidedigna. Para logo cessárão entre Benjamin Cons-
tant i nós cuaisquer relações am"istozas, i tanben 
agravamos o conceito que de suas cualidades morais 
tinhamas formado até então . Foi por isso que es-
crevendo en Bichat de 98 ( Dezenbro de 1886) o 
prefacio do nosso opusculo sobre a Filozojia Qui-
m'ica segundo Augusto Co11tte aprezentavamos o 
nosso ilustre concidadão como uma confirmação da 
seguinte teze moral : 

« Si l' on ne posséde pas assez d' ardeur social!! 
pour accepter /es nouveaux devoirs, ou si l' on n' a 
pas l' élevation mora)e qui prédispose à leur accep-
tation, les instincts égoistes réagiront sur l'intel-
ligence, et l' on deviendra aveugle. Alors on com-
mencera par rejeter les préscriptions morales du 
Maitre, et l' on tinira par mettre en dou te toute son 
ceuvre, y compns les plus simples réfléxions mathé-
matiques. JJ 

§ 

Por esse tenpo já a questão abolicionista in-
flamava todos os corações. Subindo ao poder en 
5 de Moizés de 90 (5 de Janeiro de 1878), o partido 
xamado liberal enxera de esperanças os corações 
patriotas. Fazião parte do novo ministerio o tribuno 
mais J9restijiozo do partido, o jeneral mais popular 
que temos tido, i un dos signatarios do manifesto re-

11 
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publicano de 82 (1870) . N'ão ta:rdou, poren, que se 
desfizessen todas as iluzões, porque os novos depo-
zitarios da confiança inperial propuzerão-se apenas 
â continuar a comedia constitucional. As dezerções 
republicanas se multiplicárão pelo contajio do ezen-
plo dado pelos xefes, i a desmoralização política 
cresseu. Mas a onda abol icionista aí estava tanben 
â avolumar-se en torno do trono escravocrata. Tudo 
servindo de pretesto para a ajitação revolucionaria 
contra un governo sen civismo, bastou a cobrança 
de un inposto inpopular para determinar cuazi a 
queda da monarquia. (Moisés de 92 - Janeiro de 
i88o) Con efeito, os ajitadores xegárão â contar 
con ativas sinpatias na força publica. Mas faltando ao 
movimento un xefe de prestijio, apenas proporcionou 
ele ensejo para patentear o carater violento dos omens 
do governo, i a sua falta de patriotismo. Logo depois 
esse ministerio, que tentara iludir a questão aboli-
cionista inventando a imigração xini:za, caía sob o 
pezo da animadversão popular, i o seu sucessor decla-
rava suprimido o inposto que fornecera o tema para 
o abalo sediciozo. 

En vão os partidos in perialistas procura vão 
distrair a atenção publica con futilidades eleitorais 
í questiunculas bizantinas sobre a interpretação cons-
titucional ; en vão os republicanos democratas es-
forçavão-se por atrair as vistas da nação para a 
fórrna de governo ; só avia un problema que apai-
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xonava â todos os patriotas : - era a redenção dos 
cativos. Nen mesmo a perspetiva de uma guerra 
con a Republica Arjentina por. cauza de limites 
pôde fassinar o patriotismo popular. Os ministerios 
se sucedêrão esterilizados por ignobeis intrigas par-
lamentares, até que a glorioza libertação do Ceará 
(1 de Arquimedes de 96 - 25 de Março de 1884) 
veio patentear que soara a derradeira óra da escra-
vocrac1a i do Inperio. En breve o Amazonas acon-
panhava o Ceará. O Inperador xamou então ao 
poder o es-senador Dantas (18 de S. Paulo de 96 -
6 de Junho de 1884) que teve a gloria de aceitar 
a questão abolicionista. Mas a liga escravocrata 
triunfando nas eleições, o monarca abandonou o 
seu ministro, entregando pouco depois a direção 
do Estado â un gabinete francamente reacionario . (8 
de Gutenberg de 97- 20 de Agosto de 1885). 

§ 

A situação era grav1ss11na. Alen da questão 
abolicionista para a cual converjia a totalidade dos 
patriotas, esquecendo todos os odios politicos i todas 
as conveniencias partidarias, a indissiplina militar 
tocava â seu auje. O ante~essor do ministerio Dantas, 
tinha assistido inpotente â un assassinato escandalozo 
en pleno dia, en face do edificio da policia, i rea-
lizado por oficiais i soldados do r. º rejirnento de 
cavalaria na pessoa de un desgraçado que fora para 
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ali buscar azilo . O proprio xefe de policia não o 
tinha podido salvar das mãos dos seus perseguidores, 
que pretendião vingar por si as ofensas que tinhão 
recebido. Por mais violenta que fosse a linguajen da 
folha que esse infelis editava, é certo que en un pais 
civilizado â ninguen é licito substitu ir a justiça pu-
blica. M.esmo cuando essa justiça deixa inpunes os 
crimes, é mais prejudicial ao ben da Patria o espe-
taculo de cidadãos que preterindo todas as fórmulas 
sociais substituen-se aos jui zes legais, do que os 
prejuizos individuais da corrupção destes . 

Imediatamente depois deste fato, o es-inperador 
foi vizitar o cuartel do mencionado rejimen to tra. 
tando os respetivos oficiais con uma atenção que 
cauzou-lhes reparo. (1) Que maior prova podia querer-
se de que estavamas en plena ditadura militar i de 
que só o governo faria o que aprouvesse aos xefes 
da força publica? 

Teve este acontecimento lugar en 18 de Des-
cartes de 95 (25 de Outubro de 1883). Pouco de-
pois o acolhimento entuziastico feito pelo xefe de 
un estabelecimento militar, oficial de elevada pa-
tente, â un dos eróis cearenses da propaganda abo-
licionista, - o jangadeiro Francisco do Nacimento, 
- oferecia ensejo para patentear novamente a 

· . (1) Esta viz.ita f<?i severamente comentada pelo deputado Andrade 
F1gue1ra en vanos. d1scuz:;os parlamentares. Segundo as suas afirmações 
te,·e ela lugar no dia seguinte ao do assass inato. Vide os anais da camar.:. 
dos deputados, sessões de Cezar de 96 (Maio de r884). 
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fraqueza da autoridade civil. (25 de Arquimedes 
de 96 - 18 de Abril de 1 884). 

Lutando con tantos enbaráços, o es-inperador 
não teve o patr iotismo necessario para ver que to-
cara ao fin de seu dominio. Perzistiu en defender 
os interesses dinasticos, ligando se aos escravocratas 
contra a nação, i pretendendo apoiar-se para isso 
na fo rça publica. Cerca de un ano depois da assen-
ção do min1sterio Cotejipe surjia, poren,nova questão 
militar, â cuja testa não ez itárão en colocar-se dois 
jenerais dos cuais un - o Jeneral Deodoro, - era 
delegado do governo na prezidencia do Rio Grande 
do Sul i o outro- o es-visconde de Pelotas-pertencia 
ao partido liberal i era senador . A un dos xefe praticas 
do partido abolicionista propuzerão eles un pacto de 
un ião . (') O governo, poren, desviou o golpe me-
diante uma intriga senatorial que deu-lhe azo para 
satisfazer o 1tltimatttm dos jenerais. (2

) 

§ 

Benjamin Constant apareceu então pela pn-
meira vés tomando parte na ajitação militar. Alen 

(1) Vide â este propozito o artigo que na Gazeta de lVoti'cias de 4 de 
Gutenberg de 202 (16 de Agosto de 2890) publicou o cidadão João Clapp 
prezidenle da Confederação Abolicioui.sta. 

(2) Vide sobre estas questões, entre outros documentos, alen dos de 
bates parlamentares, un artigo do Tenente Coronel l\.Iadureira no Jornal 
do Come1-cio de 17 de Cezar de 96 (8 de Maio de 1884), os n. 05 do Diario 
Oficí'aL de 13, i 4, 15 i 16 de Cezar de rn3 (5, 6, 7, i 8. de 1\ l aio de 1891), 
1 dois artigos does-senador Franco de Sá publicados noJorual do Comercio 
de 25 i 2 7 de Cezar de 103 (17 i 19 de l\Iaio de 1891) O ultimatum dos 
jenerais Camara (es-visconde de Pelotas) i Deodoro foi publicado no País 
de 22 de Cezar de 99 (14 de i\l aio de 2887) 
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dos motivos jerais que o devião fazer antipatizar 
con un governo como aquele â quen estavão infe-
lismente confiados os destinos da Patria, alen da 
justiça que ele considerava assistir aos seus cama-
radas na questão especial que servia de tema para 
a luta contra o mi11isterio, já ele tivera ocaziào de 
sentir pessoalmente a degradação do novo gabinete 
inperial. Tendo falecido un repetidor do curso su-
perior da Escola Militar, autorizou o ministro da 
Guerra ao comandante da mesma Escola â pôr en 
concurso o lugar que ficara vago ; no mesmo avizo 
perguntava que outras vagas avia no referido curso 
(avizo de 12 de Aristoteles de 98-9 de Março de 
1886 ) . I en seguida mandou abrir concurso para 
os lugares de lentes catedraticos das primeiras cadei-
ras do 2.º, 3 .º, 4.º i 5. 0 anos, i segundas do 3.º i 
5. 0 (Avizo der.º de Arquimedes de 98-26 de Março 
de 1886). Essas cadeiras erão interinamente pre-
enxidas pelos repetidores, os cuais, segundo a lejis-
lação en vigor, avia muito que devião ter passado â 
lentes catedraticos, como acima ficou provado pelo 
proprio Benjamin Constant. Entre os papeis do ilustre 
morto encontrão-se as seguintes notas que patenteião 
a profunda inpressão que essa escandaloza noticia 
lhe cauzara : 

« 29 de Março de 1886. - Recebi oje un oficio 
do Comandante da Escola Militar convidando-me 
para a Congregação no dia 1° de Abril, que ten 
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de marcar prova para o co11curso às cadeiras do 
curso superior â que se vai proceder por orden do 
Sr. Ministro da Guerra, Junqueira. Venceu o ca-
prixo i11 per ia!. 

cc I7 .de Maio de 1886. - Requeri oje ao Corpo 
lejislativo que se dignasse autorizar o Governo â 
nomear-me lente .catedratico da Escola Militar inde-
pendente de n.ovo concurso, en confirmação do 
direito que me dà o art. 221 do Regulamento apre-
zentado por decreto de 17 de Janeiro de 1874, 
con binado con a lei de 2 2 de Seten bro de r 8 7 5. 
Os outros repetidores no meu cazo tanben reque-
rêrão a mesma coiza. 

cc 13 de Setenbro de 1886. - Revelei oje ao 
Trompowski o plan.o de conduta que tracei en re-
lação à questão .dos repetidores da .Escola Militar. 
Á mais de treze anos tive a certeza de que jamais 
seria lente catedratico dessa escola, certeza que 
uma serie de fatos posteriores ten robustecido cada 
vês mais. O caprixo i.nperial teu triunfado de tudo 
i de todos. Apezar do dir.eito incontestavel às no-
meações dos lentes catedraticos, direitos que re-
zultão de dispozições ezistentes nos regulamentos 
atual i a11tigo da Escola Militar conbinados con a 
lei de 18·75 relativa às .Escolas de Medicina i Di-
reito, os atuais repetidores tên sido senpre deza-
tendidos .en suas justas pretenções. O proprio se-
nador Junqueira que declarou no Senado ser in-
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contestavel esse direito, foi · quen posteriormente 
( '.Iarço de 1886) mandou pôr en concurso as ca-
deiras vagas! Assin violentado nos meus direitos 
requeri con os outros ao Parlamento a mesma no-
meação de lente catedratico . Os requerimentos 
informados pelo Comando da E. Militar, forão 
remetidos ao Sr. Ministro da Guerra, conselheiro 
Junqueira, que os remeteu à Camara dos Depu-
tados, dizendo a informação que as cadeiras es-
tavão en concurso. Até esta data nenhuma solução 
teve. 

«Tendo declarado de á muito que não entra-
ria en concurso para lente da Escola :Militar (onde 
sirvo á catorze anos como lente interino), i tendo 
desde 1875 a lei en meu favor, não me inscrevi 
nen me inscreverei para esse concurso. E possivel, 
no entanto, que esse atentado não produza efe ito ; 
que ninguen se inscreva, ou que sejão inabilitados 
os concurrentes, que a Congregação me proponha 
mais uma vês, i que o inperador me nomeie então 
como un ato de clemencia inperial (sic) ; será então 
un favor de S. M. Eu, poren, não quero como 
favor o que me conpete por direito. Rejeitarei 
essa nomeação si ela ·e der. E isto que dezejo 
fazer. Devo declarar que os dignos i muito conpe-
tentes coadjuvantes da E. Militar, â pezar meu, não 
se inscrevêrão nen se inscreverão; virão, poren, 
outros. 
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« Á uma unica ipoteze en que aceitarei a no-
meação de lente catedratico da E. Militar, é 
aquela e~1 que o parlamento discutindo os nossos 
Tequerimentos, reconhecer, como deve, o nosso di-
1.:ito incontestavel à nomeação de lentes catedra-
ticos, independentemente de Bovos concursos. Essa 
esperança é, poren, iluzoria, a sessão está â termi-
nar, i cuando para o ano se tratar desse assunto, 
o atentado terá produzido os seus efeitos, estará 
consumado o sacrificio, calcada aos pés a lei, mas 
satisfeito o caprixo inperial. 

« 28 de outubro de 1886. - En consecuencia 
de uma conferencia que tive á dias (antes ela reu-
Jlião militar â que prezidi â 10 elo corrente) i elos 
requerimentos que eu, o Amarante, o Costalat, 
o Chagas i o Ribeiro Guimarãis fizemos no sabaclo, 
dia 9 do corrente, en que demonstrei o direito às 
nossas nomeações para as cadeiras vagas en con-
curso, foi por Avizo ele (?) mandado suspender o 
concurso anunciado, que erá un verdadeiro aten-
tado contra os nossos direitos. n 

O unico Avizo que conhecemos mandando sus-
pender esses concursos é elo ministro Alfredo Chaves 
i ten a data ele 12 ele Frederico (16 ele Novenbro) 
elo mesmo ano, posterior, portanto, á nota que pre-
cede. Iele se alegão para fundamentar sim ilhante re-
zolução o fato de estar dependendo elo Poder Le-
jislativo a autorização solicitada pelo Governo 
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para se reformar o Regulamento da Escola Militar i 
as ponderações feitas pelo Comandante da dita 
Escola. 

A nota precedente indica pms que ouve outro 
ato do ministro no mesmo sentido. Tambem não 
sabemos o teor do requerimento de 9 de Outubro 
de 1886 de que aí se trata. Cuanto ao de l 7 de 
Maio desse ano o leitor o encontrará nas peras 

;itstijicativas. 
A reunião militar â que Benjamin Constant 

alude teve lugar â 3 de Descartes de 98 e IO de Outu-
bro de 1886) i foi prezidida no principio por ele, i 
depois pelo es-barão de Jaceguai. Aí. propôs Ben-
jamin Constant a seguinte moção, que foi cuazi 
unanimemente aprovada: 

«Os oficiais do ezercito i armada, reunidos 
oje, domingo, ro de Outubro de 1886, no salão 
da Sociedade Franceza de Jinastica, declarão : 

cc r. º Sua adezão conpleta ao modo digno por 
que os seus camaradas do Rio Grande do Sul 
reclamárão o restabelecimento de sens direitos. 

cc 2. 0 Que o ezerci to i a armada sen ten por 
onra da Patria que este conflito se désse, mas ficão 
satisfeitos pela solução dada pelo Governo, re-
conhecendo que os Avizos espedidos atacavão as 
mais nobres prerogativas dessas classes i ião de 
encontro á nossa lei fundamental. 
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cc 3.º Que esperavão do venerando Conselho 
Militar o reconhecimento de seus direitos cons-
titucionais, que não se opõe, antes se armonizào, 
con a dignidade dessas classes i con a dissiplina 
de que tên senpre dado as mais brilhantes provas. 

cr 4. º Que agradecen à inprensa en jeral a ati-
tude que tomou nesta questão, ben como ao sena-
dor Avila i â todos aqueles que lhes fizerão jus-
tiça.>> 

§ 

En principias do ano seguinte (S de Omero de 
99 - 2 de Fevereiro de 1887) teve lugar uma outra 
reunião â que conpareceu Benjamin Constant. Foi 
prezidida pelo J eneral Deodoro que voltara do Rio 
Grande do Sul. Aí Benjamin Constant pronun-
ciou un discurso, no cual apoiando a atitude de 
seus camaradas, deixa perceber as suas opnuões 
acerca da subordinação da força militar ao poder 
civil. 

Eis aqui os termos desse discurso segundo a 
noticia de uma das folhas diarias desta capital (1). 

cc O Sr. Benjamin Constant, tendo a palavra, 
assin começa : poucas palavras dirá esplicando a 
sua prezença na reunião i o voto de sincera ade-
zão que dà à moção aprezentada pela meza, con-

(1) Vide a Gaaeta de N oticia s de 6 de Omero de 99 (3 de Fevereiro 
de 1887.) 
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posta de ilustres oficiaes do nosso ezercito, que 
por seu elevado civismo, por seus feitos gloriozos 
no canpo da batalha i por sua rigoroza conduta 
recomendárão seus nomes á estima i considera-
ção dos seus conpanheiros, i tanben à justa sin-
patia da nação, i de un jeneral igualmente pres-
timozo, que é incontestavelmente urna das maiores 
glorias do nosso ezercito. 

«Senhores, infelismente a questão militar, come-
disse o nos o yenerando prezidente, não está ter 
minada ainda. 

«Afigura-se â meu espírito que ela entrou 
agora numa faze muito mais melindroza i séria, 
que nunca como agora reclama das duas classes 
militares maior calma, maior dignidade, maior res-
peito à lei, porque só assin elas saberão inpôr-se. 

« Apezar de orijinada por un avizo ezecrando' 
anti-constitucional i abominavel, doutrina que ata-
cava os brios dessas classes, o país é testemunha 
da atitude digna, calma i respeitoza con que elas 
se dirijirão aos poderes publicos, unidas i solida-
rias no canpo da lei como tantas vezes o forão 
no can po da batalha. 

« Mas que diferença entre estas duas situações 
diversas? 

« Alen, no terreno incandessente dos conbates, 
avidos de vitoria, eles tinhão â seu lado o go-
verno, porque a vitoria comun era a vitoria da 
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patria; oje eles veem ferida de morte a sua di-
gnidade de militar, desprezados .os seus brios. 

cc Mas ainda assin eles souberão manter-se 
numa atitude digna i correta, at itude que deve 
continuar a té que a vito ri a da classe se torne 
conpleta, sen que possa de cualquer modo enpa-
nar a majestade da lei. 

«Esta é a pozição unica que deveria ser tomada, 
porque, i o orador o dis con a maior franqueza, 
si no rejimen democratico é condenada a pre-
ponderancia de cualquer classe, 11111ito maior con-
denação deve aver para o predomi11io da 'espada, 
qite ten senpu mais faceis z' melliores mez'os de 
ezemtar os abitzos i as prepotencias. 

cc Diante desta at itude calma, reconheceu o 
governo a ilejetim idade do seu ato. 

cc Obtida esta vitoria da~· lei, onrosa tanto 
para o governo como para as classes militares, es-
peravão elas, guiadas pelos princípios jeraes da 
lojica universal, que o decreto que anulava estes 
avizos por inconstitucionais tanben devia anular 
os efeitos de tais avizos. 

cc Assin não aconteceu, ·mas os dignos oficiaes 
superiores que injustamente tinhão na sua ima-
culada fé de oficio notas de repreensão i prizão, 
esperárão tanben que os efeitos dos avizos fossen 
tanben anulados, i não o fôrão. 
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cc Un dos dignos oficiaes superiores que 
mais alto levantou esta questão en onra da classe, 
o Sr. tenente-coronel Madureira, dando mais uma 
prova ele seu amor à disciplina, enpregou os meios 
que a lei punha ao seu alcance, pedindo con res-
peito, conselho de guerra que lavasse assin a sua fé 
de oficio manxada. 

« Até oje nada se fês. 

cc A lojica governamental tão en dezarmonia 
con os princípios ela lojica universal, permitiu a 
continuação de efeitos, cujas cauzas avião sido 
justamente anuladas. 

u ;,ras essa atitude tomada pelo Sr. ministro ela 
guerra não fês mais do que ezacerbar os animos, 
do que far.er lavrar con muito maior intensidade 
os desgostos nas classes militares, corno se verifica 
por informações por ele proprio recebidas, por in-
formações por nós todos colhidas. O que se vê é 
que os animos estão realmente sobreecitaclos, mas 
apezar disto se mostrará mais urna vê que o ezer-
cito í a armada, que tantos serviços tên prestado 
à dignidade i à integridade elo inperio, onrão 
senpre, saben guardar respeito às instituições ju-
radas, respeito que ainda agora mantên para que 
nen de leve possa parecer ao governo inperial 
que elas querião fazer urna inpozição insen-
sata. 
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«Elas uzárão do meio que julgárão melhor, 
o direito de petição, i feito por un distinto ofi -
cial que reprezenta o verdadeiro carater da dici-
plina. 

<<Lamento este estado àe coizas, mas paTa 
manifestar que aconpanho os intuitos desta reunião 
é que aqui estou . 

ic Penso que nesta situação ecepcional en que 
se axão as classes· militares de terra i de mar, o 
soldado como o oficial tên não só o direito, mas 
até o dever de dirijir-se aos poderes publicos, con 
inteira lealdade, declarando-lhes con todo o res-
peito, con toda a veneração que lhes deve - a ver-
dade por inteira. Esse procedimento é tanto mais 
justificavel, cuan to o espaçamento dessa verdade 
póde produzir maus efeitos, póde fazer lavrar de 
un modo mais intenso o desgosto que se observa 
en todas as classes militares . 

<<É por isso que eu penso que a medida to-
rnada por todas as guarnições do ezerci to i da 
armada solicitando de Sua Majestade que, conple-
tando o ato da revogação dos avizos, faça cessaT 
os efeitos desses mesmos avizos reconhecidamente 
inconstitucionais, é uma prova da sua lealdade às 
instituições. 

<e Por mais amor que eu tenha á classe a que 
tenho a onra de pertencer amo mais a minha 
patria i lamento que por cualquer fórma se estabe-
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leça este triste confl ito entre urna classe respeita-
vel i os poderes publicos da nação. Acredito que 
esta reunião ten por fin ver se açabamos com isso, 
ver s1 Sua Majestade acaba con os efeitos desses 
avizos. 

«Foi este o pensamento que tive, vindo aqui 
manife. tar con o meu voto a adezão que presto 
à moção api·ezentada pela meza, 

« À nesta moção un ponto que me pareceria 
dispensav.el i é o que se refere ao inpedimento 
de continuação de vinganças do governo . Só un 
efeito poderia estar no animo de quen ezercesse. 
essas vinganças: o de aquebrantar pela perseguição 
o valor i a dignidade dos perseguidos. Não acre-
dito que nenhun ministro possa fazer similhante 
injuria à classe militar, i por isso julgaria dispen-
savel a aprovação de un topico que parece consi· 
gnar a ezistencia deste animo oculto. 

cc Si en qualquer continjencia da minha vida 
eu me colocasse numa pozição en que fatalmente 
devesse escolher entre a conpaixão i o odio do 
meu adversario, eu tomaria sen ezitar o segundo 
alvitre, escolheria o seu odio. 

<e Isto é o que penso; i se algun dia fôr xa-
mado por quen possa faze-lo repetirei tudo o que 
acabo de dizer, sejão cuais foren as consecuencias 
que daí me possão provir.n 
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§ 

Essas lutas entre a autoridade civil i a oficia-
lidade do ezercito tên sido objeto de apreciações 
encontradas, poren igualmente superficiais. Sen falar 
daqueles que vizando _a vitoria dos princípios sociais 
on políticos que sustentavão, jamais ezitárão en li-
zonjear as paixões do ezercito i da armada fomen-
tando a sua insubordinação contra un governo re-
trogrado i sen civismo; abstraindo daqueles que 
por intrigas parlamentares se prestárão â insuAar a 
revolta da força publica contra o poder civil; dei-
xando en silencio os militares que eivados de ana-
cronicos preconceitos de classe, entendião dever 
insurjir-se contra a justa supremacia dos paizanos 
na direção do Estado: ainda se ten que tomar en 
conta as opiniões dos que sinceramente deploravão 
a insubordinação cressente do ezercito i da mari· 
nha, ou se indigna vão das arbi trariedacles pratica-
das por ministros que só se inspiravão en egoisticos 
interesses partidarios. 

A cuazi totalidade desses ultimos não reconhe-
ce que a cauza da indissiplina militar é a mesma 
da anarquia jeral da sociedade moderna. _ r unca 
se pode conseguir uma obediencia estavel sen 
uniformidade de sentimentos i opiniões entre os 
xefes i os subordinados. As diferentes regras pra-
ticas â que vulgarmente se atribui tamanha influen-

1s 
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eia na arrejimentação dos omens, apenas são efi-
cazes cuando vên. sistematizar a veneração espon-
tanea dos inferiores para con os superiores i a na-
tural dedicação dos xefes para con os seus gover-
nados. Desde que entre os diretores i os dirijidos 
ronpe-se essa armonia de sentimentos i opiniões, 
todas as cautelas para inpedir a revolta dos que 
deven obedecer i o arbítrio dos que deven mandar 
são inpotentes. I então cualquer pretesto serve para 
determinar uma esplozão eminente. 

§ 

No rejimen antigo en que a civilização era 
militar, a sociedade conpunha-se de vencedores i 
vencidos, isto é, de soldados i escravos. Â estes 
cabião cuazi que escluzivamente as funções indus-
triais. A politica se rezumia en planejar i dirijir 
as conquistas; a profissão nobre era a guerra. Â 
ela se votavão os omens livres. Então as lutas co-
tidianas punhão en evidencia a superioridade dos 
xefes, dando-lhes un prestijio inessedivel sobre as 
trópas que os seguião como os prediletos da vito-
ria. A necessidade da obediencia cega, da mais 
severa dissiplina saltava aos olhos de todos, a me-
nor infração podendo acarretar gravíssimos dezas-
tres. As crenças teolojicas comuns aos jenerais i 
aos soldados fazião que estes atribuissen espanta-
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neamente àqueles cualidades div inas i os tornavão 
propensos â acreditar mesmo nas lendas que asse-
guravão aos comandantes uma filiação sagrada. Por 
outro lado, a consiencia de sua superioridade, a 
convicção de sua orijen sobreumana, a veneração 
estrema de que se vião cercados, davão aos xefes 
urna dignidade de que se procura enbalde o ecuiva-
lente en nossos dias. A parti lha do perigo i das pri-
vações, a anciedade con que buscavão temeraria-
mente as pozições mais arriscadas, a inperturbabili-
dade con que arrostavão as mais duras provanças, 
acendião no animo dos soldados un verdadeiro 
fanatismo pelos seus jenerais. Tudo contribuía, .Pois, 
para cimentar a mais conpleta obediencia: as 
crenças comuns, a dedicação i a incontestavel su-
perioridade dos xefes, a veneração i inabalavel con-
fiança das massas, consecuencias inevitaveis do 
objetivo universalmente vizado: - a conquista. 

Durante a idade-media esses motivos praticas 
da obediencia militar diminuírão, porque a guerra 
tornara-se puramente defensiva, o que conduziu à 
abolição da escravidão. A vida industrial começou 
â adquirir un assendente que en breve ia fazer-lhe 
assumir a supremacia no conjunto dos sentimentos 
i dos pensamentos umanos. Mas a admiravel cul-
tura afetiva diretamente instituída pelo rejimen ca-
tolico-feudal, graças à separação do poder tenpo-
ral da autoridade espiritual, assegurou os abitos 
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de obediencia sen os cuais nenhuma armoma so-
cial póde adquirir estabilidade. 

Sirnilhante rejimen, poren, estava esgotado 
nos fins do XIII seculo. Desde então começou 
para o Ocidente uma longa tranzição revoluciona-
ria, como por vezes temos assinalado no decurso 
desta istoria. A primazía da industria vai-se acen-
tuando todos os dias; os abitos militares caen en 
dezuzo cressente; as funções guerreiras cessão de 
atrair a jeneralidade das almas mais dignas. Por 
toda a parte se avigora a aspiração por uma pás 
universal que torne desnecessarios os aparelhos be-
licos .. Tal é a utopia afagada não só pelas classes 
industriais mas até pelos proprios guerreiros mais 
eminentes, corno o atesta o nobre ezenplo do 
grande Enrique IV. A formação dos ezercitos 
começa â tornar-se dificil, i crião-se tropas assa-
lariadas permanentes, que dispensão a maioria 
da população das solicitudes militares. O invento 
da polvora i das armas de fogo tende â supri-
mir as vantajens de urna longa aprend izajen i 
da superioridade fiz ica, por mais notavel que seja. 
Torna-se assin possível a formação de batalhões 
de defeza sen precizaren consumir un tenpo pre-
. . . c1ozo en ezerc1c1os marciais. 

Por outro lado, as crenças teolojicas vão-se eli-
minando gradualmente; os xefes vão perdendo o 
seu cara ter sagrado; as clispozições à obediencia 
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vão dezaparecendo, por falta de armonia de opi -
niões i sentimentos entre os governos i os gover-
nados. A pezar de todos os sinais de un evidente 
esgotamento, aqueles teimão en manter os destro -
ços da civilização guerre ira ezausta. A emancipação 
intelectual, invadindo todas as classes, os ezercitos 
não poden furtar se â ela. Ao mesmo tenpo que , 
são eliminadas as antigas crenças, outras não vên 
substitui-las· para sistematizar a veneração. dos fracos 
i a dedicação dos fortes. Pelo contrario: por toda 
parte a metafizica democratica erije en sistema a 
desconfiança para con os xefes, aos cuais pinta 
como propensos senpre à permanente esploração 
dos subordinados. En todas as almas atição ·se a avi-
dês i a an bi çào. U n delírio de gozos materiais de-
vora as classes dirijentes; encuanto nas massas lavra 
a inveja pelos prazeres que não poden desfrutar; 
as ancias da mizeria i da fome escaldão as imaji-
nações con as fantasticas delicias da opulencia i da 
abundancia. Por toda parte ninguen quer obede-
cer voluntariamente, como ninguen está disposto â 
mandar con dedicação. A revolta está en todos os 
corações; dela se póde dizer o que o poeta latino 
disse da morte : - calca con pé igual as xoupanas 
dos pobres i os torreões dos reis. 

Como, pois, ter ezercitos dissiplinados? Donde 
saen os soldados i os jenerais sinão dessa massa 
popular que suga con o leite materno o jennen da 
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rebeldia i o alenta na sua infancia; o cultiva na 
sua meninice; o dezenvolve na adolessencia; o fàs 
florecer na mocidade, si já então não frutifica 
devorando o mizero ser que lhe proporcionou a 
vida, i contaminando ainda mais a sociedade con 
a putrefação deste? 

Olhen todos en torno de si i para si, ezaminen 
consienciozamente a sua alma i respondão si eza-
jeramos a tremenda cuadra en que nos axamos. 
Tenten escrupulozamente similhante incuerito i ão 
de convencer-se de que todos os males da sociedade 
moderna rezultão da falta de uma doutrina comun 
que venha assegurar a concordia dos sentimentos, 
a armonia das opiniões i a converjencia dos atos. 
Encuanto tal doutrina não triuntar só resta a triste 
profecia do poeta latino que en uma situação ana-
loga dizia : - Nossos pais forão piores que nossos 
avós; nós somos piores que nossos pais, i avemos 
de dar â nosso t!.irno uma proJenie peior que 
nós. 

Só o Catolicismo veio pôr termo à deconpozição 
do mundo Romano, como só o Pozitivismo poderá 
agora sustar a degradação contínua da especie 
umana. E tão inpossivel restaurar oje a fé que tiverão 
os nossos antepassados rnedievos, como era no tenpo 
de Oracio inpossivel restituir ao Politeísmo o prestijio 
que perdera. En uma palavra. o problema moderno 
ezije o advento de uma nova relijião que venha 
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sistematizar a siencia i a industria, bazeando-se no 
amor universal. 

§ 

Tais são as verdadeiras orijens da instabilidade 
que no Ocidente carateriza a obediencia militar, 
tornando precaria por toda parte a dissiplina da 
força armada. O contraste que aparentemente eziste 
â tal respeito entre os povos da Europa i da Ame-
rica proven das circunstancias secundarias proprias 
de cada país. Elas rezumen-se na maior força que 
possuen as classes retrogradas no velho continente, 
â cada instanle ameaçadas de serem substituídas 
pelos elementos peculiares à civilização moderna. 

O receio comun das revoluções proletarias ou 
das guerras permite que essas classes que se axão 
senhoras do governo, contenhão de algum modo 
no seu seio os êstimulos à revolta. Por seu ezenplo 
entreten elas entre os subordinados os velhos pre-
ceitos da submissão guerreira alen de ligar a tropa 
aos seus interesses, já segregando-a das classes civis 
i rodeiando-a de privilejios, já preconizando a pro-
fissão guerreira como a mais nobre das funções sociais, 
já fomentando o orgulho i a vaidade dos soldados 
mediante a alimentação dos odios tradicionais i o 
concerto de espedições belicozas. 

Apezar, pm-en, de tais cautelas, não é dificil 
convencer-se que a calma assin ostentada é apenas 
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superficial prezajía violentas esplozões. Similhante 
observação mais se evidencia, notando-se que as 
nações que primão pela dissiplina militar são 
aquelas en que a estagnação protestante permitiu 
retardar a dissolução teolojico-guerreira, robus-
tecendo os destroços do rejimen medievo. Na 
America, poren, cuja população proven essen -
cialmente da camada popular do Ocidente con-
binada con a raça aborijene ou con a africana, 
tais manejos carecendo de baze, a anarquia moral 

mental, manifesta-se mais francamente, i tanben 
a rejeneração social encontra maiores facilidades. 

O es-monarca constituia pelos seus antecedentes 
un xefe militar. Mas suas tendencias pedantocrati-
cas não permitírão que ele se tornasse realmente 
a pnrne1ra autoridade do ezercito i da armada. 
Durante o seu longo reinado não faltárão os en-
sejos, quer nas discordias civis, quer nas con-
tendas internacionais, para que ele revelasse 
cualidades militares si por ventura as tivesse. Nen 
siquer a ultima guerra mantida até o fin pelo seu 
caprixo conseguiu xamá-lo ao canpo da luta (1). 

Não se poderá invocar, con a pretenção de 
justificar similhante conduta, sinão puerís sofismas 

(1) Nn artigo Cotegipe, escrito pelo es-barão do Rio-Branco para a 
Grande Encyc{ojJédie l~-se o seguinte: 11 ... Dans le cabinet ltaborahy, le 
baro~. de Co~eg1pe rend1t les plus gra.nds services au Brésil, pendant la 
dermere penode de Ia guerre du Paraguay et avec le vicomte de Rio-
Branco et le marquis de .l\Imitiba 1 il defendit ~nergiquement l'opinion de 
1;emp7reur que s'opposait à traiter ave~ le dictateur Lopes II, comme 
l aura1ent voulu quelques-uns de ses mimstres. ,, 
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constitucionais analogos àqueles con que Pedro II 
senpre mascarou .a sua inepcia moral i po-
litica. A indole sinpatica · elo povo brazileiro, 
que leva os proprios rnilitares â suborclinaren-se à 
influencia da opinião civil, garantirão-lhe a obe-
cliencia dos oficiais saídos ele classes inbuíclas de 
constitucionalismo i ligadas ao trono pelos inte-
resses escravocratas. Esta dissiplina era tanto mais 
facil cuanto diminuta era a força armada de terra 
i mar que o governo brazileiro entreteve até à 
guerra contra o Paraguai. Depois desta infelís can-
panha o clezenvolvimento dado ao espi rito militar 
i a evolução dos sen timentos i elas opiniões patrias 
forão tornando cada vês mais precaria a supremacia 
do es-inperaclor. I ao mesmo tenpo os seus pre-
conceitos dinasticos não lhe permitião nen reduzir 
a força militar, nen transformá-la en jendarmaria. 
De sorte que foi ele quen concorreu principalmente 
para que a direção politica passasse das classes 
civis para as corporações guerreiras, após a incle-
coroza ditadura militar que assinalou os ultimos 
anos de seu triste reinado. 

§ 

Á vista do que precede é claro que não se 
poderà conseguir uma conveniente dissiplina militar, 
sen a instituição de un governo en suficiente ar-
monia con as tendencias da sociedade moderna. 
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Para isto cunpre conceber, en primeiro lugar, como 
provizoria toda a supremacia atual dos xefes do 
ezercito ou da armada, dispondo-se estes â rezig-
nar dignamente a ditadura de que se axão inves-
tidos logo que surjão seus substitutos industriais. 

O governo tenporal da sociedade só póde nor-
malmente conpetir aos reprezentantes da força ma-
terial, como o demonstra a politica sientifica. Si-
milhante prescrição evidencia que os xefes dos Es-
tados deve n ser ou os comandantes da classe gue-
rreira ou os diretores da vida industrial. Só ecepcio-
nalmente, ou por uma aberração, se póde investir do 
poder supremo os lejistas ou sientistas organizando-
se a mais ignominioza das tiranias - a pedanto-
cracia. 

Cuando a atividade coletiva predominante era 
militar i a industria estava subordinada à guerra, 
é claro que aos jenerais conpetia a direção da so-
ciedade. Na civilização moderna, poren, en que a 
atividade coletiva é industrial i en que a guerra é por 
todos considerada apenas como uma cruel eventua-
lidade cada vês menos provavel, é igualmente evi-
dente que o governo deve caber aos xefes da vida 
industrial, isto é, aos principais banqueiros cuando 
estes possuiren o digno sentimento i a verdadeira 
noção de seu papel político. Mas cumpre então que 
a classe militar deixe de aprezentar o duplo aspeto 
que oje ten, uma parte sendo especialmente rezer-
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vada para a guerra, i a outra para o policiamento 
interno. Toda a tropa ten de constituir uma 
milicia civica, cujo destino · abitual é a manu-
tenção da orden interior, i que ecepcionalmente 
tornar-se-á o nucleo dos batalhões levantados para 
a defeza da Patria i d8. Umanidade. Esta transfor-
mação do ezercito en jendarmaria, que na Europa 
oferece graves dificuldades, é na America i espe-
cialmente no Brazil de facil realização ; os unicos 
obstaculos efetivos rezumindo-se nos preconceitos 
absurdos con que a tropa de guerra encara a força 
de policia. 

Dissipar esses preconceitos tal deve ser atual-
mente o objetivo dos esforços dos que sinceramente 
almejão o termo da ditadura militar, inevitavel na 
epoca en que nos axamos. Para isso, basta fazer 
ver aos oficiais que a nobreza que outrora perten-
cia à classe guerreira, passou de fato para a força 
de policia. Na civilização antiga en que toda a 
guerra era lejitima, visto que a conquista era o 
alvo de todos, a onra i a gloria do soldado depen-
dião escluzivamente do ezito da luta. Vencer era o 
unico objetivo, porque ao triunfo seguia-se a imor-
talidade da fama. Atualmente, poren, en que o sen-
timento da fraternidade umana leva â respeitar a 
autonomia de todos os povos, mesmo os mais fracos; 
en que a guerra só é justificavel para repelir a 
agressão material de que se é vitima, não basta 
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vencer para conquistar a gratidão i a admiração 
da Posteridade. E precizo que a guerra tenha sido 
justa, sob pena de caber o reconhecimento i o 
aplauzo dos vindouros aos vencidos i não aos triun-
fadores do dia. I como, por outro lado, a falta de 
doutrina deixa os governos entregues â todas as 
sujestões da cobiça, do orgulho i da vaidade, não 
raro as guerras são determinadas por moveis igno-
mm10zos. 

O rezultado é que aqueles que inpulsionados 
pelo mais ardente patriotismo corren muitas vezes 
às armas ao apelo dos governos que lhes bradão a 
vingança das ofensas feitas ao pavilhão nacional, 
são frecuentemente vitimas inglorias de uma politica 
aventureira i ignobil. Assin, por mais digno que 
seja o objetivo do soldado do ezercito, ele está 
esposto â tornar-se até o instrumento involuntario 
de uma ezecranda injustiça cuando xega o momento 
de pôr à prova a sua dedicação. I durante a pás 
leva uma vida de ociozidade, en ezercicios que 
o afastão da fraternidade umana, porque tais ezer-
cicios são feitos con a ·perspectiva de lutas crueis. 
Peza sobre a sociedade que o manten, sen retribuir 
o que consome do capital umano sinão con un 
imajinario devotamento, cuja realização póde nunca 
xegar. 

Nada disso, poren, se dá con a jendarmaria, 
que corresponde â uma necessidade permanente da 
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sociedade. E na dedicação efetiva da policia, de-
dicação de toda ora, esposta â perigos de todo 
instan te, que repouza a trancuilidade de toda a 
massa social. Esta póde descançar no seu apo io i 
entregar-se serena aos seus trabalhos industriais, 
porque o pequeno cont injente da força policial 
basta para conter os malfeitores, cujo numero tende 
â decresser con o aperfe içoamento da especie 
umana. Outro tanto não acon tece con o ezercito, 
porque en cazo de guerra será necessa rio xamar às 
armas o grosso dos cidadãos que não se vo tárão à 
vida militar. O ezercito, portanto, não garante a 
trancuilidade publica, porque é insuficiente pa ra a 
guerra i é superftuo para a pàs. A policia no en-
tanto corresponde â un serv iço efetivo: preenxe 
uma função inpressindivel i a dezenpenha cabal-
mente, bastando ao fin para que foi instituída. 
Só preconceitos anacronicos levão â transportar 
para os ezercitos modernos a consideração cívica 
de que são credores os ezercitos da antigu idade. 
Oje essa atenção deve ser prestada á força policial, 
cujo titulo lenbra o seu destino pacifico. 

Cuanto aos in feriores, espec ialmente, uma sinples 
observação basta para reconhecer-se que a jendar-
maria está en condições de dignidade superiores ás 
do ezercito. Porque ao passo que os so ldados só 
ecepcionalmente ajen sob sua inteira responsabi li-
dade, funcionando cuaz i senpre sob a imediata 
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inspeção de seus xefes, o policial está abitual-
mente entregue â SI. Ora, é intuitivo o maior 
grau de confiança que tal liberdade supõe, por un 
lado, i a dignidade que inspira tal modo de ação, 
por outro lado. I o fato de ter-:oe enpregado o 
ezercito no policiamento é prova de que não seria 
inpossivel transformá-lo na sua totalidade en simi-
lhante função. 

Esta milícia cívica, en perfeita annonia con 
as ezijencias do nosso tenpo i do nosso conti-
nente, oferece as mais favoraveis dispozições de 
dissiplina. A sua natureza supõe a preocupação 
direta da pás, sendo ela abitualmente enpregada 
para reprimir infrações de orden puramente indi-
vidual. O seu serviço efetivo, colocando-a perma-
nentemente en contato con a massa civil, a manten 
en relações de plena cordialidade con esta, con 
quen convive mais do que con seus camaradas. 
A realidade do seu concurso prezente para o ben 
publico lhe patenteia a dignidade de seu oficio 
conplementar na manutenção da trancuilidade co-
mun, sen espô-la à enfatuação de quen indevida-
mente se considera o primeiro elemento de ga-
rantia da ezistencia da propria Patria. As suas 
preocupações cotidianas dão-lhe util satisfação à 
atividade izentando-a de dezejos de uma gloria 
que está ligada â crueis provações para sua nação 
i as nações. estranhas. Ora, nenhuma destas cir-
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cunstancias se verifica atualmente cuanto ao ezer-
cito i à armada, os cuais são propensos nos ten pos 
modernos â voltar contra os cidadã.os inermes ou 
contra a policia as paixões belicozas â toda ora 
fomentadas sen nenhum alvo precizo. A falta de 
uma função abitual no concerto civico unida ao 
izolamento en que se axa do conjunto de seus 
concidadã.os, inclina a força guerreira â conside-
rar-se como distinta do povo, levando-a â consti-
tuir-se, por uma abstração absurda, en uma especie 
de casta sen antepassados. 

Por ultimo conven observar que a instituição 
da policia é plenamente conpativel con a vida 
domestica, reduzindo os cuarteis â sinples locais 
destinados às inpressindiveis revistas da milicia 
civil. É, portanto, só a transformaçã.o do ezercito 
en jendarmaria que permitirá estender aos soldados 
as doçuras do lar de que oje apenas dignamente 
desfrutão os oficiais. I nas eventualidades de guerra 
a jendarmaria fornece a unica vantajen que oje 
póde oferecer o ezercito, proporcionando un nucleo 
aos corpos que tiveren de ser levantados na massa 
dos cidadãos paizanos. 

Tornão-se inuteis mais an plas considerações 
para evidenciar não só a possibilidade i a vantajen 
de reduzir-se toda a força publica â policia; mas 
ainda a necessidade de dar-se esse passo, já aten-
dendo aos interesses sociais, já tendo en vista a 
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dignidade individual, inseparavel senpre desses in-
teresses . Lonje de desnaturar a nobreza militar, essa 
transformação constitui o estremo prolongamen to de 
uma eterna função. Depois de ter servido para insti-
tuir os cost11111es pacijicos nos povos guerreiros sob 
o assendente inconparavel de Roma, o espírito militar 
continúa a sua nobre missão, dissiplinando as 
almas que tenden â perturbar esses abitos, imorre-
douro padrão de sua eficacia civilisadora. 

§ 

O rezultado da nova manifestação da ditadura 
militar sen ezenplo que caraterizou os fins do 
inperio brazileiro, foi aumentar-se o desprestijio da 
autoridade civ il. Tal era a situação do país cuando 
o es-in perador retirou-se para a Europa deixando 
a rej encia à princeza D. Izabel, que jà tinha tido a 
gloria de assinar a lei Paranhos. Manteve ela â 
principio o ministerio escravista. En breve, poren, 
a torrente abolicionista, irrompendo con inpeto 
insuperavel de todos os lados, desmoronava os diques 
que contra ela se tinhão levantado . Os escravos 
abandonavão en massa as fazendas de seus verdugos; 
o senado multiplicava as man ifestações no sentido 
de uma pronta libertação dos cativos; i a força 
publica mandada para conter o ezodo redentor as-
sistia con sinpatica inpassibilidade â marxa elos 
oprimidos. 
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Benjamin Constan t não pôde sofrer por mais 
tenpo os est imulas jenerozos ele sua alma . En reunião 
elo Club Milita r interpelou ele ao jeneral Deodoro 
sobre o problema ela estinção ela escravidão, pe-
dindo- lhe que declarasse q ue o refe rido club tomaria 
p:ir cliviza a abol ição. T al foi a orijen ela petição 
que en no me daquela sociedade clirijiu o jeneral 
Deodoro à princeza D. Izabel, solicitando- lhe que 
não enpregi>.sse o ezercito na captura elos que se sub-
traião à escrav idão ( r 8 ele Descartes de 99 - 25 
ele Outubro ele 1887). O ajuclante-jeneral elo ezer-
cito devolveu a reprezentação; mas ela fo i divul-
gada pelo jornal ismo i produziu os clezejaclos efeitos, 
garantindo aos fujitivos o ez ito ele sua eroica en-
preza. 

Alucl indo â esses fatos, c1 izia o tenente-coronel 
Se rzeclelo na sessão ele 2 6 el e Carlos Magno e I 3 ele 
Julho) elo corrente ano, na camara elos deputados: 

« É tanben ezato que o rnarexal Deodoro 
prestou relevantissimos serviços à abolição; mas 
tanben é ezato que, na primeira reunião elo Club 
Militar, o ome n que o interpelou sobre o assunto, 
para que claramente se esplicasse, foi a inda o jeneral 
Benjamin Co nstant, cuanclo lhe pediu que decla-
rasse que este club tomaria como c1 ivi za o principio 
ela abol ição i a separação ela Igreja elo Estado. 

« O SR. J ozÉ MARIANO. - I o que respondeu 
ele? (A' outros apartes) 

19 
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« O SR. SERZEDELO. - Aceitou esses conpro-
m.issos; mas â meu ver o grande serviço feito por 
S. Es . foi ter escudado a petição aprezentada no 
Club Militar que veio dar triunfo ao abolicionismo 
pela inpunidade con que contarão dai en diante os 
escravos que fujiào. >> 

§ 

Antes, poren, dessa intervenção deciziva na 
grande questão que absorvia as atenções de todos 
os patriotas, já Benjamin Constant dera a primeira 
prova publica de que temos noticia, con relação 
aos seus sentimentos en pró! dos nossos concida-
dãos escravizados. Teve ela lugar por ocazião do 
falecimento do neto do Patriarca de nossa Inde-
pedencia, o senador Jozé Bonifacio,. que terminara 
a sua vida advogando a redenção dos cativos. Res-
gatara assin esse parlamentar a macula con que 
profanara a memoria do seu gloriozo omonimo, 
constituindo-se en outra epoca orgão do escravismo. 
Benjamin Constant suspendeu a aula de astronomia 
da Escola normal, lançando na respetiva caderneta 
a seguinte nota: - <1 Deixei de dar aula en sinal 
de profundissimo pezar pela morte do- venera,ndo 
conselheiro Jozé Bonifacio. O dia da morte de un 
ornen, que como este, se inpôs ao respeito i à 
estima dos seus concidadãos por seus inportantes 
serviços i elevadíssimos dotes morais, mais ainda 
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do que por seu üwejavel talento i. vasta ilustração, 
é uu dia de verdadeiro luto nacional. » 

Estas palavras não tendo sido infielmente pu-
blicadas na Gazeta da Tarde, Benjamin Constan t 
diriji u ao redator da referida folha uma carta na 
cual, retificando a noticia, acressentava : - cc Farão 
essas, Sr. Redator, as palavras que escrevi en ome-
najen à veneranda m-::moria desse eminente bra-
zileiro que, como nenhun outro, soube pela inpor-
tancia i elevação de seus brilhantes feitos literarios, 
umanitarios, sociais i politicos, i, mais ainda do 
que isso, por sua rara i edificante moralidade 
ezenplar na vida domestica i na vida publica, 
recomendar gloriozamente o seu nome ao respeito 
dos omens i à gratidão da Patria. 

cc Permita V. que ao terminar, lhe dê sinceros 
pezames pela imensa perda que con essa morte, 
que todo o país deplora consternado, sofreu a 
santa cauza da abolição do elemento servil, à 
qual V. ten de à muito consagrado seu jenerozo 
coração i robusta intelijencia con o mais louvavel 
devotamento i inquebrantavel enerjia. 

cc Não à, â meu ver, cruzada mais nobre, 
que mais desperte interesse à cauza da Umani-
dade, i, por tanto, â todos os omens de espírito 
i de coracão, que essa en que se procura arrancar 
ao cativeiro, arbitraria i degradante, roais de un 
milhão de infelizes sen lar, sen Patria i sen 
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Familia, en tm seculo en que o mov imen to jeral. 
umano se tradús fe lismente, de modo cada vês. 
mais enerjico i ben acentuado, no sentido ela pro -
gressiva elevação moral de nossa especie. 

<( 1 ão pod ia, po is, ser indiferente â ela aquele 
omen puro, aquele invejavel talento privilejiado, 
aquele coração rnagnanirno, senpre aberto ao larga-
i profundo amor da Umanidade. 

« Mas os grandes omens não morren : perpe-
tuão-se na memoria dos nossos sim ilhantes i nos 
grandes feitos con que se enobrecen na vida : o 
dia da morte é para eles a aurora do grande d ia 
da eternidade. 

(C Felís todo aquele que como Jozé Boni facio 
de Andrada i Silva soube cultivar i dezenvolver 
sistemat ica i reli jiozamente os bons inst intos, as 
inclinações sinpaticas inerentes à natureza umana, 
triunfando assin das vis paixões degradantes, i que 
ao volver trancuilo a ultima pajina do livro da 
vi\]a, lega aos seus filhos, aos seus con ten poraneos~ 

í às jerações futuras un conp '.:'.ndio de tão nobres 
cuão edificantes virtudes. n (Gazeta da Tarde de 
1. • de Frederico ele 98 - 5 de Noven bro de 1886.) 

§ 
E,tava o problema abolicionista nesta incan-

dessente situação, cuando surjiu uma nova questão 
militar. A princeza D. Izabel não pôde rezistir-lhe 
i teve a corajen de substituir os conselheirus que 
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seu pai lhe deixara pc r un gabinete francamente 
abolicionista ( 14 de Aristoteles de roo - ro de 
Março de 1888). Para logo a ajitação revolucionaria 
transformou-se en un belo cuadro de en tuziasmo 
civico, xegando a concordia patriotica ao ponto 
de iren os republi canos mais ezaltados votaren, con-
tra o xefe eleito pelo partido, no ministro conser-
vador i clerical. 

Entretanto, esse ministerio não sabia ainda o-
q ue ia faze r i levou â tatear a opinião nacio nal 
até o momento de aprezentar a espiadora lei. Co-
meçárão â correr boatos de que o decreto aboli-
cioni sta seria aconpanhado de medidas para a re-
gulamentação do trabalho dos libertandos i seria 
seguido de uma lei sobre a repressão da ociozi-
dade. O finado conselheiro Costa Pereira, mi-
nistro do Inperio do gabinete r4 de Aristoteles 
(10 de Março), con firmou-nos posteriormente que 
até o dia en que o ministerio se aprezentou às Ca-
maras, en Cezar de roo (Maio de 1888), não 
estava assentado que a lei seria uma sinples decla-
ração de axar-se estinta a escravidão. Con eceção 
dele i do finado senador Viei ra da Silva, os demais 
menbros do ministerio propendião para uma lei con 
medidas conplementares. O modo, poren, pelo 
cual forão recebidos pela Camara que os senhores 
de e3cravos av ião mandado para sustentar a rn ons-
trucza propriedade deu·lhes corajen, i na noite desse 
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clia ficárão todos acordes na lei, cuja redação coube 
ao es conselheiro Ferreira Viana, então ministro da 
Justiça. 

Iessas criticas circunstancias foi publicado i 
distribuído à porta do parlamento, entre seus 
men bros i o povo, no dia da abertura da sessão, 
o nosso opusculo - A Liberdade espiritual i a 
orgam'":;arão do traballw, - que veio fexar a serie de 
nossas intervenções abolicionistas. Neste folheto 
refutavamos os sofismas escravistas i burguezocratas 
i demonstravamos que a lei devia ser pura i sin-
plesmente uma decretação de liberdade. Indica-
vamos ao mesmo tenpo a serie de medidas polí-
ticas con as cuais o governo devia conpletar essa 
lei, instituindo a inteira liberdade espiritual. Acre-
ditamos que essa manifestação não deixou de influir 
na redação final da aurea lei. 

§ 
Antes de apreciarmos o desfexo da evolução 

abolicionista no Brazil, conven recordar sumaria-
mente os principais epizodios dessa revoltante is-
toria. Nada á mais apropriado para evidenciar a 
degradação cívica caraterizada pelo di letantismo 
sebastianista do que a evocassão desse dolorozissimo 
passado. A lição política i moral que ele encerra 
ezije, poren, apenas as aprossimassões ele algumas 
datas. 

Desde 37 (1825) estava publicado o projeto 
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do Patriarca de nossa Independencia acerca do 
modo pratico de estinguir -se a escra vidão no BraziL 
Esse projeto é de un ancião â quen não se pode 
inputar nen falta de prudencia, nen pen uria de 
siber, nen ignorancia da situação do pais . Logo, 
ele por si só demonstra que desde 1825 era eze-
cuivel a reforma espiadora. Pois ben, vejamos o 
que fês o in perio ('). 

Sob a pressão da Inglaterra, assinou a cou-
.venção de 38 ( 1826) na cual se conprometeu â pro-
mover a abolição do trafico africano. Mas o primeiro 
inperador foi espulso sen que se ouvesse prov idenciado 
â tal respeito. No entanto, no ano mesmo dessa 
espulsão, não só -Feijó promulgou a lei de 3 de 
Frederico de 43 (7 de Novenbro de 1831) que 
declarou livres os escravos vindos de fora i que 
entrassen no Brazil, como farão aprezentados varios 
projetos abolicionistas. D esde então se aventou a 
idea da libertação imediata dos escravos da nação. 

As medidas tomadas, en vês de conduziren à 
supressão do ignorniniozo trafico determinàrão un 
novo escandalo,-1 instituição dos africanos livres.. 
Foi preciza a interferencia deciziva da Inglaterra 
para n:o ver o governo inperial â reprimir o infa-
mante con~ercio. Só depo is do bill Abercleen ( 24 
d~ Dante de 5 7 - 8 de Agosto de 1845) foi pro-
mulgada a lei n.º 581 de 23 de Gutenberg de 62 

\.11 Vjd!! ;:t obra de Percligão Malheiros sobre a escra:vidão 110 BraziL 
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(4 de Setenbro de 1850) referendada por Euzebio 
de Queirós, estabelecendo providencias para a efe-
tiva repressão do nefando crime. 

Cuanto aos africanos, que uma amarga iron ia 
legal intitulava livres, o Decreto n.º 1303 de 26 de 
Bichat de 65 (28 de Dezenbro de 1853), referen-
dado por 1 abuco, declarou que ficarião emanci-
pados depois rle I4 anos, cuando O requeressen. 
Finalmente o Decreto n.º 3310 de 16 de Shakes-
peare de 76 (24 de Set nbro de 1864) subscrito 
por Furtado, concedeu- lhes a emancipação ime-
diata. 

O trafico só ficou totalmente estinto depois 
de 68 ( 1856): nesse ano ainda ouve prezas. 

Os escravos da nação i os dados em ttzojrut1 
d coroa só farão libertados pela lei Paranhos (19 
de Shakespeare de 83- 28 de Setenbro de 1871). 
Antes, sob a pressão da guerra contra Lopes, foi 
promulgado o Decre to de 2 de Frederico de 78 
(6 de Novenbro de 1866) que libertou os que 
pudessen ir servir no ezercito, isto é, os que esti-
vessen nos casos de marxar para a guerra, en defeza 
do pavi lhão inperial. Eis aí a noção que o es-
monarca possuia da dignidade cívica. 

Vejamos agora a condição legal dos escra\'OS. 
O trafico interior não respeitava as relações do-
mesticas : vendia-se a mulher en separado do ma-
rido ou, vice-versa, este sen aquela; vendião-se os 
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filhos menores sen as mãi., i os pais sen os filhos; 
.tudo à vontade dos senhores . A· venda podia ser 
feita en pregão. En 74 (1862) o es-senador il-
veira da Mota propunha un projeto coibindo ta-
manha monstruoz idade. Mas isto só foi consegu ido 
pela lei Paranhos de r9 de Shakespeare de 83 (28 
de Setenbro de 187 1) que aliá> limitou, cuanto aos 
filhos, aos menores ele 14 anos, a tardia proteção. 

No esterior, já vimos que o governo inperi.11 
não eritava en prevalecer-se da situação apurac!a 
dos governos vizinhos para estorcuir-lhes conven-
ções aviltantes. Foi assin que, conforme ac ima 
mencionamos, p-lo tratado de 5 de Descartes de 63 
(r2 de Outubro de 1851) a Republica Oriental do 
Uruguai conprometeu-se â devolver os escravos 
que ali se refujiassen ! Tal era o modo jenerozo 
por que o es-inperador entendia a fraternidade 
umana. Esse tratado foi celebrado en nome da 
Santisst'ma i .lndivt'zivel Trindade / 

a lejislação criminal inscreverão-se as mais 
odiozas dispozições con tra os mizeros cativos. O 
art. 60 do codigo penal do inperio estatuia que no 
cazo de ser o réu escravo i incorrer en pena que 
não fosse a capital ou de galés, seria c?ndenado 
na de açoites, marcando o juís o numero deles, 
con a un ica condição de não esseder â cincoen ta 
por dia. Alen desta, avia outras medidas de eceção. 
Este codigo é do tenpo do primeiro inperador. 
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Suas dispozições contra os escravos forão agravadas 
pela lei de 21 de São Paulo de 47 (10 de Junho 
de 1835) que inpunba pena de morte aos cativos 
sen recurso algun. 

Pois ben, o dito art. 6c só foi abolido no fin 
da canpanha abolicionista, en 8 de Descartes de 98 
(15 de Outubro de 1886). I a lei de 21 de São 
Paulo de 47 (10 de Junho de 1835), apezar de 
vencida a sua revogação pelo senado en 89 (1887), 
vigorou até a esti.nção ela escravidão. Note-se que 
desde 77 (1865), o Visconde de Jequitinhonha 
propuzera modificações nesta cruel lejislação. 

Assin, o abolicionismo do es-inperador levo:1 
até 68 (1856) para acabar con o trafico negreiro, 
apezar da enerjica intervenção da Inglaterra; até 
76 (1864) para emancipar os africanos livres; até 
o fin de 83, (1871) para libertar os escravos da 
nação i os dados en uzofruto à coroa, para 1n-
pedir de un modo inperfeito a dissolução da familia 
escrava, i para decretar a liberdade dos n;r;situros de 
mulher cativa, sujeitando-os, poren, ao dominio co-
rruptor do senhor até 21 anos. Esse tíbio abolicionismo 
ainda en 97 (1885) taxava o preço da libertação dos 
seus concidadãos escravizados, acautela11do a cubiça 
dos verdugos deles; i en 98 (1886) apenas en parte 
revogava uma perversa lejislação criminal. Não lhe 
repugnou abuzar da situação critica da Republica 
Oxiental do Uruguai para inpôr â esta, en nome 
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da Sa11tissima z' I11d1'vizivel Trindade, a entrega dos 
escravos que là fosseu buscar abrigo contra a tirania 
de seus al~·ozes ; i nen se pejou de promulgar o 
Decreto de z de Freder.ico de 78 (6 de ovenbro 
de 1866) que retirou do cativeiro os escravos da 
nação para mandá·los morrer en defeza do pavilhão 
iuperial. 

Ião admira que quen teve coração i inteli-
jencia capazes de conciliar o abolicionismo con si-
milhantes torpezas escravocratas, se ufane de jamais 
aver ezitado en arruonizar os atributos contradi-
torios de un deus constitttcional, feito á sua imajen 
i similhança. (1) Mas o que é inadmissível é que se 
procure faz,er de uu monarca nessas condições un 
tipo lejendario de dedicação cívica i de elevação 
filozofica, lançru1do falsamente sobre sua patria a 
responsabilidade escluziva dos erros cuja massuna 
parte conpete â ele. 

Si alguma duvida pudesse ezistir sobre de tal 
responsabilidade, bastaria para dissipá-la o silencio 
da.sfalas do trono cuantb a abolição, apezar de varias 
manifestações na cama.ra, 110 senado, i na inprensa, 
en prol dos escravos, até que a vaidade inperial 
fosse incitada pela mensajen da junta franceza de 
emancipação, en Carlos Magno ou Dante de 78 
(Julho de 1 S j6). I não é sinplesmente inadmissível, 

(1) Vide a famoza i triste p,_; de Oficio do es-inper:i.dor, publicada 
recentemente pelo es-sena.dor i es-visconcle Taun.."ly. 
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-é revoltante que os des frutado res do produto 
do trabalho escravo, i que tirão da canpanha abo-
li cioni. ta o seu lustre, tenten agora obscurece r a 
verdade ira orij en das transformações poli t icas de 

-sua nação, a tribuindo-as â ignobeis pa ixões. Basta, 
poren, que os conten poraneos reflitão que o assen-
dente soc ial de moveis tão vís tornaria in possivel 
cualque r nobre evo lução, para que os autores i 
propagadores da pueril lejenda in pe rial se consumão 
ao a tri to de seus in ofensivos despeitos aristocrat icos. 

§ 
O entuziasmo con que fo i receb ida a lei de 2 2 

de Cezar de r oo ( r 3 de Maio de r 888) é indescri ptivel. 
En vês, poren, de ve r nesse aco nteci mento, como 
tinhamas anunciado, un passo decizivo para a l iber-
tação nacional, os políticos in perialistas i apropria 
princeza cuidárão por essa fórma anpara r o trono 
vac ilante. Como en 83 (18 71 ), os escravocratas des-
peitados contra a dinastia inperial, vierão alistar-se 
nas fil eiras republicanas, onde os xefes os acolhérão 
con satisfação. Os republicanos abolicionistas, pelo 
contrario, repeli ão con repugnancia uma al iança 
espuria i preferi ão sustentar a pri nceza signataria 
da lei redentora. Os que se d iziâo monarquistas 
verberavão o ibrido consorcio do escravismo con 
o repul:' licanismo, ao passo que o ministerio a fetava 
menosprezar a :i jitassão republicana. I encuanto 
lutavão na inprensa os partidarios da princeza para 
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salvar o terce iro reinado, o governo procurava 
recrutar ali anças entre os escravocratas mediante 
med idas fin anceiras, i capta r o apo io da fo rça pu-
blica cortejando os xefes militares i dezenvolvendo 
a pedantocracia guerreira. Po r ult imo descobria 
as tendencias clericais da erdeira do trono re-
cuando diante do sacerdocio catolico que à ultima 
ora se fiz era abolicionista i tentava tra nsformar a 
esplendida vitoria da liberdade industrial en triunfo 
ignobil da escravidão relijioza. 

O Apostolado Pozitivista interveio então d iri-
jindo ao finado bispo do Pará uma carta publ ica 
A propozito da liberdade dos cultos (22 de Gutenberg 
de roo - 2 de Setenbro de i 888), li berdade con-
batida por esse prelado en reprezentação à Camara 
dos Deputados . Estava pendente dessa Camara un 
projeto revogando as re trições con ·t itucionais â tal 
respeito projeto que passara no senado cuazi una-
nimemente . A Camara adiara a discus ão do projeto; 
mas ao mesmo t<!npo acabava de dispen. ar do ju-
ramento de po. se os . eus menbros que fossen re-
publi canos. A inportancia de. sa rezolução, tanto no 
ponto de vi sta anti-cleri cal, como sob o as peto-
anti-monarqu ico, sa ltava aos olhos de todos. O 
canpeão parlamentar do abol icioni mo sentiu o al-
cance do golpe desfexado nas instituições i procurou 
apará -lo. En uma nota anecsa à carta â que aci ma 
nos referimos, aprec iando o ato da Camara i a 
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conduta do deputado pernambucano, pronunciamo 
-nos pela seguinte fórma : 

<t Apreciando agora o ato pelo cual a Camara 
dos Srs. Deputados acaba de dispensar os seus 
menbros da obrigação do juramento tradicional, 
cun pre assinalar que ele foi uma consecuencia da 
lei de 22 de Cezar (13 de l\faio), como ja se 
ponderou. Sen o abalo pelo cual passárão as ins-
tituições monarquicas en consecuencia da supressão 
do mais odiozo dos privilejios, o parlamento não 
teria tomado similhante alvitre. Conven, pois, eza-
rninar o carater dessa comoção medir os seus 
efeitos. 

« A: lei de que se trata ve io disso lver todos 
os laços egoístas que prendião às instituições os 
diversos orgãos da principal força material entre 
nós. Ela não veio determinar convicções i se11ti111e11-
tos np11blica11os en quen não os ti_nha ; porque tal 
lei seria incapàs de destruir as opmiôes monarquis-
tas naqueles en quen essas opiniões ezistissen real-
mente. A verdade é que, pelos nossos antecedente; 
istoricos, a monarquia não possui entre nós ade-
rentes reais. A sua manutenção atual reprezentava 
a defeza de certos interesses egoístas, só i escluzi-
vamente ; i esses interesses se rezumião na escra-
vidão. Abolida esta, nenhuma outra consideração 
liga ao trono a massa aliva da nação. 

« Portanto, si é verdade que os neo-republi-
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canos vindos da escravocracia não são republicanos 
de fato, porque o ben publico nã.o é o principio 
en que se inspirão ; não é menos verdade que eles 
abandonárão a monarquia porque não erão efetiva-
mente monarquistas. 

cc Si assin não fosse, en vês de aceitar a soluçlo 
republicana para o problema politico, eles se te rião 
limitado, para satisfazer os seus despeitos, â planejar 
uma mudança de dinastia sinplesmente. Porque o 
não tentárão? Justamente porque as instituições 
não lhes merecião outro apego que não fosse o de 
seus proprios interesses, por un l::tdo. I por outro 
lado, porque só na republica encontravão as sin· 
patias populares capazes de apoiar os seus projetos 
contra a dinastia inperante. 

cc Tanben pode-se assegurar que nenhun ver-
dadeiro estadista deixará de ter reconhecido que 
as atuais concessões são inpotentes para consolidar 
entre nós as instituições rnonarquicas. Todas a> 
liberdades que possuímos devemos aos nossos ante-
cedentes istoricos, i não à forma de governo que 
os nossos antepassados adotárão. A prova é que 
essa forma de governo, en outros paízes, não deu 
os mesmos rezultados. Tan ben seria facil, ezami-
nando a istoria, demonstrar qne a nossa. situação 
não é devida à capacidade política dos xefes que 
e3tes antecedentes nos derão. Os ·governos enh·e 
nós tên sido continuamente dirijidos en vês de 
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diretores, custando-nos a sua 111 pericia o agrava-
mento dos vícios inerentes à faze revolucionaria 
que atravessamos. 

« Esta subordinação anormal é mesmo incon-
testavel nos dois memoraveis acontecimentos en 
que maior foi a intervenção da ditadura rn onarquica. 
Referimo-nos à nobreza de Pedro I pondo o seu 
pres tijio istorico ao se rviço da nossa independencia, 
i à gloriosa iniciativa ela Sra: D. I zabel na promul-
gação da lei de r3 de Maio . 

« A monarquia ten tão poucas raizes nos sen-
timentos i nas convicções nacionais, que a justa 
gratidão popular que oje cerca S. A. a Princeza 
Inperial é incapàs de cimen tar- lhe o trono. I ad-
mira que o ilustre cidadão que en si rezurne os. 
esforços parlamentares aboli cionistas não tenha per-
cebido que o prestijio resultante dessa lei, pela sua 
natureza altru ista, só pode garantir à S. A. Inpe-
rial a d ireção do país, si ela continuar, como na-
quele cazo, i ser o orgào das aspirações nacionais. 
Ora, essas aspirações são tão inconpativeis con a 
perzistencia da ereddariedarle rnonarquica i das. 
dotações clispendiozas da fa milia inperial, como 
con a ezajerada centrai ização politica, objeto das. 
reclamaçõe.s ele S. Es. Cuanto à plena liberdade 
espiritual, sen o que não à verdade ira republica, 
enbora não seja uma aspiração popular ainda , não 
é dificil que os revolucionarias, apoiados nas ten-
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dencias libe rais da nação, a invoquen contra cual-
qner governo retrogrado. 

" Por todos esses motivos, a pozição assumida 
pelo deputado pernanbucano, depois da lei de 13 
de l\Iaio, i sobretudo agravada pela sua atitude 
na questão do jnrarnento parlamentar, é de todo 
contraria, não só à felicidade da Patria, mas tan-
ben aos lejitimos interesses de S. A. Inperial. Con 
efeito, para esta, a ocupação da mais alta função po-
litica não pode ter por objeto d igno si não a nobre 
anbição de pôr a sua acidental elevação ao serviço 
do bcn publico. Eis porque não ezitamos en ga-
rantir que a perzistencia da norma politica adotada 
pelo xefe do abolicionismo parlamentar, determi-
nará não só a anulação do seu merecido conceito 
de patriota, mas ainda poderà eclipsar conpleta-
mente o valor dos serviços que prestou. S. Es. deve 
recordar-se que un omen só ecepcionalmente póde 
ser julgado antes de termi nada a sua carreira . En-
cuanto vivemos un ato póde destruir en un momento, 
todo 1111 onrozo passado, como outro ato pode res-
gatar uma ezistencia mal gasta. 

cc En vês, pois, de repouzar sobre os louros 
da vitoria ganha, i tornar-se o paladino de uma 
instituição ezausta, S. Es. deve tomar para si a di-
visa atr ibuída ao grande omen que instituiu a 
ditadura romana: 

., cc Nil actum reputa11s, st' qztid superesset agendum. 
20 
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" Fie is aos nossos princípios, nós os pozitivistas 
dezejariamos que o xefe do Estado conpreendesse 
a situação política i désse satisfação à; justas aspi-
rações populares, en vês de esperar que elas tenhão 
por orgãos individuas que, pelo coração, como pelo 
espírito i o carater, se tên patenteado âlw.ixo ele 
tto sublime missão Si o inperante tom:J.sse a ini-
ciativa que respeitozamente lhe temos acomelhac'.o 
senpre, poderia salvar ele nossas instituições polí-
ticas atuctis o seu elemento realmente sociocrat ico, 
i que cJn;iste n:J. vit:J.liciedacle do supremo fun-
cionaria, como de cualqu '.'! r outro. Ao mesmo 
tenpo cosa iniciativa clava-lhe o necessario prestijio 
inra estabelece r a sucessão ptb forma in augurada 
na ditadura ronnna, clezignanclo cada xefe o seu 
substituto dentro ou fóra ele sua familia, mPdiante 
a aprovação nacional. 

'' Por esse modo, en vês de termos .1ma repu-
blica, imitação servi l de constituições e:ipiricas i 
viciozas, averiamos ele instituir a forma republicana 
de acordo con as presc rições da moral i da polí-
tica sientificas. Si o inperante preferir, poren, ser 
snrdo aos redamos da opinião, sobre a sua me-
mo1ia pezará, en grande parte, a responsabilidade 
pe1o que acontecer en nma transformação que pôde 
i não quis clirijir (4 de Shakespeare ele 1 00 - 12 

de Seten bro de 1 888) . " 
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§ 
Estimulado por essa nota, o Sr. Joaquin Nabuco 

apelou para o Apostolado Pozitivista, invocando a 
nossa opinião sobre a liga dos escravocatas i repu-
blicanos. As maneiras cortezes por que se referira 
por vezes à nossa pl.'opaganda, determinárão-nos, 
atento o interesse social da pergunta, â responder 
-lhe por uma carta publica: A propozito da ajitação 
republicana. Este opusculo teve imensa circulação, 
sendo espontaneamente reproduzido pela Cidade do 
Rio i a Provi11áa de S. Paulo. Trazia por epigrafes 
os seguintes testos de Augusto Comte : 

« Succedant à cinq siécles d' une clécomposi-
tion croissante, la Religi.on de l'Humanité se trou-
vera partout invoquée au sécours de l'orclre et du 
progrés, aussitôt qu'elle sera suffisament connue. » 

« Sans qu'ils puissent espércr de voir déjà ces-
ser une vaine agitation, les vrais positivistes s'abs-
tiendront scrupuleusement d'y participer sauf par 
les conseils qui pourraient la prévenir, la modérer 
ou l'utiliser . » 

cc Pour garantir le progrés la cl ictadure mono-
cratique doit clone devenir républicaine dans tout 
l'Occident, suivant le mode et l'époque propres à 
chaque cas, d'aprés les distinctions d-dessous indi-
quées. Mais, afin que l' orclre n 'épTouve aucune 
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altération, il importe que cette transforrnatlon soit 
toujours instituée d'en haut sans émaner d'une in-
surrection quelconque. Sa principale destination 
exige partout une pleine renonciation à la violence, 
pour établir entre les gouvernants et les gouvernés, 
le libre pacte qui doit graduellement amener une 
conciliation durable entre deux nécessités simulta-
nées. 

cc Quant à !'aptitude du Positivisme envers cette 
pacificatio n, il la préparera surtout en éclairant ceux 
auxquels appartient l'iniciative. Il fera sentir aux 
gouvernernents occidentaux les garanties de sécurité 
que procure une accéptation officielle de la situation 
républicaine partout imminente ou réelle. Elle peut 
seule permettre au pouvoir d'acquérir l'intensité 
qu'exige !e maintien continu de l'ordre materiel au 
milieu du desordre intellectuel et moral. Toute insur-
rection peut être évitée ou surmontée dans une si-
tuation qui comportera le développemen t décisif d'un 
programme social jusqu'ici resté purement negatif, 
et dont l'ébaboration détournera les gouvernés de 
sympatiser avec les perturbateurs quelconques. Mais, 
en outre, cette transformation offre aux gouver-
nants une extension directe de leur suprérnatie, quine 
saurait autrement se compléter et se consolider. 

u Toutes les tentatives operées jusqu' ici pour 
sortir irrévocablement d'une v1cieuse constitu-
tionalité, se sont trouvées plus ou mnins com-
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promises par une att i tude rétrograde, don t la 
monocracie républicaine peut sente être assez pré-
servée. C'est pourquoi la dictature empirique ne 
fut jan11 is co mplete; tandis que !e positivisme, en 
donnant au progrés eles garanties systématiques, a 
directement proclamé la plénitude du comman-
dement, sans susciter des réclamations sérieuses. 
Une digne transformation peut seule permettre au 
pouvoir pratique d'écarter les entraves, onéreuses 
et dégradantes, qu' il trouve encore dans les débris 
du régime parlementaire. Sans admettre les sub-
ttlités métaphysiques qui distinguent les !ois eles 
ordonnances et décrets, il doit ainsi concentrer 
tout le gouvernement, en ne conservant qu' une 
assemblée puremente financiére pour le vote trien-
nal du budget. Mais une telle dictature peut, 
en outre, obtenir une extension capitale, nece-
ssairement incornpatible avecl'héréditémonarchique, 
en introduisant la transmission sociocratique. Le 
libre choix du sucesseur, que partout distinguem 
la sociocracie de la théocracie est déjà possible 
aux gouvernements dont !'altitude garantit le 
progrés. Quand mêrne ils obtiendraient sans cela la 
consécration légale d'une faculté que les rois ont 
souvent soubaitées, leurs vc:eux ne pourrait aujour-
d'hui se réaliser que si l'héritier convenait au public 
indépendarnment de cette origine. n (Appel au.r: Con-
servateurs, pajs. u3-rr4.) 
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§ 
Nesse opusculo, depois de apreciar . a colabo-

ração da d inastia inperial na obra abolicionista i 
de ezaminar a situação politica, diziamos : 

u En rezumo, perguntará V. Es., o Pozitivismo 
dezeja que a atual aj itação escravocrata triunfe, só 
porque se decorou con o nome ele republica? Res-
ponderemos francamente : não. Mas tanLen não 
queremos que perzista a fórma ele governo ado-
tada pela nossa constituição. O que queremos é 
que o inperante institua a ditad1tra republz'cana, 
apoiando-se diretamente no povo, con a elimina-
ção politica da burguezocracia escravista, isto é, 
con a supressão do parlamentarismo. Proceda 
assin o xefe elo estado i a ajitação atual ficará ino-
fensiva, i a indenização não se fará en ipoteze 
alguma. 

" Agora, colocar de un lado a monarquia, isto 
é, a instituição istorica caraterizada por esse voca-
bulo, i que constitui un despotismo teolojico-mi-
litar, retrogrado i anarquico, ao mesmo tenpo, 
alimentando se pela corrupção nacional; i do outro 
lado a republica democratica, despotismo metafizico, 
con un parlamentarismo igualmente corruptor, con 
a mesma ipocrizia clerical até, i mandar que esco-
lhamos, isso é sinplesmente absurdo. 

<< Não queremos nen uma couza nen outra ; 
si tivessemos força eliminaríamos â anbas ; porque 
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a nossa fo rça significa un assentie nte tal de nossas 
op iniões na massa ativa da naçã0, que anbas ftcarião 
igualmente desprestijiadas. 

« Isto não se dando, só nos resta conbater 
espiritnalmente as duas, czort;lndo sen cessar alOl 

xefe do estado que conjure os males que nos 
ameaç:i.o ; que tenha o pequeno grau de altruism() 
atualmente necessario para dez istir das qmmeras 
dinasticas en beneficio da Palria. 

cc _\. luta se trava, p'.)is, en condições n1s cuais 
não podenns aliar-nos â nenhnn dos partidos, sen 
ir de encontro aos interesses nacionais. Mas a nossa. 
atitude nada ten de egoísta, porque não esperamos 
o triunfo para pronnnciarmo nos pelo vencedor, 
que de ante nüo sabemos cu::i.l seja. Ao contra.rio, 
o nos;;o posto é o mais xeio de p_r igos, pois que 
assin nos conslituim'.)s o adversaria cornun dos 
que, sob cualqner fórm:i, ante põe seus interesses i 
anbições ao ben publico, i sabemos qne a raÍ1'a. 
demagojica não é menos ferÓ3 do que o odio di-
n:i.stico . Contra as nnnife3taçõe~ violentas de anbos 
só temos um::t. garantia : os abitos de plena tole-
rancia espiritu::ü i n velerados na massa da nação, 
eõpecialmente na5 cidades, i que acabarão por so-
brepujar cualqner veleidade tíranica. 

« Uma vês definida nos3a pozição, resta-nos 
dizei· algunns palavras sobre a saída provavel d1 
crizo: que atra1·essamos. Para nós é fóra de duv ida. 
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que a mooarquia sêrá eliminada, mesmo que inde-
nize os es-senhores de escravos ; porque, repetimos, 
a fraqueza dessa instituição entre nós não proveio 
da lei de 13 de Maio, i sin de 11ossos anteceden tes 
istoricos, como indicamos. Vemos aprossimar-se 
esse desfexo fatal con a segurança de quen espera 
a realização de un fenomeno astronomico sientifi-
camente previsto, menos a determinação do ins-
tante en que terá lugar; porque os acontecimentos 
sociais não conportão a precizão matematica. Mas 
a certeza é a mesma nos dois cazos. Apenas lamen-
tamos que a mesma convicção não ezista da parte 
do xefe do estado, visto como muilos males serião 
poupados á nossa .Patria i à U manidade, si ele nos 
izen tasse do republicanismo democratico. Cualquer, 
poren, que seja a sua cond uta, estamos certos tanben 
que esse republicanismo á de ser varrido da sena 
política, para dar lugar à ditadura republicana, i 
isto en futuro tanto mais prossimo cuanto mais 
cedo igual transformação operar-se en França. A 
sorte do mundo depende de Paris . >> 

O paladino inperial não deu-se por satisfeito 
con a nossa resposta i ensaiou contradizer as nossas 
apreciações. Ao mesmo ten po era publicado un dis-
curso seu acerca do voto de agradecimento â Leão 
XIII pela sua inocente encíclica abolicionista. Por 
esse discurso viemos â convencer-nos que o bri-
lhante orador do abolicion ismo não passava de un 
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literato xe10 de preconceitos aristocratas transviado 
no meio de un imenso movimento social sen dar-se 
conta do que estava fazendo, nen do que se estava 
realizando en torno de si. Publicou então o Apos-
tolado Pozitivista o opusculo Abolzdo11is1110 z" Clerica-
lt"smo, para repelir a ignobi l esploração que se ten-
tava fazer dos nossos concidadãos de orijen africana, 
constituindo as suas nobres cualidades afetivas en 
pedestal do poderio de seus verdugos - o inperio 
i o clero teolojico. Antes, poren, aprezentamos 
novas considerações tendentes â evidenciar a nuli-
dade política i moral do es-inperador, ã respe ito 
do cual tínhamos dito no pnme1ro opusculo o se-
guinte: 

« Cuanto ao Sr. D. Pedro 2.º, sejão cua1s 
tenhâo sido as suas opiniões i dezejos, o fato é que 
as medidas que promoveu ou en que consentiu, 
forão antes destinadas â retardar a abolição do que 
â acelerà- la, sen ecetuar a primeira lei de 28 de 
Seten uro. I para demonstrar o que afirmamos, basta 
considerar a ultima faze da questão. U n país não 
muda radicalmente en pouco mais de dois anos; 
portanto, si a abolição se pôde fazer en 13 de 
Maio de 1888, é claro que ela se podia ter efetuado 
en Setenbro de 1885. Entretanto, V. Es. sabe a lei 
que então se promulgou. 

" De passajen assinalaremos que este sinples 
fato basta para, â un tenpo, dar a medida do valor 



politico do ahml inperante i da ecelencia do reji-
men parlamentar. 

« Pois ben, nosso esforço até oje ten consistido 
en ver si é possivel transformar nesse ditador o 
xefo que os nossos antecedentes istoricos nos derão; 
i alé a ultima ora nossa atitude :í de ser a mesma. 
Ainda mais : si por insuficiencia politica do xefe 
atual, vier, como tudo p::m:ce anunciar, a reimblica 
democratica, nossa propaganda continuará à ter 
por objeto, cuanto ao prezentc, a transformação do 
prczid.:nte metafizico no ditador czijido pela nossa 
silnaçào social. r\ssin como para nó; o problema 
proletario não ficou resolvido pela abolirâo, assin 
lanben a republica não ficará estabelecida pela subs-
tituição do parlamentarismo burguezocratico puro, 
ao parlamentarismo bnrguczocratico monarquico. » 

~o segundo opusculo acressentavamo~ : 
<< 1\. respeito do Sr. D . Pedro 2 . º observare-

mos que é ben triste deftza para un xefe de estado 
o dizer se qne o amor do poder o fê3 conpartici-
pador no suplicio dos seu; concidadiios. Nunca 
fizemos de nenhun dos ministros de S. :.I. un 
grande omen. Até oje só conhecemos un verdadeiro 
estadista na nossa Patria, i foi o velho Jozé Boni-
facio, cuja influencia a mon::irquia inutilizou. I nen 
admira gue assin aconteça; porque apoiado en 
uma constituição que lhe permitia transformar-se 
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legalmente en un d itador digno, i fi rmado sobre-
tudo nos nossos antecedentes istoricos, que lhe 
asseguravão o assendente do poder central, o Sr. 
D. Pedro 2 •0 só soube tornar-se o xefe da oligar-
quia escravista, ou, o que é o mesmo, dos nossos 
partidos constitucionais. , 

cc Toda a Slia aspiração politica ten consistido 
en satisfazer os seus dezejos, aparentando un escru-
pulozo respeito pelas ficções parlamentares i un 
enpenho ezenplar de realizar o tipo do 111011arca 
co/lstit11cio11al, papel à que pela sua passividade 
nenhun estadista de algun valor jamais se sujeitaria. 
Para isso, en Yês de tornar-se o orgão das aspi-
rações populares prevalecendo-se das cualiclades afe-
tivas da nação, especialmente a veneraçã.o das 
massas, o segundo inperador limitou-se â aproveitar 
a corrupção â que uma cultura metafizica espunba 
as classes burguezocratas. Sen duvida, S. M. não 
corronpeu â quen era de fato incorruptivel. Mas 
os omens não são todos eróis; i a responsabili-
dade do inperador proven de ter favorecido o 
septicismo politico, a falta de civismo, o servilismo, 
o nepotismo, i até a putrefação dos qne, sen os 
alentos da coroa, não terião escandalizado a so-
ciedade con o espetaculo da infamia galardoada. 
Fora desse programa o un ico esforço do atual 
inperante ten-se cifrado en captar a benevolencia 
dos pedm1tocratas estranjeiros que o irijírão gra-
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ciozamente en sienlista ou sabio, con a mesma 
liberdade con que ele os distinguira, constituindo-se 
ao mesmo tenpo o patrono da pedantocracia na-
cional. 

cc Con relação especialmente à abolição, deve-
mos notar que atribuir ao Sr. D. Pedro 2.º, pelos 
tibios dezejos i opiniões que manifestou, un papel 
mais saliente do que o que coube â seus ministros, 
vale tanto como atribuir-lhe as glorias militares 
de Caxias i Ozorio. O merito aliás pequeno desses 
ministros está justamente en ter consagrado o seu 
talento i a sua atividade à solução que lhes foi 
encomendada do problema abolicionista; assin como 
a condenação do inperante consiste justamente en 
só lhes aver encomendado o mioimo que lhe era 
possivel. Demais, basta refletir que os escravos 
dados en uzofruto á coroa, ben como os da 
nação, só forão libertados pela lei de 28 de Se-
tenbro de 1871, para convencer-se de cuão timidas 
erão as aspirações abolicionistas de S. M. I. ; no 
entanto, já en 1865 o ezenplo dos Estados Unidos 
da America do Norte devia se rvir-lhe de mais eficás 
incentivo. 

cc Por outro lado, os documentos demonstrão 
que jamais se perdeu a tradição abolicionista no 
Brazil, independentemente da ação do inperador. 

cc Apenas os orgãos das aspirações populares, não 
estando na pozição do xefe do estado, não encon-
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trárão admiradores para ezaltar os seus esforços. 
I é precizo esquecer a libertação do Ceará i depois 
do Amazonas, fatos que tiverão un alcance incon-
paravelmente superior ao da primeira lei de 28 de 
Setenbro, porque vierão mostra r ao povo que a 
rezolução do problema estava nas suas mãos i não 
dependia do governo, para não ez itar-se en dizer 
que cuanto se fês fo i princi paimente dev ido ao 
Sr. D. Pedro 2. 0

• Depois dessas manifestações estron-
dozas, o timido abolicionismo de S. M. só deu 
para promulgar a segunda lei de 28 de Setenbro, 
abandonando o Sr . D.mtas aos rancores escravis tas, 

H En suma, não se pode ap reciar melhor o 
valor do abolicionismo do atual inperante do que 
repetindo estas palavras de Cochin no seu livro, 
escr ito en 1861, sobre a abolição: 

« O poder sendo co1Zce1Ztrado, a abolição da 
escrav idão não aprezenta no Brazil as dificu ldades 
que encont ra o Congresso dos Estados Unidos . A 
indenização não é un onus inpossivel de suportar 
en un país cujas fin anças i cujo credito são pros-
peros. Ela pode ser paga en parte por alguns anos 
de adiamento. Ela será sobretudo 11utito tliminttida 
si se aplicar lúeralme11te, como é de direito, as leis 
i os tratados que declarão livres os escravos z'lltro-
duzidos pelo trafico . Si se tentasse uma revizão se-
·vera da ma/leira por qtte os escravos vz"erão aos pro-
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prietarios, jicarião 11utitos mjci posse p1tdesse ser 
justificada? 

cc En rez11mo, a orijen da escravidão 110 Bra::;il 
é i11jame. Sua 111amdenção é sen escuza. Sua abc-
lição sen dificuldade politica. » (II, 24 r.) 

cc Devemos tanben declarar que não aceitamos 
de forma alguma uma restauração en favor de un 
xefe de estado que, })Or sua falta de civismo, deixar 
que se opere ttmrnltuozamente uma revolução que 
ele podia ter dirijido. Depois de similhante prorn 
de iuepcia politicã i moral, nenhun cidadão po-
deria, sen crime de lezo patriotismo, prestar o seu 
concurso para uma tal tentativa. Pela nossa parte 
afirmamos que con a mesma insistencia con que 
não cessamos de aconselhar que se mantenha o 
inperante que tiver o patriotismo de converter a 
ditadura monarquica en ditadura republicana, con 
essa mesma insistencia conbateriamos cualquer pro-
jeto tendente ao seu restabelecimento, cazo a trans-
formação se operasse seu o seu concurso. Aliás 
similhante ipoteze não se realizaria entre nós : a 
nossa situação l a nossa epoca não conportão un 
MonJc " 

§ 
Estas citações não tên só por fin patentear as 

cauzas políticas i sociais que determinárào a insu-
rreição de II de Frederico e 1 5 de N oven bro) ; elas 
evidencião tanben a nulidade afetiva, intelectual i 



ESBOÇO BlOGRAFlCO 

pratica de un monarca en torno do cual se creara 
uma lenda de liberal i filozofo . .Con efeito, pelo' 
1ue precede vê-se que o movimento que o avia de 
banir do unico trono americano foi previsto i amm-
ciaclo, indicando-se a conduta que devia ter para 
evitar tal dezastre. I iüo era só ins vesperas de sua 
queda que tal sentença lhe era comunicada. Desde 
principias de 94 (1882) que o Apostolado Poziti-
vista elo Brazil conbatenclo a creaçü:o de urna Uni-
versidade lhe d izia, no jornal ele maior circulação· 
da cidade do Rio de Janeiro: 

" A monarquia é uma imtituição que está 
morta, i não á força capás de ressussitá-la.J> I neste 
art igo, como en varias outras publicações, não 
cessamos de xarnar a sua atenção para a obra de 
Augusto Comte, recomendando- lhe a leitura do 
Apelo aos Conse1-variou:s. Nunca as nossas vozes 
forão ouvidas. 

Sen duvida os nossos contenporaneos ão ele 
axar estranho que estejamos à assinalar, como de 
grande vulto, o fato do es-monarca mostrar-se 
surdo aos nossos patrioticos reclamos. lVIas para 
s:iír ele tal assonbro basta refletir que não fazíamos 
essas intervenções por inspiração propria. Consti-
tuiamo-nos apenas orgito de un pensador cujo nome 
o es-monarca ouvira citado pelos seus sientistas 
oficiais desde 62 (1850), corno acima mostramos. 
Unico entre os soberanos ele seu tenpo, o es-inpe-
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rador do Brazi l teve a ecepcional fe licid?.de de ver 
surjir un forte movimento pozitivista en sua Patria. 
O nome de Augusto Comte lhe foi aprezentado 
primeiro, como o de un grande jeornetra en tezes 
epizodicas, depois, como o de un filozofo sen par 
pelo omen que durante muito tenpo foi considerado 
como o primeiro matematico de seu inperio : -
Benjamin Constant. Finalmente esse pensador lhe 
foi pregado durante nove anos corno o instituidor 
de uma relijião que veio trazer a solução de todos 
os problemas modernos, morais, politicos, filozofi-
cos, esteticos i sientificos. 

Pois ben, esse monarca que convidava Ben-
jamin Constant para professor de suas filhas i netos ; 
que alardeava tê-lo ·no mais alto conceito pelo seu 
talento i seu carater ; que se prezava de sien tista 
i filantropo ; que confessava ter sido ió.mada a sua 
atenção para a nova dotrina en consecuencia da 
onestidade dos poziti vistas de si conhecidos : jamais 
mostrou-se inpressionado pela influencia de Augusto 
Cornte. A Posteridade, por certo, não precizará de 
outro documento para julgá-lo; po rque será dificil 
apontar-se un omen seu con tenporaneo colocado 
en mais favoraveis cond ições para conhecer onde 
estava o dever i cunpri- lo. Nosso Mestre, disse 
fa lando dos seus leitores : - << En considérant 
l'avénernent du catholicisme, ils peuvent tous sentir 
que mes contemporains seront surtout jugés indivi-
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dueliement et collec tivement d'apres leur conduite 
envers le Positivisme. » (8.ª CirC1tlrtr. Edição bra-
zilio-xilena, paj . 102. ) 

§ 
Promulgada a lei de 22 de Cezar ( 13 de Maio) 

Benjamin Constant foi na noite do rn em10 dia à 
testa dos Meninos Cegos congratular-se con o deno-
dado jornalista que no Rio mais se celebrizou lutan-
do pela liberdade dos escravos. Essa manifestação 
tên real alcance porque mostra que o sentimento so-
cial venceu então en Benjamin Constant os escrupulos 
que ele não pudera dominar por ocazião do tri 
-cen tenario de Camões. 

No principio do mês seguinte a vizita do mi-
nistro arjentino à Escola Militar oferecia ensejo 
para Benjamin Constant afirmar solenemente as 
suas opiniões pacificas i as suas ideias pozitivistas. 
Con efeito, recebeu ele o ministro con es tas pa-
lavras: 

(( Senhor Ministro. Á para o povo brazileiro 
i para a Umanidade en jeral un acontecimento tão 
felís, tão justamente memoravel cuanto aquele que 
eliminou para senpre a escravidão no Brazil i enxeu 
do mais santo i delirante jubilo un povo inteiro 
concio de que só agora pode dignamente conpa-
recer no congresso das nações mais adiantadas i 
que mais saben onrar a liberdade i o verdadeiro 

21 
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progresso umano. Refiro-me à esplozão de senti-
mentos afetuozos en relação ao Brazil con que o 
governo i o povo da grande i sinpatica Republica 
Arjentina saudárão a aurea lei n.º 3353 de 13 de 
Maio de 1888, que inaugurou assin para as nossas 
Patrias uma éra memoravel, consolidando entre elas 
a pás, a intima, amistoza i inperturbavel aliança, 
mais necessaria ainda à sua comun elevação moral 
do que às suas prosperidades materiais... A formoza 
constelação do Cruzeiro, que no dizer do eminente 
estadista jeneral Mitre marca as oras da noite no 
céu na America do Sul, dezaf:rontada agora da 
si~istra rnanxa negra que toldava-lhe o belo esplen-
dor, brilhará resplendente de linpida i fulgurante 
lús no céu moral da livre Arnerica do Sul, corno 
o santelmo da bonança, marcando não mais as 
oras da noite, nlas serena i eternamente as oras do 
grande dia de pás i prosperidade para todos os 
povos sul-americanos, que nessa data surjiu radiante 
nos orizontes do nosso formozo i vastíssimo conti-
l'lente ... » 

I en seguida, entrando no objeto da lição, 
apreciou a influencia capital de Descartes na evo-
1ução da jeometria « só conpleta i conpreeendida 
pt'!lO jenio fecundo i imortal do fündador do Pozi-
tivisrno, Augusto C01nte, » disse ele. 

§ 
Poucos dias depois tinha lugar no mesmo es-
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tabelecimento uma tocante manifestação por parte 
dos alunos en regozijo da promoção do nosso ilus-
tre compatriota â tenente-coronel graduado. 

Esse posto foi lhe concedido em r 1 de S. Paulo 
de roo (30 de Maio de r888). Desde 5 de Carlos 
Magno de 87 (22 de Junho de 1875) era ele major, 
patente â que fora elevado por merecimento. 

Benjamin Constant costumava ir à paizana para 
a Escola, i só tomava o uniforme antes de entrar 
no edificio da Praia Vermelha. Tinha para isso a 
sua farda en uma caza prossima â este. Os estu-
dantes ao saberen da promoção do seu sinpatico 
professor substituirão as divisas de major pelas de 
tenente-coronel, i mandárão fazer-lhe outro boné. 
Ao vestir o uniforme Benjamin Constant deu pela 
mudança; i imajinava no primeiro momento que a 
farda não era sua, cuando lhe informàrão da orijen 
da alteração. Xegado à Escola nova sorpreza o aguar-
dava; os alunos en alas, desde o portão até a sala da 
aula, o esperavão tendo as barretinas xeias de flores 
que lhe forão lançando l'la passajen sen proferiren 
palavra. Benjamin Constant comovidissüno agrade-
ceu-lhes aquele entuziastico acolhimento, i só os que 
o conhecêrão poden conjeturar a inp1'essão que tal 
acontecimento lhe devia ter cauzado. Mas não parou 
nisto a manifestação. Os estudantes pedirão ao co· 
mandante da Escola o escaler que lhe era privativo, 
ao que prontamente acedeu aquele. Benjamin Con-
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stant foi acompanhado até o enbarque por toda a 
Escola, i apezar de sua insistencia, teve de aceder 
ao enpenho de seus dissipulos, que tripulando o 
referido escaler, conduzírão o venerado lente até 
Botafogo (21 de São Paulo de 100 - 9 de Junho 
de 1888.) 

Algun tenpo depois (ro de Carlos Magno -
26 de Junho) oferecião-lhe os seus dissipulos un 
ezenplar ricamente encadernado da Sà1teze Subjettva, 
con esta dedicatoria: - «Ao venerando Mestre Ben-
jamin Constant Botelho de Magalhãis. Omenajen 
dos alunos da Escola Militar da Corte. '' - I nos 
cantos tinha o volume as seguintes inscrições: - « S. 
Paulo, roo - Umanidade - Descartes, 49 - Vau-
venargues II - Bacon. » Era o livro guardado en 
un estojo sobi:e cuja capa se lia a diviz::i. sagrada 
do Pozitivismo. 

Si esses fatos caraterizão o prestijio do profe-
ssor entre os seus alunos, tanben indicão a afeição 
que Benjamin Constant votava â seus dissipulos 
militares. Esta reciprocidade foi un dos elementos 
que concorrêrão para · a transformação operada en 
sua alma atirando-o ao senario político para onde 
ele via precipitar-se essa pleiade patriotica. Foi ela 
sen duvida quen lhe fêsTêter fé en uma revoluçãa 
que contava por si tantos corações devotados. 

§ 
Pouco depois tomava Benjamin Constant parte 
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na comissão incunbida da reforma do Regula-
mento das escolas militares i en seguida era no-
meado para ficar à dispozição do Ministerio da 
Guerra, afin de aussiliar os trabalhos de que estava 
encarregado o ajudante-jeneral do ezercito." Ocupava 
este posto na ocazião o jeneral Severiano da Fon -
seca, que fora comandante da Escola Militar i era 
grande admirador de Benjamin Constant. Final-
mente â 14 de Bichat (15 de Dezenbro) do mesmo 
ano de roo (1888) era promovido â tenente-coro-
nel, por antiguidade. 

A reforma de que se trata acima fora proposta 
pela congregação da Escola Militar da Corte, a 
q,1al aprovara unanimemente o plano do ensino 
jeral i profissional aprezentado por Benjamin Cons-
tant. Nesse plano instituia ele o ensino da Socio-
lojia i da Moral. Vê-se assin que mais tarde no 
governo o Fundador da Republica Brazileira tratou 
apenas de realizar as ideias que antes sustentara 
acerca do ensino publico. I si é de lamentar que 
essas opiniões esti vessen en dezacordo con as 
prescrições dessa mesma Sociolojia i dessa mesma 
Moral, é estremamente onrozo para Benjamin Cons-
tant o ezenplo de onesta coerencia que ele con o 
seu procedimento legou então aos seus conpanheiros 
de revolução. 

O seu plano de reforma, depois de sucessivas 
discussões prezididas pelo ministro, não foi aceito. 
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§ 
A ajitação republicana era imensa. A decreta-

ção d1!- lei abolicionista foi para cuazi todos como 
un raio estalando nas profundezas de uma escuridão 
tormentoza. Apezar da propaganda pozitivista, os 
proprios abolicionistas ficárão atordoados con o su-
cesso alcançado; tanto acreditavão eles na força 
do escravismo. Entre os politicos de profissão era 
opinião corrente que mais facil seria eliminar-se a 
monarquia do que suprimir-se a escravidão. Vendo 
baquear o cativeiro en sete dias cuidárão todos 
prezenciar cuazi un milagre. A republica surjiu en 
todos os cerebros como uma transformação iminente 
que cuando muito só esperaria a morte do es-mo-
narca. I para mais robustecer essas dispozições re-
jeneradoras vinha-se aprossirnando o centenario da 
grande revolução: 1889 ia começar xeio de ome-
ricas recordações i dantescas esperanças. 

Benjamin Constant não pôde conservar-se in-
sensível en meio das apreenções patrioticas que 
assalta vão a alma nacional. Uma longa vida de tra-
balho o avia convencido da inepcia i da falta de 
civismo dos omens políticos que se revezavão na 
suprema direção do estado. Por toda parte ele 
via a corrução i a prepotencia ostentando o des-
respeito pela dignidade umana, i erijindo a ipocri-
zia en sistema. 

Encarregado de elaborar a reforma da Escola 
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Militar, ele acabava de ver menosprezados os seus 
projetos, como tanben avião sido menosprezados 
os seus programas de organização para a Escola 
Normal, apezar de uma longa entrevista con o es-
inperndor. O Instituto dos Cegos, que avia vinte 
anos ele dirijia, não passava de un nwzeu de curio -
zidades para a satiifação da vaidade i·nperial, como 
ele dizia. Durante muitos anos acreditara na since-
ridade do es-inperador; mas o tenpo lhe foi aba-
lando essa confiança. Foi se convencendo aos pou-
cos de que avia abuzo de sua boa fé. En tod0 
cazo era incontestavel que a situação do Inperio 
era a mais alarmante para un coração patriotico. 
O terceiro reinado assomava ameaçando o dezen-
volvimento da degradação inperial i a espansào 
sinistrn do clencalismo. 

E le era militar. O movimento republicano 
cressia â olhos vistos. De un momento para outro 
podia dar-se uma esplozão. I o que lhe conpetia 
fazer? Onde estava o seu dever? A situação era 
urjente; a resposta â essas interrogações não con-
portava delongas. 

Foi por ventura sob a secreta pressão dessa si-
tuação angustioza que Benjamin Constant dirijiu-se 
en principias de Moizés de ror (Janeiro de r889) 
pa:ra Lanbarí con sua: familia. Aí encontrou-se con 
alguns republicanos con quen te ve conversas sobre 
o estado político da nossa Patria. U n destes., o ci-
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dadão Americo \\1erneck, disse-nos ter mesmo feito 
vêr a Benjamin Constant que ele devia por-se à 
testa do movimento insurrecional, i que publicara 
un artigo sobre a ditad1tra militar republicana, con 
plena siencia dele, en nn jornal da Canpanha (1). 
O fato é que pela primeira vês Benjamin Constant 
manifestou à sua espoza o presentirnento de que 
grandes coizas se terião de dar nesse ano i às cuais 
não seria alheio . Axava-se ele en gozo de licença ; 
i antes de finda esta, teve de voltar ao Rio â xarnado 
do jeneral Severiano, xegando â ten po de inpedir que 
o ministro Tomás Coelho o fizesse vice-diretor da 
Escola Superior de Guerra, i conselhe iro, como 
pretendia. Partira a ideia do jeneral Severiano da 
Fonseca que se lembrara de fazê -lo barão. O mi-
nistro, poren, axou que lhe cuadrava melhor o titulo 
de conselho. 

Pouco tenpo depois de xegar â esta cidade, 
davão-lhe a nomeação de lente catedratico da Es-
cola Superior de Guerra ( 26 de Aristoteles de 101 

-23 de Março de 1889). O es-senador João Al-
fredo, o mesmo omen â quen Benjamin Constant 
dirijira a carta que acima transcrevemos sobre a 
sua carreira teorica, era prezidente do conselho 
desde 14 de Aristoteles (rode Março) do ano an-
terior; i não tivera tenpo de providenciar para pôr 
termo aos escandalos que aquela carta revela ! 

ti) A R evoluç«o, n.' de 31 de ~Iarço de 18$9. 
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Só . nas vesperas de deixar ele o poder lograva Ben-
jamin Constant o premio de seus incessantes es-
forços ! Como conplemento da nomeação de lente, 
foi-lhe conferido o grau de doutor en siencias 
tizicas i maternaticas en 4 de Cezar (26 de Abril) 
seguinte. 

Tanben ao receber o titulo de sua nomeação 
escrevia Benjamin Constant a seguinte nota : 

cc Recebí oje (27 de Abril de 1889) a minha 
nomeação de lente catedratico da Escola Superior 
de Guer.ra, nomeação que me foi dada por de-
creto de 23 de Março do corrente. Á quinze 
anos devia ter sido feita esta nomeação adiada até 
esta data." 

Conven notar que a comissão de marinha e 
guerra da Camara dos Deputados aprezentara en 
sessão de 25 de S. Paulo de loo (13 de Junho de 
1888) parecer sobre as petições dos então repeti-. 
dores da Escola Militar, autorizando o governo â 
nomeá-los lentes. 

Este parecer, segundo nos informou pessoa fi-
dedigna, nunca entrou en discussão por a isto opôr-se 
o es-barão de Lucena então prezidente da Carnara 
dos Deputados; convindo ainda notar-se que entre 
os signatarios do referido parecer figura o es-con-
selheiro Alfredo Chaves, que tinha feito parte do 
gab inete Cotejipe na cualidade primeiro de 
ministro da marinha i depois de ministro da guerra. 
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§ 
Foi por esse tenpo, si não nos falha a memo-

na, que un professor da Escola Normal, então men-
bro do Apostolado Pozitivista, pediu-nos uma cole-
ção d_e nossas publicações por encomenda de Ben-
jamin Constant. Satisfizemos o pedido; mas teria o 
nosso ilustre conpatriota lido os nossos opusculos, 
ou pelo menos alguns deles ? Não sabemos. En 
todo cazo, o fato revela uma mudança nas dispozi-
ções en que estava para conosco, si ben que não ti-
vessemas então ligado ã esse passo o mínimo al-
cance. Na mesma ocazião, poren, tendo saido 
publicados alguns artigos en que se atribuia ã 
Benjamin Constant a iniciação pozitivista de Mi-
guel Lemos ia minha, tivemos anbos necessidade de 
esclarecer o publico ã similhante respeito. O opus-
culo que então publicamos conten a espressão fiel 
da verdadeira influencia direta que Benjamin Cons-
tan.t ezercera na propaganda da Relijião da Uma-
nidade, ben como do ezato grau de assimilação ã 
que ele xegou no Pozitivismo. Apenas a sua con-
pleta abstenção de preocupações civicas até essa 
epoca, por um lado, i a auzencia de cualquer pozi-
tivista feito por ele entre os fieis da nova igreja, 
conduzirão-nos ã formular do conjunto do seu pa-
ssado un juízo que oje não seria verdadeiro. 

Con efeito, a atitude teorica de Benjamin Cons-
tant predispunha os seus dissipulos, como acima 
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dissemos, para a aceitação dos ensinos çle Augusto 
Comte. Mas a sua recuza de subordinar a razão à 
fé pozitiva, a sua infração dos preceitos de nossa 
doutrina, principalmente en tudo cuanto se refere 
já ao rejimen acadernico, já às solicitudes politicas i 
relijiozas, esterilizavão tais dispozições. Porque 
seus dissipulos i seus admiradores erão levados pelo 
imenso prestijio de que ele gozaya â parar na situa-
ção de que dava o ezenplo. Alguns ind\,lZÍrião 
mesmo de Sl'la atitude argumentos contra a integrida-
de da obra de Augusto Comte. Desde, poren, que 
pôs-se à testa do movimento insurrecional republi-
cano os seus partidarios i entuziastas, especialmente 
os seus alunos, tendêrão â aplicar as soluções políticas 
de nosso Mestn;:, vulgarizadas entre nós pelo 
Apostolado Pozitivista. I ao mesmo tenpo reatando 
as nossas relações, os que o seguião er~o espon-
taneamente levados â aproximaren-se de nós. Con 
efeito, são posteriores â r I de F rederico ( 1 5 de 
Novenbro) os nossos contatos pessoais con os 
mais ardentes dissipulos de Benjamin Constant . 

Demais, o Publico, i sobretudo a massa popu-
lar, não sabe apreciar as diverjencias doutrinarias 
entre pessoas que proclamão seguir a mesma reli-
jião. É pois, levado â procurar conhecer o que 
é essa Relijião, cuando un seu reprezentante en 
cualquer grau presta algun serviço que o coloca en 
lugar saliente. Xamada assin a atenção jeral para 
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uma fé, torna-se esta o alvo das sinpatias que me-
rece aquele que se confessa seu adepto i proclama 
a sua ecelencia. Imensa póde ser desde então a 
influencia de uma insuficiente conversão cuando ela 
se alia â grandes serviços sociais i â uma esponta-
nea moralidade. Tal é o conjunto de motivos que 
tornárão, depois de 11 de Frederico ( 15 de No-
venbro), fecundíssima a adezão de Benjamin Cons-
tan t ao Pozitivismo, apezar do carater incon pleto 
de sua conversão sob todos os aspetos. O que 
fica dito basta para permiti r-nos retomar a nossa 
narrativa. 

§ 
En 1 7 de S. Paulo de 101 ( 6 de Junho de 

1889) caía o rninisterio João Alfredo sob a intriga 
urdida pelos senadores escravistas de mãos dadas 
con os xefes que se intitulavão liberais. Un destes 
aceitava o poder, i tomava â si a triste missão de 
conter a onda republicana que subia, i ao mesmo 
tenpo levava o plano de restituir a dissipl ina ao 
ezercito . Nenhun projeto podia então ser mais 
quimerico . U n incidente insignificante bastou para 
levantar uma nova questão militar, i Benjamin 
Constant viu se arrastado â tomar parte nela. Os 
seus sentimentos não lhe permitindo tornar-se o 
orgão de un sinples mJtin mil itar, aquele ensejo 
serviu para colocá-lo à testa da insurre1çao repu· 
blicana. Eis como os fatos se passárão, segundo 
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a narrativa que nos fês o tenente Augusto Tasso 
Fragozo, i os documentos que tivemos en nossas mãos. 

Apezar do ecepcional entuziasrno que os di-
ssipulos de Benjamin Constant lhe votavão, não 
suspeitavão eles que o emerito professor viria bre-
vemente corresponder às suas aspirações republica-
nas. Por ocazião do incidente Carolino â que nos 
estamos referindo, os estudantes da Escola Supe-
rior de Guerra i outros oficiais, cuarenta ao todo, 
requerêrão .ªº J eneral Deodoro que convocasse uma 
sessão do Club Militar, con o fin de protestar 
contra o dezacato que no entender deles inftin-
jira o xefe do ultimo gabinete inperialista àquele 
oficial. Esse requerimento era concebido nos se-
guintes termos. 

cc Ilm. 0 i Esm. 0 Sr. Prezidente do Club Militar 
da Côrte. - Os abaixo assinados peden â V. Es. •para 
que seja convocada uma sessão estraordinaria para 
tratar-se de negocio urjente i relativo aos direitos 
i garantias da classe. En tenpo declaro que o fin 
desta sessão é tratar-se do incidente ocorrido na 
guarda do Tezouro Nacional entre o seu comandante 
i S. Es .• o Sr. Preziden te do Conselho e I ). )) 

(Seguen-se cuarenta assinaturas i a data de 16 
de Setenbro de 1889.) 

O J eneral Deodoro deu este despaxo : -

(1) Esta declaração está firmada pelo 20 secretario P. F. Netto, que 
a fês por ter o jeneral Deodoro ezijido que se especificasse o objeto da 
sessao requerida. 
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cc Por ora não á necessidade de reunir-se a sessão 
pedida. 17 de Setenbro de 1889». 

Descontentes con similhante rezolução decidí-
rão os moços apelar para Benjamin Constant. 
Era ele o vice-prezidente do Club; i, ou espon-
taneamente, ou en consecuencia da solicitação de 
seus dissipulos, dirijiu ao J eneral Deodoro a carta 
que abaixo transcrevemos, segundo a copia que da 
minuta nos foi dada. I essa cópia não se indica a 
data do documento orijinal, o que nos inpede de 
saber si foi anterior ou posterior ao requerimento 
supra. Eis a carta â que aludimos : 

cc Por axar-me doente não fui cunprir o muito 
grato dever de manifestar mais uma vês a V. Esª. 
i â sua Es. m• espoza os protestos de minha ele-
vada estima i consideração, felicitando-os por sua 
xegada â esta Côrte, o que farei assin que puder sair. 

« Un acontecimento lamentavel dado entre o 
Sr. Ministro da Fazenda i un oficial do nosso ezer-
cito parece-me digno de un protesto por parte do 
Club. 

« V. Es., con o seu reconhecido criterio i devo-
tado amor à classe da cual V. Es.• é un dos mais 
belos ornamentos, rezolverá â respeito. 

<<Adiro desde jà à rezolução que V. Es.ª tomar 
en nome da classe. u 

cc De V. Esª. amigo i respeitador. >> 



ESBOÇO BIOGRAFICO 335 

§ 
Benjamin Constant tinha recebido os seus di-

ssipulos nessa ocazião con as afaveis maneiras que 
lhe erão abituais i lhes tinha declarado que estava 
pronto â prezidir à sessão. Falou-lhes da situação 
do país, pintando apaixonadamente a degradação 
â que nos espunha o ministerio Ouro-Preto, cujo 
objetivo principal era conter a torrente republicana. 
Esta confidencia foi para os moços militares uma 
sorprendente revelação. Pela primeira vês a sua 
imajinação civica começou a futurar que Benjamin 
Constant era o omen indicado pela evolução bra-
zileira para tornar-se o orgão das aspirações na-
cionais. 

Estavão nesse patriotico anelo cuando deu-se 
a vizita dos oficiais do Almirante Cocl11-a11e à 
Escola Militar. Diante dos xilenos i na prezença 
do Ministro da Guerra, Benjami.n Constant pro-
clamou a missão atual dos ezercitos en frazes que 
alarmárão o governo. Os alunos o vitorião con es-
quecimento dos ospedes que pasmão diante de 
similhante ovação. 

O discurso de Benjamin Constant foi como 
que o ronpimento de un encanto i os dissipulos pla-
nejárão logo corresponder con uma veneração sen 
limites á eroica dedicação do mestre. As suas pa-
trioticas conjeturas â respeito deste se tinhão tor-
nado arraigadas esperanças cuja realização de-



336 BENJAlllIN COKSTANT 

pendia do agrupamento dos militares en torno 
dele. Para aí converjírão desde esse momento 
todos os seus esforços. 

Benjamin Constant deixou uu rascunho do dis-
curso que nessa ocazião proferiu, ben como uma 
nota das inpressões que recebera na aludida festa. 
Para aqui transcrevemos esses documentos : 

<t 23 de Outubro ele 1889. - Por convite espe-
cial dos alunos ela Escola Iilitar da Côrte fui à 
festa dada aos xilenos nessa Escola. Não pretendia 
tomar parte nas saudes, i não tomei na primeira 
meza; na segunda meza, poren, fizerão-me en 
nome de toda a mocidade escolar uma sande nos 
termos os mais onrozos, seguida de vivas, palmas, 
flores durante mais ele un cuarto de ora. Saudei â 
tão distinta mocidade, i axando.se prezente o 
Sr. Ministro da Guerra, Candido Maria de Oliveira, 
espandi-me en considerações tendentes â provar a 
falsidade das acuzações de insubordinados dirijidas 
ao ezercito i à armada nacionais; i censurei en 
frazes enerjicas, enbora respeitozas, esse plano de 
difamação i os atos arbitrarios i violentos de -que 
tên sido Yitimas essas corporações militares. Os 
vivas, palmas, flores i ovações tocárão ao delírio.>> 

Eis o rascunho do discurso : 
<t Grato ao onrozo convite dos dignos alunos 

da Escola Militar da Côrte para assistir â esta festa 
en que, associando-se galhardamente aos sentimentos 
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de amor i de reconhecimento i de alta estima do 
povo brazileiro ao distinto povo xileno, vierão por 
sua vês render justa omenajen de alta estima à 
brioza oficialidade da armada x ilena i à sua ero ica 
i distinta nacio nalidade, eu saudo â essa distintis-
sima mocidade, que ten sabido aliar a san cultura 
sientifica i tecnica indispensavel à sua digna adap-
tação à ardua mas nobilíssima carreira â (jUe se 
destina, con a esmerada cultura dos nobres i deli-
cados sentimentos que mais onrão a natureza u mana, 
nobilitando assin no soldado a alma do cidadão. 

u É que ela ten sabido conpreender que essa 
larga instrução sien ti fi ca, moral i civica, levada 
muito alen dos planos· do ensino oficial, é ainda 
mais necessaria que a instrução militar para o de-
zenpenho dos altos destinos sociais i políticos que 
neste seculo os ezercitos são xamados â dezenpe-
nhar no seio das nações. 

u É que ela onrando as gloriozas tradições da 
nossd. Escola Militar, por tantos titu los venerada, 
ten conpreend ido que á para os ezercitos moder-
nos, i muito particularmente para os ezercitos ·da 
livre America do Sul, uma siencia inconparavel-
mente m:Üs nobre i mais fecunda en beneficias para 
a U manidade do que a siencia da guerra : - é. a 
siencia da pás. 

u É para ela, i consecuentemente para o fra-
ternal congresso dos povos, o mais belo ideal das 

22 
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aspirações umanas, que se encaminha con cre-
ssente rapidês o verdadeiro progresso jeral, sub-
metido en sua evolução â leis irrecuzaveis demons-
tradas pela siencia real, oje conpleta en tudo cuanto 
ela ten de essencial i confirmada pela san filozofia 
da istoria . 

« Apressar essa evolução natural con os po-
ssantes recursos que a politica ou a arte de ben di-
rijir os povos, ten posto à nossa dispozição, tal é a 
sublime missão dos povos i dos estadistas modernos. 

«(Dei grande dezenvolvimento â este assunto 
falando francamente sobre os dezagradaveis conflitos 
entre o ezercito i o poder, que foi senpre, como 
disse, o provocador desses ' conflitos.))) 

§ 
Três dias depois era Benjamin Constant alvo 

de uma estrondoza manifestação na Escola Supe-
rior de Guerra. Eis como é ela narrada en un pe-
riodico cuja veracidade foi depois oficialmente con-
firmada por Benjamin Constant: ( 1) 

« Onten os oficiais do 2. º rejimento de cava-
laria de canpanha, do I. 0 i 9. º rejimentos de ca-
valaria, i alunos da Escola Superior de Guerra fi-
zerão, depois de terminada a aula do ilustrado 

(1) Vide Diario de .J.Yoticias de 20 de Descartes de 101 (27 de 
Outubro de 188g) . Respeitando mtegralmente a redação, tivemos todavia, 
â ben da clareza, de fazf" r lijeiro~ retoques, sobretudo na pontuação. Ape-
nas mudamos duas locuções : de lrnniformar, para transformando: 
co11s/Jirnção dos direitos, edc., para conspiração contra os direitos, edc. 
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Dr. Benjamin Constant, uma significativa manifes-
tação ao mesmo doutor pela defeza brilhante que 
ele fizera dos direitos i brios do ezercito i armada 
nacionais na prezença do Sr. Ministro da Guerra, 
reprezentantes do Xile i oficiais do Almirante Co-
cltrane, na festa que â estes oficiais ofereceu a 
Escola Militar. 

«Falou en nome dos oficiais do 2. • rejimento 
o J. 0 tenente Saturnino Cardozo, pelos oficiais do 
i.º i 9.º o tenente Mena Barreto, i pelos alw10s 
da Escola o alferes aluno Augusto Fragozo. 

« O Dr. Benjamin, respondendo comovidissimo 
â essa manifestação, salientou ben cual devia senpre 
ser o papel dos ezercitos na sociedade moderna, 
cuja marxa progressiva é feita en virtude de leis 
naturais, que â nenhun individuo, estadista ou 
quen quer que seja, serà dado obstar; i a tendencia 
da Umanidade para uma jeral confraternização no 
meio dos beneficios da pás. 

u Disse que, jà estando velho i alquebrado, 
não poderia assistir ao que estava rezervado para 
aquela mocidade, que ali se axava, prezenciar ; i 
que para ele era un verdadeiro sonho a confrater-
nização da America, cujas tendencias são muito pro-
nunciadas, i a depozição das armas nos muzeus, 
para que as jerações vindouras pudessen admirar 
con orror o longo periodo de barbaria que ven 
desde as orijens da Umanidade, transformando os 
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elementos de progresso en instrumentos de destrui-
ção, i os fins da siencia, que é destinada ao aper-
feiçoamento i ben-estar da Umanidade, en forne-
cedora dos elementos de carnificina i destruição. 

((Disse que pertencia à Familia, ao ezercito i 
à Patria, por quen se sacrificaria; que queria ver 
o ezercito respeitado i inteiramente respeitador, 
como garantia da segurança da manutenção da 
orden i trancuilidade publicas, i trabalhando con-
dignamente para o engrandecimento da Patria; res-
peitando os poderes publicos, desde que estes· cun-
prissen a lei, i reajindo até si precizo fosse na 
praça publica, cuando os desmandos dos governos 
levas en o desrespeito à lei até à conspiração contra 
os direitos i brios do ezercito, inconpalivel con a dig-
nidade de uma classe patriotica i que ama estre-
rnamente a sua Patria. n 

§ 
No mesmo dia en que teve lugar essa maní-

festaçâo dirijião muitos alunos da E cola Mili tar 
uma mensajen â Benjamin Constant na cual term i-
navâo con este apelo : H Mestre ! Sede o nosso guia 
en busca da terra da promissão - o solo da liber-
dade. n 

No principio do mês seguinte (5 de Frederico-
9 de Novenbro) realizava-se enfin no Club :Militar a 
sessão solicitada para tratar do incidente Carolino. 
Benjamin Constant prezidiu-a; i depois de caloroza 
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·discu são fi cou encarregado de aprezentar dentro 
de poucos dias uma solução à_s dificuldades pre-
zentes, igualmente onroza para o ezercito i para a 
Patria. Esta solução foi a insurreição republicana. 

Para levar â effeito o seu plano, os dissipulos 
i muito do3 seus camaradas se conprometen â 
morrer â seu lado i confião-lhe o documento que 
é o testemunho do seu juramento. Mas era precizo 
converter os xefes do ezercito i assegurar-se do 
concurso da marinha. 

Benjamin Constant procurou então o Jeneral 
Deodoro i en uma entrevista â sós con ele fês-lhe 
vêr que a reação mili tar não podia cifrar-se nun 
sinples motin para mudar ministerios : o p roprio 
trono inperial devia baquear. O jeneral ezitou 
longo tenpo en responder-lhe; mas por fin ergueu-se 
esclamando : - <l Leve o diabo o trono ; estou às 
suas ordens. J> (1) Apezar de simi lhante declaração 
o futuro xefe do governo provizorio não se dezen-
baraçou de fato desde então dos seus escrupulos 
inperialistas. o .d ia 6 de Frederico (ro de No-
Yen bro) reunirão -se en caza do jeneral os cidadãos 
Quintino Bocaiuva, Rui Barboza, Aristides Lobo, 
Glicerio i major Solon, â convite de Benjamin 

(r) Ouvimos do proprio Benjamin Constant, i pnucos dias depois da 
proclamação da republica, a narração circunstanciada deste epizodio como 
o descreveu posteriormente o capita.o Bev1lacua, en ar tigo que foi publicado 
na Ca2eta de Noticias de 2 de Dante de 102 ( 17 de Julho de i890 ). 
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Constant. I como o Jeneral Deodoro parecesse 
ezitante, este proferiu un discurso animadíssimo 
ezortando-o â perzistir no conpromisso que avia 
tomado. Eis o estrato das palavras que então pro-
feriu, segundo un rezumo fornecido pelo cidadão 
Glicerio ao capitão Bevilacua: 

« Jeneral, disse Benjamin Constant, na situação 
â que as nossas coizas xegárão não é mais possível 
recuar : o ezercito fará a revolução ; o ezercito, 
poren, não póde prestar o seu braço forte, talvês 
mesmo o seu sangue, para que se modifique a si-
tuação política do país, pela substituição parcial de 
un ministerio por outro â feição de seus interesses, 
por mais respeitaveis que sejão. 

« J eneral, o ezercito brazileiro é perseguido en 
nossa Patria senpre que ele se constitui o ultimo 
reduto das liberdades civís i políticas; ten sido esta 
a sua modesta i glorioza istoria no Brazil. O ezer-
cito não póde intervir na política interna da nação 
sinão en cazo ecepcionalmente estremo, cuando 
ele é xamado â defender a liberdade ameaçada 
pelo poder publico despolico, i cuando o povo não 
encontra nos meios regulares da opinião, os re-
cursos de sua defeza política i social. 

« Nós os Brazileiros nos axamos nun desses 
momentos en que o despotismo persegue o povo i 
a classe militar que con ele fraterniza. Está pro-
vado que a monarquia no Brazil é inconpativel 
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con un rejimen de liberdade politica. Para que a m-
tervenção do ezercito se lejitime aos olhos da nação 
i pelo julgamento de nossas proprias consiencias é 
necessario que a sua ação se dirija à destruição da 
monarquia i à proclamação da republica, reco-
lhendo-se en seguida aos seus quarteis i entregando 
o governo ao poder civil. 1> 

Ou antes deste discurso, ou imediatamente de-
pois dele, Benjamin Constant procurou entender-se 
con os oficiais de cujo concurso julgava carecer, i 
foi assin que conseguiu xamar ao partido da rebe-
lião un numero decizivo dos seus camaradas. Tentou 
mesmo apelar para o Jeneral Floriano Peixoto, seu 
antigo dissipulo i então ajudante-jeneral do ezercito. 
Mas não alcançou falar-lhe, por axar-se este con 
outras pessoas nas vezes en que foi Benjamin Cons-
tant à sua caza. Un amigo intimo do jeneral, o 
tenente-coronel ( oje coronel) João Teles, â quen 
o jeneral Deodoro convidara para o levante, pôde, 
poren, ter uma entrevista con aquele funcionario, 
na cual consultou-o sobre a conduta que devia se-
guir. Foi esse oficial a unica pessoa con quen se 
abriu o Jeneral Floriano Peixoto, aconselhando-o â 
apoiar os seus camaradas, si se tratasse de un mo-
vimento serio, pois que en tal cazo estarião todos 
unidos. 

Enbora estivesse frecuentemente con o J eneral 
Deodoro, não recebeu o Jeneral Floriano Peixoto ne-
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nhuma comunicação do seu camarada acerca da 
projetada insu rreição. A penas un dia lhe pergun-
tara aquele si sabia que se tramava a dissolução do 
ezercito . 

De todas essas informações, que devemos ao 
tenente Tasso Fragozo, deprende-se que o aj udante 
-jeneral do ezercito não entrou na conjuração da 
cual rezultou a estinção da monarquia no Brazil. 
A ajitação â que ele sabia estaren entregues os seus 
conpanheiros não se lhe afigurou ter muita gravidade, 
i ele contava poder evitar cualquer inprudencia deles 
sen os conprometer. Dada a falta jeral de convic-
ções monarquicas i o espirita de camaradajen mi-
litar, similhante atitude nada ten de estranhavel. 
Foi por isso que sen deslealdade assegurava ao Vis-
conde de Ouro Preto, até as vesperas do levante, 
que coiza alguma avia â temer por parte do ezercito. 

1 ão se carece aliás de nenhum pacto anterior para 
conprender o procedimento do J eneral Floriano 
Peixoto na manhã de 1 r de Frederico (15 de No-
venbro). Perante a revolução, en prezença de uma 
luta sanguinolenta prestes â trav~r-se, cuando via 
contra o governo, entre outros camaradas â quen 
prezava, Benjamin Constant à testa das escolas mi-
litares, con que fin patriotico ia enpenhar uma ação 
fratricida ? O carater de Benjamin Constant i a 
índole do povo brazileiro aí estavão para garantir 
a magnanimidade dos revolucionarios no cazo do 
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triunfo coroar-lhes a audacioza enpreza. Contras-
tando con esse futuro, os antecedentes do inperio 
nas nossas guerra civís, i os precedentes do.; omens 
que conpunhão o ultimo gabinete cio es-monarca 
não permitião, por outro lado, ezirar sobre as fu-
nestas consecuencias da vitoria de uma sofistica 
legalidade 

E certo, poren, que cuando a segunda brigada 
marxou para o canpo da Aclamação con a Escola 
Superior de Guerra, tendo à sua frente Benjamin 
Constant, avia para muitos a convicção de que o 
J eneral Floriano Peixoto viria tomar o comando 
<los insurjidos en substituição do J eneral Deodoro 
.â quen o seu estado de saude parecia inpedir de 
.assumir similhante posto., 

Os militares concertavão assin o levante con 
os xefes republicanos i os aclversarios mais deci-
<lidos do governo; estava por instantes a esplozão, 
i o inperio se enbriagava en festas sacrílegas, jul-
gando morta a Patria da cual ainda uma vês 
se acabava de estorcuir uma camara cuazi unanime. 
Por fin a insurreição veio surpreender a erdeira 
.da corôa en meio dos preparativos de mais un festin 
.aos oficiais xilenos. 

O coronel Amarante disse-nos que o governo 
quis demitir Benjamin Constant i o Jeneral Deo-
doro, i não o fês porque o es-monarca não con-
sentiu, declarando que depozitava inteira con-
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fiança nos dois. Mas que o tivesse consentido ; 
isso inpediria a revolução ?. . . Só acreditarão en 
tal couza os espiritos superficiais. 

§ 
Antes do dia aprazado, Benjamin Constant é 

xamado para ir pôr-se à testa da 2. a brigada que 
saira do cuartel. A espoza veio até a porta dar-lhe 
o adeus que talvês tivesse de ser o ultimo. Dei-
xara todos os papeis do Instituto en orden para 
seren entregues ao seu sucessor, i confiara â sua espoza 
os documentos da revolução para que os quei-
masse no cazo de seren vencidos os revoltozos. 
- u Vou cunprú- o meu dever )> - forão as pala-
vras da despedida, i jà sabemos o que essa fraze 
significava nos labios de .Benjamin Constant. O 
Jeneral Deodoro, por seu lado, teve de abandonar 
eroicamente o leito de dôr para ir tomar o co-
mando das forças republicanas que jà encontrou 
en meio do caminho. Era. a manhan de 11 de 
Frederico (15 de Novenbro) ; cuatro mezes ape-
nas tinhão passado depois do centenario da des-
truição da cidadela pariziense. 

O ministerio se reunira na secretaria da guerra, 
i calculava afogar en sangue naquele dia todas as 
aspirações da Patria Brazileira. Felismente a orrivel 
iluzão não tardou en desvanecer-se, graças princi-
palmente à patriotica atitude do J eneral Floriano 
Peixoto. As tropas con que o inperio contava fra-
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ternizárão con as forças republicanas, dentro de 
algumas oras dezaparecia para senpre o unico trono 
da Arnerica. 

Mas. até o ultimo momento o prestijio de Ben-
jamin Constant ajudado do atrevimento dos seus 
dissipulos i entuziastas foi indispensavel para que 
o levante militar não se reduzisse â uma sedição 
de cuarteis con meros intuitos de classe. Con efeito, 
temos ouvido â varios de seus dissipulos que depois 
de anicuilado o poder inperial o Jeneral Deodoro 
procurara conter as esplozões patrioticas con que 
eles saudavão a Republica. É o que confirma o se-
guinte to pico de un artigo do capitão J ozé Bevilacua 
reproduzido no discurso que ele pronunciou na 
sessão de 23 de Carlos Magno (10 de Julho) do 
conente anno : 

cc - Xega por fin o momento supremo da pro-
clamação. 

cc O Jeneral Deodoro ezita ainda ante nossas 
instancias, â começar pelo Dr. Benjamin, Quintino, 
Solon, edc., edc. 

cc Ronpemos en altos i repetidos vivas à Repu-
blica ! Abafamos o viva ao senhor D. Pedro 2°, 
es-inperador, levantado pelo jeneral Deodoro, que 
dizia i repetia se1- cedo ai·nda, mandando-nos calar! 

cc Porfin, o jeneral, vencido, tira o boné i grita 
tanben: - Viva a Republica! A artilharia con 
carga de guerra salva a Republica con 21 tiros. » 
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Sim1lhantes ezitações no instante supremo ben 
rno5trão qu~ o futuro xefe do governo pruvizo rio 
não se avia conpenetrado da missão que as ci r-
cunstancias lhe inpuzerão. Quen possu ir a teo ria 
pozitiva da natureza urnana não ficará, po ren, sor -
prezo diante de tais vacilações, po rque não é po -
ssível dezarraigar de repente sentimentos, convicções 
i abitos que longamenle forão contraídos. Nos mo-
mentos criticos os recen-conversos tende n ordina-
riamente â voltar ao estado anterior seja cual tenha 
sido a sinceridade de suas novas adezões. Só uma 
situação assás irrevogavel ou un enerjico prestijio 
é então capás de mante r a moderna atitude contra. 
os arrastamentos do 0111en vellw. Ora, parece-nos 
fóra de duvida, à vista do que precede, que no dia 
II de Frederico (15 de Novenbro) o assendente 
de Benjamin Constant atuou no animo do J eneral 
Deodoro para fazê -lo perzistir no seu con promisso 
republicano, mais do que a conpenetração do alcance 
da situação política. 

Esta concluzão é corroborada pelo conjunto 
da conduta do J eneral Deodoro como xefe do Go-
verno Provizorio i nósso primeiro prezidente consti-
tucional. No posto â que o elevárão as nossas fata-
lidades istoricas ele ten continuamente patenteado 
que não assimilou de fato as dispozições republi-
canas. A sua atitude no-lo mostra como un sinples 
reprezentante do rejimen tranzacto procurando calcar 
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a nova situação nos moldes do inperio en vês de 
afeiçoar-se à moderna organização politica de nossa 
Patria. Mas é tanben incontestavel que, si ele tivesse 
encontrado entre os menbros do Governo Provi-
zorio verdadeiros estadistas republicanos, a sua ati-
tude teria afinal mudado. Não é li cito desconhecer 
a modificabilidade do xefe que contra seus velhos 
preconceitos i tradições <iceitou o papel de prin-
cipal co labo rador na fundação da Republica i na 
instituição da liberdade espiritual, mediante a se-
paração da Igreja do Estado. 

Vê-se, l:ois , que o concurso do J eneral Deodoro 
para a fundação da Republica é analogo ao que 
Pedro r. º prestou à nossa independencia. É força 
mesmo convir que o prin<::ipe português ofe receu un 
continjente mais eficàs para o conseguimento do 
plano de Jozé Bon ifacio, do que o apoio que 
de seu antigo camarada recebeu Benjamin Constant. 
Alen de que, dada a idade i os preconceitos de 
nassimento i educação do primeiro inperador, a sua 
falta de identificação con a necessidades socia is 
de nossa Patria ten atenuantes que não se en-
contrão no cazo de un velho jeneral, saído do povo, 
i que teve mais ensejos de apreciar as virtudes ci-
vir.as de Benjamin Constanl do que Pedro 1.º os 
dotes politicos de J ozé Bonifacio. 

Tudo contribui assin para deixar fóra de du-
v ida que foi Benjamin Constant o verdade iro fun-
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dador da Republica Brazileira. Cuanto mais o tenpo 
vai passando, mais realce vai adquirindo a supe-
rioridade inconparavel de sua estatura cívica sobre 
todos os seus colaboradores. Fosse ele vivo, muitas 
das desgraças que enlutão oje as Patrias Brazileiras 
não se terião dado; assin como estarião elas de-
zassonbradas das apreenções que atualmente as 
assaltão. Ben cedo, infelismente, tivemos ocazião de 
sentir que o seu nobre civismo deixou na vida na-
cional un vacuo porventura maior do que o que 
outrora foi cauzado pela auzencia da sab1duria de 
Jozé Bonifacio. (r) 

§ 
Nós estavamos alheios â tudo cuanto ·se tra-

mara. Não aconselhamos i nen aconselharíamos a 
revolta, porque seria infrinjir os preceitos de nosso 
Mestre. É certo que na noite de ro de Frederico 
( 14 de I ovenbro) un nosso antigo aluno assegurou 
·-nos que no dia seguinte a veria uma revolução i que 
Benjamin Constant estava à testa dela. Não nos 
soube, poren, dizer o pretesto, nen dar-nos maiores 
esclarecimentos. Ignorando conpletamente tudo 
cuanto se tinha dado, conhecendo Benjamin Cons-

(1) Cuando estas linhas for.lo escritas estava o povo brazileiro sob 
a pressão do golpe de estado de 3 de Novenbro. Felismente, essa crize 
foi superada; mas nen por isso dezanuviou-se de todo a nossa situação po-
lilica. O leitor poderá encontrar as refleções que esse triste aconteci-
mento sujere no manifesto que o Apostolado Pozitivista do Brazil dirijiu aos 
nossos concidadãos depois de restaurada a liberdade espiritual â 19 rie 
Frederico de io3 (23 de Novcobro de 1891). 
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tant pela sua invariavel abstenção politica, i jul-
gando-o incapás de promover un motin militar, 
recuzamo-nos â acreditar no que se nos contara. 
Entretanto prevíamos que a revolução rebentasse 
en cualquer momento : apenas não conpreendiamos 
uma rebelião como aquela que se nos anunciava. 

Outro não podia ser o ezito provavel da po-
lítica inperial. O es-monarca i os partidos consti-
tucionais seus cunplices serão perante a Posteridade 
os principais, sinão os unicos responsaveis, de se a ver 
operado por un levante militar uma transformação 
que eles devião ter dirijido. Assin como terão eles de 
dar contas pelos males que desta circunstancia pro-
virião para as Patrias Brazileiras. Todos os omens 
que ião apossar-se da direção do estado erão filhos 
da situação inperial. A maioria deles vinha até dos 
dois grupos que se dizião constitucionais. Os pro-
prios que se intitulavão republicanos istoricos axavão 
-se eivados de metafizica democratica i muitas vezes 
até de esclavajismo: atribuião â ignobeis cualidades 
a indiferença con que a massa popular assistiu à 
queda do trono. Apenas a prezença de Benjamin 
Constant à testa do movimento i o pequeno con-
tinjente de moços cujas opiniões a propaganda 
pozitivista avia modificado, entre os cuais axava-se 
Demetrio Ribeiro, primeiro Ministro da Agricultura 
da Republica, permitião futurar uma cuadra melhor 
para o Brazil. En todo cazo, produzida a esplozão, 
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só nos restava, segundo os conselhos de Augustl'>-
Comte, procurar encaminhar o novo governo. Tal 
foi desde logo o nosso fito . 

§ 
Antes de proseguir na narrativa dos aconteci-

mentos, cunpre-nos melhor assinalar a correção de 
nossa atitude. Como dissemos, nós fomos alheios ao 
levante; não o aconselhamos i nen o aconselha-
ríamos, si ouvessemos sido previamente consultados. 
Depois do fato consumado, mui tos tên julgado que 
a nossa conduta devia ter sido outra; isto é, que 
nos cunpria ter opinado pelo que se fês. enhuma 
apreciação, poren, póde ser mais superficial. 

Con efeito, por mais cri tica que fosse a situação 
do inperio, estava garantida a plena liberdade de 
espozição; i a liberdade de associação só era violada 
nas assenbléias politicas con tendencias mais ou 
menos subversivas. Apezar de seu carate r reacio-
naria, o min isterio ia ser forçado â dar-nos a li-
berdade de culto publico, o cazamento civil i a 
secularização de cemiterios. O conjunto dessas me-
didas patentearia o esgotamento político i moral. 
da igreja oficial, i faria surjir o problema de sua 
separação do Estado. Por outro lado , a liberdade 
do ensino não tardaria a inpôr a estinção dos pri-
vilejios academicos, de fato eliminados pelos costumes 
populares. Cuanto à decentralização administrativa, 
era ela inadiavel. A ajitação republicana i a in-
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dissiplina incorrijivel da força publica, dados os 
manejos da politica inperial, manterião o governo 
do es-monarca en continuo sobresalto-, i o forçarião 
â proclamar a republica, servindo-se talvês desse 
mesmo parlamento que fora eleito para esmagá-la.· 
Já a abolição fora feita por uma carnara escravista. 
Essa evolução consumiria por ventura alguns anos; 
mas era inevitavel, fossen cuais fossen as tortuo-
zidades retrogradas da ditadura monarquica. 

Para acelerar similhante desfexo bastava que a 
influencia social i moral do Apostolado Pozitivista 
cressesse. Ora, todos poden calcular o grau de 
prestijio â que não teriamos atinjido si Benjamin 
Constant en vês de operar o movimento de 1 r de 
Frederico (15 de Novenbro) viesse trazer-nos o 
apoio decidido de todos os· que entuziasticamente 
o seguião. En vês de uma admiravel revolução militar 
ter-se-ia operado uma sorpreendente evolução paci- • 
fica, pela transformação voluntaria da ditadura 111-

perial en ditadura republicana, sob a pressão de 
uma forte opinião publica. 

No dia seguinte não estariamos â braços con 
as ezijencias de un ezercito revoltado, i nen o go-
verno assaltado con o receio de subversões na orden 
publica. Aceitando un programa de reformas or-
ganicas elaborado pelo maior pensador da Umani-
dade, o governo xamaria â si o proletariado me-

23 
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diante medidas que tendessen â incorporar na 
sociedade diretamente os que se axão ao serviço 
do Estado, i indiretamente a massa jeral. A ajita-
ção militar perdendo todos os pretestos onrozos 
não contaria con as sinpatias revolucionarias, que de 
fato consti tu ião a sua força; i seria facil a trans-
formação do ezercito en sinples milícia cívica. 

Nós, pois, não poderíamos de modo algun 
contribuir para urna insurreição que, no massimo, só 
era capàs. de dar-nos os frutos ela pacifica evolução 
que acabamos ele descrever, i que seria ü1evitavel-
mente aconpanhacla, corno ten sido, ele graves in-
convenientes. Si os xefes do movimento nos ti-
vessen vindo falar â tenpo, lhes teríamos repetido o 
que dissemos ao canpeão inperialista elo abolicio-
nismo no nosso opusculo A propozito da a;itação re-
publüana .' 

<< V. Es., â nosso ver, como todos os patriotas, 
não te11 01ttra condtda â adotar Sl não a que segui-
mos. Para nós o problema social consiste nt~rna 

rejeneração profunda das opiniões i elos costumes; 
i antes dessa rejeneração só se poderà estabelecer 
m1 governo pro11izori'o. As condições desse governo 
axão-se mencionadas en un opusculo sobre a dita-
dura repubhcana escrito pelo nosso eminente con-
frade J o rj e Lagarri gue _ ... » 

.l\fas si o governo era surdo aos nossos patrio-
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ticos avizos, não maior atenção nos prestavão os 
xefes republicanos. Entre estes, os patriotas se dei-
xavão seduzir pela quimerica esperança de prontos 
remed ios para os males que aflij ia.o a nossa socie-
dade. Os outros cubiçavào o poder para a satis-
fação ele suas anbições pessoais . Era, portanto, inevi · 
tavel a luta. Nós a previamos, como o evidencião 
os testos que transcrevemos; mas o nosso posto não 
era ao lado ele nen hun dos conbatentes: era en meio 
deles procurando xamá- los ao cunpr imento de seus 
deveres, con os debeis recursos ele que dispunhamos. 
Foi o que inabalavelmente fizemos. 

Dada, poren, a esplozão militar a nossa sitúa-
ção mudava. Não t inhamos que discutir mais a 
orij en da tenpestade revolucionaria· en que â con-
tragosto nos axavamos engolfados . Só nos corria o 
dever ele encarar o Passado i o Futuro con a tran-
cuiliclacle conpativel con as angustias patrioticas 
de un prezente ameaçador, i aurir nessa conten-
plaçào suprema, segundo os ensinos ele nosso Mes -
tre, os conselhos que pudessen moderar ou uti-
lizar a tremenda crize. Os nossos votos não poclião 
ser então pelo triunfo sinistramente ominozo de un 
governo que tramava a ruína da nação i cuja per-
zistencia seria apenas o preanbulo de sanguino len-
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tas lutas. As nossas aspirações avião fo rçozarnente 
de concentrar-se na vitoria daqueles que. então 
reprezentavão as mais enerjicas tradições patrias i 
os mais sagrados interesses do Porvir. I urna vês 
coroadas essas aspirações pelo sucesso, i pelo modo 
o mais gloriozo de que jamais a istoria deu o ezen-
plo, só nos cunpria prestar ao governo que surjira 
o nosso decidido i dezinteressado apoio, procurando 
determiná-lo â adotar a norma de conduta que 
para o Prezente assinala a política sientifica. O 
tenpo que ten decorrido depois dessa memoravel 
data, si ten servido para atestar a perfeita coerencia 
de mais de dés anos de apostolado, ten especial-
mente realçado a firmeza con que avemos cun-
prido tão rnelindrozo programa. 

Si tal conduta era a unica que se oferecia aos 
dissipulos fieis ·de Augusto Com te, áqueles que 
desde 93 (1881) envidão todos os esforços para 
convencer aos seus concidadãos da necessidade de 
subordinar a questão poli tica ao problema relijiozo, 
mais devia inpôr-se ela ao conjunto dos outros pa-
triotas brazileiros, à vista da auzencia de verdadei-
ras convicções .monarquicas entre nós. Os cidadãos, 
sobretudo, que por cualquer titulo estivessen ligados 
aos fautores da insurreição, tinhão estrito dever de 
prestar-lhes inteiro apoio, esquecendo-se dos di-
ssentimentos secundarios para só lenbraren -se do 
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objetivo principal, que era a salvação da Patria. 
Os mais vitais interesses da. sociedade, como. o sin-
cero zelo pela gloria dos que av ião tomado â si 
uma iniciativa tão perigoza, não consentião na-
quela solene cuadra o menor retraimento para en-
tregar-se â divagações . criticas sujeridas pelo orgu-
lho ou a vaidade, cuando era indispensavel deter· 
minar os xefes da revolta â ajiren ou inpedir que 
eles atuassen retrograda i anarquicamente. A ezor-
tação relij ioza, a intervenção c1v1ca, a solicitude 
domestica, a influencia da amizade, tudo devia 
converjir para anparar omens que se tornavão alvo 
das mais ouzadas esperanças, do mais confiante en-
tuziasmo, mas tanben das mais acerbas censuras. 

§ 

Pondo-se à testa do movimento insurrecional 
Benjamin Constant praticou un rasgo de corajoso 
civismo, porque não possuía as nossas convicções. 
A sua vida não lhe permitira assimilar a Relijião da 
Umanidade, pelas ci rcunstancias que espuzemos. Não 
podia depozitar en nós a indispensavel confiança 
para seguir os nossos conselhos. Nen conhecia a 
situação do país para olhar para o nosso futuro 
con a segurança con que nós o encaravamos. Ele só 
via o Prezente convulsionado i a Patria solicitada 
en direções encontradas, pelas forças progressistas i 
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retrogradas peculiares à revolução moderna. Na 
suprema direção se lhe antolhava un governo que 
na sua fraze, pretendia fazer do cadaver moral da 
nação o pedestal de sua triste gloria. En torno de 
si via a sedição militar degradando a classe â que 
se ufanava de pertencer, tornaBdo aqueles que de-
vião ser as sentinelas da dignidade patria en igno-
beis ezeC'ltores de mesquinhas paixões. 

Diante desse cuadro os seus ~entirnentos mais 
nobres se sublevárão. Esqueceu-se dos seus; evo-
cou as sonbras dos grandes libertadores do Oci-
dente, os vultos venerandos de Cromwell, Danton, 
Washington, Bolivar .... ; mediu as suas forças; 
sentiu pezar sobre seus onbros uma responsabili-
dade tremenda. O insuficiente conhecimento do 
Pozitivismo não permitiu-lhe vêr a diferença entre 
o Passado i o Prezente; entre as epocas en que 
os Cromwell, Danton, 'Washington, Bolivar, Tou-
ssaint .... só podião inspirar-se nos seus sentimentos, 
i oje que o seu egrejio Mestre fundara a política 
sientifica. Pelo contrario, no seu entender era pre-
cizo acelerar a rejeneração varrendo do sólo na-
cional as instituições que servião de tropeço à 
inauguração de un governo pozitivo. As suas apreen-
sões patrioticas sobre o desfexo da luta, as angus-
tias que o assaltavão ao pensar nos orrores da 
guerra fraticida, se lhe afiguravão por ventura a-
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ssomos de puzilanimidade. Cerrou pois a alma â 
todos os arrependimentos; encarou a redenção da 
Patria i a gloria por vir da Umanidade . Engolfou-se 
inteiro na contenplação dessa vir.ão encantadora que 
arrancara â Condorcet, en meio das apreensões ele 
uma senten ça de morte, estas comoventes palavras: 

" I cuanto esse cuadro da especie umana li-
bertada de todas as suas cadeias, subtraida ao in-
perio do acazo, como ao dos inimigos dos seus 
progressos, i caminhando con passo fi rme na senda 
da Yerdade, da virtude i da felicidade, aprezenta 
ao filozofo un espetaculo que o consola dos erros, 
dos crimes, das injustiças que ainda manxão a 
terra i das cuais é muitas vezes vitima? É na 
contenplação desse cuadro que ele recebe o premio 
de seus esforços en pró! do progresso da razão en 
defeza da liberdade. E le ouza então ligà-los à 
eterna cadeia dos destinos umanos ; é aí que axa 
a verdadeira reconpensa da virtude, o prazer de 
ter feito un ben duradouro, que a fatalidade não 
destruirá mais por uma conpensação funesta, de-
terminando a volta dos preconceitos i da escra-
vidão. Esta contenplação é para ele un azilo onde 
a lenbrança dos seus perseguidores não póde se-
gui-lo; onde, vivendo -pelo pensamento con o omen 
restabelecido nos direitos como na dignidade de 
sua natureza, esquece aquele que se deixa atormentar 
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pela avidês, o temor ou a inveja; é lá que ele 
eziste verdadeiramente con os seus similhantes, en 
un elizeu que sua razão criou para si, i que seu 
amor pela umanidade enbeleza con os puros 
gozos. i> (') 

Benjamin Constant sentiu todas as fassinações 
dessa reconpensa imortal i fo i c1wpn'r o seu dever, 
caminhando sen vacilar 13ara o triunfo ou o mar-
tirio, conforme o dispuzesse a Fatalidade; i en-
controu â anbos no mesmo dia. A sua abnegação 
pelo mando lhe fizera conceber o plano de eli-
minar a monarquia i entregar o governo àqueles â 
quen supunha animados de sinceras preocupações 
patrioticas i mais aptos para o trato dos negocios 
publicos. Recuzou o supremo comando que lhe 
era oferecido con instancia. Teve, poren, de re -
zignar-se â assumir un posto no cual sentia-se des-
locado, i onde o seu nobre civismo lhe inpôs as 
mais cr-ueis decepções. 

§ 

O dia II de Frederico ( r;; de r ovenbro) foi 
passado en uma anciedade patrio tica indescritível. 
Os nossos amigos filiados ao partido democratico 
asseguravão-nos que a R epublica avia sido procla-
mada i salvada até pela artilharia no canpo da 

(1) Esboço de un Cuadro lstorico dos Progressos do Espirito 
Umano. 
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revolta. Mas os fautores do mo vimento não fazião 
aparecer nenhun manifesto .espondo os seus intuitos. 
E peramos até a noite. Passavão de ro oras cuando 
o nosso amigo Aníbal Falcão, que fi cara de co-
municar-nos o que se decidisse, veio anunciar-nos 
o ez ito da manifestação que ele promovera na Ca-
mara Municipal con o concurso do vereador Jozé 
do Patrocinio. Nada avia de definitivo. O nosso 
receio era que se tentasse restaurar nma autoridade 
â que a rebe lião triunfante acabava de tirar o in-
significante p restijio que ainda tinha na vespera . 
A primeira cond ição de un governo é ter força; 
i o inperio, á muito sitiado pelos mi li tares, aca -
bava de ser conpletamen te dezautorado por eles . 
No d ia seguinte pela manhan vimos que fora felis-
mente conjurado o perigo : estava fundada a Re-
publ ica Federal Brazileira. 

Rezolveramos no dia 11 de Frederico (15 de 
1 ovenbro) dirijir uma mensajen ao governo revo-
1ucio11ario, i assentamos en transmití-la ao xe fe 
do mesmo governo por intermedio de Benjamin 
·Constant, afin de patentear que todas as nossas 
diverjencias dezaparecião diante dos interesses da 
Patria i da Umanidade. Esperavamos apenas pelo 
manifesto da insurreição. Estavamos nestas dispo-
zições cuando fomos procurados pelo nosso amigo, 
Dr. Jozé E. Teixeira de Souza, que nos disse estar 
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Benjamin Constant dezejozo por saber de nossa 
op.1111ão sobre os acontecimen tos que se acabavão 
de dar. Regozijamo-nos con essa coincidencia de 
nossas dispozições con as do gloriozo Fundador da 
Republica. À vista da proclamação do Governo 
Provizorio, enprazamos para o dia seguinte, que 
era domingo catolico, a entrega solene de nossa 
mensajen. Nesse interin, o Governo Provizorio 
providenciava con uma jenerozidade cavalheiresca 
âcerca da retirada da es-familia inperial. Saíra ela 
barra-fora (1 ) cuando, à ora abitual da nossa con-
ferenci a, fizemos a leitura da mensajen aos cida-
dãos que tinhão vindo assistir à nossa predica, 
i os convidamos â aconpanhar-nos ao cuartel-je-
neral, onde devia fazer-se a entrega do aludido 
documento. Para a í dirijimo-nos con o nosso es-

(1) A istoria patria deve registrar o seguinte epizodio : 
No momento en que o tenente coronel .l\Iallet esforçava-se por con-

vencer ao es-monarca que devia enbarcar, aprezentou- se o es-barão de 
Jaceguai, travando-se entre ele i o inperador deposto o seguinte dialogo: 

u .!.Vão vou, dizia este (o es-monarca). Não sou. ne1llL11-n. fu:fido; 
retfrar-me-ei do Brazil, joren de dia. 

e< De.sculje-me V . Jlf. , disse o barão; o enbarqttc d.! dia daria azo 
á manifestafões . .. . 

« f são muito naturais, porque o povo gosta de min . 
« De certo; mas ao governo incuubiria o dever de rejrimi-las. 

V. At: enbarcava do mesmo modo; correria sang7te; jJoderi'a morrer 
alguen da familia. inj.>en·az. 

ct O Sr . convc11celt-111e,-foi a resposta do Sr. D . Pedro 2 . 0 I con-
tinuou: 

11 Re·inci cincuenta anos zº consu.mi-os en carregar 11taus governos. 
Já. estou Ctl-1/fado . Tu.do 1sto /oi uma so1"j>rcza para min. Jllão sabia de 
1zada. lõ1t-11u cuóora de 11oite como si /itjisse. Tudo isso porque essa 
.fente jJerdeu a cabeça. Só eu conservo boa a min lia cabeça branca. 
I quero que se saiba disto que estou llzc diseudo. 

( Gazeta de Noticias de 14 de Frederico de 100- 18 de Novenbro 
de 1889 ). 
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tandarte i seguidos por un consideravel numero de 
cidadãos sin paticos à nos~a cauza. 

Benjamin Constant recebeu-nos con a mais 
tocante efuzão. Ao saber que o Apostolado Pozi-
tivista queria falar-lhe, encaminhou-se para a sala, 
procurando-nos entre a multidão con olhares an-
ciozos; i a sua fizionomia irradiou-se cuando avistou 
o estandarte rejenerador. Narrou-nos cuanto fizera 
pela Patria i a Umanidade; pintou-nos comovi-
dissimo os esforços que teve de ezercer sobre si 
para rezignar-se â espôr a sorte de sua familia aos 
azares de uma revolução. Xegara â pedir aos seus 
que não lhe maldissessen a memoria. Aludiu con 
estrema gratidão aos conprom1ssos de conpleto de-
votamento de seus dissipulos i camaradas, do-
cumentos que conservava como preciozas reliquias 
para legar à sua familia. Rezolvera-se â tentar si-
milhante golpe porque não via outro meio de salvar 
o Brazil da degradação moral â que o votara 
o governo inperial. Descreveu-nos a sua digna 
atitude ante o ultimo ministro da monarquia, â quen 
esprobou de não ez\tar en fazer do cadaver moral 
de un povo úztezro o pedestal de Sita gloria. I inter-
ronpendo·lhe o ministro que un dia l!te .faria ;itstiça, 
- estou l!t' a .fazendo agora, respondeu Benjamin, 
Constant, i mais severa ainda á de llte .fazer a istoria. 
Disse-nos que muitas vezes lamentara, no meio de 
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suas preocupações patrioticas, que as nossas diver-
jencias o tivessen privado de nossa colaboração. 
As lagrimas marejavão-lhe os olhos fatigados pelas 
longas noites de insonia; i os acentos enerjicos de 
sua vós erão interronpidos pela emoção que o domi-
nava. Tinha a satisfação de uma consiencia que 

-0.ezenpenhou un grandiozo cever, senos assomos de 
un orgulho triunfante. Era verdadeiramente nobre 
na sua incruenta vitoria. Terminando o seu longo 
discurso, proferido no meio de uma multidão que 
enxia a sala i o acotovelava, Benjamin Constant 
declarou que a Rep1tblica não podia encontrar me-
llt0res luzes do que na Reli;ião que se r ezttme na 
fórmula:- O Amor por principio, i a Orden por 
baze; o Progresso por jin; - nen melhores guias 
·do que nós, â quen se referiu en termos ecessiva-
men te elojiozos. 

I a nossa mensajen propunhamos que o Go-
-verno Provizorio adotasse a diviza Onlen i Pro-
gresso, conforme as indicações de Augusto Comte, 
por ser essa diviza o rezumo da politica repu-
blicana. Por ultimo abraçamo-nos con cívico trans-
porte, que ben traduzia a fuzão de nossas almas 
·en uma conpleta reconciliação jurada nas aras da 
Patria que renassia. 

I essa mesma data recebia Benjamin Constant un 
entuziastico manifesto firmado pelos seus dissipulos. 



ESBOÇO BIOGRAF!CO 

§ 
Dias grandes que forão·esses ! ... Nen a abol ição· 

provocara tão profundas emoções nas almas pa-
trioticas. O imperio acabava de dezaparecer sen 
deixar rancores nen saudades ; a preocupação do 
futuro i o regoz ijo do Prezente permitiào apenas 
deplorar que não ouvesse raiado mais cedo a re-
dentora aurora! .. . Nen un protesto veio perturbar 
a concordia republicana. O es-barão de Jaceguai 
dizia-nos alguns dias depois que na sua vizita à 
familia inperial preza no paço da cidade, a sinpa-
tica i benemerita princeza D. Izabel se admirava 
do izolamento en que os deixavão :- ccV. A. en-
gana-se, tornou-lhe aquele cidadão, pensando que 
no Brazil avia monarquistas; avia pessoas amigas 
de V. A. i da fam ilia in perial; pessoas convencidas 
de que a monarquia ainda convinha por muito 
tenpo ao povo brazileiro; mas monarquistas pro-
priamente, não.» - I essa era a realidade. 

A cordeai recepção que nos fizera Benjamin 
Constant enxeu-nos de esperanças sobre o novo 
governo de nossa Patria; tanto mais cuanto entre 
os ministros figurava Demetrio Ribeiro, un filho de 
nossa propaganda. Contava.mos con a ação conbi-
nada dele i de Benjamin Constant para obter as 
reformas liberais, sen as cuais a republica não 
passaria de un distico vão. Alguns moços das 
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escolas militare3, con quen nos encontramos desde 
os primeiros dias da revolução, nos assegurárão 
que ia-se decretar imediatamente a separação da 
Igreja do Estado. Tudo nos augurava uma faze 
realmente progressista para a nossa evolução patria, 
i de fecundas reações para o Ocidente. É ver-
dade que nos alarmava a prezença dos demo-
cratas na constituição do Governo Provizorio. Pro-
curavamos, poren, trancuilizar-nos fazendo a ipoteze 
mais sinpatica â respeito de sua subordinação ao 
assendente de Benjamin Constante O seu prestijio 
moral i mental era tão grande ; os seus sentimentos 
civicos tão manifestos, que os militares se ufa-
navão de tê-lo na sua classe i os paizanos apenas 
vião nele un cidadão fardado. 

Aliás os contatos que nos primeiros dias tive-
mos con alguns dos menbros do Governo Provi-
zorio nos induzião â formar deles o mais favo-
ravel conceito. Imajinamos que os acontecimentos 
capitais que se acabavão de dar - primeiro a abo-
lição i depois a republica - os tinhão feito despir 
o omen antigo. Manifestavão-se en jeral dezilu-
didos do rejimen parlamentar, i propensos para a 
ditadura republicana; alguns concorda vão até na 
abolição de todos os privi!ejios acadernicos. Logo 
no dia seguinte à proclamação da Republica, erão 
adotadas na correspondencia oficial, as formulas 
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tradicionais da revolução franceza i da insurreição 
pernanbucana de 29 (1817.) partindo a iniciativa da 
aceitação de tal praxe do antigo xefe do partido 
democratico. 

§ 

Nestas ·condições, receiando que o enp1nsmo 
dernocrat ico fizesse adotar para a bandeira nacio-
nal uma imitação da dos Estados-Unidos da Ame-
rica elo Norte, i en obecliencia às indicações de 
Augusto Cornte, rezolvernos aprezentar â Benjamin 
Constant un projeto que ele aceitou sen ezitação. 
O nosso intuito era evitar que se instituísse un 
sin bolo nacional con o duplo inconveniente de 
fazer crer en uma filiação que não eziste entre os 
dois povos, i ele conduzir à uma imitação servil 
daquela republica. Era precizo que não perde_ 
ssemos as nossas tradições latinas i que o pensa-
rne11to nacional se ficsasse sobre a França corno a 
nação en cujo seio se elaborou a rejeneração 
urnana, i de cuja iniciativa depende fatalmente o 
termo da anarquia moderna. Aprezentado ao J e-
neral Deodoro, disserão-nos na ocazião que ele o 
axara o melhor dos sinbolos propostos. 

Apenas, poren. foi decretada, tornou-se a ban-
deira republicana alvo de criticas puerís por parte 
de jente que supõe que un enblema nacional é 



BENJAMIN CONSTANT 

uma couza secundaria. Similhantes criticas não 
terião todavia tomado as proporções de uma ver-
dadeira canpanha si não fossen as intrigas de 
alguns jçirnalistas clericais i sebastianistas. (1) Mas os. 
dissipulos de Benjamin Constant, que nos tinhão 
vindo felicitar pela adoção da bandeira republicana, 
prestárão-lhe o mais decidido apoio · contra tão 
indigna cabala. Foi assin que a diviza rejenera-
dora ficou indelevelmente gravada no pavilhão 
brazileiro como o eterno programa de todos os 
patriotas, cualquer que seja a sua pozição, - go-
vernantes ou governados. 

§ 
Decretado o sinbolo republicano, a familia 

de Benjamin Constant, indo ao encontro de seus 
dezejos, rezolveu bordar as insígnias destinadas ás 
escolas Militar i Superior de Guerra. Ezecutado 
o trabalho, dirijiu a digna espoza de Benjamin 
Constant duas cartas do mesmo teor aos coman-
dantes dos referidos estabelecimentos. Limitamo 
-nos por isso â transcrever a que foi endereçada 
ao comandante da Escola Militar : 

« Cidadão Coronel João Tomás da Cantuaria, 
M. D. Comandante da Escola Militar da Capital 
Federal. 

(r) Sabemos agora que a bandeira republicana teve tanben contra si 
as prevenções democraticas do Sr. Quintino Bocaiuva 1 então l\.1inistro do 
Esterior. 
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cc Dezejando manifestar a nossa profunda gra-
tidão à nobre i eroica mocidade da Escola Militar 
da Capital Federal, lenbrárão-se minhas filhas 
abaixo-assinadas de bordar urna bandeira da Repu-
blica para oferecer â essa Escola, como sinal da-
quele nosso sentimento pelas numerozas i constan-
tes provas de estima, confiança i dedicação prodi-
galizadas â seu idolatrado pai, meu amado espozo, 
D r. Benjamin Constant Botelho de Magalhãis. 

cc Realizada a ideia, peço-vos digneis trans-
mitir â vo sos comandados os nossos intuitos i 
aceitar para o patriotico corpo academico que 
dirijís a oferenda que lhe fazemos por vosso inter-
medio. 

cc Saude i Fraternidade. 
cc Capital Federal, en 5 de Maio de i890. 

cc Maria Joaquina da Costa Botelho de Ivlagalhãis. 
<e Aldina Magalhãis Fraenkel. 
cc Adozinda Magalhãis de Oliveira. 
« Alcida Botelho de Magalhãis. 
e< Bernardina Botelho de Magalhãis . 
<e Aracy Botelho de Magalhãis. » 

A essas cartas derão os dois comandantes as 
seguintes respostas : 

e< Rio de Janeiro, 6 de íaio de 1890. 
<e Esma. Snra. D. Maria Joaquina Botelho de 

Magalhãis. 
2·1 



BENJA1IIN CONSTANT 

« En carta de onten fui por V. Es. • encarre-
gado da onroza incunbencia de entregar ao corpo 
de alunos uma bandeira da Republica, bordada 
por vossas Ecelentissimas Filhas, no intuito de 
manifestaren a profunda gratidão que votão à 
nobre i eroica mocidade desta Escola pelas inu-
meras provas de estima, confiança i dedicação por 
ela prodigalizadas ao Dr. Benjamin Constant Bo-
telho de Magalhãis, vosso amado espozo. 

<< Aceitando penhoradissimo tão onroza incun-
bencia, permiti, entretanto, que respeitozo vos diga, 
minha senhora, não poder lhe dar inteira ezecução 
desde já. A bandeira da Republica, delicado tra-
balho das dignas filhas de Benjamin Constant, 
sinbolizando a liberdade da Patria, pela cual tanto 
ten colaborado esse grande Mestre, não póde ser 
entregue â seus dissipulos seu que tão valioza oferta 
seja solenizada de modo condigno; brevemente, 
poren, o Corpo de alunos desta Escola, conposto . 
de moços jenerozos i dignos, astearà essa bandeira, 
penhor sagrado, protestando defendê-la con a ener-
jia de que é capás o patriotismo da mocidade que 
tanto concorreu para a rejeneração da Patria. 

« Não terminarei sen dizer â V. Es. • que esta 
Escola agradecida ten no mais subido apreço a 
dadiva que lhe foi feita, não só porque reprezenta 
o trabalho delicado das dignas filhas de Benjamin 
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Constant, como pela ideia que sinboliza; que fi-
nalmente a mocidade academica desta Escola con-
tinuará â prodigalizar â Benjamin Constant, seu 
venerando Mestre, provas de estima, confiança i 
dedicação, porque o viu colaborar na obra da. Re-
publica, sen medir os esforços de sua alta inteli-
jencia, sen un instante abalar-se-lhe a fé que lhe 
enxia a alma, sen que a serenidade de espírito se 
lhe perturbasse un só momento i ainda sen que se 
lhe quebrantasse o animo diante de tentamens que, 
malogrados, levarião ao estremecido lar da Familia 
crueis vicissitudes. 

« Saude i Fraternidade. 
<< .foão Tomás Cantuaria, tenente-coronel. » 

«Escola Superior de Guerra.- Rio de Janeiro, 
6 de :Maio de 1890. 

«As Essmas. Sras. DD. Maria Joaquina Bote-
lho de Magalhãis, Aldina Magalhãis Fraenkel, Ado-
zinda Magalhãis de Oliveira, Alcida Botelho de 
l\Iagalhãis, Bernardina Botelho de Magalhãis, Araci 
Botelho de Magalhãis. 

«Penhorado por tão alta i significativa prova 
de vosso amor à Patria, traduzido na gratidão que 
manifestais à mocidade academica que dirijo, ofe-
recendo-lhe por meu intermedio uma rica bandeira 
da Republica, por vós bordada, só vos posso dizer 
que o valor, patriotismo i conduta irrepreensível 
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demonstrado por essa mesma mocidade no feito de 
15 de Novenbro, são frutos da educação sientifica 
i patriotica, sussitada por vosso espozo i pai, modelo 
de civisrr.o i abnegação sen par, de onestidade i 
justiça en toda a sua vida. 

« Assin, repleto do mais vivo jubilo i da maior 
gratidão, agradeço-vos sinceramente, en nome da. 
mesma mocidade, essa prova de apreço, garantin-
do.-vos que esta Escola saberà guardar relij iozamente 
esse grande penhor, que, assin como é o sinbolo 
sagrado da Patria, assin tanben constituirá para a 
mesma rnocid~de un titulo inprescriptivel de sua 
eterna gratidão para con a ilustre Familia de seu 
preclaro i muito querido Mestre, o grande cidadão 
Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhãis. 

<< Sande Fraternidade. 
« Barão de llfú-anda R eis. n 

§ 

A entrega solene â que se referia o coman-
dante da Escola Militar efetuou-se no dia 4 de 
S. Paulo de 102 ( 24 de maio de 1890) conjunta-
mente con a de outra bandeira bordada i oferecida 
à mesma Escola por algumas senhoras fluminenses. 
Nesta ocazião proferiu Benjamin Constant o seguinte 
discurso: 

" Distintissimos alunos da Escola Militar da 
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Capital Federal. - É tão profundo o prazer que 
me dom ina neste mom~nto por axar-me de novo 
entre vós i nesta Escola de tantas i tão gloriozas 
tradições; tão vivas i fundas ão as gratas i sau-
dozas recordações i os cordiais i nobres afetos que 
intimamente aqui trocamos; tantas i tão nurnerozas 
as demonstrações de sincera amizade, confiança i 
alto apreço que me prodigalizastes, tão acima do 
rnerito real do vosso obscuro professor, que a lin-
guajen urnana é inpotente para ben esprimi- los. 

<< Á emoções tão intimas, tão profundas que 
de tal modo aji tão todas as fibras de nossa sensi-
bilidade, pondo en tumulruaria dezorden os mais 
nobres i delicados afetos de nossa alma, que diante 
delas emudecen as liras dos ma is sublimes i afa-
mados poetas. Tais são as emoções que esperimento 
sob a influencia das tocantes i nurnerozas demons-
trações de estima i consideração que oje prodiga-
lizastes con tanta jentileza, não só â min, mas 
tanben à minha familia, centro sinpatico das mi. 
nhas mais ternas i puras afeições, rezumo de tudo 
cuanto à no mundo de mais sagrado para min. 

« 1 ão tentaria, tão baldo como infelismente 
sou dos talentos de espressão, patentear-vos estas 
gratas emoções que neste momento me dominão. 

«Permiti, no entretanto, que en toscas mas 
sentidas frazes mais uma vês vos reitere os protes-
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tos de minha alta estima i de meu eterno reconhe-
men to. 

« Permiti ainda o inesprimivel prazer de asse-
gurar-vos, meus nobres i queridos amigos, que a 
minha familia partilha con o mesmo fervor esses 
mesmos sentimentos que dominão i dominarão 
senpre o coração de vosso sincero i devotado 
amigo. 

« É por demais modesta a oferenda que vos 
fês i a vossa reconhecida jentileza tanto soube en-
carecer, ma~ recebei-a, meus nobres amigos, não 
só como un sincero protesto de sua sincera gra-
tidão pelas inolvidaveis provas de estima i con-
fiança con que onrasteis o seu xefe i verdadeiro 
amigo, mas tanben corno uma justa omenajen de 
apreço en que ela ten os altos feitos patrioticos 
con que soubestes recomendar gloriozarnente os 
vossos nomes à gratidão da Patria i às bençãos 
da Umanidade. 

« Vós, dignos alunos de 1889, que tão po-
deroza i dignamente cooperastes para o felís ad-
vento da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
aveis de saber, redobrando si fôr possivel de esforço 
i de civismo, elevar ben alto esse sinbolo sagrado 
da nossa Patria, que minha mulher i minhas filhas 
vên oje depozitar en vossas mãos, certas de que 
serà objeto de un verdadeiro culto para vossas 
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almas jenerozas i puras, senpre abertas aos nobres 
sentimentos do mais acrizolado patriotismo. 

« Elevai-a ben alto. en onra i gloria deste 
nosso vasto i · formozo país, tão ben fadado pela 
natureza. 

" Elevai-a ben alto en onra i gloria do pres-
tijiozo jeneral libertador, Manoel Deodoro da Fon-
seca, estrela de pura i brilhante l ús que fulgurará 
para senpre no céu moral de nossa Patria, guian-
do-nos i aos nossos vindouros para elevarmos essa 
Patria querida aos altos i brilhantes destinos que 
o Futuro sorrindo lhe oferece . 

e< Prestes â deixar a pasta da guerra, aproveito 
a oportunidade para fazer as minhas despedidas. 

cc Sei que fui infelís, porque feri nas pro-
moções interesses de alguns dos nossos conpanheiros, 
mas afirmo-vos que, nen eu, nen aqueles que me 
auussiliárão tivemos o malevolo intento de preju-
dicar os lejitirnos interesses de quen quer que fosse. 
A minha boa fé poderá ter sido iludida, mas nunca 
abandonada. 

« U n conjunto de circunstancias ecepcionais, 
alen do fato de uma promoção feita ben contra 
minha vontade fóra das normas ordinarias, farão 
as cauzas destes desgostos, que ainda me não foi 
possível eliminar de todo, saben disto grande numero 
dos nossos distintos conpanheiros. 
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« Só os indignos poderão atribuir estes des-
gostos â pequenas vinganças inconpativeis con o 
meu carater, i con a pureza das minhas intenções : 
â esses infelizes, cazo ezi tão para dezonra de nossa 
classe, voto o mais soberano despezo. 

« Sei, i infelismente por larga esperiencia pro-
pria, cuanto é doloroza essa injustiça, i é por isso 
que me .tenho esforçado para evitá-la i corrijir as 
que voluntariamente ouver praticado. 

« Para ben avaliardes cuanto amo a classe mi-
litar â que tenho a onra de pertencer, vou recor-
dar-vos uma circunstancia que de certo ignoraveis. 

cc Cuando o infortunio atuou rudemente sobre 
a nossa familia, levando à canpa meu onrado i 
querido pai, de senpre grata memoria para min, 
deixando-a c11azi na mizeria, foi no seio da classe 
militar que encontrei o abrigo i a proteção de que 
neces8itava para conciliar o dezejo de ser util à 
ela con o de continuar os meus estudos. 

cc Desde, então tomei comigo mesmo o con-
promisso de onrá-la i servi-la tanto cuanto pu-
desse . 

cc Posso oje assegurar-vos que tenho cunprido 
esse dever : si involuntariamente feri alguns inte-
resses ii1dividuais, atendi tanben cuanto me foi 
possi vel, os interesses jerais de nossa classe. 

« Con ela cooperei eu, sacrificando não só a 
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vida, mas tanben o futuro de minha familia, para 
o advento da Republica, . realizado pela revolução 
pacifica de 15 de Novenbro de 1889, sen_ derramar 
uma gota de sangue dos no:;sos conciditdãos. 

cc Ezenplo unico i para senpre m~moravel na 
istoria da U manidade. 

« Dito isto en relação â min, peço-vos ao ter-
minar que, constantemente guiados pelo Sitnto amor 
da Patria, vos inspireis no ezenplo do j_eneral in-
victo Manuel Deodoro da Fonseca, cuja espada 
glorioza firmou a Republica no nosso país, tornan-
do-se assin para senpre benemerito. 

« Para ele vos poderia, si fosse preciso, toda 
-a vossa estima, toda a vossa veneração. 

<< Sauào-vos i peço-vos que saudeis comigo o 
<ligno xefe do governo provizorio da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil. '' 

§ 

Antes do fin do mês en que se dera a msu-
rreição militar republicana teve Benjamin o ensejo 
de afirmar no governo as opiniões que tantas vezes 
emitiu fóra acerca do papel que atualmente con-
pete aos ezercitos ocidentais. Tendo sido nomeado 
governador de Pernanbuco o jeneral José Simeão 
de Oliveira, oferecerão -lhe os seus amigos un ban-
quete político ao cual conparecêrão varios menbros 
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do Governo Provizorio. Nessa ocazião proferiu 
Benjamin Constant un discurso que foi assin estra-
tado por un dos diarios desta capital : 

« O Dr. Benjamin Constant, ministro da 
Guerra, não pretendia falar, mas é obrigado â co-
rresponder às palavras de benevolencia con que 
acaba de ser onrado. 

cc Sabe que ezajerão os seus merecimentos, i 
por isto mesmo quer deixar ben claro cual a in-
fluencia que ezerceu i pedir un brinde para aqueles 
â quen mais diretamente se deve o acontecimento 
de 15 de Novenbro, sen igual na istoria da Uma-
nidade. 

cc Ven de longa data a jestação deste aconte-
cimento. Era o orador ainda moço, pobre como 
ainda o é oje, porque nunca se curvou i senpre 
axou melhor viver no retraimento umilde i puro 
de suas ideias, do que no esplendor de pozições 
que se conquistão â preço de sacrificios do carater. 

cc Entrando na carreira do majisterio, quis o 
corpo docente de então, cortá-la porque o orador, 
sendo pozitivista, procuraria propagar as suas ideias . 
O es-inperador â quen senpre venerou como à sua 
virtuoza familia, opôs-se â que se consumasse a 
violencia, i o orador começou â ensinar a dou-
trina de Augusto Comte â seus queridos alunos. 

e< Dessa convivencia espiritual nasseu a moei-



ESBOÇO BlOGRAFTCO 379 

dade militar educada nos sãos principios da dou-
trina creadora que ensina, que estatui a missão 
moderna dos ezercitos como mais pacifica do que 
guerreira, menos nacional que umanitaria. 

« Conprendeu essa mocidade que ela devia 
cooperar para que a Umanidade entre o mais 
depressa possivel no franco rejimen industrial, 
i por isso mesmo conpreendeu desde logo que o 
seu lugar era ao lado daqueles que pregavão a 
reforma política i social de que dependião o pro-
gresso i a a orden en nossa Patria. 

cc O orador quer que se acentue cada vês mais 
a confiança nas intenções do governo do ezercito 
i zobretudo dessa mocidade educada na doutrina 
umanitaria que ten como dogma: o Amor por prin-
cipio, z' a Orden po?- baze; o Progresso por jin. 

« O governo não quer sinão a pás i a liber-
dade, a fraternidade a mais absoluta con todas as 
nações, mas con toda a franqueza deve declarar 
que não tenten uma contra-revolução, porque. o go-
verno dispõe de meios que são mais que suficientes 
para rexaçar tão louca pretenção. O orador pes-
soalmente pede, roga, ajoelhado si quizeren, que 
não procuren manxar con sangue, uma pajina da 
istoria da Umanidade escrita con rizos i flores 
que dá à nossa Patria uma pozição ecepcional. 

e< Pede o orador en nome de todos os que 
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arriscárão a vida no dia memoravel, dos que se 
d ivorciárão naquele dia do proprio co ração para 
obedecer ao principio socio lojico de que a Uma-
nidade vale mais do que a Patria i a Patria mais 
que a Familia. 

" Por sua parte acostumado â vi ver às claras, 
dirá que lhe foi necessario un grande esforço moral 
para dominar o amor da Familia en nome do amor 
da Patria. Si o dever não tivesse tido mais força 
do que o seu coração, confessa que não teria tido 
.forças para separar-se de sua querida consorte i de 
.seus filhos, para correr ao encontro de un conbate 
en que ele espunha estes seres queridos à penuria, 
ao abando no i â todas as vicissitudes da sorte 
uma fami lia, que ficaria na viuvês i na orfa11dade, 
tendo alen disto de suportar as injustiças à me-
moria do seu xefe, morto como un soldado re-
belado. 

« Custou tamanho esforço moral essa pajina 
de 15 de Novenbro, ela reprezenta umanitariamente 
tamanha conpreensão dos principios eternos da 
moral social, i vai se enriquecendo con un tal dis-
pendio de amor i fraternidade, que seria un crime 
manxá-la. 

cc Entrando eu considerações para demonstrar 
que a Revolução á de ter o seu desdobramento 
natural i democratico, o orador volta â tratar da 
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missão moderna dos ezercitos, i dis que o dia do 
seu maior prazer será aquele en que o rejimen in-
dustrial, profundamente assentado i realmente triun-
fante, dispense a cooperação do ezercito, de modo 
que sejão recolhidas ao muzeu da istoria as armas 
en que se enpregão como elementos de destruição 
os metais que a natureza fornece ao omen para 
que pela industria prolongue a vida i conquiste o 
ben-estar da liberdade i do progresso. 

<< Ten o orador plena confiança de que esses 
princípios modelão o procedimento i as aspirações 
da mocidade militar, i é eu nome desses princípios 
que pede un brinde de entuziasmo i recon hecimeto 
para essa mocidade â quen principalmente se deve 
a propaganda i o triunfo inconparavel das ideias. 
vitoriozas en 15 de I ovenbro. n 

§ 

Apezar de suas ecelentes dispozições, Benjamin 
Constant lutava no governo contra dois elementos 
pessoais que juntos aos que lhe erão estranhos, ião. 
en breve fazer abortar a sua carreira politica. Por 
un lado ele não conhecia suficientemente as solu-
ções que para o prezente instituira Augusto Com te_ 
Por outro lado o afastamento en que senpre estivera 
da política, não lhe permitira ficar â par de nossa 
situação social. Atribuindo ao ensino sientifico uma 
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preponderancia que realmente náo ten na rejene-
ração umana, a sua atenção concentrara-se durante 
toda a sua vida na organização da instrução publica. 
De sorte que, xegado ao poder, ele teve uma pre-
ocupação escluziva : reformar o país mediante a 
rejeneração didatica. Para isso não ezitou en de-
cretar incongruente i inconpletamente o programa 
pçiziti.vista, sen possuir professores capazes de rea-
lizá-lo, i sujeitando-se até â amalgamá-lo con todas 
as puerilidades sien tificas i metafizicas. 

Mesmo antes de infrinjir desta forma as pres-
crições de Augusto Comte, já Benjamin Constant 
era assoberbado pelos atos de seus colegas. Foi 
assín que ele aceitou ou não pode inpedir o decreto 
de grande naturalização, o que instituira un rejimen 
inquizitorial â pretesto de salubridade publica, ben 
como o celebre ato pelo cual os jornalistas da vespera 
tentárão amordaçar a inprensa, i contra o cual fornos 
os unicos â protestar. Tanben não sabemos que 
ouvesse tentado obstar à conduta do jeneral Deodoro 
mandando revogar o decreto de separação da igreja 
do estado no Estado do Maranhão. O autor 
deste livro inpugnou imediatamente similhante 
rezolução ; i estes protestos induzirão mesmo o 
xefe do Governo Provizorio â ezij ir a demissão de 
Miguel Lemos i a minha. Benjamin Constant i De-
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metrio Ribeiro inpedirã.o, poren, que se consu-
massem similhantes arbitrariedades. 

A primeira decepção, poren,. que teve Ben -
jamin Constant na sua nova pozição rezultou das 
promoções que o xefe do Governo Provizorio en-
tendeu conveniente fazer para galardoar os serviços 
relevantes da jornada insurrecional. O Fundador 
da Republica opôs-se â similhante ato por consi-
derá-lo injusto i en dezabono dos creclitos civicos 
do ezercito. Essas razões nã.o inpressionárão contudo 
o animo do jeneral Deodoro que continuou â in-
sistir no seu propozito. A contrariedade que lhe 
cauzava a rezistencia do ministro da guerra pareceu 
mesmo conprometer o seu grave estado de saude, 
conforme a opinião de seu medico assistente, o Dr. 
Joaquin Murtinho. Rezolveu este, por consecuencia, 
escrever uma carta ao ministro da Fazenda, pe-
dindo-lhe que como amigo comun procurasse fazer 
cessar a diverjencia entre Benjamin Constant i o 
xefe do governo. 

Foi só â vista desta carta que o nobre patriota 
rezignou-se â aceitar o sacrificio de sua rezolução 
anterior. Fê-lo convencido de que a sua perma-
nencia no ministerio i a conservação do jeneral 
Deodoro reprezentavão naquele momento interesses 
patrios inconparavelmente superiores aos . rnconve-
nientes de tal sacrificio. 
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§ 
Ao passo que isto se dava, não podiamos con-

seguir a decretação da liberdade espiritual. Debalde 
insistimos sobre a urjente necessidade de suprimir 
todo o ensino secundario i superior dado pelo 
Estado, como o passo inicial prescrito por Augusto 
Comte para facilitar o advento de uma digna classe 
teorica. Debalde instamos para que se decretasse a 
supressão dos privilejios academicos. 'ada pudemos 
conseguir. Benjamin Constant xegou â concordar 
con este _ ultimo ponto; mas cuando fês as suas 
reformas didaticas, lá ficárão os no sos institutos 
pedantocraticos como ultimo reduto do rejimen de 
privilejio entre nós. As nossas insistencias respondia 
-nos ele qne não nos axavamos ainda na tranzição 
organica, i â dissipulos seus i pessoas que con ele 
privavão :°uvimos por vezes contar que Benjamin 
Constant dizia estar trabalhando por caminho di-
verso para o mesmo fin que nós. Averiamos de 
encontrar-nos, pensava ele. 

Até mesmo a separação da igreja do estado 
lhe pareceu de inpossivel realização naquele mo-
mento, por acreditar que tal medida acarretaria 
uma comoção interna. En vão apefamos para o no -
so passado, recordando-lhe que avia cerca de vinte 
anos a prizão de dois bispos nenhun abalo avia pro-
duzido no país . En vão xamamos a sua atenção para 
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o estado de enfraquecimento das crenças teolojicas 
entre nós ao ponto de serem raríssimas as familias 
que fornecião menbros ao clero. ão o pudemos 
demover das suas patrioticas apreensões. 

Então aguardamos a xegada do cidadão De-
metrio Ribeiro. Pensavamos que Benjamin Constan t 
se uniria a ele, i que assin poderião anbos sobre-
pujar o enpirismo democratico dos outros menbros 
do governo provizorio. Essa esperança fo i 
mesmo robustecida pela atitude de Benjamin Cons-
tant no dia en que o ministro da Agricultura do 
governo provizorio tornou-se alvo de uma inpo-
nente manifestação. Mas infelismente similhante 
aliança não se verificou. Demelrio Ribeiro não 
pode inpedir as medidas de que acima falamos i 
apenas conseguiu algumas modificações secundarias 
nelas. Alen disso entrara para o ministerio encon-
trando da parte do xefe do governo provizorio 
graves tropeços administrativos na sua pasta. 

A primeira questão, poren, en que ficou 
patente que não poderia perzistir na direção dos 
negocios publicas, foi a da liberdade espi ritual. 
Proposta pelo ilustre rio-grandense a separação da 
igreja do estaclo,en conselho de ministros, a atitu-
de de Benjamin Constant manifesto u que não avia 
entre os dois <lissipulos de Augusto Com te o acordo 
que era a condição capital da força de anbos. 
Cuando os demais ministros já ião aceitando o 

25 
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projeto, Benjamin Constant comunicou as suas 
apreensões. O rezultado foi que para vencer simi-
füante principio tornou-se inpressindivel uma luta 
demorada en que o cidadão Dernetrio Ribeiro 
werdeu o presti jio de que carecia para a conquista 
filas outras medidas republicanas. Con efeito, a 
J"edaçào apre zen tada pelo ministro da Agricultura 
§o i substituida por outra que o ministro da Fa-
zenda ofereceu, cuando vrn que aquele avia con: 
quistado a aquiessencia do xefe do governo para 
essa inportante rezoluçào. Alen disso o autor do 
substitutivo solicitou do seu colega que não insisti-
sse en anecsar ao decreto os considerandos ( 1) que 
avia proposto para justificá-lo. 

A fraqueza de Demetrio Ribeiro tornou-se tal 
~ue !=le não pode conseguir a mais lij eira modifi-

(1) l-\.lguns desses considerandos forão con insignificantes diferenças 
reproduzidos na seguinte moção, aprovada pela cuazi unanimidade do 
~ongresso Nacional, na sessão de 7 de Ivioizés do corrente ano lI03 - 7 
cle Janeiro de 189 1): 

Considerando que a politica republicana se bazeia na mais conpleta 
fiberchde espiritual; que os privilejios concedidos pelo poder civil aos 
adeptos de cualquer doutrina, a len de inicuos por un lado, i umilhantes, 
por outro, senpre ten servido para retardar o natural advento das idéias 
i1 opiniões lejitimas que precede a rejeneração dos costumes ; 

que as crenças relijiozas destinadas â prevalecer não carecen de 
a-po io tenpora\ 1 corno a istoria o demonstra ; 

que en face da crize espiritual que carateriza a faze atual da socie-
cl.ade é inutil i vexatoria a atitude tutelar do poder publico en relação às 
l!.oncepções teoricas, teolojicas, metafizicas ou sientificas; 

. . que nas reformas politicas deven ser ponderadas as condições ma-
l!em:us, en que se axaren os serventuarios das funções que forcn elimi-
:madas : 

O Congresso Nacional, reunido en sessão no primeiro aniversario 
d.o decreto que instituiu a separação da igreja do estado, _rezolve louvar 
aquele ato go\'ernamental, afirmando desta arte sua efetiva solidariedade 
ttom o _princ pio pol~tico da conpleta separação entre o cspiritnal i o ten-
JlOra l 1 suas naturais consecuencias praticas. 

Sala das sessões, 7 de JaneiTo de 1891. 
Drn\IETRIO Rrnmno. 
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cação no decreto sobre o cazamento civil. A sinples 
introdução da fraze - en nome da Patria - na 
formula en que o juís proclama a consagração legal 
da união dos nubentes, foi repelida como inovação 
pozitivista ! Logo depois a questão de liberdade 
bancaria forçava-o â retirar-se do governo, i Ben-
jamin Constant ficava izolado entre os seus conpa-
nheiros. Nen mais uma reforma liberal se con-
seguiu ; mesmo aquelas que erão a consecuenc1a 
inpressindivel da separação da igreja do estado, 
como a secularização dos cemi ter ios i a supressão 
dos privilejios funerarios. I como si isto ja náo 
bastasse deu-se a retrogradação de tornar obrigatoria 

a ceremonia civil do cazamento antes da relijioza. 
Todavia, depois da retirada de Demetrio Ri-

- Eis aqui o testo do Decreto proposto pelo bencmerito Rio-
grandense : 

Projeto de Decreto 
O Governo Provizorio dos Estados Unidos do Brazil considerando: 
que a politica republicana bazeia-se na mais conpleta liberdade es-

piritual ; 
que os privilejios concedidos pelo poder civil aos adeptos de cual-

quer doutrina só ten servido para dificultar o natural advento das opiniões 
lcjitimas que precedeu a rejeneração dos costumes ; 

que as doutrinas destinadas â prevalecer não precizão do apoio ten-
poral, como a Istoria o demonstra; 

que nas reformas politicas deve ser respeitada a situação material 
dos funciouarios; 

que só ns transformaçoes dos costumes deven produzir espontanea-
mente a estinçao das instituiç.Jes legadas pelo Passado, limitando-se ape-
nas a autoridade civil â abolir os privilej ios de que gozaren as referidas 
instituições ; 

que a Patria deve garantir o culto dos mortos, respeitando a con-
pleta liberdade relijioza; 

que os socorros publicas dados aos cidadãos necessitados não deven 
ficar ao arbitrio de corpornções relijiozas, por ser isso contrario à liber-
dade de consiencia; 

Decreta :, 
Art. 1.0 E livre o ezercicio de cualquer cul to, ficando abolida a 

união entre o EstadQ i a Igreja Catolica. 
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beiro, foi Benjamin Constant quen inpediu que o 
regresso fo sse mais lonje na liberdade espiritual 
conquistada. Desde que os fatos lhe mostrárão que 
a pás publica não perigava con a decretação de 
tal medida, opôs-se ele â todas as terjiversações en 
tal sentido por parte, tanto do xefe do governo 
provizorio, como do ministro do In terior. Foi assin 
que escapamos elo ensino teolojico nas escolas pri-
man as. Entretanto forão conservados os capelãis 
no ezercito. 

§ 
Antes da saída de Dernetrio R ibeiro fomos 

sorpreend idos l)Or un acontec imento que muito con-
tribu iu para o desprest ijio do governo provizorio, i 

Art. 2 .0 Os atua is fun ciona ri os ecleziasticos subvencionados pelos 
cofres jerais continuara.o â perceber os seus respectivos subsidias. 

Art. 3.0 Os tenplos pertencentes ao Estado con tinuarão entregues 
ao sacerdocio catolico, encuanto este se responsabilizar pela conservação 
deles . En cazo de seren abandonados pelo sacerdocio catolico o E stado 
poderá entregá-los a cqalquer outro saccrdocio, mediante a mesma cond i-
ça.o de conservh-los; fic;:i.ndo entend ido que é li cito ao Governo permit ir 
que o mesmo tenplo se des tin e ao ezercicio de varias cul tos , sen pri v i~ 
lejio de nenhun , 

Art. 4.0 E garant ida às associações relijiezas 1 corporações de ma.o 
-morta ezistentes no territorio da Republica a posse dos bens en cujo gozo 
se axào i que vieren â adquirir por cua lquer titulo juridico; regulado 
tudo pela lejis laçào co mun rel::i ti va à propriedade, derogadas todas as 
dispc.zições especiais en con tra rio . 

Art. 5.u Ficào declarados estintos todos os privilej ios , concessões 
i comratos das corporações de mão-morta nara o sen iço de ospitais i 
enterrament(·S, que passará â ser feito, na capi tal federal, pela I ntenden-
cia Municipal, i , nas d ife rentes localidades d os Estados, conforme de-
term ina r a lej islação respet iva, de acordo con as dispozições do p rezente 
decreto. Fi ca entend ido que en cualquer cazo se rá respe itada cn toda a 
sua rleni tude a liberdade individual i de consiencia . 

Art. 6.0 O nassimento i o obito serão passados por declarações de 
fam ilia feitas perante as autoridades conpetentes, que serão 11 0 Distrito 
Federal, OF que o governo determinar, i nos Estados, os 4ue foren de-
zignados pelos respetivos governadores. 

Art. 7.0 O governo tom<1rá as proviJenci::ls q1:e julgar conven ientes 
i espedirá os regulamentos que entender necessarios par.:t ezecuçâo do 
prezeme decreto. 
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cujo funesto alcance esse ilustre cidadão tanben 
não percebeu. Referimo-nos à fictícia aclainação do 
jeneral Deodoro como jeneralissimo, ben como a de 
Benjamin Constant no posto de jeneral, i a do xefe 
de escuadra E. ·wandenkock para vice-almirante. 
Benjamin Constant cedendo no primeiro momento 
aos nobres inpulsos de sua alma, rejeitou a patente 
que tão inconsideradamente lhe era oferecida. 

« O ato pelo cual o povo, o ezercito i a ar-
mada, disse ele, acabão de promover o distinto 
jeneral Manuel Deodoro da Fonseca pelo seu ine-
ssedivel i incontestavel prestijio no seio da Patria i 
do ezercito, pelo seu reconhecido devotamento à 
cauza da nossa classe, i por ter sido ele a alma 
deste jenerozo movimento libertador, é, con efeito, 
uma reconpensa nacional digna dos aplauzos de 
todos, pois trata-se de un jeneral lejendario que 
consagrou toda a sua vida i a sua glorioza espada 
senpre vencedora, à defeza da onra, da liberdade 
i da integridade da Patria. 

11 Mas cuanto â min, ben que profundamente 
penhorado pela onroza demonstração de apreço que 
acabais de dar-me, devo dizer-vos que a unica re-
conpensa real que nen o povo, nen o ezercito, nen 
a armada poden dar-me, nen retirar-me; o que con-
stituirá senpre o melhor galardão de minha vida, 
é a certeza que tenho de aver enpregado todos os 
recursos de minha fraca intelijencia i da minha at i-
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vidade, todos os possantes estimulos do meu entra-
nhado amor â esta Patria para subtrai-la 8. ação 
entorpecedora de uma instituição caduca i amea-
çada de esterminio, servida por governos sen pa-
triotismo i sen cri terio que en escala cressente pro-
curavão abafar todas as aspirações nobres, todos 
os inpulsos }enerozos, todas as tendencias pro-
gressistas. 

« É certo que foi grande o esforço moral qua 
enpregnei para dominar no coração o amor da 
Familia i fazer predominar o amor da Patria, para 
entregar-me â esrn enpreza en prol do advento da 
Republica, i ainda mais para o conseguir pelo modo 
pacifico por que ele teve lugar . 

« O vosso ato en estremo jenerozo, sou obri-
gado â declarar-vos con franqueza, rude enbora, 
destoou profunda1uente do plano de conduta que 
me inpus, i por isso peço licença para dezistir ter-
minantemente do posto que tão onrozamente me 
quereis conceder. 

<< Erão muito diversas as minhas modestas 
pretenções i devo acressentar muito mais patrio-
ticas. >> 

§ 

Como se vê, Benjamin Constant não alegou 
nenhuma razão de orden publ ica para fundamentar 
a sua repulsa; não patenteou a infração dos altos 
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interesses patrios i dos supremos principios da moral!_ 
social que similhan te modo de promoçâo inportava. 
No entanto, lhe era facil evidenciar o absurdo â. 
a imoralidade do que se pretendia, invocandw 
mesmo as autoridades en nome das cuais se afe tava 
lejitimar tão mal inspirada reconpensa. Bastava 
que ele fizesse ver que ali não se axavão reunidos 
nen o ezer cito nen a armada nacional i muit@ 
menos o povo brazileiro. Devia, poren, sobretud@ 
patenteiar que si não ezitara en assumi r a respon-
sabilidade de lançar por terra, con o aussilio da 
guarn ição desta capital, un governo contrario às 
tradições do Passado, conprometedor do Futuro ii 
ameaçador do Prezente, não fora por insp irar-se nos 
irracionais principios da metafizica dernocrat ica., 
con desconhecimento do que avia de anormal en 
similhan te recurso. Que a grandeza só do objetiv(i) 
vizado avia podido justificar â seus 0U1os a per igoza 
ecepóonalidade da insurreição â que prezidira, i 
que essa grandeza constituía todo o fundamento da 
esperança de que a Posteridade lhe concederia @ 

indulto que só avia de lejitimar o seu proce-
dimento. 

Nenhuma consideração desta orden se podia 
aprezentar naquele momento para, preterindo todas 
as regras do acesso aos postos do ezercito, elevá-1@ 
â uma patente â que nenhun interesse de orden 
publica o xarnava. Pelo contrario, o prestijio de 
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que carecia o governo revolucionaria para digno 
preenximento de sua glorioza missão, inpunha â 
todos os seus menbros as mais repetidas provas de 
conpleto dezinteresse. 

A Posteridade, i só a Posteridade, era conpe-
tente para dissernir-lhes as reconpensas, tanto 
mais cuanto o que até então tinhão feito se limi-
tava â uma serie de medidas apenas preparatorias 
na constituição da Patria. Cuando mesmo não 
ouvessen outros motivos de renuncia ao premio 
que inconpetentemente lhe querião conceder, bas-
tava a necessidade de oferecer â uma nação 
abatida pelo ezenplo da corrupção inperial, o tipo 
da rejeneração republicana do governo mediante a 
abstenção invariavel das vantajens puramente pes-
soais, que para as almas vulgares constituen o 
unico engodo à posse do poder. 

Era indispensavel que se não sublevassen as 
anbições inconfessaveis dos que con justiça julgar-
se-ião autorizados â enxergar na transformação 
politica por que passara o país o ensejo de satis-
fazer mal sofridas inpaciencias de engrandecimento 
proprio. I era não menos indispensavel inpedir 
que as nações estranjeiras confundissen os moveis 
cívicos da revolução con os mesquinhos i ignobeis 
atrativos da riqueza i do mando. 

Si Benjamin Constant tivesse invocado esf;a~ 

poderosas razões, teria tornado inpossivel cualquer 
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insistencia por parte de quen teve a infelis len-
brança de sua tumultuaria promoção. I cazo essa 
insistencia se désse, o seu dezinteresse encontraria 
nelas uma baze inconcussa para não demover-se 
·do seu propozito. Infelizmente, poren, ele não 
percebeu naquele momento sinão as sujestões en-
piricas de sua espontanea moralidade, i elas forão 
insuficientes para permitir-lhe dissipar os sofismas 
.aprezentados pelos que o rodeavão. I então sub-
meteu-se à intimação que lhe era novamente feita 
-en nome da fan tastica irrevocabi lidade do suposto 
decreto popular. Declarou « que nada mais dissera, 
·submetendo-se â contragosto â uma reconpensa 
an tecipada i ecessivamente jeneroza 'para todos os 
serviços que porventura pudesse ainda prestar ao 
seu país, por maiores que eles fossen » . I concluiu 
<:on o seguinte voto que mal tradús a violencia 
·sobre si mesmo enpregada par;:; sufocar os seus 
patrioticos escrupulos: 

cc Seja-me licito terminar rr.anifestando a grata 
-esperança de que o povo, o ezercito i a armada, 
fraternalmente congraçados na glorioza en preza 
<le transfo rmação política de nossa Pairia, con-
pleten o seu feito memoravel consolidando 
fazendo prosperar a Republica que tão digna i 
patrioticamente fundárão . n 

Similhante submissa.o nunca foi, poren, sina.o 
aparente. Afirmão pessoas de sua intimidade que 
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o nosso digno conpatriota rezumia a magua pro-
funda que lhe cauzava tal acontecime11to d izendo 
abitua1mente que aqueles bordados l!te queimavão 
os pulsos. I en breve ofereceu-se ensejo para que ele 
deixasse fóra de toda duvida que se conformara 
con a suposta aclamação, levado apenas por consi-
derações alheias aos seus interesses pessoais . Fale-
cendo o marexal Ancora quis o xefe do Governo 
Provizorio promover Benjamin Constant ao posto 
que assim ticara vago. Este, pmen, apezar das 
instancias do jeneral Deodoro, recuzou-se formal-
mente a aceitar a nova graduação, invocando até 
para fundamentar a sua deciz§.o a patente que con. 
repugnancia já avia recebido. 

§ 

Como mimistro da Guerra á finalmente un 
ato de elevada inportancia internacional praticado· 
por Benjamin Constant. Aceitando a indicação de 
un de seus dissipulos, o capitão Bevilacua, propôs 
ele que fossen soleneniente restituídos ao Paraguai 
os troféus conqmstados irn guerra que contra essa 
republica suS!l:eliltou o ÍIDperio. Tão l!lmailltario 
projeto nunca foi levado avante, por que uma 
vaiidade nacional mal esdarecida s.e opôs â esse 
rasgo de jeneroza fraternidade republicana. Plfefe-
ril!l-·se manter a eraE1iça fratecida da monarquia, 
esquecem.Glo-se até que a guerra tendo sido feita, . 
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conforme se ostentou senpre, não contra o povo· 
paraguaio, mas contra o seu governo, é · inadmi-
ssivel que guardemos troféus que são uma afronta 
àquele eroico povo. Entretanto era de esperar que 
assim não tivesse acontecido, à vista da digna 
resposta dada pelo jeneral Deodoro, cuando o 
ministro da Republica Arjentina lembrou-lhe o dia. 
24 de Maio, para distribuição das cruentas medalhas 
que o governo da mesma republica tencionava 
oferecer-nos, por um.a infelis inspiração de come-
merar a maldita aliança dos dois povos naquela 
campanha. O xefe do Governo Provizorio pon-
derou que aquela data lenbrava uma luta entre 
povos americanos, i que por isso preferia, para en-
trega das referidas medalhas, o dia 25 de Maio, 
aniversario da independencia da Republica Ar-
jenti na. 

Dia virá, poren, en que nossos filhos escla-
recidos sobre a verdade istorica, escutarão a vós 
do Fundador da Republica Brazileira, não só 
restituindo os aludiàos troféus, mas até ezimindo 
o Paraguai da divida que lhe inpuzemos, por uma 
guerra que foi a sua ruína, i deve ser o nosso. 
rerooQ·so encuanto não resgatarmos as faltas dos. 
nossos pais. 

I não· .ficará então nisso a repa.ração dos erros 
da política inperial. Emancipados dos preconceitos. 
pedan tocraticos que nos faz,en oje conservar as 
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obras de arte, abstraindo do seu alcance político 
ou moral, os brazileiros rejenerados ão de entrega_r 
ã uma escrupuloza purificação os monumentos con-
sagrados à glorificação dos epizodios dessa desgra-
çada luta. Será esse o castigo merecido dos 
artistas, que ouveren, con esquecimento dos altos 
destinos civi l izadores da arte, votado as suas 
aptidões â idealizar senas que deven cair no 
mais conpleto olvido. A perspetiva desse infalível 
desfexo deve constituir un avizo para aqueles que, 
en nossos dias, sen. o mínimo civismo, se tên 
tornado o doei! instrumento de todos os governos . 
A mais perfeita ezecução não á de ez1m1r as 
suas produções da indefetivel sentença de un 
futuro que, escluzivamente preocupado con o en-
grandecimento moral de nossa especie, se aplicará 
ã sanificar o Planeta, espurgando-o de tudo 
cuanto possa conspirar contra a fraternidade uni-
versal. 

§ 
Depois que Demetrio Ribeiro deixou o rn1-

nisterio, o nosso retraimento en relação ã Benjamin 
Constant aumentou ; todavia ainda o procuramos 
para entregar-lhe da parte de cerca de 400 ope-
rnrios das oficinas do estado uma rep rezentação. 
Tinha esta por fin instituir para as referidas oficinas 
un regímen que permitisse ser incorporado à 
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nossa sociedade o proletariado ao serviço da 
Republica. Ao mesmo tenpo, similhante ezenplo 
devia en breve reajir sobre as oficinas particulares. 
Benjamin Constant acolheu a comissão proletaria 
con sinpatia; deixou, poren, a pasta ela Guerra 
sen aver adotado cualquer providencia no men-
cionado sentido . 

No entretanto, é convicção nossa que ele 
tomava sincero interesse pela cauza do proleta-
riado, sendo fóra de duvida que não possuía a 
maior parte senão a totalidade dos preconceitos 
burguezocraticos. Uma prova disto é o fato de 
não ter escrupulos de confundir sua familia con 
as classes pobres, indo assist ir às reprezentações 
líricas nas galerias, só procuradas pelas classes 
populares, ou pelos estudantes. 

Dezanimados con a marxa que tomava a di-
reção dos negocios publicos, rczignamo-nos â agua r-
dar que uma melhor orientação das classes ativas 
operasse as reformas republ icanas que não cessamos 
de reclamar. Cinjimo-nos, pois, ao nosso aposto-
lado jeral sen tentar entendermo-nos mais pessoal-
mente con Benjamin Constant. Essa nossa conduta 
nos era tanto mais determinada cuanto escrupulos 
de intima delicadeza nos con vencião que só por 
motivo de alto interesse publico o deviam os pro-
curar. Estavamas neste conpleto afastamento cuanclo 
foi publicado o reg11!ame11to pani as escol<1s do 
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ezercito. Antes dessa reforma fizera Benjamin 
Constant dezistencia de sua cadeira de lente da 
Escola Superior de Guerra (8 de Moizés de 102 -

8 de Janeiro de 1 890). Segundo nos informou o 
Dr. Macedo Soares, similhante dezistencia foi 
devida à pundonorosa consideração de não querer 
prev<1lecer-se das vantagens, con as cuais julgava 
de seu dever dotar a corporação docente daquele 
estabelecimento. 

Apezar dos elevados intuitos con que Benjamin 
Constant planejou o regulamento â que aludimos, 
constituía tal ato uma infração capital da politica 
pozitiva, vindo conprometer gravemente a cauza 
da rejeneração umana. Apreciamô-lo por isso à 
lus dos ensinos de Augusto Comte, mostrando cual 
a marxa indicada por nosso Mestre para dirijir a 
tranzição organica en que nos axamos. Depois de 
similhante apreciação tornava.se inutil cualquer 
outra intervenção en materia de ensino oficial. Eis 
porque deixamos passar en si lencio o conjunto 
das reformas didaticas de Benjamin Constant, 
como ministro da Instrução Publica, Correio e 
Telegrafas, reparti ção creada pelo decreto de 
25 de Arquimedes de 102 (19 de Abril de 1890). 

Benjamin Constant foi o primeiro jestor dessa 
pasta que a nenhuma necessidade corresponde, 
bastando três ministerios para a direção dos nego· 
cios ã cargo do Governo federal, conforme indi-
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camas no nosso projeto constitucional. É intuitivo 
que un rejimen decentralizador i liberal como 
aquele en que nos axamos, não deve carecer ele 
un aparelho administrativo siquer tão conplicado 
como o do inperio. Nada pode, portanto, motivar 
o acressimo que tomou o funcionalismo publico 
justamente cuando o poder central perdeu as suas 
atribuições sufocadoras ela iniciativa dos estados 
i dos cidadãos. 

§ 
Nomeado ministro da Instrução Publica, 

Correio i Telegrafas, no ato da criação da respe-
tiva repartição, Benjamin Constant só deixou a 
pasta da Guerra en 5 de Carlos-:Magno de 102 
( 22 de Junho de 1890 ) . essa data dirijiu ele 
ao Ajudante-jeneral do ezercito uma orden do dia 
que conclui con as seguintes memoraveis palavras : 

cc Tenmnarei esta minha despedida, decla-
rando que não espero nen dezejo ocupar de novo 
tão inportante cargo que, circunstancias ecepcionaes 
i inperiozas me coajirão â aceitar, não sen grande 
relutancia minha, certo como estava, i infelis-
mente ainda estou, de não poder corresponder 
satisfatoriamente à magnitude ela grata mas difi-
cílima tarefa que ele me inpunha. 

« Contava, é certo, con o entranhado amor 
nunca desmentido, que consagro à nobre i patrio -
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tica classe militar, mas isso constitui apenas un 
inportante requizito necessario; faltavão-me, poren,. 
muitos outros não menos inportantes . 

cc Posso, no entanto, assegurar que enpreguei 
todos os esforços de minha atividade para ben 
servlr à cauza do ezercito i portanto, à santa 
cauza do progresso material moral da nossa 
Patria, ela cual fo i ele, i será senpre, a mais 
digna, a mais eficás solida garantia. 

« A boa orclen, a clissiplina 1 a fraternal 
con vivencia que reinárão en suas fileiras, o mece-
clivel eroísmo con que se ouve en tantas canpanhas 
en prol ela integridade i ela onra ela Patria, onde 
as suas armas senpre vencedoras traçárão as mais 
brilhantes i onrosas pajinas ele nossa istoria, são 
inolvidaveis provas elo cuanto eleve a nação brazi-
leira ao seu patriotico ezercito. 

cc Esse ezercito que, juntamente con a digna 
i brioza armada nacional, confraternizando con o 
povo, soube realizar no rnemoravel dia r5 de 
Novenbro uma revolução política tão profunda i 
tão conpleta, sen de leve abalar a trancuilidade 
da Patria ; sen derramar uma só gota de sangue 
de seus concidadãos ; sen que os inos entuziasticos 
que irronpião unisonos de todos os pontos do 
nosso vasto i formoso país, saudando a aurora da 
liberdade que surjia radiante, fosse entrecortados 
por maldições de vencidos, nen pelos jemidos 
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punjentes da viuvês i da orfandade; sen de leve 
ofende r a dignidade i a onra do Sr. D .. Pedro de 
Alcan tara, então xefe do estado, ben como as de 
sua fami lia, tendo tido ao contrario para con eles 
todas as dignas atenções i todas as dei icadezas do 
coração, permitindo- lhes que pudessen conparecer 
peran te as nações do velho mundo rodeados de 
todas as demonstrações da mais alta consideração 
nacion:i.l, pois que a revoluçil.o não era contra as. 
suas pessoas, mas si n contra a monarqu ia, insti-
tuição política decadente, de á muito ameaçada 
de esterminio, planta ezotica na livre America, i 
absolutamen te inconpativel con as nobres i ben 
acentuadas aspirações do povo brazileiro, conpri· 
midas desde os tenpos coloniais ; que evitou a 
guerra civ il prestes â ro nper con todo o seu. 
ezecrando i inevitavel cortejo de orrores; que 
soube dar uma l iç:lo tremenda â un ministerio 
s::n patriotismo i sen alma que esplorava a enfer-
midade do monarca i a indole paci fica do jenerozo 
povo brazileiro, uzando. i abuzando largamente dos 
r ~cursos do poder, como disse ao visconde de 
Ouro-Preto, funesto oraculo desse ministerio liber-
tic ida, que assin p retendia, insp irando-se somen te 
na sua vaidade i no seu desmedido orgulho, 
levantar o pedestal de suas tristes glorias ind i-
viduais sobre o cadaver moral de sua Patr ia. 

« Un ezercito enfin, que correspondendo às 
26 
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Jej itimas aspirações nacionais, instalou i firmou para 
senpre en solidas i largas bazes a republica no 
seio da Patria por meio de urna revolução eminen-
temente pacifica i umanitaria, que recomendou 
efi casmen te a nação brazileira ao respeito i à 
admiração de todos os povos cu ltos; que se assi-
nalou nos fastos da Istoria da Umanidade - como 
nn ezenplo, edifi cante i para senpre memoravel i 
tiigno da eterna glorifi cação dos seculos i das 
bençãos da U manidade; soube elevar-se nobremente 
à sublime missão social i pol íti ca, rezen rada aos 
ezercitos modernos, que de acordo con os sãos 
p rece itos da siencia real que deve inspirar i guiar 
a sua conduta, mais pacifica do que guerreira, 
mais umanitaria do que nacional. É que eles 
0bedecen consiente ou inconsientemente na sua 
indole, organização i nos seus destinos â leis 
1npertubaveis, regulado ras da evolução jeral do 
progres o umano, que tende, inevitavel i progres-
sivamente, para o felis rejimen final - industrial i 
pacifico - rezultan te do fraternal congraçamen to 
dos povos. - Para ele caminhão mais rapidamente 
do que todos os outros, como é forçozo i grato 
reconhecê lo, os povos americanos, i de un modo 
ainda mais acentuado, o nobre i jenerozo povo 
Turazileiro, senpre predisposto ã sacrificar digna-
mente o seu egoísmo nacional ao largo i fecundo 
amor universal. A orientação dominante nos povos 
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nos ezercitos americanos dá-nos lizonjeira espe-
rança de que aquele sublime ideal do verdadeiro 
progresso umano se transformará en futuro não 
muito remoto en grata i felis realidade. Para ele 
concorrerá poderozamente o ezercito brazileiro, â 
que me orgulho de pertencer. 

<< Rememorando aqui, rapida i inccmpleta-
rnente, tantos i tão inportantes feitos de inecedivel 
civismo, ezenplar i edificante abnegação patriotica, 
cunpro un grato dever rendendo un tributo de 
respeitoza omenajen â esse ezercito, que assin . 
se inpôs à gratidão da Patria i aos aplauzos da 
Umanidade.;> 

§ 

Como ministro da Instrução Publica, Correio 
i Telegrafas, recomendou-se Benjamin Constant á 
gratidão publica pelo nobre aussilio concedido ao 
pintor nacional, Decio Vilares, para a ezecução 
de seu cuadro - A Epopéia Africana 110 Brazit -. 
Similhanie apoio não significou sinplesrnente o 
concurso prestado â un artista de incontestavel 
merecimento para que ele pudesse realizar uma 
tela de real inspiração. Decio Vilares constitui, não 
só na diminuta falanje estetica o Brazil, mas ainda 
no conjunto dos artistas conteporaneos, uma 011Toza 
eceção pelo seu civismo, como atesta o proprio 
trabalho â que nos Teferimos. Benjamin .Constant 
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teve o ensejo de apreciar pessoalmente os elevados 
dotes sociais i morais do nosso ilustre conpatriota, 
que muitas vezes insistiu con ele para que trans-
formasse a esteri l Academia de Belas-Artes en 
fe cundo muzeu das artes plasticas. I o Fundador 
da Republica formava de Decio Vilares tal con-
ceito que manifestou-lhe não nomeá-lo para diretor 
daquela escola por não aceitar o distinto pintor 
similhante lugar, en virtude de suas opiniões 
pozitivistas. 

Fornecendo, portanto, â Decio Vilares o mo-
desto subsidio do que ele carecia para levar â 
efeito a merecida glorificação dos serviços que a 
raça africana prestou à constituição do povo bra-
zileiro, Benjamin Constant inaugurou o sistema de 
aussilios que os governos ocidentais deven con-
ceder aos dignos artistas. Con verjindo senpre a 
atenção para a formação do carater nacional; con-
siderando em todos os omens, cuaisquer que sejão 
os seus talentos, an tes de tudo o aspeto cívico, 
inporta que esses governos não continuen â favo-
recer o mercantilismo estetico con sinecuras pe-
dan tocraticas ou rendozas encomendas. 

Aqueles que preferiren as vantajens de uma re-
volucionaria independencia ou os proventos de uma 
servil venalidade ao livre enprego social de suas 
aptidões mediante uma onroza pensão nacional, 
deven ficar entregues aos azares de sua iluzoria au-
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tonomia ou de sua ignobil cubiça. Cunpre mesmo 
afastar de cualquer concurso para os .monumentos 
que o estado erijir aqueles que tiveren dado provas 
de escandaloza subserv ienc ia poEtica. Porque tais 
monumentos, reco rdando quen 05 ezecutou, consti-
tuen inplicitamente uma glorificação de seu autor 
i, portanto, uma lição desmoralizadora para os de-
mais cidadãos cuando o artista é un tipo indigno de 
similhante celebridade. Por outro lado , a profa-
nação que resu lta de ligar-se uma memoria pouco 
apreciavel ã un sinbolo destinado ã despertar as 
mais nobres emoções do nosso coração, prodús 
nas almas onestas urna perturbação moral inconpa-
tivel con a plena efi<'.acia estetica i social de tais 
sinbolos. 

Sentimos nào poder passar en silencio o ato 
pelo cual Benjamin Constant, na cualidade de 
ministro da Instrucção Publica deu a jubilaçào ao 
Dr. Francisco Justino Gonçalves de Andrade, 
lente da Faculdade de Direito de S. Paulo. Os 
estudantes desta Faculdade, tendo rezol vi do con-
Yidar para uma festa que tencionavão realizar, não 
só os lentes da academia como o governado r do 
Estado, dirijirão-se ao Dr. Justino de Andrade. 
Este não aceitou o convi te i fês na ocazião pon-
derações dezagradaveis aos seus dissipulcs, aludindo 
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ao estado de dezorganização en que, no seu en-
tender, se axava não só a Escola mas tanben o 
país. Os estudantes promovêrãó então uma rui-
doza demonstração do seu desgosto, . não levando-a 
coupletamente â efeito porque o Dr. J ustino, pre-
venido, renunciou â dar a lição do dia para o 
cual ela estava aprazada. Os do 3.0 ano decla-
rárão mesmo que não conparecerião mais à aula 
encuanto o lente não fosse jubi1ado. En conse-
cuencia destes fatos a congregação reunm-se, i 

ouviu ao lente desfeiteado acerca das queixas que 
dele fazião os alunos . _O Dr. . Justino afirmou que 
nada dissera de ofensivo· aos moços, i que estes se 
avião retirado de sua · caza sen dar-lhe a menor 
manifestação de dezagrado. Rezolveu-se pedir pro-
videncias ao governo provizorio i suspender as 
aulas até que este se pronunciasse sobre o cazo. 
Os estudantes, por seu lado, dirijirão uma repre-
zentação ao mesmo governo pedindo a jubilação 
do lente. 

Benjam.in Constant, não dando-se por satis-
feito con as primeiras informações recebidas, ezijiu 
novas do governador do . Estado i do diretor da 
Escola, mandando que fosse tomado o depo imento 
dos outros lentes i dos alunos. Ezamina,dos todos 
os documentos, decid ia-se Benjamin Constant pela 
jubilação do Dr. Justino de Andrade, dirijindo en 
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II de Dan te de 102 (2 6 de Julho de 1890) ª" 
diretor da Faculdade o seguinte oficio .: 

« T endo con o maior cu idado i con a mais 
rigoroza atenção lido i estudado os documentos 
qlle aconpanhárào o vosso oficio de 12 do cor-
rente, ben como a espozição da Congregação dos 
len tes dessa Faculdade, tudo tocante ao conflito 
surjido entre o professor de direito civi l, Dr. J us-
tino, i a corporação dos alllnos, rezolvi, após ma-
d ui-a reflecsào, dar âquele professor a sua jt:-
bilação. 

" Da leitura dos depoimentos que aconpanhão 
o vosso oficio, rezulta a certeza de que o Dr. J u:,.. 
tino, esquecendo os deve res inerentes á sua po-
zição de mestre, faltou aos princi pios de mera 
urbanidade para con os seus dissip\ilos, os moços 
que, por urna prova de devida consideração i de 
atenciozo respeito, ião pedir a sua prezença en 
uma so lenidade onde tinhào de aparecer os demais 
pro tessore~ da mesma Faculciade ; a primeirn au-
toridade do Estado. 

"I releva notar que o Dr. Justino, como se 
depreende dos depoU:nentos, não limitou-se â re-
pelir dezatenciozamente o convite dos seus d.issi-
pulos, mas atacou os creditas da Faculdade i os 
foros dessa Congregaçã.o, responsavel pela respei-
tabili<lade dos d iplomas qtie confere, i aggred:i.1t1 
a alta administração do Estado en termos violentos_ 
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" Sou dos que mais enpenho põe na manu-
tenção da orden i da dissi plina; mas tanben sou 
dos que entenden que nen a orden nen a dissi-
plina poden manter-se sinão cuando assentão sobre 
fu ndamentos puramente morais. 

" I, po r maior que fosse o zelo do ministro 
pela dissiplina academica, nunca averia de con -
sentir que esta se mantivesse â custa da dignidade 
i do brio de moços que merecen que se lhes ezalten 
us sen timentos, educando-os na escola do dever, 
é certo, mas nunca se lhes inflinjão aviltamentos . 

" Seria un erro acreditar que o respeito à au-
toridade do mestre possa inpôr-se por outros 
modos que não sejão a pratica de virtudes cívicas 
-i a revelação de incontestavel capacidade profi-
·ssional. 

" É incontestavel que uma grande intelijencia, 
un espirito lucido não são de si bastantes ã un 
individuo que ezcrcita as funções do majisterio 
para a missão do professo r ; são essenciais as cua-
lidades morais que faze n do mestre un como apos-
tolo da siencia, cal mo, refletido, atenciozo i bon. 

" Depois das tristes ocurrencias dessa Facul-
dade, seria un erro a conservação do professor 
que aos olhos dos proprios alunos perdeu o pres-
tijio i a força moral, prestijio i força moral que 
ato nenhun do governo, por mais violento que 
fosse, seria capás de restabelecer. 
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« Ainda que â muitos haja parec ido incorreta 
a conduta dos alunos, é força confessar que os 
documentos oferecidos à consideração do governo 
i as informações particulares da inprensa deixão 
daro que no cazo vertente os es tudantes não ultra-
passárão as raias do que lhes era permitido; sendo 
certo que, si porventura avião planejado colocar-se 
en pozição menos digna desfeiteando o mestre, é 
incontestavel que aquela trama que se denuncia 
concebida, não fo i levada â efeito, tendo a con-
duta repreensível do lente evitado que os alunos 
praticassen un ato que tê-los-ia feito passiveis de 
censura. 

« O largo tirocínio do maj isterio i as espe-
riencias que esse viver me fornecen, deixão-me felis-
rnen te en condições de julgar con segurança deste fato. 

« 1 seria simplesmente insensato acreditar que 
no meu espírito tivessen atuado, como moveis de 
ação, as reprovaveis sujestões encerradas en docu-
mentos endereçados â este ministerio pelos alunos. 
Ainda que , corno é publico, aparecesse indicada i 
pedida a jubilação do professor, con a izenção de 
espírito con que senpre procedo, dei ao conflito a 
'Ooluçào constante desta comunicação. 

K Acredita este rn in isterio que esta soluçil.o era 
a un ica conpati vel con a norma de san conduta 
de antemão traçada nos avizos anteriores referente' 
ao assunto. • 
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§ 
O leitor terá encontrado nas pajinas que pre-

ceden a verdadeira esplicação do conflito escolas 
cujo desfexo fo i o avizo acima transcrito. I es-
tamos certos que, à Jus elos pri11cipios espostos 
anteriormente, será facil reconhecer que si milhante 
fato veio mais uma vê.> provar a inpossibilidade 
ele manter atualmente con dignidade o ens ino su-
perior po r parte elo Estado. A solução dada por 
Benjami n Constant não foi, portanto, a que o 
cazo ezij ia, cuando se estuda a questão elo ponto 
de vista sufic ientemente elevado, que mostra ser 
ela apenas un sintoma ela anarquia moral i mental 
en que se axa a sociedaclé moderna . 

Mas o ezam.e do referido avizo basta para evi-
denciar que, acei tando os principios nele contidos, 
a decizão do Fundador da Republica devia ter sido 
a supressão do ensino superior oficial. I â não 
querer aceitar essa rigoroza concluzão, cunpria ao 
ministro ter mantido a autoridade do mestre en vês 
de favorecer, mau grado seu, a indissiplina elos 
moços i a degradação dos lentes. 

Con efeito, Benjamin Constant aiirrna per-
tencer ao numero dos que " entenden que nen a 
orden nen a dissiplina poden manter-se sinão cuando 
as~então sobre fundamentos puramente mor.ais. » No-
temos de passa.jen que similhante principio não 
pode ser conpreendido literalmente; porque, como 
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o proprio Benjamin Constant sabia, a baze de toda 
orden moral é constituida pelo conjunto das fata-
lidades m1tematicas, astronomicas, fizicas, químicas,. 
biolojicas i sociais. Similhante enunciado só póde 
significar que para a dissiplina umana é inpre in-
divel juntar fundamentos morais aos que rezultão 
da jerarquia dos fenomenos esteriores ao omen . I 
para eluc idação deste ponto lembraremos que, soh 
a denominação - fundamentos morais - temos que 
conpreender não só as condições afetivas i at ivas. 
como as intelectuais. Cunpre finalmente distinguir 
nas condições afetivas entre as que se referen às 
propensões egoístas i as concernentes aos moveis. 
altruístas. Isto posto, a formula pratica que rezume 
as condições morais da dissiplina umana fo i assin 
enunciada por Augusto Cornte: - Dedicação dos 
fortes para con os .fracos, i veneração dos fi acos 
para con os .fortes. - I o mesmo Pensador de-
monstrou que, sob cualquer aspeto,- a s1tbmissão é· 
a br.ze do aperfeiçoamento - Tal é a doutrina que~ 
estamos certos, Benjamin Constant aceitava, i se 
deve considerar como encerrada no referido topico 
do seu avizo. 

Ora, para a realização daquela massima torna-se 
inpressindivel, como Augusto Comte o demonstrou,. 
a ezistencia de uma classe de fortes que não tenha. 
outra força sinão o apoio que lhe venha da vene-
ração dos fracos, en virtude da sua livre dedi-
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cação â estes. Tal é o fundamento estatico da 
divizão entre o poder tenporal i a autoridade espi-
ritual, abstendo-se o governo de conceder cualquer 
privilejio aos teoristas, por un lado, i circunscre-
vendo, por outro lado, a sua intervenção às questões 
de orden puramente mate rial. Apenas cuando ouver 
uma fé universal deverão os governos fornecer os 
subsídios necessarios à manutenção dos orgãos dessa 
fé, â cuja investidura serão conpletamente alheios 
os mesmos governos. Nos cazos en que estes enten-
deren que tais orgãos não convên, só lhes restará 
o recurso de negaren o referido subsidio, passando 
.os reprezentantes da fé comun â ser mantidos pel:1. 
livre contribuição dos crentes, si tiveren prestijio 
para tal. 

À vista do que precede, é claro que não se 
poden admitir os privilejios academicos, porque tais 
privilejios não são fundamentos pzu-amente morais de 
o rden i dlssiplina. Eles equi valen â tornar certas 
funcções publicas un monopolio dos que tên a for-
tuna de sujeitar-se ã umas cuantas formalidades, 
cuja ineficacia teorica i pratica está ezuberantemente 
provada. -I en segundo lugar, não ez istindo atual-
mente nenhuma doutrina seguida pela universalidade 
dos cidadãos, só despoticamente póde o governo 
determinar a massa dos governados á aceitar m 
teoristas que lhe aprouver. Benjamin Constant, pois, 
independentemente de cualquer questão academica, 
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devia ter pelo menos suprimido, como con insistencia 
lhe propuzemos, todos os privilejios academicos. I 
dado o incidente, não tinha ele outra solução , à. 
vista do principio formulado no mencionado avizo , 
sinão suprimir o ensino oficial, superior i secundaria. 

Con efeito jubilar o lente, como fês, ecuivaleu i 
erijir-se o governo en juis en uma questão de orden 
espiritual, cerceando a liberdade aprec iati va de un 
funcio naria publico. Nen a falta de urbanidade para 
con os alunos, nen as criticas fei tas à congregação, 
por mais acerbas que fossen,. nem as censuras diri-
jidas ao governo, por mais inj ustas i mais asperas 
que tivessen sido, podião justificar similhante ato . 
O modo de entender-se a urbanidade depende das 
opini ões de cada un. Através da rudeza das frazes 
i dos modos de un cidadão á neles muitas vezes mais 
respeito pela dignidade umana do que na afetada 
cortezia da banalidade comun. Não bastão, pois, os 
depoimentos de testemunhas para tornar n:iprovavel 
a conduta de un omen sob este aspeto, sen ezami-
nar-se os seus antecedentes, os seus preconceitos 
filhos do meio en que ele se dezenvolveu. I cuanto 
ao juízo sobre a congregação i o governo, é claro 
que não pode ficar â este o arbitrio de decidir at€ 
que ponto tais criticas são toleraveis. Nenhun ci-
dadão deve ser castigado senão por crimes definidos 
nas leis, segundo os processos estabelecidos para os 
seus julgamentos i con as penas ali instituídas. 
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I si o ministro tivesse sustentado o lente contra 
.a reclamação dos estudantes, teria fornecido áquele 
os elementos tenporais para manter o ezercicio de 
uma função que não deve apoiar-se sinão no pres-
.tijio moral. Violaria, portanto, da mesma sorte 
·que na ipoteze anterior o principio que ele mesmo 
formulara. 

Abstraindo, poren, deste ponto, o ato â que 
11os referimos tanben não se ftmdamenta pelos outros 
·considerandos do avizo . Con efeito, si é precizo 
.respeitar i dezenvolver a dignidade i o brio nos 
moços, é indispensavel tanben fomentar-lhes a ve-
1J.1eração por demais atro fiada na sociedade ocidental. 
Não vemos en que a recuza de un lente â assistir 
uma festa â que fosse convidado pelos seus dissipulos, 
fossen cuais fossen os termos dessa recuza, inpor-
tasse en uma ofensa tal da clignídade i dos brios 
·dos moços que a unica reparação consistisse na ju-
bilação do lente. Os estudantes que se julgassen 
magoados con tal ato, poderião con a sinples pu-
J:Jlicidade do gratuito agravo dezafrontar a sua onra, 
·entregando ao juizo de seus concidadãos a grosseira 
·do professor. 

Desfeitear ou projetar desfeitear un lente, re-
iprezentar ao governo contra esse lente indicando 
-de antemão cual deva ser a pena merecida pelo 
dezacato so frido, contitui , poren , uma prova ir-
recuzavel de orgulho i prezumção aliados ·â um<i 
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grande falta de respeito não só para con o lente, 
mas ainda para con o governo. A modestia i a ve-
neração, inseparaveis da verdadeira dignidade i do 
brio real, são virtudes maisindispensaveis nos moços 
·do que a urbanidade nos mestres. I a len disso, é 
uma incoe~encia pouco airoza apelar para un juís 
.dezignando-lhe de antemão a sentença. O ministro, 
portanto, deveria, preferindo entre os males o menor, 
ter sustentado o lente contra uma pretensão tão 
descabida da parte dos dissipulos. 

Tan ben é u11 engano afirmar de modo absoluto 
·que o respeito i a autoridade do mestre 11ão se 
possão inpôr por outros modos que não sejão a 
pratica de vi rtudes cívicas i a revelação de incon-
testavel capacidade profissional. Infelismente o 
·ezenplo das academias, não só do Brazil como de 
todo o Ocidente, aí está para atestar o contrario . 
.Si a maioria dos estudantes primasse pela elevação 
moral i mental; si estivessemos en uma sociedade 
não a11arquizada, de sorte que o publico pudesse 
.aquilatar do valor moral dos individuas, graças â 
urna doutrina comun, isto seria suficiente:me11te 
-verdade. Poren assin não acontece. A maioria dos 
omens, tomados em cualqueT das idades, é medíocre, 
.afetiva, praticai intelectualme11te cons iderada. Por 
outro lado, a conpleta auzencia de uma dou-
trina jeral i a comun dissolução dos costumes faren 
·COn que não só sejão muitas vezes acatados pro-
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fessores de insignificante valor especulativo ou afe-
tivo, mas até que sejão queridos da maioria dos 
alunos lentes relaxados i de nenhun merito teorico. 
I abstraimos daqueles que, graças ao preconceito 
corrente acerca da supremacia intelectual, con-
quistão uma verdadeira admiração pela fama de 
talentozos, apezar de vadios ou depravados. Para o 
prestijio de todos serven de baze os privilejios pro-
venientes de sua pozição oficial. Apenas a dissiplina 
assin conseguida, rezultando do predominio dos. 
moveis egoistas, ten a instabilidade peculiar â toda 
unidade que se tenta estabelecer en torno de tais 
pendores. Daí conflitos eminentes entre lentes i 
alunos, como no decurso deste livro já tivemos. 
ocazião de assinalar. 

Tanto é verdade que o prestijio atual dos pro-
fessores depende principalmente do apoio que lhe 
dá o poder tenporal, que a maioria dos lentes do 
Ocidente não teria dissipulos si lhes fosse retirado 
esse apo10. Que ezeuplo de civismo tên dado até 
oje as congregações, quer se as encaren como cor-
porações, quer se as ezaminen individualmente nos. 
seus menbros ? O que já fizerão elas entre nós, 
como no conjunto do Ocidente, sinão cortejaren â 
todos os poderes triunfantes ? No seu longo tiro-
cinio, Benjamin Constant teve o ensejo de verificar 
a verdade das apreciações que preceden. Si ele 
pôde ver por vezes lentes notaveis pelo seu valor 
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intectual i moral respeitados pelos alunos, mais 
frecuentemente pode contenplar o triste espetaculo 
de mediocridades ouvidas con atenção i porventura 
até admiradas. 

É, portanto, incontestavel que os altos inte-
resses umanos inpunhão ao Fundador da R epublica 
Brazileira a supressão atual do ensino official superior 
i secundaria, como a unica solução plenamente satis -
fatoria dos conflitos academicos. Mas ja que não 
queria realizar simi lhan te passo, só lhe restava susten-
tar o lente de direito civil da Faculdade de S. Paulo, 
mandando pôr en vigor o regulamento da mesma 
Faculdade, con tra todos os alunos que lhe faltassen 
con o devido respei to. O prestijio de Benjamin 
Constant dava-lhe força moral suficiente para tornar 
acatada a sua sentença pelas melhores almas da 
mocidade. I a maioria dos estudantes seria contida, 
já por aquele prestijio i por essas almas, já por 
suas proprias conveniencias. Ao passo que a jubi-
lação do Dr. Justino veio alimentar a indissiplina 
social, fomentando o orgulho, a vaidade i a falta 
de veneração dos moços, i o servilismo dos lentes. 
Estes, que já propenden pela natureza do ensino 
academico , para cortejar as paixões inferiores dos 
seus dissipulos, só tendo en vista os aplauzos da 
maioria deles, sentirão-se por aquele avizo inteira-
mente à mercê dos caprixos de uma juventude sen 
orientação. 

27 
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§ 
Apezar de â muitos parecer insign ificante o 

ato que acabamos ezaminar, os grandes princípios 
sociais i morais indispensaveis para a sua apreciação, 
patenteião a inportancia que lhe devemos dar. 
Como temos insistido por vezes, a solução do pro-
blema moderno consiste na vitoria de uma dou-
trina universal, mediante o advento de un sacerdocio 
sient ifico, livremente aceito pela unanimidade real 
filos omens. I o principal ob1ce que esse dezenlace 
111 nico das dificuldades prezentes encontra, proven 
rla manutenção dos diversos teo ristas pelos governos. 
É, portanto, indispensavel não perder o ensejo de 
]Jatentear â todos os corações patrioticos cual a 
-verdadeira orijen dos males cuaisquer que eles 
senten, mostrando-lhes que procurão en cauzas se-
cundarias a razão de seus sofrimentos, i en palia-
tivos quimericos os remedias â tantas aflições . 
Cuanto ao assunto especial deste livro , similhante 
apreciação era necessaria para qne se pudesse ben 
apanhar a verdadei ra grandeza da obra do Fun-
dador da Republica, buscando reparar as faltas en 
que ele voluntaria ou involuntariamente caiu, de 
modo â determinar a mais breve satisfação de seus 
11manitarios intuitos. 

§ 
Para esplicar a insuficiencia de nossa intervenção 

junto â Benjamin Constan t, cunpre ter prezente o 
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que acima dissemos sobre a pernicioza influencia 
do Sr. Laffitte. O Fundador da Republica Brazi-
leira jamais pode libertar-se conpletamente do assen-
dente desse sofista, atribuindo senpre as nossas 
diverjencias â un ezajero, i, quiçá, â uma menor pre-
paração mental. A diferença de nossas idades era 
un obstaculo insuperavel â uma eficás confiança en 
nossas indicações. Benjamin Constant, portanto, 
só poderia evitar os desvios en que incorreu si 
conhecesse profundamente o Pozitivismo ; porque 
então julgaria por si mesmo da mistificação de que 
era vitima. Infelismente tal lacuna não era sussetivel 
de ser preenxida de subito. 

Apezar, poren, das nossas discordancias, Ben-
jamin Constant seguia con respeito a nossa propa-
ganda, i fazia inteira justiça ao nosso carater, ja-
mais tendo nos oferecido cualquer participação, 
antes ou depois, nas reformas que elaborou. Si, por 
un lado, as suas tentativas de ensino cri árão obsta-
culos à rejeneração umana, mantendo i dezenvol-
vendo a pedantocracia; por outro lado, o conjunto 
de sua ação política deu-lhe o golpe de morte. Con 
efeito, fundando a Republica, Benjamin Constant 
inaugurou un rejimen que, atentos os antecedentes 
nacionais i a propaganda pozitivista entre nós, 
devia acarretar en breve prazo a supressão dos pri-
vilejios teoricos. I estintos estes, pode-se consi-
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derar como anicuilado irremissivelmente o rejimen 
academico. 

Mas não foi esse o unico rezultado da atitude 
final de Benjamin Constant. Afirmando invariavel-
mente a superioridade de Augusto Comte, ele tornou 
o seu nome inseparavel do do Mestre, que nã.o 
cessava de apregoar como o Fundador da Relijião 
definitiva. A ele cabe a gloria de ser o primeiro 
xefe político que no poder proclamou o advento 
dessa relijião como o objetivo dos esforços seculares 
da Umanidade, de modo â determinar para o Po-
zitivísmo a converjencia das atenções de todo o 
país i mesmo de todo o Ocidente. I a sua espon-
tanea i notoria elevaçã.o moral, ben como o seu 
prest ijio intelectual, de antemão constituen uma re-
comendação para a relijião que ele sinceramente 
afirmava seguir. Adiando para un futuro indefiniqo 
a vitoria final de sua fé, o seu ezenplo póde apenas 
enfraquecer o ardor con que as massas procurarão 
conhecê-la, sen afetar a sinpatia jeral que a sua 
adezão está destinada â provocar en todas almas 
patrioticas. 

Cunpre de mais notar que os serviços de Ben-
jamin Constant, no sentido en que estamos ezami-
nando, não forão mesmo tão vagos como se póde 
â principio imajinar Con efeito, ja assinalamos o 
modo pelo cual foi recebido por ele o Apostolado 
Pozitivista três dias depois de inaugurada a Repu-
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blica. Pois hen, publicado o projeto de constituição 
proposto pelo Governo Provizorio, i .cuando ja 
estava reunido o Congresso para discuti ·lo, rezolveu 
o nosso Apostolado fazer uma serie de conferencias 
publicas sobre similhante assunto . Era u n ultimo 
esforço que íamos envidar no intuito de conquis-
tarmos algumas modificações no sentido republi-
cano. Ja então Benjamin Constan t estava às portas 
da eternidade, i tinha a alma amargurada pelas 
decepções do Governo Provisorio. Dois confrades 
nossos, os cidadãos Decio Vilares i Trajano Saboia 
Viriato de Medeiros, dirijirão-se à sua caza i soli-
citárão dele uma sala publica para as nossas con-
ferencias. O pedido foi satisfeito con a mais cívica 
jenerozidade. 

Ao comunicar-nos o rezultado de sua missão, 
o nosso confrade Trajano espôs-nos a inpressão 
triste que lhe cauzara o estado de saude de Ben-
jamin Constant. Esta noticia rezolveu-nos à ir vi-
zitá-lo. Tencionavamos ao mesmo tenpo agrade-
cer-lhe o acolhimento que dera ao nosso pedido i 
espôr-lhe ezatamente o objetivo que vizavamos. 
Porque o nosso confrade o prevenira de que tería-
mos de fazer censuras ao Governo Provizorio ; ao 
que Benjamin Constant respondera que preferia 
uma cwsura leal â ttlt elo;io de ba;itlação. Entre-
tanto, o nosso intuito era unicamente discuti r o 
projeto do Governo Provizorio, abstraindo tanto 
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cuanto passivei de cualquer apreciação dos atos do 
mesmo governo. 

Fazendo-nos anunciar, Benjamin Constant veio 
receber-nos. A doloroza inpressão que nos cauzou 
é inesprimivel. Seu irmão, o coronel Marciano, que o 
aconpanhava, previniu-nos de que a vizita não 
podia ser longa, en virtude da recomendação do 
medico. Limitamo·nos â espôr-lhe o objeto â que 
vínhamos. Benjamin Constant patenteou-nos as suas 
decepções en uma sinples fraze sobre a situação, i 
desculpou-se por não aver ainda agradecido o cun-
primento que lhe dirijiramos no primeiro aniversario 
da insurreição republicana. Respondemos-lhe, procu-
rando aliviar as suas magoas i apreensões patrioticas, 
i tivemos a satisfação de notar pela sua resposta que 
as nossas palavras lhe avião cauzado salutar inpres-
são. - cc Sin, a republica está fundada; o resto virá 
con o ten po, >i-, forão mais ou menos as suas espres-
sões finais. 

Levantamo-nos para saír, i apezar de nossa 
insistencia, Benjamin Constant aconpanhou-nos até 
a porta, onde se despediu dizendo-nos : -cc Os Srs. 
estão prestand11 un grande servi'ço social; ett os 
venero ii. 

Retiramo-nos infelismente convencido de que 
os seus dias estavão contados. Nunca mais lhe 
falamos. O seu estado nos inpôs o dever de não 
ir perturbá-lo. Contentamo-nos con ir à sua caza 
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informar-nos de sua saude, na persuazão de que 
esse iuteresse de nossa parte lhe era agradavel. 

· Assin, pois, Benjamin Constant não atesto12 
durante a sua faze politica uma sin ples adezão à. 
Relij ião da Umanidade. Mau grado as suas re-
lações con o Sr. Laffitte, mau grado as SI.das ten-
tativas diclaticas, ele afirmou solenemente a sua 
solidariedade con os intuitos do Apostolado Pozi-
tivista do Brazil. O cidadão Tasso Fragozo no~ 

comunicou que ouvira de Benjamin Constant a 
confissão ele que eramas nós que estavamas con a 
verdadeira doutrina, enbora confias~e na eficacia 
das medidas de que lançara mão para assegurar a 
vitoria futura do Pozi tivismo. Mas essa mesma con-
fiança jà se tinha abalado en seu esp irita, cuando con-
venceu-se praticamente da inezecuibilidade ele seus 
proj etos pela falta de professores que correspon-
dessen â seus intentos, mesmo dispensando-os dG 
ensi n o encicloped ico, conforme tan ben nos informo ia 

o referido cidadão Tasso Fragozo. 

§ 
A gravidade dessa abe rração não permite que 

deixemos ele insistir sobre ela. Conforme temo> 
repetido, Augusto Comte demonstrou que a anar-
quia moderna rezulta da auzencia de uma doutrina 
relijioza universalmente ace ita. Essa lacuna mentall 
reajindo durante seis seculos sobre o sentimento, 
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já estendeu â este a dezorden que era â princ1p10 
apenas intelectual. Daí a superecitação do orgulho 
i da vaidade, ben como a atrotia do apego, da 
veneração i da bondade, duplo caraterístico da 
situação afetiva das massas ocidentais. O pro-
blema moderno ten pois dois aspetos : urje . asse-
gurar a cultura moral das populações, por un lado, 
i distribuir-lhes un ensino adecuado, por outro 
lado . Mas esses dois aspetos são solidarias ; i 
demais a satisfação do segundo depende da reali-
zação do primeiro. Porque o sentimento domina 
a intelijencia na nossa constituição cerebral; de 
sorte que nossas opiniões, snbretudo politicas i 
morais, dependen de nossas paixões, egoístas i 
altruístas. O ensino conveniente não poderá con-
seguintemente ser dado sen que se disponha de 
professores dotados de ardor social. 

Ora, é sabido que as classes teoricas não 
possuen oje no Ocidente nenhun sentimento cívico, 
nenhuma verdadeira dedicação pelas camadas po-
pulares . Por toda parte, os que se tên na conta 
de filozofos, sientistas, literatos, poetas i medicas 
só se preocupão en jeral con granjear uma pozição 
de ricos burguezes, ornamentada por uma fatua 
notabilidade mental. Segundo eles, a massa umana 
póde, i está mesma condenada â ficar eterna-
mente na semi-putrefação teolojica en que se axa, 
contanto que lhes sejão assegurados os gozos de 
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todas as vantajens materiais, morais, i intelectuais, 
rezultantes das funções proletarias que menosprezão, 
consíder::mdo-as indignas de si i dos seus. É isto 
que esplica por que en todo o Ocidente esses 
individuos formão o cortejo dos governos cuaisquer, 
i constituen-se os defensores dos princípios aristocra-
ticos ou burguejocraticos. 

A vista do que precede, é facil de reconhe-
cer-se que não será possivel proporcionar o advento 
de dignos teoristas i artistas, sen que as condições 
politicas deixen de favorecer a ezistencia das classes 
pedan tocraticas â que nos referimos. É precizo 
que os candidatos às funções especulativas fiquen 
conpletamente entregues ao seu proprio prestijio , 
de modo â não poderen subzistir sen uma con-
tinua dedicação ao ben publico. O primeiro rezul-
tado de uma situação verdadeiramente republicana, 
caracterizada pela estinção de todos os pri vilejios 
teoricos, será eliminar espontaneamente da classe 
espiritual cuantos não tenhão os dotes morais 
inpressindiveis para ela. A concentração das fun-
ções especulativas, assin determinada, induzirá os seus 
melhores orgãos â consagrar-se à elevação das 
classes proletarias, sen cujo concurso não poderão 
manter-se. I os tipos mais eminentes tornar-se-ão 
espontaneamente os diretores de uma verdadeira 
opinião publica, que seria irrealizavel sen o 
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advento de uma doutrina jeral, 
docio, orgão dessa doutrina. 

de un sacer-

A supressão, portanto, de todo ensino oficial, 
secunda rio i superior, é un recurso capital de 
que dispõe o governo para favorecer o advento 
do ensino sientifico adecuado à situação mo-
derna. A instrução primaria, difundida pelas classes 
populares, proporcionará â todos os cidadãos os 
elementos inpressindiveis ao conhecimento das 
doutrinas que neste momento se disputão as 
cons1encias. Dezanparados pelos governos, os teo-
ristas se preocuparão con o termo de urna anar-
quia, que torna precaria a sorte de todas as classes 
espi rituais. Ao diletantismo acadernico sucederá 
pois un patriotico enpenho de descubrir a doutrina 
rej eneradora i propagá-la. Ora, essa doutrina não 
pode ser sinão a sistematização do rejimen sien-
tifico-industrial, mediante o assendente continuo 
do amor universal ; isto é, nã.o póde ser sinão 
o Pozitivismo. Logo, a medida política atualmente 
mais eficás para a vitoria da Relijião da Umani-
dade é a que Augusto Cornte propõe, i que con-
siste na instituição da conpleta liberdade espi-
ritual. 

Benjamin Constant esperava, pela organização 
do ensino enciclopedico, levar o conhecimento do 
Pozitivismo â alguns espi ritos, que se encarregarião 
depois de propagá-lo pela massa social. Adrni-
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tindo a ezecuibilidade de uma utopi'a que supõe 
a ezistencia de un ensino sen professores, ele só 
conseguiria, por esta forma, levar à un pujilo de 
espíritos o conhecimento do Pozitivismo. Nesse 
entretanto, o Publico continuaria vitima dos pre-
conceitos que ainda ten acerca da confuzão dos 
dois poderes espiritual i tenporal, confuzão que é 
o principal obstaculo à rejeneração umana. Ao 
passo que, suprimido todo o ensino pedantocratico 
mantido pelo Estado, se patenteava à nação inteira 
a realidade de sua situação intelectual, mostrando 
que está vaga a séde da autoridade teorica. Esse 
ato inportava en un ensino pratico da sociolojia i 
da moral sientificas, pondo as suas principais leis 
ao alcance do conhecimento universal. 

Ben ezaminada, a iluzão de que foi vitima 
Benjamin Constant se redús ao mesmo sofisma 
daqueles que adiavão entre nós a abolição da es-
cravidão, a instituição da Republica i a separação 
da igreja do estado, alegando não axar-se o país pre-
parado. Os patriotas sentírão enpiricamente o vicio 
de tal argumento, porque era evidente que o 
rejimen escravocrata, monarquico, i teolojico, não 
poderia realizar tal p reparação. De fato, cada 
rejimen ten enjendrado até oje senpre o seu substi-
tuto ; mas essa jestação, essencialmente espon-
tanea, apenas se refere ao grosseiro aparelhamento 
dos novos elementos, i ao esboço confuzo da 
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combinação destes. Xegada â certo estado, cada 
faze social ten tendido â perzistir por meio da 
violencia ou da corrupção. De sorte que a nova 
civilização ten ezijido a destruição da anterior, sen 
que esta lhe aja nunca servido de guia sistematico, 
pois se ten pelo contrario constituído afinal un 
-0bstaculo â seu surto. Conpreende-se conseguin-
temente que o rejimen pedantocratico, - rejimen 
de privilegio i de subserviencia da autoridade 
teorica, - não póde de modo algun preparar o re-
jimen pozitivista, que é caraterizado pela conpleta 
liberdade i pela independencia dos poderes ten-
poral i espiritual, isto é, pratico i teorico. 

De que serve crearen-se cadeiras de sociolojia 
i moral, si estas cadeiras poden ser providas por 
cualquer cidadão que o governo entenda? Apela-
se para o concurso; mas quen vai julgar de tais 
concursos, sinão professores cujo prestijio inicial 
proven do mesmo governo? Congregações meta-
fizicas, sen dedicação social, conpostas en sua 
massa de gozadores, que adião indefinidamente a 
-satisfação das necessidades proletarias, como poden 
escolher dignos professores de sociolojia i moral? 
Augusto Comte coordenou todas as siencias : pois 
ben, cuantos professores seguen oje no ensino da 
·Cosmolojia i da biolojia as indicações do nosso 
Mestre? Nen si quera Logica (matematica) é ensinada 
·conforme ele a instituiu. Cuanto à as tronomia, à 



ESBOÇO BIOGRAFICO 

fizica, à química i à biolojia, mal se resenten de 
sua poderoza influencia, no ensino oficial. Ora, as 
reformas didaticas de Benjamin Constant consis-
tirão en amalgamar as antigas cadeiras pedanto-
craticas con a jerarquia teorica do Pozitivismo, 
juntando às congregações do inperio un ou outro 
professor novo. I destes, os que parecião ter mais 
preparação, porque oferecião un certo curso 
sient ifico, aceitàrão o atestado de sua inconpe-
tencia indo à Europa estudar as rnaterias de que 
farão encarregados. 

Que ad mira, pois, que, logo en seguida à. 
morte de Benjamin Constant, os velhos elementos 
conspirassen con tra a sua obra? Nós que conba-
temos os seus desvios da senda política traçada 
por Augusto Comte, para a direção da sociedade 
moderna, não fomos sorpreendidos por esse rezul-
tado, assi n como não nos assustamos con a sua 
intervenção didatica. Estavamas certos que, de 
sua vida política, só av ia de perdurar a parte que 
se axava de acordo con a evoluç1l.o patria, i con-
fiavamos nas tendencias da nação i nos frutos do 
nosso apostolado, para conjurar as consecuenc1as 
dezastrozas de ta is desvios. O que mais nos 
amargurava era ver por essa forma enpanado o 
brilho de sua gloria, que dezejavamos conpleta, 
para onra sua, feli cidade da Patria i ben da Uma-
nidade. Apezar poren de cuantos esforços since-
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ramente enpenhamos nesse sentido, nada conse-
guimos .. . 

§ 

Cuando Benjamin Constant pôs-se à testa do 
movimento republicano já a sua saude era melin-
drcza. Só uma vida calma lhe proporcionaria 
ainda longos anos de ezistencia. En lugar da 
trancuilidade ou pelo menos das gratas emoções do 
patriotismo satisfeito, no dezenpenho de uma emi-
nente função, a sua estada no Governo Provizorio 
acumulou as decepções en sua alma. Ainda aí 
cuantas vezes não teria ele lamentado não possuir 
un cabal conhecimento de sua fé? Entregue cuazi 
escluzivamente ao enpirismo i às inspirações de sua 
alrna jeneroza, ele fo i todavia no governo provizorio o 
jenio da concordia, inpedindo muitas vezes, pela 
sua prestijioza influencia moral, que as paixões 
revolucionarias de seus con panheiros produzissen 
crueis dilaceramentos. 
mente fitas na irnajen 

Con os olhos invariavel-
da Pat ria idolatrada, teve 

de tranzi jir â cada instante para evitâr maiores 
males que se lhe antolhavão. En mais de uma 
ocazião devia, portanto, ter errado; mas a Poste-
r idade á de escuzar-lhe as faltas, atendendo à in-
variavel moralidade de seus intuitos. Con efeito, 
pode-se assegurar que a Familia, a Patria i a 
U manidade fa rão senpre as impirndoras de seus 
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-atos, que jamais vizárão seus interesses individuais. 
Rodeado de pequeninas anbições, ben poucos de 
seus altos colaboradores percebêrão toda a superio-
ridade de sua natureza moral. As concessões de 
sua jenerozidade i de seu patriotismo forão muitas 
vezes ecuiparadas aos grosseiros ardis dos politistas 
con quen era forçado â conviver. 

Felismente ouve ocaziões en que Benjamin 
Constant conservou-se inabalavel â todas as soli-
citações. J à vimos que ele recuzou o acesso 1:1 

rnarexal de campo. Quizerão depois dar-lhe uma 
caza i ele não aceitou. Pretendêrão fazê-lo sena-
dor da Republica, ele perzistiu, poren, na sua digna 
recuza. En toda a sua vida só un posto aceitara, 
violando os escrupulos de sua consiencia - o de 
jeneral; mas aí fora assaltado de sorpreza. O 
lugar de senador era o fruto de uma eleição ; i 
Benjamin Constant ben sabia as fraudes i as indr-
gnidades que esse termo rezume. Não podião 
invocar nenhun motivo patriotico capás de abalar 
os seus sentimentos dezinteressados. Tiverão, pois, 
de ceder diante de sua intranzijente rezolução. 

Essa abnegação não pode no entanto pô-lo â 
coberto de mesquinhas rivalidades. Intrigas cri-
minozas envenárão as relações cordiais que avia 
entre ele i o xefe do governo provizorio, xegando 
.ao ponto de determinar uma violenta esplozão no 
<lia 18 de Shakespeare (27 de Setenbro). Tensas 
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como se axavão elas, bastou un incidente secun-
daria para ocazionar esse lamentavel xoque. 

O ministro da Instrução Publica, Correios i 
T elegrafas recuzara-se â atender â certa insistencia 
do J eneral Deodoro, por julgá-la descabida; i não 
tendo tido ensejo de entender-se con este â tal res-
peito, como projetara, dirijiu-lhe a seguinte carta 
esplicativa de suas reluctancias: 

«Rio, 19-9-90 
« Essmº. Snr. Jeneral Deodoro. - Saúdo a 

V. Ess•. muito respeitozamente; peço escuza de não 
ter de pronto por incomodas de saude respondido 
á carta de V. Essª. acerca do tezoreiro do Correio 
do Rio Grande do Norte. 

« A nomeação do atual funcionaria fês-se não 
por indicação do governador, é certo, porque essa 
indicação não me era conhecida, mas por ter tido 
informações fidedignas acerca da capacidade do 
nomeado. 

« Trata-se de un cazo secundaria da admi-
nistração federal, en que a intervenção dos gover-
nadores não ten, ou pelo menos não deve ter 
influencia predominante, como á de V. Ess•. 
convir 

« Provado que dezacertei nessa nomeação es-
tarei pronto â desfazê-la conforme os dezejos do 
governador, de que tenho conhecimento por inter-
medio de V. Ess". Como V. Ess•. sabe, por en-
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cuanto trata-se apenas de pedir a anulação de un 
ato do ministro que não se demonstrou injusto 
nen mal inspirado, unicamente para satisfazer in-
teresses de mal entendida politica. Melhor será, 
acredito i lenbro â V . Essº. , aguardar a xegada 
do governador, anunciada para oje; ouvi-lo-ei 
acerca desse assunto, i não terei duvida en des-
manxar o meu ato, logo que se me convença de 
que andei mâl informado, porque procuro senpre 
acertar. 

cc De V. Ess•. atento amigo venerador.- Ben-
jamin Constant. J> 

O jeneral Deodoro ressentiu-se profundamente 
con essa atitude de seu camarada, i en conselho 
de ministros, na prezença de varios parentes i afei-
çoados seus, invectivou-o bruscamente, dirijindo-
lhe acerbas acuzações . Benjamin Constant paten-
teou ainda nessa emerjencia, mais nma vês, toda a 
nobreza de sua alma, refutando calorozamente as 
censuras articuladas i repelindo con indomita 
enerjia as gratuitas ofensas de que fora inprnden-
temente alvo. Declarou-se logo demitido do cargo 
de ministro, enbora caracterizasse, con a franqueza 
que as circunstancias ezijião, a real situação mutua 
en que o movimento republicano os colocara 
â anbos. 

Na noite desse mesmo dia, os cidadãos Rui 
Barboza, Canpo5 Sales, Francisco Glicerio, l Ce-

2s 
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:i:ano Alvin, seus conpanheiros de ministerio, o 
fOTão procurar insistindo para que permanecesse 
no governo. O ultimo especialmente invocou o 
eezanparo en que :ficarião sen o seu prestijio. 
:Benjamin Constant declarou-U1es, poren, que sen 
111ma saida digna para o incidente de que avião 
sido testemunhas, não lhe era licito atender ás 
suas solicitações. I no dia imediato dirijiu ao xefe 
filo governo provizorio a seguinte carta: 

cc Cap ital Federal, 28 de Setenbro de 1890. 
« J eneralissimo.-Tendo eu onten, en sessão do 

ieo nselbo de ministros, dado a minha demissão de 
ministro da instrução publica, correios i telegrafas, 
:r:ecebi à noite a vizita dos Srs. Rui Barboza, Canpos 
Sales, Francisco Glicerio, i Cezario Alvin, que 
procurárão demover-me do meu propozito . Não 
_podendo, en vista das circunstancias que determi-
nárifo a minha rezolução, satisfaze r â esse dezejo, 
insisto en que considereis vaga a dita pasta . 

cc Rio, 28 de Seten bro de 189c . - Be11jamút 
Constcwt B otellto de JJ!íagalltãis ." 

O jeneral Deodoro respondeu-lhe na mesma 
ilata : 

n Rio, 28 de Setenbro de 1890. 
cc Sr. J eneral Benjamin Constant. - En res-

posta á vossa carta en que insistis na demissão 
que déstes do ministro da instrução publica, cor-
Jeios i telegrafas, entendo dever declarar-vos que 
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as condições especiais en que se axa o país acon-
selhão que continueis no governo até a abertura 
do parlamento, perante o cual será da maior 
conveniencia conparecer os que ten a maior parte 
de responsabilidade na revolução. 

cr O - si assin quizerdes - amigo. - 11famtel 
Deodoro da Fonseca .» 

A vista desta carta, Benjamin Constant acedeu, 
respondendo no dia imediato : 

cr Rio de Janeiro, 29 de Setenbro de 1890. 
cr Jeneralissimo.- En resposta á vossa carta 

declaro-vos que continuarei â prestar ao país os 
meus serviços na jerencia da pasta que me foi 
confiada, continuando â proceder como até aqui 
tenho procedido. 

« Aceitai os protestos de elevada consideração 
daquele que foi senpre leal, i continuara â sê-lo , i 
si o quizerdes, vosso amigo.- Benjami·n Constanf 
Botellzo de llfagalltãis .» 

Depois dessa correspondencia as relacões, amis-
tozas entre o Fundador da Republica i o xefe do 
Governo Provizorio se reatárão. O jeneral Deo-
doro, teve a nobreza de reconhecer o arrebata-
mento de que fora vitima, i, comovido até .as 
lagrimas, não ezitou en oferecer ao seu camarada 
as mais anplas desculpas. Benjamin Constant 
aceitou sen a mínima rezerva a sinceridade das 
esplicações que lhe forão dadas, atribuindo â 



BENJ AMIN CONSTANT 

torpes lizonjeiros a principal responsabilidade do 
ataque que sofrera. - É um omen de coração-
costumava ele dizer, referindo-se ao jeneral Deo-
doro, depois dessa comovente sena intima. 

Benjamin Constant prevaleceu -se das boas 
dispoziçôes que lhe mostrava desde então o xefe 
do Governo Provizorio, para premuni-b contra os 
arrastamentos de seu amor proprio i as solicitações 
dos maus conselheiros. Foi assin que ele conseguiu 
do jeneral Deodoro a promessa solene de respeitar 
i manter a constituição que fosse adotada pelo Con-
gresso, fosse ela cual fosse, i mau grado todas as sujes-
tões dos amigos i dos contrariados. En sessão de 
25 de Carlos Magno (12 de Julho) do corrente 
ano (103-1891) o capitão Bevilacua recordava à 
camara dos deputados esse conpromisso referindo-se 
â ele nos seguintes termos : 

« O Sr. José Bevi lacua - Diria â S. Ess. que 
antes de despenhar-se 'de todo no plano fortemente 
inclinado en que vai, S. Ess . se recordasse do 
compromisso solene i formal que, no dia 5 d'e No-
venbro contraiu con seu gloriozo conpanheiro de 
jornada, daquele omen puro que transformou en 
movimento republicano a sedição militar de que 
podería ser xefe. 

cc O Sr. jeneral Deodoro, que nesse dia pouco 
antes da comemoração de 9 de Novenbro no Club 
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1\!I ilitar, en que narrou este inportante fato, avia-se 
conprometido solene i formalmente con seu gloriozo 
conpanheiro de jornada, o Dr. Benjamin Cons-
tant, dizendo que cualquer que fosse a constituição 
adotada pelo Congresso que prossimamente se 
t inha de reunir, avia de respeitá-la, avia de man-
tê-la cuaisquer que fossen as sujestões da pretendida 
amizade, cuaisquer que fossen os interesses preju-
cados ou contrariados, repetindo mais de uma vês 
essa promessa solene . .. >• 

Infelizmente nada pode reparar tanben as 
perturbações que esse cruel abalo produzira no milin-
drozo organismo de Benjamin Constant: as terri-
bilissimas emoções que lhe dilacerárão a alma de 
omen i patriota o avião ferido de morte. 

Antes, poren, que esse cruel desfexo viesse 
privar a Patria de seu inestimavel concurso objetivo 
na consolidação de sua obra glorioza, pode ele ainda 
prestar dois relevantes serviços. Já nos referimos 
ao maior deles, proporcionando-nos a sala publica 
por meio da cual nos foi dado ajir sobre o Con-
gresso federal en proporção que a Posteridade 
avaliará. Alen disto, este ato serviu p?..ra atestar 
a perzistencia de nossas mutuas dispozições sinpa-
ticas, afirmando mais uma vês a solidariedade de 
nossos intuitos, cuanto ao modo de encarar areje-
neração umana. Por outro lado, teve Benjamin 
Constant ensejo de recomendar publicamente a 
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candidatura do jeneral Deodoro para Prezidente 
da R epublica, invocando en abono de tal conselho 
os mais elevados motivos de orden política. Es-
colheu para essa manifestação deciziva a soleni-
dade que o Club Militar destinou à comemoração 
da sessão cn que, un ano atràs, lhe avião seus 
conpanheiros dado plenos poderes, para rezolver 
sobre as dificuldades que assoberbavão a Patria (5 
de Frederico de 101 - 9 de Novenbro de 1889) 
Benjamin Constantlegou-nos no discurso que então 
proferiu mais un ezenplo de seu cavalheiresco ci-
vismo, mostrando-se conpletamente estreme de 
cualquer resentimento pessoal, i fazendo un calo-
rozo elojio dos serviços i das cualidacles morais 
que atribuía ao xefe do Governo Provizorio. 

§ 
Graças ao cidadão T asso Fragozo podemos 

registrar aqui o pensamento jeral, i mesmo os to-
picos principais, dessa tocante alocução, unjida 
pelas irradiações ela imortalidade. 

« Agradeço os lizonj eiros conceitos relativos 
à minha pessoa, muito acima do meu merito real, es-
pendiclos pelos oradores que sucessivamente ocuparão 
a tribuna ,; disse Benjamin Constant. Axo-me es-
traordinariamente abatido : molestia pertinás ten-me 
incessantemente minado a ezistencia, alquebrado aos 
poucos o meu organismo enfraquecido. Mais do 
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que os proprios sofrimentos fizicos, trazen-me, 
poren acabrunhado as tribulações morais. I en sei 
mesmo como tenho podido, â tantos desgostos que 
me vão pela alma, rezistir serenamente de cabeça 
erguida. O modo corno me vi forçado â conpa-
recer diante de meus dignos d issipulos i de meus; 
camaradas, atesta anplamente a veracidade do qne 
afi rmo. (') 

« Nao era à paizana, mas trajando a minba mo-
desta farda de tenente-cononel do ezercito, que 
eu quizera assistir à glorificação de uma data inol-
vidavel na istoria do Club i na istoria de nossa 
propna Patria. VesLindo o meu uníforrne de te-
nente-coronel, un if9rme sagrado pelos meus clissl-
pulos i por esse 15 de Novenbro, dia en que o 
Pais se l ibertou do reji men antigo, derribando 0 

trn110, seu ultimo vest ijio, - domÍlrnr-me-ia uma 
maior alegria, sentir-me-ia muito mais felis, do que 
carregando uns pezados bordados de jeneral, que me 
queimão os pw1hos .. . Não deixo, todavia de reco-
nhecer as boas intenções daqueles que elevarão-me 
a si milbau te posto ... 

u Alguns oradores :i.rnigos, encarecendo meus; 
atributos morais, en prestàrão-me cualidades que eu 
quizera efetivamente possuir. Sei cua.nto vale a; 

dedi cação no.s tu·aiuces supremos por que passa a. 
sociedade, i corno o espetaculo oferec;:ido pela abne-

(1) Aludia ao falo de estar cn lr:ijes civis 
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gação dos cidadãos na defeza do solo em que vr-
verão fornece grandes ensinamentos morais. Estive 
na guerr<l do Paraguai i ainda oje se pinta en 
minha imajinação un cuadro tantas vezes conten-
plado no canpo de batalha. No mais ardente da 
peleja, cuando enfurecidamen te xocavão-se os ezer-
citos inimigos, i por toda parte ouvia-se o estouro 
dos projetis que rasgavão a atmosfera, emociona-
va-me a alma, era belo de ver-se, un soldado mo-
desto i ignorado, já prostrado pelas balas contra-
rias, ter ainda energia para repouzar o olhar, onde 
brilhavão as ultimas sint ilações da vida, na bandeira 
nacional, como si en torno dessa bandeira, sin bolo 
da Patria que ele tanto amava, ~e grupassen as mais 
vivas i saudozas recordações da fami lia que perd ia ! 

« Avivão-me essas irnajens o civismo, o ardor 
social, i o entuziasmo pelo ben publico, apanajio 
dessa inconparavel mocidade que seguiu-me na re-
volta republicana, fortalecendo -me, encorajando-me 
na ardua tentativa da reconstrução da Patria ... 

« Sei" que criei dezafetos na jestão de uma 
pasta que terminantemente recuzei no proprio dia 
da vitoria. Sei que fis injustiças na minha classe; 
mas fi-las convicto que as ezijia a salvação da 
obra revolucionaria, i abdicando as mais arraigadas 
convicções, as rezoluções mais firmes. Digo-o con 
a lealdade con que orgulho-me de senpre pro-
ceder, sobretudo para con os meus amigos. 



ESBOÇO BIOGRAFICO 441 

<< É indubitavelmente espinhoza a faze que 
atravessa a Republica. Dentro en pouco a reunião 
do Congresso Constituinte virá fexar o ciclo pro-
v1zono, que a revolução av ia iniciado. A escolha 
do primeiro majistrado da nação já começa a 
preocupar os espíritos, i talvês ameaçando a esta-
bilidade da calma social que nos temos esforçado 
por manter. É sobre isso que quero pronunciar-me 
con a maior franqueza, aproveitando uma felis 
·oportunidade. 

« Tratarei de un facto de minha vida intima, 
mas que não receio tornar publico, não só para 
justificar minhas opiniões, como para que todos 
:aquilatem da lealdade i da inteireza de meu pro-
cedimento. Uzo desta franqueza, alen de tudo, 
porque me axo no meio de meus conpanheiros, no 
seio de minha classe que sempre considerei como 
o prolongamento de minha familia. 

« Ligarão-me senpre ao jeneral Deodoro os 
mais afetuozos laços de estima i consideração. Tra-
tando-se dos aprestas revolucionarias, não trepidei 
-en convidá-lo para esse movimento, convencendo-o 
de sua necessidade, colocando-o à testa dele, i 
enpregando todo o rneu prestijio, para que ele fosse 
o xefe da junta diretora do País, depois que a 
reação triunfou. 

« É inutil dizer que durante todo o rejimen 
provizor io não modifiquei uma só linha nesse modo 
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de proceder. Dominado senpre pela maior ami-
zade i confiança., aconsefüa.va.-lhe calma i mode-
ração nos publicas negocios. Un dia, cua.ndo me 
propunha. â tomar parte numa conferencia de mi-
nistros entregou-me, entretanto, o jeneral Deodoro 
uma carta, para que eu a lesse. Nessa carta, escrita 
ao jeneral por un anonimo, acuzavão·me dezabri-
damente de conspirador i previnião ao jeneral que 
se acautelasse, porque eu tramava contra ele, do-
minado pelo dezejo de substitui-lo no cargo de 
xefe do governo. 

''Ao restitui-la ao jeneral, estranhei-lhe que 
tivesse lido uma carta escrita por un desconhecido, 
cuando eu recebera rnyitas identicas i as despre-
zara todas . 

'' Algu1i tenpo· depois fis constar en todos os 
jornais que não aceitarria cargo algun para que fosse 
eleito, nada podendo demover-me dessa rezolução. 
Apezar dessa i de outras demonstrações de lealdade, 
con que me ufano de ter senpre procedido, o je-
neral Deodoro dando ouvidos â uma mizeravel ca-
marilha, que não conheço, não ezitou en. acuzar-me 
de traidor en prezença dos meus colegas de mi-
n isterio, - â miti talvês a seu melhor amigo, -
fazendo-se eco de calunias. 

cc Não quero saber quen teceu tais intrigas, 
porr:rue receio QJ.Ue se acorden en minl1a alma os 
meus pei.ores instintos, i que não basten para conter 
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a minha indignação os estimulos mais nobres de 
nossa natureza. 

<< Posso garantir-vos que respondi con a mais 
conpleta altivês ao insulto recebido i que soube 
manter en tão critico momento imaculada a minha 
dignidade .... . . . 

« Tenpos depois fui convidado pelo jeneral 
Deodoro, para conversarmos sozinhos, en uma sala 
da caza de rezidencia do mesmo jeneral. Ai, não 
tremo ao revelá-lo, o jeneral, dominado pela maior 
e!11oção, vizivelrnente acabrunhado pelas ajitações 
morais, protestando ser meu amigo i estar arre-
pendido, pediu-me perdão elas ofensas que vibrara 
contra rnin. Este fato atesta a bondade de coração 
do jeneral Deodoro, i mostra como ben poderia 
dirijir o País si fosse convenientemente orientado, 

não o cercasse urna multidão de anbiciozos. 
« Aproveitei esta ocazião para aconselhá-lo â 

ter moderação na função inportante que ezercia, i 
para pedir-lhe, en nome dos interesses fundamen-
tais do Brazil, que decorasse palavra por palana a 
constituição que brevemente seria decretada, i que 
5. ela cegamente obedecesse. O jeneral Deodoro, 
en resposta, tomou o solene conpromisso de pautar 
a sua eonduta por esses conselhos. 

« Axo que ele deve ser o futuro prezidente da 
Republica Brazileira. Si pudesse enfeixar na mão 
todos os votos do Congresso, da-los-ia ao jeneral 
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Deodoro . Conheço-o ben i falo con convicção. Si 
não fô r ele o eleito, temo que se vá ensanguentar 
o solo da Patria, i sinto me capás de tudo ·sacri-
ficar para que tal fato não se realize. 

" Sinto me já velho i quebrado, i por isso 
mesmo carente de repouzo. Precizo retirar-me por 
algun tenpo para lonje das agitações sociais, re-
vigorar-me i estudar. Mais tarde, si a Patria de 
novo ezijir os meus serviços, estarei pronto â pres-
tá-los. n 

§ 
Tais farão os ultimas atos políticos de Benjamin 

Constant. A molestia martirizante que avançava 
mal permitia-lhe atender ao espediente de sua pasta. 
Nos momentos de alivio, cada vês mais raros, 
emitia o voto de retirar-se à vida privada, i con-
sagrar-se à meditação aprofundada da Política Pozi-
tiva, con o fin de melhor corresponder aos ser-
viços, que de si mais tarde ezijisse a Patria. J 
assin, entre a cuazi certeza de seu fin, i a tenue 
esperança de seu restabelecimento, passou os seus 
ultimas dias . Nos derradeiros, virão-no, uma ou 
mais vezes, levantar-se do leito, i contenplar, 
durante algun tenpo, o cuadro que reprezenta 
nosso Mestre na sua cama mortuaria, como se ali 
buscasse a sua ultima lição. 

De fato, teve a gloria de morrer abraçado à 
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fé que fôra a de sua vida, i a ventura de aver 
determinado, entre si i sua digna espo.za, a ezenplar 
identificação, que foi a garantia de sua edificante 
morte . 

As mais sublimes influencias de uma alma 
seleta concentrando-se na contenplação dos seus 
momentos finais, esforçamo-nos por obter dados 
que nos permitissen retraçar fielmen te o cuadro 
dos ultimos dias do Fundador da Republica Bra-
zileira . I, graças à onroza confiança con que a 
sua ilustre viuva dignou-se atender aos nossos votos, 
podemos satisfazer ao piedozo anelo dos corações 
patrioticos, fazendo-os assistir à dilacerante agonia, 
que marcou o termo objetivo daquela glorioza 
ezistencia. Servir-nos-emos, para isso, cuazi testual-
mente, dos apontamentos que nos forão forne-
cidos. 

A IO de Frederico de 102 (14 de Novenbro 
de 1890) desseu de Santa Tereza, pela derradeira 
vês, Benjamin Constant. Tinha rezolvido sair dias 
antes de I 1 de Frederico ( 15 de N oven bro), para 
evitar as comoções â que o esporia a participação 
nos festejos do primeiro aniversario do levante 
republicano, i fujir ào manifestações de que natu-
ralmente seria alvo. Escolheu nesse intuito , para 
seu retiro, uma caza que lhe oferecêrão en Jurujuba. 
Partiu â uma ora da tarde; pela manhan tivera 
uma longa discussão sobre a .Escola Politecnica 
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con o respetivo diretor. Passou esta noite muito 
mal, a dispnéia não o deixou dormir. Às primei-
ras salvas do dia r 5 era despaxado un portador 
para xamar un medico. Ouvindo-as, Benjamin 
Constant repetiu melancolicamente: « Un ano ! un 
ano ! i en que estado estou eu ! » 

Só pode voltar no dia I 3 de Frederico e I 7 
de Novenbro ), já por seu estado de saude que foi 
senpre mau, já por ser desfavoravel o tenpo . 
Desde então conservou-se en caza, tendo alguns 
dias de alivio i sofrendo en outros ataques de 
dispnéia i fortes nevraljias na cabeça. Cuando 
sentia-se melhor mandava xamar as pessoas con 
quen tinha que falar, sobre os trabalhos do seu 
cargo, i levava longas oras aplicado. 

Os ultimas tenpos da molestia forão passados 
en sua sala de vizita, para onde pediu que trans-
portassen a escrivaninha que se axava en seu ga-
binete . Encontrava nesta mais comodo do que 
na meza de marmore que estava na sala, sobre a 
cual senpre trabalhou, i assinou os diversos atos 
relativos às suas funções de ministro. 

Ali a recordação da jornada republicana lhe 
era avivada pela contenplação de un esboço â 
oleo reprezentando as forças no momento do 
ataque ao cuartel-jeneral. Muitas vezes seus olhos 
angustiados ficsavão-se na tela i enxião-se de la-
grimas, evocando sen duvida o punjente contraste 
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entre as espernnças rej eneradoras daquela ora, i as 
crueis decepsões que se lhe seguírão. 

A sua sensibilidade avia-se tornado estrema; 
tinha a alma amargurada pelo espetaculo da situa-
·ção política do país; não era essa a republica que 
ele afagara en seus sonhos patrioticos. Certo dia, 
indo vizitá-lo un medico amigo, depois deste ezami· 
ná-lo, recomendou-lhe que tivesse descanso i tran-
cuilidade; que não tomasse tanto â peito os ne-
gocios da republica; que ele tanben se incomo-
dara con alguns fatos, mas que já então ião as 
coizas melhor, i con certeza avião de mudar. Ao 
ouvir estas palavras não pode dominar-se, i deixou 
transparecer nos olhos umedecidos a dôr que pro-
fundamente o ralava. O mesmo aconteceu ao ler 
un artigo sobre a comemoração da sessão do Club 
Militar, no dia 5 de Frederico (9 de Novenbro), 
data en que seus conpanheiros lhe avião confiado 
a missão de arrancar a Patria ao jugo dos seus 
opressores ; i senas iguais reproduzião-se senpre 
que ouvia rememorar os acontecimentos relati vos 
à insureição libertadora. 

En meio de seus padecimentos, deixava-se às 
vezes seduzir por calculas que supunhão o prolon-
gamento de sua â cada instante mais melindroza 
ezistencia. Indo vizitá-lo o seu dissipulo i amigo 
o capitão Ximenes Villeroy, es-governador do 
Amazonas, Benjamin Constant entreteve-se longo 
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tenpo con ele, entuziasmando-se pelas descrições 
que ouvia i faturando para o Brazil uma inconpa-
ravel grandeza : «avia de ser un dia a primeira 
nação do mundo,» - disse ele no ezajero do seu 
patriotismo. 
de percorrer 
Europa. 

I manifestou o projeto que formava 
as nossas terras, antes · de vizitar a 

Tanben não o abandonavão as preocupações 
pelas medidas que no seu entender erão de capital 
utilidade publica, por concerniren diretamente a 
moralização da sociedade. Un dos ultimos atos 
que teve muito enpenho i pressa en despaxar foi 
o que se referia ao montepio obrigatorio dos 
enpregados publicos. Benjamin Constant esplicava 
similhante medida, opondo, ao carater antiliberal 
que nela reconhecia, a ponderação de que ninguen 
tinha o direito de deixar a sua familia na mizeria. 
«Si o montepio não fôr obrigatorio, observava ele, 
muitos irão relaxando, até que un dia morren, sen 
a ver preparado o futuro dos seus.» (1) 

Para distrair-se das ínquietudes que o assal-
tavão gostava de ouvir a leitura de romances en 
que se não encontrassen senas tocantes. Á me-
dida, poren, que a molestia progredia, os seus sofri-
mentos ião tornando-se rebeldes â todos estes pa-
liativos. 

(1) Já tivemos ensejo de mostrar, no principio deste esboço biogra-
fico, os principais inconvenienles sociais i morais das inst ituições deste 
jenero. 
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§ 
No dia 10 de Moizés do corrente ano (ro de 

Janeiro de 1891) os seus tormentos se agravárão 
de urna maneira atrás. Não podendo conciliar o 
sono por cauza da dispnéia, foi sentar-se à sua 
meza, i tentou ler, na esperança de que assin 
adormecesse . Mas foi debalde. Levantava-se, mu-
dava de pozição, de cadeira, mas de modo algun 
pode dormir. Entretanto sentia-se ezausto. En -
costou-se afinal â un portal dizendo : cc si ao menos 
pudesse dormir en pé ! » 

De manhan estava en grande prostração, i tor-
turado por violenta nevraljia. A sua enerjia alque-
brada pelos longos padecimentos não lhe permitia 
dominar-se ; mas ainda assin as suas esclamações i os 
seus jestos ben mostravão que na sua alma se eno-
velavão as dôres fizicas con as apreensões pela 
sorte dos seus. En meio de suas aflições, ele 
acariciava a espoza i as filhas, deplorando a situa-
ção en que as suas torturas as colocavão. O suor 
corria-lhe en bagas. Foi uma sena terrível de 
angustias, para as cuais não á cspressões. Só espe-
rimentava algun alivio, sentado à borda do leito 
con a cabeça reclinada no seio da espoza estre-
mecida, i sustentando-se nos braços entrelaçados 
sobre os onbros dela. 

Foi xamado o Dr. Joaquim Murtinho, que 
assegurou-lhe que tudo ia dissipar-se; i receitou, 

29 
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recomendando-lhe que estivesse calado i trancuilo. 
Con efeito, à tardinha a cefalaljia dezapareceu 
conpletamente i a dispnéia diminuiu un pouco. 

No dia r :i ainda sentia bastante dificuldade 
en respirar, mas a dôr de cabeça avia aliviado 
muito de sua intensidade. Então conversando con 
a familia disse: - " Que sofrimento orrivel ! Não 
imajinão que atrós sofr imento ! Tenho orror de 
me lenbrar que se pode repetir! agora esses padres, 
se souberen do que tenho sofrido, ão de dizer que 
estou pagando. Mas cada vês estou mais satisfeito de 
ter feito o que fis, i nunca me arrependí, não me 
arrependo, nem me arrependerei. »Ia mais entuzi-
asta de suas filhas respondeu-lhe: << Paciencia, papai; 
está sofrendo muito, é verdade ; mas ao menos ten a 
consiencia trancuila de que fês tudo que era umarra-
mente possível, para melhorar o estado de coizas. 
I se de todo não o conseguiu, não é sua a culpa; foi 
porque não pode. I sto é un consolo. J) - « Lá isso 
é verdade, tornou- lhe Benjamin Constant ; mas 
tudo á de endireitar daqui â algun tenpo. )) 

Cuando lhe lenbravão os fatos da revolução i: 
lhe dizião que, enbora não gostasse de glorias, a 
de ter feito a Republica lhe cabia, Benjamin 
Constant retorquia: - «Ora, deixen-me, estou muito 
cansado, não quero saber de glorias, eu só quero 
é socêgo i descanso. Tomara que se esque<;à'o de 
min.iJ - r à fifli.a que elojiava:-Ihe os feitos i ezaI-
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tava a fundação da Republica como obra dele i 
começada á mu ito tenpo, acressentava: - "Ora tu 
pensas que essas coizas são duradouras ; daqui à 
a lguns anos nen mais se lenbrarão que eu ezisti. » 

outra ocazião parando en frente de un re-
trato sen, de corpo inteiro i fardado como estava 
no dia Ir de Frederico (15 de 1 ovenbro), obse r-
vou : - «Eu estou alí con ares de valente, i entre-
tanto agora nen comigo posso ! Felismente o 
meu sofrimento é sómente fizico, que é muito 
mais suportavel que o moral. >> 

T endo de deixar en breve a pasta da Instrução 
Publica, Correios i Telegrafas, i não possuindo 
esperanças de melhorar en pouco tenpo, quis que 
suas filhas fossen no dia seguinte, 13 de Moizés, 
(13 de Janeiro) agradecer â seus subordinados o 
retrato â oleo que dele avião mandado tirar, para 
ser colocado na respetiva secretaria. Amarguradas 
pelo estado dolorozo en que o vião, as filhas esqui-
varão-se, mas Benjamin Constant insistiu : - « Vão; 
não quero estar mais tenpo en falta con aqueles ã 
quen sou estremamen te grato, pela prova de am izade 
i consideração que me testernunhárão ; não se es-
queção de dizer que não fui eu mesmo por não 
poder de todo sair. » 

Passou este dia animado. Mas à noite só pode 
dormir três oras pela madrugada. Levantou-se 
melhor no dia 14 de Moizés ( 14 de Janeiro). A 
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noite foi boa; ·dormiu alguma coiza. Sua espoza,. 
poren, amanhecera bastante incomodada i fôra obri-
gada â conservar-se de cama. Benjamin Constant 
esqueceu-se então de si, para ocupar-se con aquela 
que fôra senpre o supremo objeto de seus desvelos; 
quis tê-la junto de si, i fês transportá-la para a sala 
onde se axava, providenciando con minucioza solici -
tude por tudo cuanto imajinava que ela · carecia. 
Ao terceiro dia, cuando sua espoza, sentindo-se 
melhor, quis levantar-se, Benjamin Constant opôs-se,. 
lamentando o trabalho que estava dando aos seus. 
- cr Ainda se fosse para melhorar! ''-ponderava ele. 

Esse estado lizonjeiro continuou no dia 15·, o 
ultimo en que esteve na sala de jantar. Nos dias i 6 
i I 7 ainda foi ao seu cuarto para arranjar-sei vestir-se; 
depois não pode mais sair da sala, sentia-se cada 
vês mais fraco . Talvês que esse passajeiro alivio· 
fosse uma reação do moral, pelos cuidados que, du-
rante esse tenpo, de si ezijira o estado de sua espoza. 

Axava-se cercado de toda a sua familia, i grande 
era o numero dos que vinha.o vizitá-lo, â muitos dos 
cuais o seu estado não permitia receber. A enfermi-
dade progredia senpre, a cefalaljia voltara i a in-
sonia cressia. Este ultimo sintoma sobretudo o 
dezesperava: -cc Quen pode viver sen dormir ! disse· 
ele uma vês ao Dr. Murtinho; â isto não é possível 
rezistir; no entanto si o doutor me desse un ano 
de vida 1. .• » - O medico sorriu-se, procurando tran· 
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·cuilizà-lo. Assistia-o tan ben o Dr. Macedo Soares; 
forão a;1bos de urna dedicação inecedivel. Mas 
·OS sofrimentos continuas de que era vitima Benjamin 
·Constant acabárão por fazer móssa en sua enerjia 
moral, de sorte que inquietava-se con a demora de 
·cualquer dos dois. Ficava muito satisfeito quando 
os via xegar, i ao Dr. Murtinho costumava dizer: 
- cc Desculpe, doutor, essa massada, mas a sua pre-
zença me dá animação; tal vês o senhor nunca tivesse 
tratado un doente tão inpertinente.,> 

Já a noite de r 6 foi mal passada ; pouco 
dormiu; durante o dia, não se queixava de dôres, 
.sentia apenas fraqueza i abatimento cressentes. 
Antes da molestia agravar-se passava as noites 
indo de un apozento pará outro, mudando de 
cadeira, encostando-se sobre almofadas en uma 
meza, sen axar comodo en pozição alguma. Nas 
ultimas noites então tentava conciliar rapidamente 
-0 sono, sentado en uma cadeira, i apoiando a ca-
b~ça sobre o seio ou os onbros, já de sua espoza, 
já de uma de suas filhas. 

No di a r 7 a situação agravou-se profunda-
mente. De manhan tentou assinar alguns papeis; 
queria acabar con o trabalho para descançar de 
uma vês. Subscreveu dois avizos; mas as linhas 
ficárão tortas i a letra mal formada. Convencêrão-no 
de que estava fraco, i era precizo deixar aquelas 
preocupações. Já então lhe ia faltando a vista . 
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Recebeu contudo nesse dia a vizita de uma pro-
fessora, que veio falar-lhe sobre jardins de infancia, 
segundo o tipo que se encontra nos Estados Unidos 
da America do Norte. Benjamin Constant prometeu 
fazer o que pudesse no sentido de similhante 
instituição, i mandou xarnar o diretor da instrução 
publica, con quen quis entender-se sobre tal pro-
jeto. Mas a fam ilia patenteando-lhe o inconveniente 
do esforço á que se entregava, ele confiou o assunto 
à deliberação do referido funcionaria i recomen-
dou-lhe aquela medida. Finalizou dizendo: - "Nã.o 
queira nunca ser ministro, doutor ; é un conselho 
que lhe dou. Conserve-se no seu lugar, para sus-
tentar as reformas da instruçã.o publica. » 

No mais, passou o dia cuazi calado, só falava 
para responder ao que lhe dizião, ou cuando queria 
cualquer coiza; cuazi nada conversou. As forças 
ião dezaparecendo. 

A tardinha pediu que o ajudassen para ir sen-
tar-se junto à meza. Fizerão vêr que depois lhe 
custaria muito o voltar para a cama; mas ele in-
sistiu. Ergueu-se, i, apoiado na espoza i en uma 
das filhas, conseguiu xegar até lá. Fazia muito 
calor, i avia senpre uma pessoa a seu lado aba-
nando-o. Con a cabeça apoiada, ora no onbro de 
sua espoza, ora no de sua filha, alí esteve silen-
ciozo sofrendo as torturas da dispnéia. Escureceu, 
i ainda não se avia acendido a lús, cuando ele 
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quis passar para junto da cama. Pôs-se en pé con 
muito esforço i ajt1dado; não pode contudo dar 
mais un passo; foi precizo sentá-lo de novo na ca-
deira en que esti vera. I en tão sua espoza, suas filhas , 
i un dissipulo amigo, o tenente Tasso Fragozo, 
que entrara na ocazião, transportárão-no para o leito. 

Foi uma sena acabrunhadora, lugubre . Ben-
jamin Constant percebendo então que uma de suas 
filhas xorava, perguntou-lhe o que tinha. I ela 
respondeu-lhe que estava inc.omodada por vê-lo 
sofrer tanto. Foi essa a ultima noite que pode 
estar sentado na cadeira junto da cama. 

6 
RETIRO 

§ 
Ao amanhecer do dia 18, pediu Benjamin 

Constant ao seu irmão, o coronel Marciano, que 
fosse informar-se do Dr. Murtinho, con franqueza 
sobre o seu estado . Seu filho procurou o Dr. 
Murtinho, que ve io vê-lo. 

Neste dia foi entregue ao xefe do Governo 
Provizorio a seguinte car ta dando a sua demissão 
do cargo de Ministro ela Instrução Publica Cor-
reios i Telegrafos: 

'' E s.m• Amigo Jeneral issimo. Convicto de aver 
dado á nossa Patria os meus fracos recursos i não 
podendo · continuar na jerencia da pasta que me 
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confiastes, en consecuencia de se aver agravado o 
meu estado de sande, venho depôr en vossas mãos 
o c<i;rgo de Ministro da Instrução Publica, Co-
rreios i Telegrafas. 

«Já me ouvera retirado â 15 de Novenbro 
ultimo, como era meu dezejo, si os meus sofri-
mentos não me ouvessen inpossibilitado de con-
cluir até en tão as reformas iniciadas i às cuais 
ligava rnassimo interesse, 

« Ao deixar o meu posto no governo insti-
tuido pela revolução republicana que libertou o 
pais, despeço-me de vós i de meus conpanheiros 
de ministerio, levando serena a consiencia de ter 
cunprido con civismo os meus deveves, i de ter 
prestado à minha Patria todo o concurso leal i 
dezinteressado de minha fraca intelijencia i de 
minha fraca atividade. 

« Tenho esperança de que con tribuireis para 
que o nosso amado país at inja o grau de prospe-
ridade â que ten direito, tornando-se uma reali-
dade a diviza de sua bandeira, i fica-me a suprema 
consolação de aver trilhado senpre, en toda a minha 
vida, o caminho da oura i do dever. 

« Dezejo-vos i aos meus conpanheiros de go-
verno todas as felicidades . 

<e Sande i fraternidade. 
« Vosso leal amigo 

« B emamin Constant Botellio de Magalliãis. » 
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Esta carta já não foi minutada pelo punho de 
Benjamin Constant, que se limitara â encarregar 
os seus ín timos de rediji-la de acordo con as suas 
sinceras dispozições. T rousserão-lhe d iversos ras-
cunhos, i Benjamin Constant escolheu uma conbi-
nação entre dois que melhor in terpretavão a sua 
vontade. Cuando aprezentarão-lhe a carta defin i-
tiva, Benjamin Constant mandou que acressentassen 
a fraze - Vosso leal amigo, - d izendo que senpre o 
tinha sido. 

O xefe do Governo Provizorio respondeu-lhe 
no dia seguinte nestes dignos termos: 

cc Es. '"º Am. º Sr. jeneral Benjamin Constant. 
cc Recebi a carta datada de onten que V. Es. me 

dirijiu solicitando, en consecuencia de se teren 
.agravado os seus incornodos de sande, dispensa do 
cargo de Ministro da Instrução Publica, Correios 
Telegrafos . 

cc Eu não teria desculpa i sin condenação, si, 
·conhecendo o estado de saude de V. Es., fosse capás 
de insisti r para que continuasse no min isterio, posto 
de sacrifi cio i de assíduo trabalho. 

cc Certamente, ao ver-me privado da colabo-
ração poderoza pela intelijencia, criterio i lealdade 
inecedi veis, pezar-me-á a mão cuando assinar o 

-decreto de sua dispensa do cargo de ministro; a 
consiencia, poren, jamais me deixaria trancuilidade 
si, para continuar â tê -lo â meu lado na consoli-
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dação da obra injente que enpreendemos i reali-
zamos, ezijisse a continuação do sacrificio que á 
muitos mezes V. Es. fás . 

« Agradeço â V. Es. as in eguivocas provas de 
amizade, consideração i confiança pessoal que senpre 
me dispensou en todas as emerjencias i en todas as 
ocaziões. 

« Cuanto aos serviços prestados à Patria por 
V. Es., ela ia istoria dirão aos vindouros, dirão à 
Umanidade quen foi Benjamin Constant Botelho 
de Magalhãis. 

« Saude i fraternidade. 
« Manoel Deodoro da Fonseca. " 

Cuando o cunhado i secretario particular de 
Benjamin Constant que fôra o portador da carta 
de demissão comunicou-lhe que a avia entregado, 
ele respondeu : - «Agora o que sinto é não poder 
tanben tirar esses bordados de jeneral que me 
queimão os pulsos. ii - I depois de uma pauza, acre-
ssentou profundamente emocionado, i con os olhos 
marejando : - « Mas eu não tenho o direito de 
lançar a minha familia na mizeria.i> 

Já por vezes manifestara ele esse mesmo sen-
timento, con cuanto reconhecesse na aclamação 
de jeneral a intenção mais pura, pelo que era 
muito grato â essa manifestação. Axava, poren, 
que se tinha assin aberto un mau precedente, i 
que podia trazer dezastrozas consecuencias. Demais, 
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similhante elevação avia contrariado uma de suas 
mais ardentes aspirações, que consistia en sair 
do governo con a sua farda de tenente -coronel, a 
cual ele reputava santificada pelos seus alunos i 
glorificada no dia 11 de Frederico (15 de No-
venbro.) 

A cada momento sua ezistencia tornava-se 
mais precaria. Passou à noite de I 8 para r9 en 
un dezassocego cruel. Cuando o Dr. Murtinho 
veio, Benjamin Constant manifestou-lhe a pouca 
confiança que já depozitava no seu restabeleci-
mento. Tinha a vista muito fraca; não dormira 
nada; sentia-se cada vês mais debilitado. A tarde 
con a cabeça apoiada ao onbro de sua filha 
D . Bernardina, d isse-lhe melancolicamente : - <<A ! 
minha Bernardina, teu pai não vai lonje ! Coita-
dos ! » - Numa ocazião en que encostado procurava 
concil iar o sono, ficou como atordoado, i ouvi-
rão-no pronunciar estas palavras destacadas: - « nestes 
quinze dias... é precizo... a faculdade de me-
dicina . .. )) 

No dia 20 já não pode mais sair da cama. 
Estava reclinado sobre travesseiros ; nada dizia 
cuaz1; lij eira atenção dava ao que se estava pa-
ssando en torno de si. Era precizo aussiliá-lo para 
assentar-se i tomar un pouco de leite. Levou a 
noite inteira aflito con a boca entreaberta, respi-
rando dificilmente, en profunda madorna; mas 
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cuando abria os olhos, tinha ainda a espressão m-
telijente; já mal consegma então falar. 

7 
TRA 'SFORMAÇÃO 

§ 
Algumas oras de agonia restavão apenas àquela 

glorioza ezistencia. A identidade do sofrimento 
foi grupando espontaneamente os menbros da 
familia do Fundador da R epubl ica en torno de 
seu leito mortuario. Prezidia-os a digna espoza de 
Benjamin Constant sentada junto à cabeceira do 
ilustre moribundo. De repente, seu irmão Marciano, 
que ajoelhado a seu lado estreitava nas suas uma 
das mãos do patriota, proronpeu en dezesperadas 
esclamações . 

A muito custo puderão arrancá-lo daquela 
atitude, encuanto Benjamin Constant o fitava con 
olhos onde se pintava a aflição de quen tudo 
estava conpreendendo, mas nen mais forças sentia 
para mover-se i falar. Retirárão da sala o coronel 
Marciano i o irmão seguiu-o con a vista encuanto 
pode. Então con vizivel esforço conseguiu er-
guer algun tanto as mãos, dizendo con vós muito 
ajitada, baixai entrecortada : - ((quero me levantar ! 
<iluero me levantar!» - Depois ficou por muito tenpo 
calado, con a respiração ofegan te, i por fi n olhando 
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para o filho perguntou- lhe quaz1 inperceptivel-
mente: - cc Onde está teu tio?» -- O fil ho res-
pondeu trancuilizando-o. 

Daí en diante nada mais disse; o modo, 
poren, por que fitava as vezes a familia, mostrava 
que ainda entendia o que se passava. En uma 
ocazião en que sua espoza teve de sair da sala, 
virão-no aconpanhá la con a vista, i depois olhar 
repetidas vezes para seu filho, sua cunhada, i para 
a porta por onde aquela se retirara. Conpreen-
dêrão que Benjamin Constant quena que a 
xamassen. I cuando esta xegando, beijou-o 
abraçou-o, ele tentou abraça-la tanben, mas 0 

braço caiu-lhe sen forças. Seu filho então ajudou-o 
â dar aquela ultima demonstração de seu mque-
brantavel amôr pela nobre senhora, que fôra 
senpre o rezumo 

atos. 
À tarde o seu 

de seus afetos, pensamentos, 

. 
olhar tornou-se ficso i ele con-

servou-se imovel i conpletamente insensível até 
uma ora da manhã do dia 22 de Moizés (22 de 
Janeiro de r89r). Tarde da noite começou â dar 
uns j~midos longos, dolorozos, que dilaceravão 0 
coração dos que os ou vião; principia vão fortes, 
ião diminuindo pouco â pouco, terminando con 
un suspiro cuazi inperceptivel. Longo tenpo pas-
sou nesse estado, enfraquecendo-se cada vês mais, 
até que o deixou o derradeiro alento da vida .. • 
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§ 

Foi assin que findou-se a ezistencia objetiva de 
un dos mais dignos filhos da Umanidade. En 
meio das preocupações individuais inspiradas por 
uma enfermidade angustioza i longa, a nobreza 
de sua alma se patenteia en frecuentes lanpejos do 
mais puro a ltruismo. Até o ultimo momento todas 
as suas manifestações no-lo revelão escluzivamente 
dominado por afeições umanas, que ben traduzen 
.a perzistencia de suas convicções filozofi cas. En 
un instante de rapido delirio, a tenacidade de sua 
fé se denuncia, na solicitude que lhe inspiravão as 
suas reformas didaticas, às cuais ele julgava ligada 
.a vitoria da Relijião da Umanidade. O Fundador 
da Republica Braziléira teve, pois, a ventura de 
transpor os unbrais da imortalidade oferecendo-nos, 
mesmo na ora da suprema transformação, umà edi-
ficante continuidade no conjunto de sua ezisten-
c1a. A sua imajen entuziasta, revive agora en nós 
como a sublime evoluçi'io da alma jeneroza que 
-devotou sua vida à cauza da rejeneração umana, 
procurando. · sen pre inspirações na Doutrina que 
abraçara na sua mocidade. Só faltou, à majestade 
do gloriozo desfexo de sua carreira terrena, a ins, 
tituição sisternatica do passo final ,, mediante a 
·elab.oração de un civico testamento. Mas os eminentes 
dotes morais de B<;!njamin Co.nstant evüàrão espon-
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taneamente os mais graves inconvenientes de s1m1-
lhante lacuna. 

A sua adezão ao Pozitivismo, jamais avendo 
adquirido a plenitude relijioza, ele não pode pro-
duzir en sua familia uma verdadeira conversão. 
Mas o seu benefico assendente pelo amor que â 
todos inspirava, fizera con que a sua espoza i filhos 
estendessen à Relijião que ele preconizava o culto 
que lhe votavão. De sorte que ele teve a morte 
dos que saben amar, encontrando en torno de seu 
corpo ezanime quen zelasse pela sua dignidade, 
cuando ja não era dado fazê-lo por si mesmo. Os 
prantos de sua familia confundirão-se aos de seus 
dissipulos, â cujo carinhozo afeto filial a nobre espoza 
confiou 0s cuidados da direção do seu enterro, deze-
jando que en tudo fosse respeitada a fé do ilustre 
patriota. 

Logo que ele ezalou o ultimo suspiro, ouve a 
ideia de enbalsamar o seu cadaver; mas ao saber 
que o Pozitivismo se opunha â similhante pratica, 
a senhora de Benjamin Constant negou o seu 
consentimento. 

Quizerão tanben vestir-lhe a farda glorioza que 
ele. trajava no dia 11 de Frederico (15 de Novenbro), 
guiados pela ideia de que para a Posteridade jamais 
terá ele outra patente que não a de tenente-coronel. 
Mas esse projeto foi afastado pela consideração de 
inpedir que o piedozo ato tivesse cualquer iri.ter-
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pretação menos de acordo con a jeneroz idade do 
ilustre morto. Dispensando todos os sin bolos teo-
loj icos, foi o seu feretro co locado sobra a meza 
onde se tinhão lavrado os primeiros atos do 
governo 
funebre 
dado i 

revolucionario. Servirão-lhe de manto 
as bandeiras que suas filhas avião bor-
oferecido às escolas militares. I domi-

nando a sua cabeça colocou-se o cuadro modesto, 
en que está figurado, en seu leito de morte, o 
Mestre sublime que o arrobou en vida. Assin, 
graças à veneração de sua idolatrada espoza, ele 
continuava subjetivamente a nobre evanjelização 
ã que se consagrara durante a sua laboriosa carreira 
terrena, tanto cuanto o permitirão as fatalidades que 
o dominárão. 

§ 

Apenas soubemos do infau~to passamento, o 
diretor do Apostolado Pozitivista do Brazil di-
rijiu à viuva de Benjamin Constant a seguinte 
carta: 

« Peço-vos que aceiteis en nome do Aposto-
lado Pozitivista a espressão de sinceros pezames 
pelo falecimento de vosso marido, o Fundador da 
Republica Brazileira. (1) 

<< Que a consiencia de terdes colaborado 
moralmente para que ele pudesse realizar a sg_a 

( ') Cremo• que foi esta a primeira ·vês que se lhe deu este titulo. 
NOTA DO AUTOR 
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imortal obra, i que o culto de sua memoria i a 
certeza de que o seu nome será glorificado pela 
Posteridade, sejão-vos lenitivo no te'rrivel tranze 
por que estais passando. 

« Aceitai os protestos de nossa profunda 
veneração. - Pelo Apostolado Pozitivista· - Migttel 
L emos, diretor. 

« Rio, 22 de Moizés de 103 (22 de Janeiro 
de 1891) .» 

I, en testemunho publico de nossa gratidão, 
oferecemos uma coroa c1v1ca con a seguinte 
didicatoria, escrita sobre fitas cujas cores recor-
davão o estandarte da Umanidade : - Ao Fim-
dador da Republica Brazzleira, O Apostolado Pozt"-
tivista do Btazil. 

Os dissipulos tinhão pensado en fazer o en-
terro â pé, levando o cadaver do Fundador da 
Republica desde a sua caza até o cem iterio de 
S. João Batista, onde devia repouzar. As objeções, 
poren, de que xegarião tarde ao cemiterio i a 
inumação não se poderia efetuar no mesmo dia, 
induzírão â modificar esse primeiro plano. Rezol-
veu-se que a trasladação se realizaria â pé, ao 
xegar o feretro à baía de Botafogo. I assin se fês. 
As escolas militares aguardárão o prestito na 
esquina da rua Marquês de Abrantes, onde foi o 
corpo retirado do carro funebre. O caixão ia 
envolvido pelas bandeiras nac1ona1s, logo atrás, 

30 
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junto à cabeça do ilustre morto, erguia-se o estan-
darte da U manidade. As escolas caminha vão na 
frente con os seus distinctivos. Uma massa con-
pacta de dissipulos cercava o feretro, tornando 
dificil a marxa. O sentimento de que a trasla-
dação do morto venerado era uma consolação que 
devia caber aos que tinhão o culto de sua me-
moria, determinava só os que cêtrregavão o caixão 
â deixar con saudade o seu posto â outros. Nós 
mesmo devemos à espontanea solicitude de seus 
dissipulos o ter podido corresponder ao onrozo 
convite que, en nome da fami lia do ilustre finado, 
nos fizera o seu irmão, o coronel Marciano de Ma-
galhãis. 

§ 

Caía a tarde cuando xegamos ao cemiterio. 
O administrador, querendo dar um testemunho de 
sua veneração pelo benemerito patriota, escolheu 
a sua sepultura no cuadro onde repouzão outros 
pozitivistas, A marxa para aí tornou-se mais d ific il 
ainda ; tamanha era a multidão que se movia, pela 
rua principal do cemiterio, como as longas ondas 
de un mar recentemente ajitado. En meio do 
caminho, un proletario, con quen não tínhamos 
relações pessoais, deu-nos os pezames pelo faleci-
mento do ilustre brazileiro. Ao atinjirmos ao car-
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ne1ro (1) que lhe estava rezervado era noite ; a lua 
alumiava melancolicamente o pequeno vale que 
fórma o cemiterio de S. João Batista. Antes de 
desser o caixão ao fundo do sepulcro, pudemos ler, 
ajudado da pobre lanpada de un coveiro, a seguinte 
oração, de que nos encarregara o diretor do Apos-
tolado Pozitivista : 

cc Cidadãos ! 
<< Consenti que o Apostolado Pozitivista do 

Brazil testemunhe neste momento solene a pro-
funda gratidão que vota ao grande cidadão de 
cujo concurso objetivo acabamos de ficar privados. 
Nós o veneramos pelo muito que ele fês en prol 
da rejeneração de nossa Patria, en prol da reje-
neração umana, i nós lamentamos o seu prematuro 
passamento pelo muito que espera vamos.... que 
d eviamos todos esperar das eminentes cualidades 
de que deu provas nesse eternamente memoravel 
15 de Novenbro ! 

cc Cidadãos! Não á dever mais arduo do que o 
de julgar os omens ! T ão arduo é ele, que o Mes-
tre sublime, o Fundador dessa Relijião de cuja 
vitoria final Benjamin Constant estava tão certo 
como da inconcussibilidade das concepções jeome-
tricas, Augusto Comte, proclamou constituir tal 
dever a mais dificil das funções sacerdotais . 

{r) O carneiro onde está sepultado Benjamin Constant ·fica à mar· 
j en direita da rua principal do cemiterio S. João Batista, no cuadro 
n.o 1, grupo n. 0 6, i ten o n .o 1907 
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(( o~ nossos atos dependen de nossas cualidades 
in trínsecas, da educação que recebemos, das van-
tajens que encontramos no Mundo, das circuns-
tan cias sociais en que nos dezenvolvemos, da 
oportunidade que se nos depara de manifes tar-nos 
no correr da vida . . . . . . Contenplai a mais obs-
cura das ez istencias ; pensai en todos esses coefi-
centes; i cuantas vezes não ficareis perplecsos, 
interrogando-vos sobre o valor real dos omens ! 

cc Dizei-no.:; o que não.se rião tantos i tan tos que 
aí ve mos, arrastando uma vida ingloria, si porven-
tura nos fosse dado proporcionar-lhes os ensejos 
que tivérão a fe licidade de encontrar aqueles que 
constituen o objeto de nosso justo reco nheci-
mento . .... . 

«Pois· ben ! desses elementos , á un que sobre-
leva a todos : é a morte; porque só ela ten a 
irrevocabilidade da Fatalidade, como o proclama 
11ma das mais profundas sentenças de Clotilde de 
Vaux, a ecelsa Inspiradora da Reliji ão da Umani-
dade. Só a morte nos perm ite formar un juizo de-
finiti vo sobre cada ezistencia umana; mas tanben 
cuantas vezes não nos de ixa aquen da realidade 
na apreciação dos omens ! Cuantas vezes uma 
morte prematura não determina que as grandes 
cualidades de uma alma passen despercebidas! 

<<O benemerito cidadão, cujo corpo entregamos 
oje à T erra, desperta-nos naturalmente todas essas 
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considerações. Falecendo antes de 15 de I ovenbro 
d e 1889, muitos dos que oje aqui se axão não 
terião feito do proprio coração un sacrnrio, onde 
se conse rve vivás a sua memoria, i se transmita 
i ntacta ás jerações por vi ren .. . Nós mesmos, que o 
conhecemos de longa data, ter iamos sentido o 
-co ração acab runhado por não poder render- lhe un 
preito de sinpat ia que os nossos primeiros con-
tatos avião acendido en nossa alma!... Mas 
naquela data glorioza, Benjamin Constant transfi-
gurou-se: deixou de ser o professor inte lijente i 
entuziasta que cuaz i todos preconiza vão;...... dei-
xou de ser o vago pregoeiro de uma do tri na cuja 
sublimidade tinbrava en ezaltar ; ...... i patenteou-se 
·O patriota que transformou uma sedição mi li tar, 
pejada de aviltamentos para a nossa Patria i quiçá 
de graves males para a Umanidade, en uma revo-
lução de inecedivel gloria para o Brazil i de reações 
benefi cas para o P laneta inteiro .... Daquela data en 
diante, Benjamin Constant, - para nós, corno para 
todos,-foi outro : tanto é verdade, cidadãos, que 
o amo r supera en rnerito a intelijencia. 

K Que valen os talentos matemat icos de Benja-
min Constant ante esse inolvidavel serviço social ? 
Na Matematica, o seu nome não deixa o mínimo 
vestjiio ; na istoria de nossa Patria, na nossa vida 
nacional, na ezistencia moral da U manidade, ele 
marca um foco luminozo cujo brilho irá crecendo 
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tanto mais, cuanto mais remota fôr a Posteridade ... 
I á de ser aos clarões dessa gloria que o sacer-
docio da Umanidade,- nós o esperamos, - julgará 
o inclito patriota. 

<< Sin; que â esse sacerdocio i não â nós con-
pete pezar difinitivamente os meritos dos que oje 
nos enpenhamos pela rejeneração umana. I si 
ante ele todos os omens deven ser considerados 
pozitivistas en graus diversos de evolução, similhante 
epíteto não póde ser recuzado ao cidadão ilustre 
que, no governo corno fóra dele, repetia que a reje-
neração umana só podia provir do advento daReli-
jião que se rezume na formula : O amor por prin-
cijn·o, z' a Orden po1' baze; o Progresso po1' fin ; 
similhante epiteto cabe àquele que proporcionou à 
nossa Patria a gloria inestirnavel de primeiro astear 
en sua bandeira a diviza rejeneradora :-Orden i 
Progresso. 

u Não é a nós que conpete pronunciar un 
juízo definitivo sobre uma ezistencia tão conpli-
cada. S>i muitos de seus atos corno ministro cons-
tituen infrações das mais terminantes decizões de 
Augusto Comte, o sacerdocio porvir avaliará as 
circunstancias atenuantes desses desvios, i con a 
inquebrantavel firmeza de uma inparcialidade que 
nada poderá falsear, instituindo senpre a ipoteze 
mais sinples i a rnais sinpatica de acordo con o 
conjunto dos dados adquiridos, assinalará â nossos 
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filhos o posto que lhe conpete na jerarquia da nnor-
talidade ! ... 

« Nós quizemos unicamente, e·n uma rapida 
efuzão, esternar os fundamentos das omenajens 
que lhe rendemos nesta ora. Para nós ele não 
está morto; ele está apenas transformado ; tendo 
vz'vz'do pa1 a outren, ele reviverá en outren da unica 
imortalidade en que ele acreditava; isto é, ele 
reviverá en todas as almas, cada vês mais rn11ne-
rozas, que souberen avaliar os serviços que ele 
prestou, i, por esses, calcular os que ele poderia 
ainda prestar, cuando un retiro por demais opor-
tuno lhe permitisse meditar profundamente as 
obras de nosso inconparavel Mestre, conforme os 
seus votos supremos. 

« Cidadão Benjamin Constant ! 
cc Vós tivestes ensejo de conhecer o apreço que 

ligavamos ao vosso concurso pela rejeneração pa-
tria. De vossos labios ouvimos, mais de uma vês, 
palavras de apoio ao apostolado â que votamos a 
nossa vida, apezar das diverjencias que infelis-
mente amargurárão a cordialidade de nossas re-
lações. Aqui, no limiar da porta por onde pene-
trastes no Panteon da Imortalidade, damos teste-
munho desse apoio, i vos agradecemos o concurso 
social que nos prestastes. I , si me é licito, nesta 
efuzão coletiva, uma nota pessoal, eu vos agradeço 
o terdes permitido, com o vosso ato de 15 de No-
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venbro, que o meu coração reconstruisse a sinpatia 
que me soubestes inspirar no começo da minha 
mocidade. 

<< Nós guardaremos fieis a vossa memoria, como 
temos conservado a de vosso amigo, o Dr. An to-
nio Carlos de Olveira Guimarãis, o modesto Fun-
dador da Sociedade Pozitivista do Rio, que neste 
mesmo recinto repouza. Ela nos facultará ligar 
melhor os nossos esforços rejeneradores aos dos pa-
triarcas da nossa emancipação politica, pois cons-
tituis con Tiradentes i J ozé Bonifacio uma trindade 
inalteravel . 

cc Cidadão Benjamin Constant ! Salve! 
cc Os vivos são senpre, i· cada vês mais, gover-

nados pelos mortos / 
cc A submlssão é a baze do apafeiçoa-

mento ln 
Depois seguirão-se outros discursos entre os 

cuais destacaremos, por sua significação, o do pro-
letario â que acima nos referimos. A sepultura de 
Benjamin Constant transformou-se en un altar sobre 
o cual parecia erguer-se enlutada a imajen da Patria. 
Os acentos de dor veemente que esplodião de todos 
os peitos misturavão-se aos votos ardentes pela 
grandeza desta Patria republicana que Benjamin 
Constant nos legara. Por instantes como que se 
esquecião que ali estava un morto, i pensavão ter 
diante dos olhos o erói de 11 de Frederico (15 de 
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Novenbro ) . l no meio de todas aquelas manifestações 
não ouve uma só nota teoloj ica. Erão a Patria i a 
U manidade os unicos entes invocado · pvr todos, 
como si, eliminando a monarquia do solo nacio nal, 
Benjamin Constant ouve~se tanben varr ido dos cora-
ções os fantasmas da teoluj ia i da metafi zica. 

No momento en que a T erra ia serrar-se sobre 
o corpo do grande cidadão, en tregarão-nos, dentre a 
multidão, ramalhetes de flores naturais que as suas 
ordenanças avião colhido en sua caza, i enviavão 
para seren depozitadas na sepultura, como o ultimo 
testemunho do afeto que lhe votavão. Foi esta a 
derradeira omenajen funebre prestada no ato de 
sua inumação. 

§ 

O Congresso Nacional, tornando-se orgão da 
imensa dor que acabrunhava a Patria, rezolveu 
consagrar a sua primeira r eunião, depois da morte 
de Benjamin Constant, à glorificação da memona 
da Fundador da Republica. 

E ssa reunião teve lugar â 24 de Moizés de 
io3 (24 de Janeiro de 189 1) i nela forão apre-
zentados os seguintes projetos : 

« O Brazil reconhecido aos grandes serviços 
do jeneral Dr. Benjamin Constant Botelho de Ma-
galhãis, o imortal Patriarca da R epublica, vai 
erguer- lhe un monumento. 
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cc Seus reprezentantes no Congresso Consti-
tuinte abrirão desde já a necessaria subscrição i 
nomearão comissões para, con a massima urjencia, 
en todos os estados i no distrito federal, tratar-se 
da maneira de levá-lo â efeito. 

" S. R. - Sala das sessões do Congresso Cons-
tituinte, 24 de Janeiro de 189 r. - D r. João Se-
ven'ano. » 

<< O Congresso Nacional, avocando â si, ecep_ 
cionalmente, todos os poderes i direitos que lhe 
confere a Soberania Brazileira nele depozitada, 
decreta : 

cc I. ° Fica declarado dia de luto nacional o 
do falecimento do jeneral Dr. Benjamin Constant 
Patriarca da Republica Brazileira ; 

" 2. º Que no r.' aniversario da proclamação 
da R epublica sejão feitos solenes funerais en nome 
da Nação en onra ao grande omen ; 

cc 3. 0 Que seja creado un Panteon en onra 
aos grandes omens da Patria Brazileira, onde serão 
inumados os que assin ben mereceren da Patria, 
conforme decretaren os futuTos Congressos, sendo 
desde já indicado o Dr. Benjamin Constant. 

cc 4.º Que se decrete uma pensão à viuva i 
às filhas do Dr. Benjamin Constant; 

<< 5. º Levante-se a sessão de oje consagran-
do-a en onra i omenajen à: memoria de B.enjamin 
Constant. - Arz'stides Loba. 1J 
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cc Propomos que o Congresso Nacional, encor-
porado na totalidade de seus membros prezentes 
nesta Capital, dirija-se no setimo dia do faleci-
mento de Benjamin Constant, en piedoza romaria, 
ao sagrado sitio onde repouza o magnanimo pa-
triota. - Barboza Lima. - Alexandre Stockler. -
B ezerril. - .Munis Freire. - Aristides Maia. » 

cc O Congresso Nacional decreta : 
cc Art. 1. º Será adquirida a caza en que fa-

leceu o grande patriota Benjamin Constant i nela 
será colocada uma lapide comemorativa. 

u Paragrafo unico. - Será concedido à vmva 
do grande cidadão o uzofruto dela durante a sua 
vida. 

cc S. R. - Sala das sessões, 24 de Janeiro de 
1891. - iVelson de Vasconcelos i· Almeida. -Tomás 
D eijino--Fttrquin Werneck.- A/cindo Guanabara. 
- A. Falcão.- B arboza L ima. '' 

te O Congresso Nacional, considerando : 
cc Que o culto da memoria dos grandes cida-

dãos, cuja intervenção foi deciziva na evolução 
nacional de cada povo, constitui a baze de todas 
as virtudes cívicas ; 

cc Que à Patria incunbe anparar as familias 
dos patriotas que, con ecepcional abnegação, se 
devotárão ao ben publico ; 

cc Que o cidadão Benjamin Constant Botelho 
de Magalhãis, que a Nação acaba de perder, tor-
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nou-se credor da gratidão i dos aplauzos da Poste-
teridade como Fundador da R epublica Brazileira; 

" Que esse benernerito cidadão sucunbiu no 
serviço da Patria, pela cual sacrificou ·se deixando 
a sua fam ilia na pobreza i onerada por conpro-
missos pecuniarios contraídos para a sua modesta 
subzistencia. 

« Decreta 
<< Art. 1. 0 Será levantado no centro do cua-

drilatero onde teve lugar a proclamação da Repu-
blica, un monumento ao cidadão Benjamin Constant 
Botelho de :Magalhãis, reprezentando-o naquele mo-
mento decizivo. 

« § 1.º Este monumento será ezecu tado me-
diante concurso publico ao cual serão admitidos 
artistas nacionais i estranjeiros, devendo a escolha 
do projeto ser realizada até 15 de Novenbro do 
corrente ano, i estar o monumento erijido â 14 de 
Novenbro do ano prossimo futuro. 

« § 2 . º Para a ezecução desse monumento fi ca 
o governo da Republica autorizado â dispende r a 
cuantia que fô r necessaria. 

« Art. 2. º A propriedade da caza en que fa-
leceu o grande Patriota será adquirida pela U niâo, 
que a confiará à guarda da ilustre viuva encuanto 
esta quizer abitá-la. 

§ r .º Fica o governo da Republica autorizado â 
despender a quantia que fôr necessaria para esse ii.n. 
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§ 2. º Será colocada no referido predio uma 
placa comemorativa. 

§ 3.' I o cazo de falecer a ilustre viuva ou 
deixar ela de ocupar o mencionado predio, será 
este convert ido en rnuzeu de documentos de toda 
a so rte relativos à vida i feito: do incl ito cidadão. 

cc Art. 3. º Fica o governo da R epublica au-
torizado â saldar imediatame nte todas as dividas 
deixadas pelo Fundador da R epubli ca Brazileira, o 
grande cidadão Benjamin Constant Botelho de Ma-
galhãis. - D emetrio Ribeiro. " 

<< O Cungresso l ac ional, considerando : 
'' i.' Que a concepção de un monumento 

civico, pela sua conplecs idade mental i pela ne-
cessidade de nele caracteri zar o predomin iu do ponto 
de vista social. deve ser ent regue ao juizo de un 
tribunal que alie a conpetencia estet ica à capaci-
dade filozofica, subord inadas anbas ao sentimento 
patriotico ; 

« 2.º Que para a elaboração desse ju.izo a apre-
ciação publica é un elemento indispensavel; 

« Rezolve: 
e< Art." r .º -0 juri que ouver de decidir sobre 

a esco lha do projeto do monumento â erijir-se na 
Capital Federal ao cidadão Benjamin Constant Bo-
telho de Magalhãis, será conposto de un reprezen-
tante de cada uma das cazas do Congresso Nac ional, 
de un menbro da escola nacional de Belas-Artes, 
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de un artista brazileiro, pintor ou escultor, alheio 
â essa escola, i de un adepto reconhecido da dou-
trina â que se filiava o Fundador da Republica 
Brazileira. 

cc Paragrafo unico. - O menbro da escola na-
ciqnal de Belas-Artes será dezignado pelo governo 
da União, i o artista alheio â essa escola será in-
dicado pela meza do Congresso. 

« Art.º 2.º -Antes do referido juri proceder ao 
ezame dos projetos aprezentados, serão estes es-
postos à apreciação do publico, durante 15 dias en 
urna das salas do Paço Municipal da Capital da 
Republica. - Barboza Lima - Bezerríl - Rai-
mundo Bandeira- Uxoa Rodrigues- A . Stockler 
- A . Olinto-Xagas Lobato-Demetno Ribeiro.» 

cc Indico que se cubra de luto, até a concluzão 
dos trabalhos constituintes, o busto da Republica 
que se axa nesta sala, en sinal do mais profundo 
pezar que sente a União pelo falecimento do grande 
cidadão-soldado, o jeneral de brigada Benjamin 
Constant Botelho de Magalhãis. n 

S. R. - Sala das sessões, 24 de Janeiro de 
189r. - Anfrizzo Fial!to. n 

Os dissipulos de Benjamin Constant, menbros 
da assenbléia, rnandárão o seguinte voto de pezar: 

<e Os abaixo assinados, menbros do Congresso 
Constituinte i dissipulos do eminente cidadão i 
Patriarca da Republica, jeneral Benjamin Constant 
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Botelho de Magalhãis, que acaba de dezaparecer 
dentre os vivos, justamente cuando a Patria mais 
carecia dos seus serviços i do seu patriotismo, peden 
que o Congresso mande inserir na ata da sessão de 
oje este voto de pezar, sincera omenajen prestada 
à memoria do mestre, cuja perda pranteião i cla-
ssificão de un dezastre para a Nação. » 

" Sala das sessões, 24 de Janeiro de r891. -
Mam1el Valatlão - Gabino B ezouro - Felipe Schi-
vtt'dt- Càrlos Ca11pos - Barboza Lima - Serzedelo 
Correia -LWamtel Bezerra de Albuquerque - Fran-
cisco de Paula A1golo - Dionizio Cerqueira - Uxoa 
Rodrigues - Oliveira Galvão - Belarmino de ilien-
donça- Pzºi-es Ferreira - Bezerril Fontenelle - Ba-
tista da llfota - Lauro Sodré - Tomás Flores -
Ataide .Junior - A . Azeredo - L. iWüller - Es-
pirito Santo- D. .f. Domingues - .f. R etunba -
Jozé Bevilacua. » 

O capitão Bevilacua leu o discurso por nós 
pronunciado junto à sepultura de Benjamin Constant 
110 ato de seu enterramento. ( I) 

Apezar, poren, de todas estas manifestações, 
ben como da sincera veneração que a cuaz1 tota-
lidade do Congresso votava â Benjamin Constant, 
a sessão não teve a necessaria solenidade. Aqueles 
que â ela assistírão tiverão, como nós, o dolorozo en-

(1) Esse discurso saiu incorreto nos Anais do Congresso ; mas já 
.avia sido ezatameate publicado, salvo lijeiros erros tipograficos, no 
Diario Ofiât<l de •s de Moizés de 103 (25 de Janeiro de z8~p) . 
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seja de contenplar mais un ezenplo da devastação 
que o revolucionarismo ten operado nas almas oci-
dentais. Os lugares dos reprezentantes estavão cuazi 
todos vazios, encuanto falavão os oradores; i entre 
o prezentes não avia o recolhimento natural às 
grandes maguas. Mas não foi tudo. Os ignobeis 
manejos do parlamentarismo axàrão azado aquele 
momento augusto para profanaren a memoria do 
benernerito cidadão con mize raveis conpetições de 
poder. I un dos seus antigos conpanheiros de mi-
n isterio, como orgão dos outros, julgou que o 
me_lhor desfexo â tão Iastimoza sena era o seguinte 
projeto: 

cc O Congresso Nacional. interpretando o sen-
timento jeral da Nação Brazileira i clezejando es-
primir a sua gratidâo à memoria do jeneral Benjamin 
Const:rnt Botelho ele Magalhãis, Fundador da Re-
publica Brazi leira, rezolve : 

cc Consignar na a ta dos seus trabalhos a es-
pressão do seu pro:undo pezar pelo passamento do 
ilustre republicano i benemerito cidadão; 

cc Recomend:ir ao Governo Provizorio que de-
crete uma pensão nacional paga pelo tezouro da 
União à fami lia do mesmo cidadão, como recon-
pensa postuma aos relevantes serviços por ele presta-
dos à Patria, i ecui valente (tanto cuan to possi vel) 
à inportancia deles; 

'' Declarar ao mesmo Governo Provizorio que 
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toda í cualquer outra omenajen que fôr decretada 
en onra à memoria do mesmo cidadão corresponderá 
aos sentimentos do Congresso Nacional i merecerá 
o seu assentimento, por julgar que todos serão in-
feriores aos merecimentos í aos serviços desse emi-
nente patrício, onra da sua jeração i da sua Patria 
pelo ezenplo das suas virtudes civicas í privadas. 

cc Sala das sessões, 24 de Janeiro de 189 r. -
Q. Bocaz'uva. >> 

Similhante proposta, na cual a conpostura da 
gravidade parece apenas servir para velar a frieza 
do entuziasmo, reuniu en seu favor a maioria dos 
votos dos congressistas prezentes. I o xefe do go-
verno provizorio, en satisfação de tais pronuncia-
mentos, tomou as seguintes rezoluções : 

cc O jeneralissimo Manoel Deodoro da Fonseca ,.. 
xefe do governo provizorio : 

<< Considerando os muitos í estraordinarios ser-
viços que en sua vida prestou ao país o eminente-
cidadão i patriota, jeneral de brigada Benjamin 
Constant Botelho de Magalhãis; 

cc Considerando que esses assinalados serviços,. 
quer concernentes à causa da difuzão do ensino i 
da melhoria da educação nacional, quer referentes. 
à propaganda da grandioza reforma politica que 
trousse à reconstituição do país sob a fórma repu-
blicana, quer finalmente relati vos à orden admi-
nistrativa pela reorganização patriotica i criterio-

31 • 
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'!atnente enpreendida dos diversos ramos de serviço 
q:ue sob sua ilustre i solícita direção teve aquele 
grande cidadã.o; ao passo que dele são gloria i 
iustre, consti tuen preciozissimo patrimonio nacional, 
por ele criado ; 

« Considerando o jeral apreço i entranhada 
estima de que do país inteiro por isso se tornou 
uedor ; i 

« Tendo en vista as manifestações que nesse 
sentido farão oje feitas pelo Congresso Nacional; 

« Rezolve, apressando-se en converter en ato 
(l)S votos do mesmo Congresso i do país, espedir o 
seguinte decreto : 

« Art. º r. • - Será erijída na praça da R epn. 
lblica a estatua do cidadão Benjamin Constant Bo-
telho de Magalhãis. (1) 

e< Art. º 2.º - Passar-se-á â denominar Instituto 
Benjamin Constant o instituto dos Meninos 
Cegos, desta capital. 

« Art. º 3. 0 - Será en onra do mesmo ilustre 
brazileiro cunhada uma medalha comemorativa dos 
seus injentes serviços, a cual se distribuirá aos 
membros do Congresso Nacional, do Poder Ezecutivo, 
tla alta majistratura i â todos os estabelecimentos 
:wublicos de instrução, do Ezercito i Armada, ben 
t:omo aos menbros destas duas grandes classes. 

(1 ) Até oje na.o s~ tomára.o as devidas providencias part a reali-
J.aç!lo dessa omenajen. 
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« Aú. º 4.° - Será erijido no cemiterio onde 
foi o eminente cidadão inumado un mauzoléu en 
que se recolherão suas preciozas cinzas. 

<< O ministro i secretario de estado dos Ne-
gocios do Interior assin o fará ezecutar. 

« Sala das sessões do Governo provizorio dos 
Estados Unidos do Brazil, 24 de Janeiro de 1891, 
3. 0 da Republica. 

« M4NUEL DEODORO DA FONSECA. 

« Barão de L1teena. 
«João Barballw U..-r:oa Cava/cante. 
« Tristão de Alen-car Araripe. 
« Fortunato Forster Vida!. 
«Antonio iVi'colau Falcão da Frota. » 

« O jeneralissimo Manuel Deodoro da Fonseca, 
xefe do Governo Provizorio, atendendo aos rele-
vantissimos serviços prestados ao país i à cauza da 
Republica pelo eminente cidadão o jeneral de bri-
gada Benjamin Constant Botelho de Magalhãis, · i 
apressando-se en converter en ato os votos oje ma-
nifestados pelos menbros do Congresso Nacional, 
rezolve conceder â D. Maria Joaquina Botelho de 
Magalhãis, viuva do ilustre patriota i às suas filhas, 
D. Alcida Botelho de Magalhãis, D. Bernardina 
Botelho de Magalhãis i D. Arací Botelho de Ma-
galhãis a pensão anual de 6:000$, sendo a metade 
paga à viuva i a outra metade repartidamente às 
tr ê s filhas. 
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e< Sala das sessões do Governo Provizorio do 
Estados Unidos do Brazil, 24 de Janeiro de 
1891, 3. º da Republica. 

« MANUEL DEODORO DA FONSECA. 

« João Batballto Uxoa Cavalcantc.n 

§ 

Felismente o Congresso Nanional já começou 
a digna reparação do erro en que incorreu cuando 
aceitou a triste proposta· dos conpanheiros de 
Benjamin Constant no ministerio revolucionario. 
Entre as disposições tranzitorias da Constituição 
Federal ficou estabelecido o seguinte artigo : 

e< Art. 8. • - O Governo Federal adquirirá para 
a Nação a caza onde faleceu o Dr. Berijamin 
Constant Botelho de Magalhãis, i nela mandará 
co_locar_ uma lapide en omenajen à memoria do 
grande Patriota -- o Fundador da Republica.-

e< Paragrafo unico.-A viuva do mesmo Dr. 
Benjamin Constant terá, encuanto viver, o uzo-
fruto da caza mencionada.» 

I na sessão en que se procedeu à eleição 
do primeiro Prezidente da Repub,lica Brazileira, foi 
sen debate unanimente aprovada, antes de correr 
o escrutinio, a seguinte moção, aprezentàd_a pelo 
mesmo cidadão que oferecera a infelis proposta â 
que acima nos referimos: 

e< Considerando que a veneraÇão l)elos grai1-
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des patriotas falecidos é un sentimento que con-
corre para a elevação moral do omen i aperfei-
çoamento dos costumes publicas, tanto é verdade 
que somos senpre, i cada vês mais, governados 
pelos mortos,. 

1< Considerando que as maiores omenajens rendidas 
aos que ben merecêrão da Patria i da Umani-
dade, en nada absolutamente deslustrão o brilhan-
tismo dos feitos que assinalara.o de modo gloriozo_ 
aqueles que ainda estão servindo objetivamente; 

11 Considerando que, ao contrario, essas ome-
najens dignificão aos que as tributão i constituen 
o melhor estimulo â novas i cressentes beneme 
rencias; 

11 Considerando, finalmente, que este pensamento 
sintetiza os justos sentimentos i i:s manifestações. 
unanimes esternadas nesta caza i no pais en jeral ; 

1< O Congresso Nacional Constituinte, consubs-:_ 
tanciando nesta moção a gratidão devida â todos 
os patriotas que pugnárã.o pela Republica, rezolve 
lançar na ata da sessão solene de oje o seguinte : 

<1 O Fundador da Republica Brazileira, Ben-
jamin Constant Botelho de Magalhãis, passou da 
vida objetiva para a imortalidade â 22 de Janeiro 
de 1891, tendo nassido â 18 de Outubro de 
·1837. (1) 

(1) Mostramos no começo deste esboço biografico que, segundo a 
certidão de batismo, a data do nacimento de Benjamin Constant deve~ 
ser ficsada â 18 de Outubro de 1836. 
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11 O Povo Brazileiro pelos seus reprezentantes 
no Congresso Nacional Constituinte, se desvanece 
de lhe ser facultada a gloria de aprezentar este 
b-elo modelo de virtudes aos seus futuros pre-
ziden tes. 

<1 Sala das sessões, 2 5 de Fevereiro de r 89 r, 
3. º da Republica.- Quintino Bocaittva -Aristides 
Lobo - Ccmpos Sales - Saldanlta Marin!to - Fran-
cisco Glicerio - Demetrio Ribeiro - .l11úrça - Latt· 
ro Sodré - Pais de Carvallto - Nina Ribeiro -
JY!ata Bacdar- Nelson de Vascottcelos i· Almeida 
- Rodo(fo Miranda~ A11je/(J Pinheiro -A(fre.do 
Elis - Pattlitto Carlos -A lmet'da Nogueira - Do· 
mingos de Morais - A. Azeredo - Ivo do Prado 
- Serzedelo Correia - R. Ozo'rio - Vitorino lVIon-
teiro - A nibal Falcão - A !cindo G1tanabara - Rui 
Barboza - Sa11paio Ferrás - Urbano Jlfarcondes-
l'.:ftmz"s Fret"re - Cantão - Nilo Peçanha- Belar-
~11ino CarneÍ1'o - .lndio do Brazz"l - Esteves Junior 
- F. Sc!tt"midt - Lacerda Coutinho - Car/()s de 
Canpos - Felisbelo Freire - Luiz Deijino - A. 
Jlforeira da Silva - Ma7tttel Bezerra de Souza -
Ataide Junior- Batista da .lllfota - J osé St1mão 
de Oliveira - Custodio de Melo - J oão Pedro -
C:un!za J únior- Barboza Lima - Beurril - Ma-
nuel Uxoa Rodrigues -Antonio Pinto - Cazt"miro 
Junior - Erico Coel!zo - Gonçalves Ramos-Ale· 
xandre Stockler - J oaquin Avelar-Froes da Çnts 
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- Raimundo Bandeira- Floriano Peixoto - Antão 
de Faria-Teodoreto Souto-Americo Lobo - Arú-
tí'des Maia - Dioniziu Cerqueira - João Lopes-
Pédro Cltermo11t- Constantino Paleta-Pires Fe-
1reira- C. Zama- Lapér-Santos Anhade-Be{fort 
Vieira-Santos Pereira - M. Valadão - Fredenú 
Boryi:s - José Bevilacua. n 

Assin a lei suprema - Os vivos são senpre, i 
cada vês mais, governados pelos mortos - lei que 
rezume as condições da dissiplina social, estin-
guindo o sentimento i o espirita revolucionarias, 
foi proclamada solenemente pelo xe;fe reconhecido 
do republicanismo democratico entre nós. Con 
ela inaugurou-se o novo governo patrio, graças aa 
benefico influcso subjetivo do seu gloriozo Fun-
dador. 

§ 

En poucas ocaziões ten o Ocidente conten-
plado espetaculo tão grandiozo como o da trans-
formação final de Benjamin Constant. Pela 
primeira vês, o xefe prestijiozo d e urna revolução 
politica, o fundador de uma Patria Republicana,-
ª maior da America do Sul, - passou à imortali-
dade recebendo a solene consagração da Relijião 
da U manidade. Pelos elevados dotes de setL 
coração i de sua intelijencia, ele conseguira tor-
nar-se un reprezentante afamado dessa Relijião 
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durante os longos anos en que esteve arredado da 
sena politica. As eminentes cualidades de sua 
alma o fazen entrar para o governo à testa de 
uma revolução rejeneradora, i inscrever na ban-
deira de sua Patria a lejenda que rezume a poli-
tica republicana moderna. Os erros de sua admi-
nistração mesmo trazen o cunho de suas grandes 
virh1des civicas, i de suas nobres asp irações pela 
vitoria da R elijião que é a unica capás de tornar uma 
realidade os votos dos republicanos do Ocidente. Por 
ultimo, ven dar prematuramente, ao sinbolo que 
ele as teara, a suprema consagração, que só a 
morte dos benemeritos proporciona. 

O Mestre inconparavel, que Benjamin Cons-
tant apregoou por tantos anos, formulou o criterio 
por onde a Posteridade avia de aferir os seus 
{;Ontenporaneos :- é pela conduta destes en relação 
ao Pozitivismo. Pois ben; pode-se assegurar que 
o Fundador da Republica Brazileira trabalhou 
con sinceridade, tanto cuanto julgou que en si 
cabia, para acelerar o advento da Relijião da 
Umanidade. I, por outro lado, a alta pozição 
â que atinjiu na sua Patria, conservando-se senpre 
en nivel superior á moralidade de seus coévos, 
lhe assegurou a faculdade de ezercer a mais 
eficás influencia no sentido de seus nobres m-
tuitos. Graças ao seu concurso, a atenção do 
povo brazileiro se á de voltar cada vês mais para 
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o Pozitivismo, porque a vida do Fundador da 
Republica é inseparavel da apreciação da Relijia.o 
en cujo seio ele morreu. A sua biografia cons-
tituirá, portanto, por longo tenpo, o mais popular 
elemento de vulgarização da doutrina rejeneradora 
entre nós. A memoria de un ornen que con-
seguiu similhante rezultado, não poderá deixar de 
merecer as bençãos cressentes da Posteridade agra-
decida. 





III 

CONCLUZÃO RELIGIOZA 

E::;so.. stremu, 1ttribuição, (o jnlgameoto-
mornl) que rozumc1 no fundo 1 todas na outras, 
(atribuições saccrtlotu.Ls) constitu i realmente o 
mais dificil dos deveres pontific:ios por ezijir a.s 
mais preci7J\S determinações. Depois ele aver 
al..Jstra.ido das diversas vantajens re;r,ultantes dt) 
cru.la sitnu.çüo, deve-se cntiio afüstu.r tiwben as 
q1t0 pl'ovên du. instrução; po is quo, sen sornn 
nniio pessoais, são até oje a.penas menos fortuitas. 
:Mas cunpre a inda.. alJster-se de julgar os mortos 
ou os Yivo::i recorrendo só 8.s produções ele snn 
czistencia efetiva; porc1uo elas ão por demai' 
dependentes da pozição no tcnpo i no espaço, 
qne domina 1n11itas vozes as condiçõe.s YcrclndeJ-
rnmen te iodi\•idunü . 'l'al é lli triplice codeCl 
que o sa.cerdocio dtjve nbitualmente penetrllr 
para instituir diguamentc o classam.outo abstrtl-to. 
Essa. imensa diHcultlade 11üo conporta 
mesmo umo.. plemL solução einíro cunudo a 
apreciação poutificia. pode nl.n·n.çnr toda n ca.-
l'L'c ira pcssonl. Poucos tipos umanos silo nssáa 
carateri zados para tornar-se verclnclcimmonte 
julgnveis nutes de axar-sc cunprido o sou 
de~tino ..... . 

( AuaesTO Com' E. Polit. Pozit., II, 331.j 
Formn.r n ipotczo m11is sinples, mo.is sln-

pitlica, i maü; estetica que con1lortn o conjunto 
dos documento~ â r eprc ··ntnr. 

( Ar;ccsTo Co~1TE. Lei-mãi do Filo:ojia. Pozitii:a.) 

Tal foi a vida glorioza daquele que veio, en 
ocazião oportuna conpletar a obra encetada pelo 
martírio de Tiradentes, i continuada pela sabiduria 
de Jozé Bonifacio. O primeiro sinbolizou a inde-
pendencia das Patrias Brazileiras, contribuindo, â 
seu modo, para patentear que a fraternidade umana 
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só pode ser conseguida pela supremacia da moral 
sobre a politica, tornando relijiozos os laços da 
suprema união. O segundo esforçou-se por man-
ter o sentimento da unidade umana, através de 
uma fragmentação inevitavel, planejando a integri-
dade civica da America Portugueza, jà que não era 
possível manter dignamente a fraternidade nacional do 
povo luzitano. Benjamin Constant, correspondendo 
:às preparações de que os dois farão orgãos, fundou 
a republica federal, que permitirá sustentar a união 
política sen dificuldade, i assinalou a relijião que 
deve transformar essa inconpleta união na irman-
dade eterna do conjunto dos povos verdadeiramente 
fivres. I todos três tiverão a glorificação do mar-
.tirio; o primeiro pagou no patibulo infamante o 
seu temerario patriotismo; o segundo esp iou nun 
·ezilio ingrato a sua cívica dedicação ; o terceiro 
encontrou no governo que instituira as decepções 
.que o precipitárão na sepultura. Mais afortunado, 
poren, do que os seus antecessores, Benjamin 
Constant pode, apregoando a vitoria final da Re-
lij ião Pozitiva, assinalar aos seus concidadãos o 
termo de todos os sofrimentos do Passado, i de 
todas as angust ias do Prezente. 

Estudamos essa vida ilustre, con a mais sin-
cera preocupação da verdade, i con a mais srnpa-
~ica dispozição na apreciação dos seus atos. Es-
pelho involuntario de uma evolução social enpiri-
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ca, ela nos oferece un cuadro comovente que-
não conporta mais reprodução. Refletindo o meio· 
en que se dezenvolveu, Benjamin Constant sentiui 
todas as suas necessiJades, i esboçou as soluções que· 
estas ezijião, sen deixar, sob cualquer aspeto, un 
tipo conpleto. Possuindo peregrinos dotes morais, 
soube elevar-se à conpreensão da mais vasta fra-
ternidade, sen ter abitualmente realizado, no graw 
de que era capás, a subordinação da Familia à 
Patria i à Umanidade. Dotado de uma inteli-
j encia seleta, filozofica i istetica, teve a ventura 
de se conpc:netrar das verdadeiras condições in-
pressindiveis aos dignos teoristas, sen conseguir 
legar-nos o modelo do mestre normal. Servido por 
un carater egrej io, tendo preconizado a fé reje-
neradora, não alcançou ser nen un padre ou uh 
apostolo sistematico da relijião que abraçou, nen 
un estadista, na rigoroza acepção do termo, cuando· 
a situação istorica se lhe tornou propicia. 

I tudo isto porque ? En -consecuencia das 
desvantajozas condições, domesticas i po líticas, que 
prezidírão ao seu su rto inicial. Benjamin Constant foi 
antes de tudo un omen de grande coração; i àc 
sua superioridade afetiva deveu o conservar-se digno, 
através de seus erros mesmos. A Familia ·proporcio-
nou-lhe o cultivo moral que assegurou-lhe a sua no-
bre pureza, en uma epoca de profundas dezorde!'1s, do~ 
mesticas i civicas. I na mesma fonte ailriu os fortes 
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incentivos para a espansão de suas felizes dispozições 
altruístas. Forão as solicitudes privadas, por un lado, 
i a retidão intelectual que lhe vinha de sua espon-
tauea moralidade, por out~·o lado, que o prezervàrão 
do academicismo, i o fi zerão proclamar a supre-
macia do nosso Mestre. Capás de sentir as debeis 
emoções dos prazeres abstratos, conpreendeu suficien-
temente que a matematica era uma siencia acabada, 
para não absorver-se na conpozição pueril de estereis 
memorias. Lizonjeado continuamente por un mo-
narca pedantocratico, i ezercendo senpre funções 
que o espunháo à sequidão i a fatuidade peda-
gojicas, jamais perdeu a sua índole amoravel, a 
sua modestia, i a sua altiva sinplicidade. 

A sua vida nos fica, pois, como un gloriozo 
ezenplo não só da eficacia espontanea dos sentimentos 
altruístas, mas tanben como a prova cabal da 
insuficiencia de suas inspirações, sen as luzes de 
uma doutrina, que os premuna contra as pertur· 
bações egoístas, i lhes assinale os meios adecuados 
à satisfação de seus dezejos. Por outro lado, ela 
patenteia cuanto o surto das mais felizes dispozi-
ções está subordinado ao meio social, domestico, 
cívico, i universal, confirmando o aforismo ;-
o omen se ajita i a Umanidade o condús. 

Graças â sua superioridade afetiva, ele soube 
evitar os principaes escolhos que encontrou na sua 
vida cívica; i no momento oportuno tornou-se 



ESBOÇO BIOGRAFICO 495 

digno orgão de uma transformação política me-
ludivel. Ameaçada a Patria do militarismo i do 

. clericalismo, tomou â si a direção da revolta 
republicana para proclamar no governo, como 
reprezentante do ezercito patriota, a estinção do reji-

_men guerreiro i a supremacia da civilização industrial. 
I o seu ezenplo i o seu nome vierão indicar aos 
seus concidadãos a doutrina en que se encontra a 
satisfação defini tiva das necess idades afetivas, que 
o clericalismo invoca para eternizar a dissolução 
teolojico-metafizica . 

Mas a deficiencia no conhecimento de sua fé 
não permitiu que ele adotasse os meios mais ade-
cuados ao conseguimento de seus nobres m-
tuitos. En vês de ligar-se ao Apostolado Pozitivista, 
i esforçar-se por determinar uma pacifica transfor-
mação política, preferiu dirijir uma insurreição 
que a conduta iniperial tornara inevitavel. O con-
plecso das fatalidades que o dominárão não lhe 
deixárão mesmo por ventura liberdade para sum-
lhante escolha. F\l.ndada a republica, é levado â ado-
tar uma serie de medidas que, sen os nossos antece-
dentes istoricos i a J!lropaganda pozitivista, -tenderião 
â eternizar o militarismo, a pedantocracia i o par-
lamentarismo, tripfüce obstaculo à rejeneração umana 
por que ele auelaiva. Receiando do clericarismo, ezita 
na adoção da plen·a liberdade espiritual, i consente 
en leis que arneação de galvanisar o fantas tico pres-
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tij io do sacerdocio catolico entre nós, colocando-o 
en poziça.o de martir. 

Apezar, poren, de todos os estravios, â que o 
incompleto conhecimento de sua fé o espôs, ne-
nhun estadista brazileiro jamais ezerceu, i talvês 
nunca ezerça tão capital influencia na nossa evo-
lução. O ·conjunto de suas cualidades beneficas 
vierão oferecer un centro de converjencia aos es-
forços incoerentes dos que entre nós trabalháváo 
pe1a rejeneraçáo umana. Só ele pode produzir a 
aliança entre as melhores inspirações revoluciona-
rias i as vistas sistematicas do Pozitivismo, pro-
porcionando a preponderancia politica dos repu-
blicanos sociocratas sobre os democratas. Mau 
grado todos os infundados preconceitos que estes 
nutren contra a Relijião da Umanidade, eles não 
poderão nunca aprezentar à suprema gratidão na-
cional, un tipo mais eminente do que o ilustre 
dissipulo de Augusto Comte, que eles unanimente 
reconhecêrão ter sido o Fundador da Republica 
Brazileira. 

Encuanto atravessarmos a tremenda crize en 
que se axa enpenhada a sociedade moderna, Ben-
jamin Constan t continuará â ser o jenio da con-
cordia en tre os patriotas brazileiros. Nas oras de 
maior angustia, â proporção que o dezenvol vi-
mento da metafizica democratica fôr multiplicando 
as decepções dos que nela ainda confião, os seus 
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corações dezalentados evocarão espontaneamente a 
sonbra augusta do Patriarca republicano, que lhes 
mostrará na Relijião da Umanidade o termo de 
todas as suas afl ições . 

I este cuadro rezumirá senpre os títulos de 
sua apoteoze . Porque, na galeria dos que ten con-
densado os esforços da Umanidade, para insti tuir 
politicamente a republica, poden encontrar-se erois 
que lhe sejão superiores. Cromwel, Washington, 
Dan ton, Bolivar... oferecen por ventufa estaturas 
istoricas mais eminentes do que a do Fundador da 
R epublica Brazileira. Mas a contenplação de seus 
tipos imortais apenas é susset ivel de inspirar ao 
patriota, que se debate na tormenta revolucionaria, 

·a fé ardente que eles tiverão en uma vaga rejene-
ração de nossa especie . O ezenplo dessas almas 
grandes indús mesmo muitas vezes â buscar a sal-
vação do prezente i a redenção do futuro, en uma 
nova conbinação monstruoza da civilização teolojico-
militar con a siencia i a industria, esforçando-se 
por eternizar a putrefacão democratica. 

Outrotanto não aconterá con Benjamin Cons-
tant. Ele constitui espontaneamente, para todo? 
os republicanos, o indicio elocuen te de que eziste, 
para o problema político con que se preocupão, 
outra solução, radicalmente diversa da democracia. 
A nobreza de sua vida privada i publica, assegu-
rará aos mais tímidos a ezecuibilidade de todas as 

32 
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virtudes sociais, sen o minimo recurso às ficções 
teístas, sujerindo-lhes a plena emancipação, 
afetiva, teorica, pratica, indispensavel à m-
plantação i ao eterno surto do rejimen normal· 
É, portanto, inevitavel que seus olhos se volvão 
anelantes para essa Relijião, cuja vitoria foi o 
ideal incessante do Fundador da R epublica Bra-
zileira. I só aí ão de encontrar a definitiva reor-
ganização da soàedade sen Detts i sen R à, pelo 
culto sistematico da Umamdade, conforme as aspi-
rações dos ero is francezes que, un seculo depois, 
recebião, na revolução encabeçada por Benjamin 
Constant, a solene comemoração de seus esforços 
rejeneradores. 

Os anos que foren passando irão engrande-
cendo essa eficacia sintetica de sua vida subje-
tiva . En breve os efeitos de seus erros terão deza-
parecido, eliminados pela evolução nacional. Já 
os seus desvios capitais farão espurgados pela 
nossa constituição federal, graças ao assendente 
do Pozitivismo. A medida que a propaganda 
relijioza fôr fecundando a sua salutar intervenção, 
as perturbações que fa rão inerentes à sua vida 
objetiva irão despertando apenas uma amarga 
recordação, de mais en mais suavizada pela ece-
lencia de suas virtudes. A sua imajen venerada 
irá cressendo nos corações agradecidos de seus 
dessendentes, aos cuais o culto pozitivista terá 
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preparado para a digna conpreensão do passado 
umano. I a Posteridade, que pezará con reco-
nhecimento as dificuldades de oje, á de colocá-lo 
en lugar de onra entre os benemeritos da Uma-
nidade. 

Dominando então o seu vulto lejendario, á 
de erguer-se a sinpatica fizionomia de sua idola-
trada espoza. Ela que foi a anjelica inspiradora 
de sua vida objetiva, i ten sido a digna colaboradora 
de sua ezistencia subjetiva, á de tornar-se finalmente 
o fóco de onde irradie a aureola de sua imor- • 
talidade. I esse par indissoluvel mostrará, ao mais 
remoto Porvir das jerações urnanas, redivivo no 
Fundador da Republica, esse culto cavalheiresco 
da Mulher, que é a ufania da nossa raça. 
Tal será a sinteze glorioza de uma vida, que, 
através da profunda anarquia contenporanea, con-
seguiu realizar, en ·tão notavel grau, o tipo siste-
matizado pela sua Relijião :- O Amor por princi. 
pio, i a Orden por baze; o Progresso por "fin. 

São estes os nossos votos; essa é a nossa 
firme esperança. 





Nota inportante à paj, 386 

O testo do projeto do decreto que aí publica-
1110s é o que foi afi nal assentado pelo cidadão De-
metrio Ribeiro, no intliito de atender ; todas as 
circunstancias do momento. Antes desse testo, 
aprezentara ele, en conselho de ministros, duas 
outras redações, como se verá do discurso que en 
seguida reproduzimos. A terceira redação só difere 
da segunda, en aver o cidadão Demetrio Ribeiro, 
por deferencia para con o seu colega ministro da 
justiça, o cidadão Canpos Sales, suprimido as dispo-
zições que se referião ao cazamento civil. O leitor 
encontrará no seguinte discurso do patriota rio·gran-
<lense un istorico mais circunstanciado desses fatos. 
Lamentamos apenas que não tivesse sido esplicito 
â respeito de certos pormenores. 

Assin, era por demais oportuno que ele infor-
masse mais minuciozatüente o Publico acerca da 
entrevista que, na manhan do dia 7 de Moizés (7 de 
janeiro), data do decreto, teve con o jeneral Deo-
doro. Ficar-se-ia sabendo que então o xefe do 
·Governo Provizorio tendo, enfin, ouvido a leitura 
do seu projeto, lhe respondera que naquela lin-

.guajen aceitava a uparação da Igreja do Estado, 
i lhe dissera que aprezentasse a proposta no con -
selho de ministros que se ia reunir. Devia tan ben 
ter narrado os incidentes ocorridos na aludida 
sessão, para que se ficasse ben sabendo como 
foi o projeto republicano subst ituído pelo decreto 
regalista que o Sr. Rui Barboza â ultima ora ofe-
receu . 

Conparando a segunda redação con a terceira, 
vê-se que a supressão das dispozições relativas ao 
cazamento civil ocazionou no art. · 6.º da ultima, 
que corresponde ao art. 7. º da segunda, un defeito 
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de formulação. En vês de dizer-se : o 11assi111ento i o 
obito serão passados eds., devia se ter dito: o nassi-
mento i o obito serão provados, eds. 

Xamamos enfin a atenção do leitor paia o fato 
de se estatuir que o nassimento i o obito serião 
provados por declarações da Familt"a, sen referencia 
alguma ao testemunho medico. Similhante dispozi-
çã.o patenteia o ponto de vista da conpleta liber-
dade espiritual que inspirou o projeto . Pois que só 
a eliminação do odiozo privilejio medico permite 
reconhecer o carater plenamc:nte decizivo dos depoi-
mentos dos parentes i dos amigos en tais cazos. 

As nossas leis relativas ao rejistro de nassi-
mentos i obitos deveu ser modificadas nesse sen-
tido, i ão de sê-lo cuando o verdadeiro espirita 
republicano ouver triunfado do absolutismo demo-
cratico. 

Julgamos inutil insistir mais â esse respeito. 
Feitas essas observações especiais, devemos, 

antes de transcrever o discurso aludido, assinalar 
a discordancia en que nos axamos cuanto ao espi-
rita jeral que ne1e domina. Não se pode, con 
efeito, aceitar a doutrina democratica que consiste 
en atribuir aos partidos a realização das grandes 
como das pequenas reformas. En todos os tenpos 
i en todos 03 lugares as coletividades estiverã.o 
senpre pelo que quizerão os que se axavão â testa 
delas, fosse,n cuais fossen os dogmas de seus pro-
gramas. E preàzo que aja un xife - como já o 
proclamava o veneravel Omero. Esta sinples obser-
vação inpediria de acreditar-se, conforme afirma o 
orador, que o decreto da separação da Igreja do 
Estado foi obra de todo o partido republicano. Mas 
os fatos de nossa vida patria, neste cazo particular, 
ven, mais uma vês, evidenciar essa eterna ver-
dade. 

Não queremos alongar demaziado esta nota, 
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por isso não fa remos aqui uma narração circuns-
tanciada de similhante epizodio. Apenas, para 
não deixar sen corretivo uma apreciação que con-
promete a verdadeira polí tica republicana, - a 
politica de amor i de sinceridade, que prescreve a 
dedicação dos /odes aos fracos, mas prega, como 
não menos in pressi ndivel, a veneração elos fracos 
para co1t os fortes, - limitamo-nos â afirmar que 
os democratas brazileiros, na sua cuazi totalidade, 
aliavão i al ião-se muito ben con o clericalismo, 
assin como aliárão-se con o escravismo. Leião-se 
os telegramas passados pelos Srs. Aristides Lobo i 
Rui Barboza ao cidadão Pedro Tavares, es-gover-
nador do Maranhão, i ver-se-á o receio con que 
os democratas encaravão o problema da liberdad e 
espiritual. Percorra-se a co leção elo jornal elo Sr . 
Quintino Bocaiuva, na ocazião en que o cidadão 
Dem etrio Ribeiro i os republicanos inspirados por 
Augusto Comte esforçavão-se por conquistar simi-
lbante reforma, i ter-se-á a prova tanjivel do que 
dizemos, cuanto à aliança entre o clericalismo i 
o democratismo. Fóra dos que estão esclarecidos 
pelo Pozitivismo, ainda oje ninguen sente realme nte 
o alcance dessa medida. 

Os democratas levão cuoticlianamente â cnar 
obstaculos à sua ezecução, i isso unicamente para 
ter o apoio do fantasma clerical. Até oje, nesta 
Capital, não se conseg'uiu passar para a 11unicipa-
lidade a administração dos cemiterios publicas i 
nen se acabou con o privilejio funerario da Mize-
ricorclia, apezar da Constituição Federal! Si a 
constituinte revogou os decretos regalistas do Go-
verno Provizorio, foi porque os republicanos que 
se inspiravão en nossa propaganda encontrárão o 
apoio ele un forte continjente clerical. Ainda 
agora, aí está a questão ela perzistencia elos sin-
bolos catolicos nos edifícios publicas, i aí está a 
rnanutenh'.ão ela legação junto ao Vaticano, para 
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evidenciar o que valen o li beral ismo a coerenc1a 
dos democratas . 

Si não fosse a situação criada pelo fato de 
ser Benjamin Constant o xefe da insurreição repu-
blicana, i si não fosse a intervenção pozitivista de 
que o cidadão Demetrio Ribeiro foi então o orgão 
no seio do Governo Provizorio, garantimos, sen 
ezitar, que o decreto de separação da Igreja i do 
Estado não se teria promulgado . Os democratas, 
apezar de todos os programas, só nos terião dado 
o que a monarquia esteve prestes à conceder-nos 
nas vesperas de sua quéda: a liberdade de cul to 
publico, o cazamento civi l, i o cemiterio civil. 
Muitos dos corifeus da democracia nen siquer 
senten a necessidade do cazamento civil : o que 
eles querião, - i neste numero está o xefe acla-
mado pelo partido, - era que o estado reconhe-
cesse o cazammto cualqtter feito pelos cidadãos ! 
Tudo isso por uma imitação enpi rica dos estados 
Norte-Americanos. Não vên que tal solução deixa 
sen cazamento os deístas i os ateus, os que não 
seguen relijião alguma, â menos que estes não 
consintão en imitar a conduta ipocrita de tais de-
mocratas que vão receber sacramentos de Igreja 
en que já não crên. 

O rezu ltado é que, snz o Pozitz"vismo, conti-
nuaríamos con uma relijião de Estado, segundo o 
ezenplo das republicas espanholas . I tudo isso 
porque os democratas acreditavão então, como 
ainda oje acreditão, no prestijio do fantasma cle-
rical de que julgavão carecer para os torpes ma-
nejos eleitorais. Entretanto, o inperio já avia 
ezuberantemente provado, con a prizão inpune de 
dois bispos, que toda força politica do catol icismo 
entre nós é uma quimera. I antes do inperio, o 
imortal marguê.-; de Pombal oferecera demonstração 
mais categorica ainda, espulsando, en fins do se-
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,culo passado, de Portugal i seus domínios, a pode-
rozissima Conpanhia de Santo Inacio de Loiola. 

Inspirando-se no Pozitivismo, o cidadão De-
metrio Ribeiro não devia contribuir ·para entreter 
·OS ab itos políticos que o rejirnen inperial n os 
legou. É tenpo de falar sen rebuço a verdade ao 
povo, â cuj o bon senso i â cuja veneração ela é 
mais accessivel do que ao fatuo racionalismo i às 
vaidozas pretenções dos que se erijen en seus men-
tores. U rj e que o povo saiba que a doutrina de-
mocrati ca é tão falsa corno todas as concepções 
teolojicas i metafizicas de que ela dimana; i que 
-se convença que a perzistencia ela democracia, sob 
cualquer fórma, apenas constitui a sistematização 
,ela putrefação teolojico·militar en que se axa o 
Ocidente desde o XIV seculo . 

A rejeneração umana, a fe licidade popular, 
ezijen a regulamentação moral da arte, da siencia 
i da industria ; isto é, ez ij en novas opiniões i 
novos costumes. Não se pode, portanto, conseguir 
tal regulamentação sen o li vre predom íni o ele uma 
nova reliji ão, aceita vo luntariamente por todos, i 
que jamais goze de privilejios legais. Tal é a 
verdade política que a siencia demonstra, como 
cualquer teorenn jeometrico, sen con~ultar nen 
a vontade de Deus, nen a vontade do povo. 
I essa verdade á ele afinal conquistar o numero 
de adezões suficiente para determinar a conver-
são ele toda a massa socia l, corno ten acontecido 
con todos os dogmas sientificos. Porque ninguen 
é li vre de recuzar as demonstrações que con-
preende, nen é livre de odiar o que está con-
vencido que é d igno ele amor. Ao mesmo tenpo, 
o povo tende espontaneamente â aceitar por fé 
as crenças que vê seren segu idas pelos seus xefes 
naturais . Tais são as leis de nossa organização, 
i contra elas ele nada valen as manipulações de-
rnocraticas ele cualquer especie. 



506 BENJAMIN CONSTANT 

Só nos resta agora transcrever o trexo do 
discurso â que temos aludido. 

Trexo de u11 discurso do cidadão Demetrio Ribeiro pro11u11ciado 
11a sessão de 13 de Ja11e iro de 1892 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO sorpreendendo à Ca-
mara, mais que à Camara, â si mesmo, vai obrigar 
seus colegas ao sacrificio de ouviren sua palavra 
(não apozº,idos) sobre un assunto jà suficientemente 
discutido. 

Antes, poren, de referir-se ao projeto en 
questão, não quer i não deve ocultar, logo às 
primeiras palavras de seu rapido discurso, cual o 
motivo principal que o trás á tribuna. 

Inopinadamente foi onten, na tribuna do Se-
nado, agredido por un ilustre es-menbro do governo 
provizorio; inopinadamente foi levado seu nome 
àquela tribuna para se dizer que algures o orador 
pretendera fazer crer aos seus concidadãos que avia 
sido ele escluzivamente o autor da primordial re-
forma da Republica - a lei que separou a Igreja 
do Estado. Não lhe é passivei, ainda que constran-
Jido, en face de invectiva tão irrefletida, esquivar-se 
de ocupar a atenção da Camara, massime cuando, 
â pretesto de se restabelecer a verdade istorica, foi 
esta falseada, i perturbada a nítida conpreensão da 
rnarxa ezata dos sucessos. 

Não vê corno se possa .pretender que un só 
individuo, por mais notavel i emrnente que se pre-
zurna, fosse o autor escluzivo de uma reforma pol í-
tica, que era urna aspiração nacional, i cujo inpulsor 
preponderante foi o reclamo da op inião republicana. 
(Apoiados jerais). 
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O orador trousse apenas para o governo a 1111-
ciativa rezoluta i franca. 

Ainda cuando não era parte do governo pro-
vizorio i recebia no Rio Grande do Sul a agradavel 
nova de que a Republica fôra proclamada, leu no-
ticias telegraficas de que alguen ouvera pensado en 
iniciar a propozição de medidas que trarião en re-
zultado a conpleta decretação das liberdades espi-
rituais . 

Tanto bastou para que o orador imediatamente 
telegrafasse ao ilustre republicano Quintino Boca-
iuva, â quen se atribuia erradamente, como ao 
chegar aqui verificou, aquela iniciativa, no sentido 
de assegurar-lhe a mais conpleta solidariedade. 

Cuando, viajando de sua provincia para esta 
capital, teve ocazião ele receber omenajens à Re-
publica, que vinha reprezentando, sentiu que era 
unanime a opinião de que, 1)roclamacla a Republica, 
o programa republicano devia ser prontamente eze-
cutado. 

Nen era lojico admi.tir que un governo que 
surjia em nome de uma bandeira triunfante vacilasse 
ante a realização dos seus principias fundamentais; 
ao contrario, era forçozo, era precizo que esse 
governo praticasse con toda a enerjia i convicção 
os dogmas do partido republicano. (Apoiados). 

ão era licito supor que, depois de procla-
mada a Republica, opozição ouvesse à decretação 
de uma medida liberal. 

Dos seus co-relijionarios rio-grandenses tinha 
autorização plena para a iniciativa que tomou. (1) 

O SR. NAsc1~mNTO - Apoiado. 

(1) No partido republicano riogranrlense, como no partido republi-
cano de Pernanbuco, predominava a inspiração poz1tivista. A prova é~ 
por un lado, a constituição proposta por Julie de Cast ilhos, i solenemente 
promulgada en nome da. Fa,milia, da P11..tria, i da Umanidade; i por 
outro lado 1 o programa de Anibal Falcão aprezentado antes mesmo do 
n de Frederico (15 de Novenbro). 

N. DO AUTOR. 
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O SR. DEMETRIO RIBEIRO dis que en S. Paulo 
manifestou-se, como en outros lugares , con ma-
ssima franqueza, i o fês no propozito de acentuar 
en que condições vinha fi car ao lado dos seus co-
legas de governo para con eles servir à Republica. 

Xegado ao Rio â 5 de Dezenbro, tomou a 
direção da pasta â 7, i â 9, na primeira conferen-
cia ministerial â que assistiu, aprezentou o projeto 
de separação da Igreja do Estado. (1) 

O orijinal deve estar con o Sr. Lauro Sodré, 
que o qu is guardar, corno consta de carta, onrosa 
para o orador, que seu digno patricio então lhe 
diriju. 

Aprezentado o projeto, sua leitura, â pedido 
do orador, foi feita por Benjamin Constant, que a 
precedeu da declaração de que faria ma a propo-
zição oferecida. 

Apenas terminada a leitura , o Sr. Canpos 
Sales manifestou plena aprovação. 

Benjamin Constant, ou porque não quizesse 
sorpreender â quen q ner que fosse, ou porque, do-
minado pelos abitos de professor, não dezejava ver 
apoiada a propozição, sen que todos tivessen con-

(1) Projeto de decreto (*) - O governo provizorio dos Estados 
Unidos do Btazil, considerando que a ·politica republicana bazeia-se na 
mais conpleta liberdade espiritual : 

que os privilejios concedidos pelo poder civil aos adeptos de cual-
quer doutrina só tên servido para dificulLar o natural advento das opiniões 
lejitimas. que preceden a rejeneraçao dOs costuwes; 

que as doutrinas destinadas 5. prevalecer não carecen de apoio 
tenporal, como a istoria o demonstra; 
. _que nas reformas politicas deve ser respeitada a situação dos fun-

c1onanos; 
Decreta: 
Art 1 . ° Fica estabelecida a plena liberdade de cultos i abolida a 

união legal da Igreja con o Estad0. 
Art. 2. 0 li'icào mantidos aos atuais funcionarios catolicos os seus 

respetivos subsidies. 
Art . 3. 0 Os tenplos que pertenceren ao E~tado serão deixados ao 

livre ezercicio do culto catolico, e11cuanto foren assin utilizados. En cazo 
d~ .abandono_ pelos sacerdotes catolicos, o E~tado os ceder:í para os ezer-
c1c1os cultuais de cualqucr i~reja, ser, privilejio relijiozo. 

C) A copia autentica deste projeto :i.xa-se na Secretaria da Camara 
<los Deputados. 
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vieção igual à sua, (1) observou que o assunto era de 
magna inportancia i sujeriu o alvitre de un adia-
mento, afin de que a idéia fosse maduramente estu-
dada. 

Ponderou então o Sr. Rui Barboza que tinha 
relações pessoais con un respeitavel prelado, con o. 
cual desejava conferenciar. 

Assin teve lagar o primeiro adiamento da_ 
questão, como póde confirmar o Sr. Aristides Lobo. 

Desta arte interronpida a discussão do assunto , 
falou-se, logo após, em palestra mais amistoza que 
en conferencia, na oportunidade de adicionar ao, 
mesmo projeto a decretação do cazamento civil, 
secularização dos cemiterios, edc. 

Foi por isso que o orador aprezentou na con-
ferencia imediata a mesma propoz ição, abranjendo 
a idéia cap ital i todas as suas consecuencias nece-
ssarias. (2) 

(1) O orador engana-se nessas conjeturas . O verdadeiro motivo da. 
ezitaça.o de Benjamin Const::mt é o que já demos: ele receiava uma re-
volta clerical, supondo que o sncerdocio catolico tinha muita força nas 
populações do interior. Acenava-se especialmente con o fantastico levante 
de l\Iinas Jerais. Isto não é uma conjetura nossa, é s inplesmente a rea-
lidade istorica. l o Fundador da Republica acreditou na possibil idade de 
tal revolta por não conhecer suficientemente o Pozitivismo ia ezata situação 
politica das Patrias Brazileiras, conforme tanben jâ notamos. 

N. DO AUTÓR. 
(2) Projeto de decreto (*) - O governo provizor o cios Estados 

Unidos do Brazil, considerando que a politica republicana bazeia-se na 
mais conpleta liberdade espiritual : 

que os priv1lejios concedidos pelo poder civil aos adeptos de cual-
quer doutrina só tên servido pa1a dificultar o natural advento das opiniões 
lejitimas que preceden a rejeneração dos costumes; 

que as doutrinas destinadas â prevalecer não precizão de apoio 
tenporal, como a istoria o demonstra ; 

que nas reformas politicas deve ser respeitada a situação material.. 
dos Juncionarios; 

que só as tr:rnsformações dos costumes devcn produzir espontanea-
mente a estinção das instituiç~es legadas pelo passado, limitando-se apenas 
a autoridade civil à abolir os privilejios de que gozaren as referidas insti-
tuições; 

que a Patria deve garantir o culto dos mortos, respeitando a con-
pleta liberdade relijioza; 

que os socorros publicas dados aos cidadãos necessitados não deven. 
ficar ao arbitrio de corporações relijiozas, por ser isso contrario à liber-
dade de consiencia; 

(*) A copia autentica deste projeto axa-se na Secretaria da Camara 
dos Deputados. 
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Pouco depois o Sr. Glicerio comunicou ao 
orador que o Sr. Canpos Sales já tinha cuazi ter-
minado, sinão conpletamente elaborado, interessante 
trabalho sobre o cazamen to civil, consagrando não 
só a instituição do cazamento como regulamen-
tando a materia . 

Seno menor constranjimento, declarou o orador 
que consideraria retirada do seu projeto a parte 

que a Patria deve lejit imar a familia independentemente da sanção 
dada po1- cualquer igreja. 

Decreta:, 
Art. 1.0 E livre o ezercicio de cualquer culto, ficando abolida a 

unia.o entre o Estado i a Igreja Catolica. 
Art. 2. 0 Os atuais funcionarias ecleziasticos subvencionados pelos 

cofres j erais continuarão â perceber os seus respetivos subsidias. 
Art. 3. 0 Os tenplos p ertencentes ao Estado continuarão entregue~ 

ao sacerdocio catolico, encuanto esLe se responsabilizar pela conservação 
<leles. En cazo de seren abandonados pelo sacerdocio catolico o Estado 
poderá entregá.los â cualquer outro saccrdocio, mediante a mesma condi-
ção de conservá-los; ficando entendido que é lic ito ao Governo permitir 
que o mesmo tenplo se destiue ao ezercicio de varios cultos, sen privi-
lejio de nenhun,. . 

Art. 4.0 E garantida às associações relij i0zas i corporações de mão-
morca ezistentes no terriwrio da Republica a posse dos bens en cujo gozo 
se a.."Xào i que vieren â adquir ir por cualquer titulo jurídico; regulado 
tudo pela lejislação comun relativa à propriedade, derogqdas todas as 
dispozições especiais en contrario . · 

Art. 5.0 Ficão declarados estintos todos os privilejios, concessões 
i contratos das corporações de máa-morta para o serviço de ospitais i 
enterramentos, que passará â ser feito, na capital federal, pela Intenden-
cia Municipal, i, nas diferentes localidades d os Estados, conforme de-
terminar a lejislação i·espetiva, de acordo con as dispozições do prezente 
decreto. Fica entendido que en cualquer cazo será respeitada en toda a 
sua r lenitude a liberdade individual i de consiencia . 

Art. 6.o O cazamento civil monogamico i indissoluvel é o unico que 
o Estado reconhece para todos os efeitos legais que deriva.o da nnia.o 
conjugal. 

Prova-se pela declaração dos nubentes, feita perante as autoridades 
civis conpetentes , que serão, no Distrito Federal, as que o governo deter-
minar, i, nos estados, as que foren dezignadas pelos respet ivos gover-
nadores. 

Fica entendido que essa declaração poderá ser feita antes ou depois 
da celebração de cualquer ceremonia relijioza., i vontade dos cidadãos. 

Art. 7. 0 O nassimento i o obito serão tanben provados por decla-
rações analogas feitas perante as mesmas autor idades â quen conpetir 
o rejistro dos cazamentos, i só en tais condições produzirão os seus 
efeitos legais . 

Art . S. 0 O governo tomará as providencias que julgar convenientes 
i espedirá os regulamentos que entender necessarios para ezecuça.o do 
prezente decreto. 

DnMETRIO RrnmRo. 
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referente ao cazamento civil, acressentando mesmo 
que a grande questão que lhe parecia dever ter 
uma solução emanada da coletividade do governo 
era a separação da Igreja do Estado, cunprindo 
que o resto viesse como consecuencia i fosse regu-
lamentado pelo ministro â cuja pasta estivesse 
afeto similhante ~erviço . 

(O Sr. Glicerio dá sin..iis de confirmação.) 
Tal era o projeto · sujeito ao ezame do go-

verno, cuando na manhan de 7 de Janeiro, o 
orador ouviu do xefe do governo, en conferencia 
especial que teve con S. Es., a declaração de que 
estava deliberado â aceitá-lo na reun ião ministerial 
do mesmo dia, que se efetuaria à tarde. 

Con esta espozição da verdade, o orador não 
pretende, como nunca pretendeu, pozição saliente 
na rezolução dessa magna questão . Assinala apenas 
os acontecimentos i assevera, porque é publico i 
notorio, que entre o dia 9 de Dezenbro, dia da 
aprezentação do projeto, i o dia 7 de Janeiro , dia 
da promulgaçãu da lei, ouve un período de re-
zistencia. 

Do modo por que esta se operou i fo i ven-
cida, o orador se ocupará, si fôr mister, depois 
de publicado . na integra o discurso do ilustre 
senador. 

Por agora hasta observar llUe de todos os 
pontos do país inteiro, aos cuais xegava a noticia 
de que o governo ocupava-se con negocio de tão 
alta inportancia, irronpião ezij encias patrioticas 
para uma consagração imediata. (Apoiados.) 

I é por isso que a decretação da separação 
da Igreja do Estado é un decreto nacional. Nin-
guen se póde prezumir dela o autor escluzivo, nen 
o orador, nen o es-ministro da fazenda, cuando o 
governo provizorio promulgou a lei en nome da 
nação. (Apoiados; muito ben.) 

Alegou mais S. Es. que a indicação feita pelo 
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orador fôra rejeitada, porque ela feria abalava 
instituicões ... 

É uma perfeita inverdade. 
Basta cotejar o pensamento contido no pro-

jeto do orador, con o que eziste no redijido pelo 
seu es-colega para desde logo ter a demonstração 
invencível de que S. :Es. •, sob uma redação mais 
prolicsa, consagrou as mesmas idéas, ecetuadas 
as omissões i a parte en que, vizivelmente retró-
grada, a lei de 7 de Janeiro mantinha para as associa 
ções de mão-morta un rejimen especial de lejislação. 

Deste retrocesso, felismente, nos libertou a 
sabiduria da assenbléia constituinte. 

O projeto do __ orador assegurava aos sacerdotes 
os seus subsidias respetivos, obedecendo assin a 
un dos considerandos en que se afirmava a dou-
trina salutar de que nas reformas políticas é indis-
pensavel atender às condições materiais en que 
ficarão os funcionarios, cujas funções foren su-
pressas. 

O SR. SEVERIANO VrnmA : - Era programa de 
V. Es.ª 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO : - Era i é programa 
do orador, porque era i é programa republicano. (1) 

O orador deve limitar-se ao que fica dito, até 
que o publico i o mesmo orador possão apreciar 
as provas que devão trazer a evidencia de que o 
es-rninistro da fazenda, en un dado momento, sor-
prendendo aos seus colegas de governo, concebeu 
i fês decretar a separação da Igreja do Estado ... 

De si o orador julga apenas que fês, no go-
verno, colaborando nesta reforma, aquilo que faria 
cualquer dos seus correlijionarios que se ouvesse 
onrado con sirnilhante pozição. 

(1) i'Vlas só depois que o principio foi aprendido nos ensinos de Au .. 
gusto Comte 

N. DO AUTOR. 
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Correções essenciais â fazer, abstraindo de lijeiros 
erros ti pograficos ele facil emenda : 
Pa:j. rno, li nho. 5 (contnndo de baixo) depois <ln. palavra recolhê-la, junte 

-se ele novo. 
)) 246, 2 ( 

li 291, 3 ( 

li 299, 8 ( 
Rl6, 2 ( 

li 341, 4 ( 

» 403, 4 ( 

li 414, 7 ( 

" 419, 6 ( 
li 428, 2 ( 

1J ) - (nota.) ; Ouve equiYoco en 
nossa narração. Foi o almi-
rante Custodio Jozé de Melo 
quen proferiu as palavras li. 

que o,,l uclimos; o nosso con-
frade limitou-se â erguer o 
viva à Republica dos Estados 
Unidos do Brazil 

>1 cima) en vês de infielmente, lêia-se flel-
meute. 

» baixo) eu vês de sobre ele, lêia.-se sobre. 
)) cima J » n liberdade, lêin.-se libera-

lidade. 
11 bab.:o) en vês de 6 de Frederico ( 10 de 

Novenbro), Iêia-se 7 de Frederico 
( 11 de Novenbro). 

» ) en vês de esletica o Brazil, lêia-se 
eslelica do Brazil. 

» ) en vês de:, grosseira, lêia-se grosseria. 
ii ) 11 11 deu-lhe, 16ia-se deu nesta . 
)J ) l) 1> quera, l füa.-se quer a. 
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vatorio AstJ:onomico ( 18 de S. Paulo de 80 - 6 de Junho 
de 68). - E nomeado ajudante interino do mesmo estabele-
cimento (6 de Carlos Magno de 81 - 23 de Junho de 1869) . 
- Serve ai até 19 de Carlos Magno de 83 (6 ele J ulho 
de 1871). - Aprezenta ao Imtituto Politemico o seu opusculo 
sobre as cuantidades negativas (Bicbat de 79 - Dezenbro 
de 1867). - Esse opusculo denota uma assimilação inperfeita 
da F iJozofia Matematica, segundo Augusto Comte. - A sua 
aprezentação â uma sociedade sientifica manifesta inperfeita 
conpreensão do Pozitivismo. - Benjamin Constant é nomeado 
diretor do litstttuto dos illfeninos Cegos ( 20 de Carlos Magno 
de 81 - 7 ele Ju lho de 1869) . - Razões pelas cuais aceitou 
esse lugar; gratidão de Benjamin Constant para con o es 
-monarca. - l . 0 relatorio anual acerca do Instituto dos Cegos; 
revela uma conversão inperfeita à Relijião da Umaniclade. -
Discurso por ocazião do lançamento da primeira pedra do 
edificio para o referido Instituto ( l 3 de Carlos Magno de 84 
- 29 de Junho ele 1872) . - Confirma a observação anterior 
i a auzencia ele preocupação republicana nessa epoca.- T ransfor-
mação profunda na politica ocidental reajindo sobre o Brazil. 
- O es-monarca, instigado pela j7tnta franceza de emanci-
pação ( Carlos Magno ou Dante de 78 - Julho de 1866) 
xama pela primeira vês a atenção do Parlamento para o pro-
blema abolicionista. - Queda da situação denominada liberal 
(2 de Dante de 80 - 16 de Julho de 1868 ). - Ajitação 
política; o lema reforma ou revolução. - Morte de L opes ; 
concluzão da g-uerra (4 de Aristoteles de- 82 - I. º de Março 
de 1870). - Guerra franco-aleman; quéda do segundo Bo-
naparte ; advento da terceira Republica Franceza. - Reação 
sobre o Brazil ; organizacão do par tido republicano demo -
cratico. - Papel dos moços das academias. - Mediocr idade 
politica do manifesto democratico. - Advento da republica 
na Espanha. - Reação no Brazil; apedrejamento do orgão 
do partido democratico. - (Aristoteles de 85 - F evereiro 



BENJAMIN CONSTANT 

de I 873) - Este fato dá a medida do liberalismo do es 
-monarca. - Frajilidade das convicções democraticas. -Absten-
ção pnblica de Benjamin Constant na dupla questão social i 
política. - Reações retrogradas da guerra do Paraguai; dezen-
volvimento anificial do militarismo. - A propaganda revolu-
cionaria no ezercito. - União do continjente revolucionario 
militar con o civil. - A verdade istorica acerca do papel da 
força armada no Brazil: só ten aderido aos movimentos po-
liticos depois de vencidas as questões na opinião civil. -
Esforços do es-monarca para aliar a conservação da dinastia 
i as aspirações abolicionistas da melhor parte da sociedade 
brazileira. - Abstenção indecoroza do partido republicano 
democrata na questão abolicionista. - Lei Paranhos ( 19 de 
Shakspeare de 83 - 28 de Setenbro de 187 1 ). - Seu aco-
lhimento pela classes ativas. - Engrossamento das fileiras 
republicanas democratas pelo despeito escravista. - Primeira 
manifestação política do Pozitivismo entre nós : o opusculo 
do cidadão Francisco Antonio Brandão, acerca da escravidão 
(77 - 1865). - Manifestações abolicionistas de Banjamin 
Constaot na vida privada. - Manifestações oficiais; projetos 
de loterias elaborado â pedido do Visconde do Rio Branco 
(18 i 19 de S. Paulo de 86 - 7 i 8 de Junho de 187.j'.}. -
Reflessões â tal respeito. - Ataques parlamentares ao Poziti-
visrno â propozito de un Re Jatorio de Benjamin Constant, 
como diretor do Instituto dos Cegos. - Ezame da resposta 
dada por Benjamin Constant, que revela uma iaconpleta assi-
milação do Pozitivismo. - Apreciação do comunismo 'egundo 
a Relijião da Umanidade. - Entrada de Benjamin Constanl 
para a Escola Militar como coadjuvante (24 de Omero de 84 
- 21 de Fevereiro de 1872). - Aceita nesse mesmo ano 
duas condecorações. - Apreciação pozitivista de tai dist in-
ções. - Tudo isso prova que nessa epoca Benjamin Constant 
não planejava a Republica. - Ezame da situação fllozofica i 
politica de Benjamin Constant à vista de sua correspondencia 
intima con a sua espoza, durante o ano que esteve na guerra 
do Paraguai. - Ele aí se confessa pozitivista conpleto -
O ezame de suas cartas prova, poren, que não avia assimi-
lado plenamente os ensinos de Augusto Cornte. - Primeira 
manifestação solene. de Benjamin Constant cuanto à sua 
adezão ao Pozitivismo; concurso para a Escola Militar (Fre-
derico ele 85 - Novenbro ele 1873). - Reflessões acerca elo 
alcance politico de similhante afirmação. - Informações de 
Benjamin Constaat acerca desse concurso. - Luta episcopo 
-maçon ica. - O opusculo As três .filozqfias, do Dr. Luis Pe-
re!Ta Barreto; mediocridade desse escrito pseudo-pozitivista. 
- Abstenção publica de Benjamin Constant nessa luta que 
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veio pôr entre nós definitivamente o problema relijiozo. -
Conversão de Miguel Lemos à Filozofia Pozitiva. - Filiação 
de sa conversão à ajitação republicana democratica. - Con-
tatos do autor deste livro con Benjam.in Constant i con 
Miguel L emos; sua conversão à Filozofia Pozitiva. - Carreira 
didatica de Benjamin Comtant até Dante de 9 I (Julho de 
1979), narrada por ele mesmo. - Conduta do es-monarca 
para con Benjamin Constant, neste assunto. - Desgostos de 
Benjamin Constant na direção do Instituto dos Jlleni11os Ce![Os. 
- Benjamin Constant mestre da familia inperial. - A vida 
de Benjamin Constant constitui nma das provas que ele 
teve de cnanto era nefasto ao Brazil o gm·erno do es-
monarca .•••..• •.. _ ........ .............. ...... . .... ...... pajs. 88 â 229 
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Situação do Pozitivismo depois da morte de Augusto 
Comte ( 24 de Gu1enberg de 69- 5 de Setenbro de 1857) . -
Laffitte, Littré, tuart l\Iill. - 0 litreismo no Brazil.- Reação 
sobre os pozitivistas que se consideravão or tocloc 0 os; fundação 
da .:)oczedade Pozitivista do Rio, por iniciativa do cidadão 
Antonio Carlos de Oli,·eira Guimarãis; Benjamin Constant é 
un dos menbros . - Murte do Dr. Guimarãis; transformação 
da sociedade subordinando-se ao Sr. Laffitte. - Inercia da 
nova sociedade - Conversão do cidadão l\liguel Lemos à 
Relijião da Umanidade (9 1 - 18791. - Sua ação sobre os 
antigos colegas. - Primeiras celebrações poz iti vistas no Rio 
de Janeiro (92 - 1880). - Dispozições pozitivistas de Ben-
jamin Constant nessa epoca. - Volta de l\liguel Lemos ao 
Rio de Janeiro (93 - 188 I ). - É enpossado da prezidencia 
da Sociedade Pozitivista, con applauzo de Benjamin Constant 
( I9 de Cewr de 93 - II de Maio de 1881 ). - Diverjencias 
no seio da ociedade. - Retirada de Benjamin Constant. -
Ataques jornalisticos contra o Diretor do Pozitivismo no 
Brazil ; silencio de Benjamin Constant. - Estremecimento 
c> es ente de nossas relações con ele. - Ezame da verdadeira 
influencia que Benjamin Constant ezercen na propaganda do 
Pozitivismo até a insurreição republicana. - Propnga uda do 
Pozi1ivismo na Escola Mili•ar i na Armada, mediante o nosso 
Apostolado. - Ação do aluno da Escola l\Iilitar Francisco 
Eloi i outros. - Cursos pozitivistas na Escola Normal. -
Benjamin Constant na Escola Normal. - O es-monarca i o 
l'ozitivim10. - O Apostolado Pozitivista ronpe con o 'r. La-
ffitte l95 - 1883) ; motirns da ruptura. - Reações dessa 
ruptura; o Sr. Laffitte tenta organizar no Rio uma sociedade 
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pseudo-pozitivista. - Un dissipulo de Benjamin Constant de-
nuncia un pretenso erro matematico de Augusto Comte, atribuindo 
a descoberta i a correção â Benjamin Constant. - Entrevista 
con este â tal respeito, i carta consecuente. - Ressentimento 
de Benjamin Constant; ruptura conpleta de nossas relações 
(97 - 1885). - Opinião que depois desses fatos formulamos 
sobre Benjamin Constant, no opusculo A fi.lozofia quimica 
segundo Augusto Comte. -Incandessenc1a da questão abolicio-
nista nessa epoca. - Redenção do Ceará i do Amazonas. -
Ministerio Dantas. - O es-monarca recua. - Liga escravo-
crata. - Agravação cressente da ind.issiplina militar. - Ben-
jamin Constant toma parte na ajitação militar (3 de Des-
cartes de 98 - lo de Outubro de 1886) . - Discurso na 
reunião de 5 de Omero de 99 (2 de Fevereiro de 1887). -
Apreciação das verdadeiras canzas da indissiplina militar. -
Necessidade de transformar o ezercito en policia. - Despres-
tijio cressente da autoridade inperial. - Retirada do es 
-monarca para a Europa. - Manutenção do Ministerio escra-
vista. - Ezodo dos escravos. - Manifestações abolicionistas 
do Senado. - Benjamin Constant propõe que o Club JWilitar 
tome para diviza a abolição i a separação da Igreja do Es-
tado. - Petição do jeneral Deodõro en nome do Club Militar 
para que não fosse o ezercito enpregado na captura de es-
cravos fugidos. - O aj udante jeneral do ezercito devolve a 
petição; mas o jornalismo a divulga. - Manifestação aboli-
cionista de Benjamin Constant por ocazião da morte do 
senador J ozé Bonifacio, neto do Patriarca da Independencia. 
- Nova questão militar. - O ministerio escravocrata é demi-
tido. - Assenção de un ministerio francamente abol icionista. 
- A decretação ela lei de 22 de Cezar de roo ( lJ de Maio 
de 1888). - A ultima intervenção abolicionista do Aposto-
lado Pozitivista. - Sumaria recordação do movimento aboli-
cionista no Brazil. - Os escravocratas alião-se aos r~publi 
canos . - Ajitação republicana. - O ministerio tenta trans-
formar a vitoria abolicionista en elemento de consolidação do 
inperio. - O clericalismo. - A liberdade de cultos. - A abo-
lição do juramento parlamentar. - Luta entre os abolicio-
nistas i os republicanos unidos aos escravocratas. - O Snr. Joa· 
quim Nabuco apela para a nossa opinião. - Opusculos pozi-
tivistas que se seguen â esse apelo, anunciando a inevitavel 
queda da monarquia. - Juizo final sobre o es-monarca. -
Manifestações abol icionistas de Benjamin Constant, depois da 
lei redentora. - Benjamin Constant é promovido â tenente 
-coronel graduado ( l 1 de S. Paulo ele roo - 30 de Maio de 
1888) - Fora promovido â major â 5 de Carlos Magno de 87 
(23 de junho de 1875)- Manifestações na Escola Militar. -
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- Benjamin Constant é nomeado para a comissão incun-
bida da reforma do Regulamento da Escola Militar. É pro-
movido à tenente-coronel (14 de Bichat cl,e I OO - I 5 de De-
zenbro de I888) - Propõe a introdução da Sociolojia i 
da Moral no programa da Escola. - O programa não 
é ace ito. - A aj itação republicana cresse. - Benjamin 
Constant começa â preocupar-se coo ela. - Vai para 
L anbari; eonversas . con republicanos (Moizés de IOI - J a-
neiro de I 889). - E xamado ao Rio pelo ajudante jeneral 
do ezercito. - Xega â tenpo de inpedir que lhe dessen o titulo 
de conselheiro,, i o nomeassen vice-diretor da Escola Superior 
de Guerra. - E nomeado lente da Escola Superior de Guerra. 
(26 de Aristoteles de I oI - 23 de Março de I 889). - Apa-
receu no jornalismo artigos atribuindo a iniciação de Miguel 
Lemos i a nossa â Benjamin Constant. - Refutação de 
tais asserções por meio do opusculo A nossa iniciação no 
Pozitivismo. - Reflessl:es sobre o juizo que aí emitimos 
acerca da influencia de Benjamin Constant na propaganda do 
Pozitivismo, até essa data. - A revolução de I I de F rederico 
(IS de Novenbro) veio fecundar a inperfeita adezão de Ben-
jamin Constant ao Pozitivismo. - Queda do ministerio João 
Alfredo i assenção do ministerio Ouro P reto. - Programa 
quimerico deste gabinete. - Nova questão militar. - Como é 
que Benjamin Constant ven â pôr-se à testa dela. - Vizita 
dos oficiais xilenos à Escola Militar; ovação dos alunos à 
Benjamin Constant. - Manifestação na Escola Superior de 
Guerra. - Sessão do Club Militar en 5 ele Frederico ( 9 de 
Novenbro); Benjamin Constant é encarregado de axar a solução 
da crize militar de un modo onrozo para a classe i para a 
Patria. - Rezolve a insurreição republicana. - Entrevista 
particular con o jeneral Deodoro, no dia 6 de Frederico 
(Io de Novenbro) . - Entrevista no dia 7 de Frederico, en 
caza do jeneral Deodoro, en prezença de outros cidadãos. -
Não consegue entender-se con o jeneral Floriano Peixoto. -
O que sabia este jeneral cuanto ao levante. - Insurreição do 
d ia I I de Frederico (15 de Novenbro) . - A proclamação da 
Republica no canpo da revolta.-Ezitação do jeneral Deodoro. 
-Apreciação do concurso que este jeneral prestou para a p ro-
clamação da Republica. -Benjamin Constant é o F undador 
da Republica. - Nós ignoravamos o que se tramava. -
A nossa atitude antes i depois da insurreição. - Valor 
moral do ato de Benjamin Constant. - O dia II de F re-
derico; apreensões patrioticas. - O cidadão Anibal Falcão 
provoca uma reunião popular na Camara Municipal ; a mo-
narquia é declarada deposta. - A nossa mensajen ao Go-
verno Provizorio. - Entrevista publica con Benjamin Constan t 
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no cuartel jeneral. - Entuziasmo con que foi recebida a 
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Os dissipulos ele Benjamin Constant a sustentão. - A frunilia 
ele Benjamin Constant rczolve bordar as insignias destinadas 
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da bandeira da Escola Militar; discurso ele Benjamin Constant. 
- Banfjuete ao jeneral Simeão; Benjamin Constant afirma 
novamente as suas opiniões acerca do papel dos ezerc itos 
modernos. - Cauzas que ião determinar o malogro da car-
reira politica ck Benjamin Constant. - Os primeiros erros do 
Governo Provizorio. - As promoções por serviços relevantes. 
- Dificuldades opostas à decretação ela liberdade espiritual; 
apreensões patrioticas de Benjamin Constant. - Xegacla de 
D emetrio Ribeiro. - Dificuldades que encontra. - Sua can-
p anha para conseguir o decreto ela separação ela Igreja do 
Estado. - Promulgação cle>sa medida. - Decretação do carn. 
rnento civil. - A questâo ela liberrlade bancaria determina a 
saida de Demetrio H.ibeiro. - Retrogradações regalistas. -
Benjamin Constant inpedc maiores retrograclações . - A pro-
clamação de Benjam in Constant ao posto ele jeneral. - Re-
flessões â este respeito. - Benjamin Gonstant propõe a 
solene re,tituição elos irofcus paraguaios. - Nosso retraimento. 
- A reprezentação dos proletarios ao se rviço do Estado . -
O 1"eg11/a111e11to para as Escolas do Eccráto.-Benjamin Cons-
tant renuncia à sua cadeira da C:scola ~uperior de Gucrra.-
Creação do ministcrio ela Instrução Publica. Corre ios i Tele-
grafos. - Nomeação de Benjamin Conslant para essa nova 
pasta. - Despedida do ministerio da guerra (5 de Carlos 
Magno ele 102 - 22 ele Junho de 1890) . - Subsidio para 
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nossa intervenção junto â Benjamin Constant. - Apezar ele 
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cias, destinadas â ezaminar o projeto ele constituição proposto pelo 
Governo Provizorio. - Nossa ul tima entrevista con Benjam in 
Constant. - As deziluzões dP llenjamin Constant cuanto às 
suas reform as didaticas . - H.eAessõcs tendentes â evidenciar 
o erro politico ele Benjamin Constant nas suas reformas clida-
ticas. - Gravidade do estado ele sand e de Benjamin Constant 
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PREFACIO 

Con ten este volume todos os documentos de 
que dispuz para escrever o Esboço Bi"ograjico do 
Fundador da R epublica Brazileira, i mais alguns, 
realmente poucos, de que só mais tarde tive co -
nhecimento . Apenas pareceu-me escuzado repro-
duzir aqueles que já tinhão sido transcritos na 
minha narrativa . 

O leitor poderá assin julgar por si toda a 
grandeza moral do benemerito cidadão que, na 
óra oportuna, veio concluir a obra de Tiraden tes 
i J ozé Bonifacio, lançando as bazes da política 
defin itiva nas Patrias Brazileiras. Os momentos 
crueis que os filhos do inperialismo nos fazen 
atravessar tornão a meditação deste volume, cuazi 
auto-biografico, un consolo i tm incentivo . Con-
solo, porque o tipo de Benjamin Constant fornece 
a demonstração irrefutavel das nobres cualidades 
desse povo brazileiro tão caluniado pelos que só se 
estazião diante da força i da riqueza. Incentivo, 
porque estudando a vida do Fundador da R epu-
blica, os patriotas aprenderão â confiar no ezito 
de seus esforços rejeneradores. 

Seja, poren, cual fôr a utilidade atual deste 
volume, estamos certos que o seu alcance perma-
nente en nada cede à sua oportunidade prezente. 
Benjamin Constant teve a felicidade de incorpo-
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rar-se à falanje seleta dos que sin teti zão en si 
uma faze isto rica deciziva na evolução da Urnani -
dade. A sua memori a á de, po is, passar de jera-
çi"to en jeração, tan to mais venerada cuanto maior 
fôr o numero dos que ~entiren os efe itos de sua 
benefica intervenç:lo. E no seio dessas almas 
que despontão agora i se sucederão até a mais 
remota Posteridade que sua alma á de brilhar, 
sen que tenten enpanà-la a ingra tidão i a inveja. 
Pois ben, para esse Porvir que se d ilatará sen 
termo, os documentos que acabamos de recolher 
serão de mais en mais preciozos, por constituiren 
os materiais con que deve ser reconstru ida, en 
cada coração, a sua glorioza imajen. 

Tendo ass in desenpenhado uma missão para 
nós sagrada, julgamo-nos autorizados à emitir o 
voto para que seja en breve erijido o monumento 
que já foi decretado en memoria do Fundador da 
Republica . Esperamos, outro-sim , que esse teste-
munho de patr iotico recon hecim ento terà por 
orgão un artista vcrdadàrame11te cidadão. Porque, 
de outra sorte, apenas se conseguirá uma produção 
medíocre, meramente convencional, que, por melhor 
que fosse o acabado da e;;ecução pecaria, por falta 
de se11ti111e11to na concepção. Alen disso, seria real-
mente ben aflitivo ver a efijie nobre de Benjamin 
Conslant cinzelada por un buril puramente mer-
cenario, afeito â modelar sen dignidade. 

Mas não é essa a unica dificuldade que oje 
encontra a construção ele un monumento de tal 
orclen. A auzencia ele verdadeira preparação sin-
tetica,-filozofica i estetica, - nos artistas contenpo-
raneos constitui urna séria ameaça ele malogro en 
similhantes enprezas. Cremos, poren, que seria 
possível atEnuar muito a lacuna que assinalamos, 
instituindo convenientemente o concurso que deve 
preceder á escolha do projeto. 
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Para isso, seria necessario deconpôr o julga-
mento, fazendo-o versar primeiro sobre a concepção 
do monumento, i admitindo que esta pudesse ser 
formulaua independente: de dezenhos, mediante 
uma descrição verbal. Assin ficarão abilitados â 
concorrer todos os artistas, mesmo os poetas pro-
priamente ditos i os pintores, entre os cuaís é 
mais facil encontrar verdadeiros republicanos, pela 
maior independencia en que se achão para con os 
potentados i os governos . Decidida a co11pozição, 
elejer-se-ia, mediante novo concurno entre os mais 
dignos escultores, aquele â quen fosse confiada a 
ezecução. 

A pezar de sua novidade aparente, o alvitre 
que sujeri mos nos é inspirado pela pratica dos 
melhores artistas plas~icos i fanicos antigos i mo-
dernos. Os escultores, pintores, i mesmo muzicos, 
ocidentais de mais nomeada se ônrão frecuente-
mente en tornarem-se os sinpl ~s tradutores das 
concepções dos puros poetas. E assin que tê n 
sido ilustrados os poemas não só de um Omero 
ou de un Dante, mas até as produções de espiritos 
realmente secundarios i cujos nomes só a anarquia 
contenporanea ten vulgarizado. 

Mesmo con estas cautelas é força convir que 
un significativo monumento de Benjamin Constant 
oferece obstaculos ínsuperaveis aos artistas de nosso 
tenpo. Porque seria necessario traduzir estetica-
mente não só o aspeto fizico, mas sobretudo a 
fizionomia moral i mental do Fundador da Repu-
blica. Ora, sen conhecer a Relijião que foi a 
fonte de suas grandes inspirações, ninguen poderá 
dar-nos sinão un sinbolo mais ou menos banal. 
Essa dificuldade é inteiramente nova; porque até 
oje os grandes republicas só se inspirárão en dou-
trinas metafizicas já vulgarizadas. Na massa dos 
republicanos se encontra, por ezemplo, fac ilmente 
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quen se ache identificado con a alma de un Crom-
well , de un Danton ou de un Washington; isto é, 
qnen partilhe do conjunto de seus sentimentos i 
convicções . O mesmo não acontece con Benjamin 
Constant. Eis porque, no intuito de facilitar as 
meditações en tal sentido, rezolvemos dar aqui 
algumas indicações jerais, que terão pelo menos a 
utilidade de pôr o problema. 

O monumento ten que reprezentar Benjamin 
Constant cuando ele assomou â 15 de Novenbro 
na praça da Republica, conforme já o sentírão 
todos. Mas é precizo tornar esplicito que ele 
então ajía, sustentado moralmente pela Familia i 
inpulsionado pela Patria, no serviço da Umani-
dade. A figura sinbolica da Republica deve, pois, 
domi nar o monumento, en cujo segundo plano 
conven colocar a imajen entuziasta do egrejio pa-
triota, teudo a face voltada para o Cuartel J e-
neral. Con as estrem~ades flutuantes i traçada a 
tiracolo, de modo â ler- se sobre o peito a diviza 
-Ordm i Progresso,- a bandeira republi cana in-
dicaria o rezumo d'e suas aspirações politic:is na-
quele momento. 

Reprezentada naturalmente por uma mulher, 
impor ta que a fi gura proeminente revi sta os traços 
da fi zionomia feminina que, segundo as crenças 
pozitivistas, constituia para Benjamin Const2.nt o 
sinbolo abitual da Pat ria. Quebrando as tradições 
classicas, devidas ao rejimen antigo, esse sinbolo 
nada deve ter de belicozo. Pelo contrario, os seus 
trajes i a sua atitude mostrarião a ternura aliada 
á majestade, de acordo con a civili zação pacifica 
da republica que Benjamin Constant anelava. En-
grinaldada de fl ores, teria em uma das mãos a 
coroa da vitoria i na outra a palma do martirio. 
O meio da grandioza alegoria realçaria final-
mente esse caracteristico, mediante a ideal ização 
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do gabinete de estudo do ·Fundador da Repu-
blica. É o que se conseguiria pelo avizado gru-
pamento dos objectos i sinbolos que forão as 
principais sédes materiais de seus sen tirnen tos i 
pensamentos. 

Isto posto, un certo numero de baixos relevos 
conpletarião o monumento, retraçando os epizo-
dios mais notaveis da vida do Patriota. Entre 
estes, conven dar lugares salientes aos que se refe-
rissen ao 15 de Novenbro, na face que olha para 
o Cuartel J eneral, i o do en'terro de Benjamin 
Constant, na face oposta. O prifneiro devia ser 
dominado pela formula sagrada do Pozitivismo: 
O Amor por principio, i a Orden por baze; o Pro-

gresso por fim, - disposta em semi-circulo i abra-
çando o dístico - Familia, Patria , z" Umanidade. -
lmed iatamente abaixo dessa formula, un medalhão 
recordaria a sena da despedida de sua espoza. 
O segundo baixo relevo ficaria sob o painel que 
reproduzisse a sala mortuaria, sotopostos an bos à 
sentença já proclamada pela Constituinte Repu-
blz"cana : - Os vivos são sempre, i cada vez mais, 
governados pelos mortos. 

Alen desses cuadi-os, limitar-nos-emos â indi-
car os que comemorassen : a chegada de Benjamin 
Constant à 2.ª brigada, pouco antes de partir esta 
do cuartel, ia ovação que lhe foi feita, na Escola Mi-
litar, por ocazião de sua promoção â tenente-coronel 
graduado. Colocados nas duas faces secundarias do 
monumento, deverão ser respetivamente encimados, 
o primeiro, pela cliviza moral- Viver para 01dren, 
- i o segundo, pela diviza pratica - Viver ás 
claras. -

Seria facil entrar en maiores detalhes; jul-
gamos, poren, que esses delineamentos jerais bastão 
para os arti stas republicanos sinceramente preo-
cupados con erijir un monumento digno de Ben-



Xll 

jamin Constant. Oxalá o Fundador da Republica 
encontre entre eles quen o retrace aos corações 
patrioticos melhor do que o permitírão os nossos 
esforços. 

R. TEIXEIRA MENDES 

(Rua Benjamin Constant 42.) 

N. en Caxias (Maranhão) â 5 de Jd.neiro de 1855. 

R · 16 de Bichat de 105. 

!O, iSde DezenbmdeIS93 . 

• 

• 
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I 

DOCUMENTOS CONCERNENTES AOS PAIS DE BENJAMIN CONSTANT 

IJ.mo Shr. Contador Jeral da Marinha. 
Dls D. Bernardina Joaquina da Silva Magalhãis, viuva 

do r. 0 tenente avulso do estinto corpo de artilharia de Ma-
rinha, Leopoldo EilTique Botelho de Magalhãis, que ela pre-
ciza para ben ele seu direito i justiça que V. S. se digne 
de mandar-lhe passar por certidão o que constar dos aponta-
mentos do seu dito finado marido: portanto - P . ã V. S. aja 

'a de assin deferir-lhe. 
E. R . M. 0• - Rio de Janeiro, 29 de Ago$tO de 1850. -

D . Bernardina Joaquina da Silva A-fagal!tãis. 
Para a 4.• seção passar por certidão o que .constar. Con-

tadoria Jeral da Marinha, en 29 de Agosto de 1850. - Silva. 
- En cunprimento do despaxo retro certifico que do livro 
mestre que serviu con a 3.• Conpanhia do 2.0 Batalh>!o da 
Inperial Brigada, i dos livros de assentamentos ã cargo 
desta repartição, consta o de que fás menção a suplicante 
que é do teor seguinte. - r. 0 Tenente avulso Leopoldo En-
rique Botelho de Magalhãis, natural da Torre de Moncorvo, 
filho de outro, nasseu en 18or. Assentou praça voluntaria-
mente no Rejimento Provizorio de Portugal en 21 de No-
venbro de 182r. Passou para o 4. 0 Batalhão de Caçadores 
desta Corte en 24 de Março de 1822, i foi reconhecido 
r.° Cadete en 24 de Outubro do mesmo ano. Por portaria 
d o Secretario ele Estado elos Negocios da Guerra de 14 de 
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:Março de 1823 passou para a 4.• Conpauhia elo 2.0 Reji-
mento ele r. • Linha do Ezercito. Por decreto ele 7 de Julho 
de 1827 foi promovido â 2 .0 Tenente do 2.0 Batalhão da 
Inperial Brigada da Artilharia ela Marinha, ficando agregado 
à 3.• Conpanhia do r. 0 Batalhão, por orelen do Brigadeiro 
Comandante da dita brigada. Enbarcou para a fragata 
" Niteroi " en l. 0 de Agosto , passou para a fragata " P aula » 
eu 12 do mesmo mês , i nela naufragando en 3 de Outubro, 
passou para a fragata " Paraguassú » en 5, i dezenbarcou en 
16 do dito mês, tudo do re ferido ano. Enbarcou para a 
nau " Príncipe R eal " en 28 de Março de 1828. Por de.-
ereto de 8 ele Abril dito passou para a 2.• Cõnpanhia do 
2.0 Batalhão. Dezenbarcou da dita nau en 27 de Abril dito. 
Foi promovido â r. 0 Tenente da 3.' Conpauhia do 2.0 Batalhão 
por decreto de 18 de Outubro de 1829. Enbarcou nova 
mente para a nau « Príncipe Real» en 4 de Janeiro de 1830 
i dezenbarcou prezo por dezobeeliencia aos superiores en r l 
de Fevereiro elo mesmo ano. Por avizo do Secretario de 
Estado da Marinha de 18 do dito mês i ano, foi solto, por 
constar do conselho ele investigação, que contra ele se pro-
cedeu, não a ver criminalidade. Passou ã doente no Cuar tel 
e u 28 ele Junho dito, i â pronto en 6 de Julho seguinte. Foi 
prezo por orden do comandante jeral en 28 de Fevereiro 
de 183 r. Enbarcou para a fragata' « D. Francisca ,, (que 
depois passon a denominar-se " Canpista ") en 14 de Abril 
dito. Passou â pertencer à 3.• Conpanhia do Corpo da Arti-
lharia da Marinha en o r. 0 de Outubro do referido ano. De-
zenbarcou da dita fragata en 18 de Junho de 1832 para a 
cual tornou ã enbarcar en 23 de Outubro de 1833. Por 
avizo de 16 de Novenbro díto se mandou dezenbarcar pa-
ssando para a clzs ;e dos Avu'sos; o que se verificou eu 28 
do dito mês. Obteve 20 (vinte) mezes de licença con meio 
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soldo, na fórma da lei, para trntar de sua saude, por Avizos 
de 20 de Maio, 18 de Agosto, i 25 de Outubro de 1836 
1 23 de Janeiro de 1837. AprezentotHe da licença en o 
I. 0 (primeiro) de Janeiro de 1838. Por decreto n.0 534 de 
l l de Setenbro de 1847 foi creado o corpo de Fuzileiros 
N avais i mandado dissolver o da Artilharia da Marinha, por 
Avizo de 21 de Outubro dito; o que se verificou en 28 do 
mesmo mês, passando para o Ez€rcito a sua oficialidade. 
Passou-se-lhe gnia para o Ezercito en 29 de Janeiro de 1848. 
É o que consta nesta repartição dos seus assentamentos. 
Cuarta Seção da Contadoria Jeral da Marinha, 29 de Agosto 
-de 1850. - O Xefe de Seção, Luís Antonio de Freitar . 

2 . 

IJ.mo Snr. Coronel Inspetor da Pagadoria das Tropas 
<la Côrte. 

Dis Bernardina Joaquina da Si lva Magalhãis, vinva do 
I. 0 Tenente avulso do estinto corpo de Artilharia da Marinha , 
L eopoldo Enrique Botelho de Magalhãis, que ela preciza para 
ben de seu direito i justiça que V. S. se sirva de fazer 
declarar por certidão ao pé deste si o dito seu marido con-
tinuou â contribuir con un dia ele soldo para o monte-pio 
desde que passou para o ezercito até a ultima data que re-
cebeu seu soldo pelos cofres da mesma pagadoria das tropas . 
Portanto: P . â V. S. assin lhe defira. 

E . R. M.ce - Rio de Janeiro, 29 de Agosto de J 850. -
Bernardina Joaquina da Silva Magalltãis. 

Certifico que do lirvo respet ivo consta que o falecido 
I .º Tenente de r. • Linha Leopoldo Enrique Botelho, tendo 
i eito passajen do estiuto corpo de .L\ r tilharia de Marinha 
para o ezercito, continuou â concorrer con un d ia de soldo 
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para 0 monte-pio por esta pagadoria,. O que para constar se 
passou a prezente certidão eu cunprimento ao clespaxo retro. 
Pagadoria elas Tropas ela Cõrte, 9 ele Novenbro ele 1850. -
J oão Antonio Ribeiro, r. 0 oficial. - Nota. - O clespaxo era: 
Passe. - Rio, 9 ele Novenbro ele 1850. - Basto. 

3 

Senhor. - Bernarclina Joaquina ela Silva Magalhãis, 
viuva cio r. 0 Tenente avulso cio estinto corpo ele Artilharia 
ela Marinha, Leopoldo Enrique Botelho ele Magalhãis, ven 
umilclemente inplorar â V. lvl. I. que aja por b~n mandar, 
que pela respetiva Repartição da Guerra se lhe passe por 
certidão o que constar cios assentamententos cio seu finado ma-
rido desde 29 de Janeiro ele 1848 em que passou para o 
ezercito. 

E. R. M. 0• - Rio, 30 ele Agosto ele 1850. - BernardiJna 
Joaquina da Silva Jliagctlhãis . 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios ela Guerra 
nada consta â respeito elo r. 0 Tenente Leopoldo Enrique 
Botelho de Magalhãis desde 29 ele Janeiro de 1848 en diante. 
Secretaria ele Estado, em II de Dezenbro· ele 1850. - Li-
banio Augusto da Cunha l'ilfatos. 

4 

Senhor. - Dis D. Bernarclina Joaquina da Silva Maga-
lhãis, que nada percebendo cios cofres publicas nacionaes, na 
cualiclade ele viuva do r. 0 Tenente avulso do estinto corpo 
ela Artilhari a ela Marinha, Leopoldo Enrique Botelho ele 
Magalhãis , ven respeitozamente inplorar â V. M. I. se digne 
de mandar que pela Contadoria J era! de revizão se declare 
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por certidão a verdade elo que espende, afin de que possa a 
supplicante mostrar isso eu juizo como lhe é de mister, por-
tanto - Pede â V. !11. I. aja por ben assin o mandar. 

E. R. M . º' - Bernardina Joaquina da Silva .11Iagal/iàis. 
- Rio ele Janeiro, 19 ele rovenbro ele 1850. 

Certifico que elo assentamento jeral elas pensionistas elo 
estado não consta que D. Bernardina Joaquina da Silva per· 
ceba pelo tezouro nacional cuantia alguma â titulo ele pensão, 
tença, montepio ou meio soldo. I para constar onde convier 
se passou a prezente. 3.• contadoria do Tezouro acional, en 
12 de Dezenbro de 1850. - Servindo de contador, João Es-

. tevào da Crús . 

5 

Manuel Felizardo de Souza i Melo, do conselho de 
S. M. I., senador do inperío, doutor en siencias matematicas, 
comendador da Orden de Cristo, Gran Crús ela de N . S. Jesús 
Cristo de Portugal, lente jubilado na E scola Militar, tenente-
coronel graduado do estado-maior de r. • classe do ezercito, 
ministro i secretario de estado dos negocios da guerra, edc., 
edc., edc. 

Faço saber que D. Bernardina Joaquina da Silva lllaga-
lbãis, viuva do r. 0 tenente da 3.• classe do ezercito Leo-
poldo Enrique Botelho de l\Iagalhãis , pelos documentos que 
aprezentou, se axa abilitada para aver do tezouro publico 
nacional o montepio correspondente à metade do soldo 
mensal ele 33$830 Ji cuiclo do montepio que vencia seu fale-
cido marido, desde 15 ele Outubro de 1849, en que faleceu 
conforme a incluza guia. I para constar lbe mandei passar 
o prezente titulo por min assinado i selado con as armas do 
inperio. Palacio do Rio de Janeiro, en 24 de Abril de 1851. 
- Jl:fanuel Felizardo de Souza i 1Welo. 
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II 

CERTIDÃO DE BATISMO 

Joaquin da Fonseca i Crús, presbitero secular, vigario 
colado da freguezia de S. João Batista da cidade de Macaé, 
i vigario da vara da comarca, edc. 

Certifico en como às folhas 80 do terceiro livro dos ba-
tizados desta freguezia se encontra o assento do teor seguinte ' 
- Neste dia, mês i ano, 26 de Março ele r837, no oratorio 
que serve ele matrís nesta vila, batizei i pus os santos oleos 
ao parvulo Benjamin, con 45 dias ele idade, filho lejitimo ele 
Leopoldo Enrique Botelho ele Magalbãis i ele D. Bernarclina 
Joaquina ela Silva Guimarãis: neto paterno ele Leopoldo 
Enrique Bote lho ele Magalhãis i ele D. Rita ele Alme ela; 
i materno ele Manuel Jozé ela Silva Guimarãis i ele D. Maria 
Alexandrina: forão padrinhos J. F. F. I\IIenclonça i D. Raquel 
Maria. I para constar mandei fazer este termo en que me 
assino. Era ut supra. - O vigario, Tremedat. - Nada mais 
se continha no dito assento que fielmente mandei estrair do 
proprio orijinal ao cual me reporto. In ficle parochi. -
Macaé, 24 de Fevereiro de r 870. - O vigario, J oaquin da 
Fonuca i Crús. 

III 

COPIA DE UMA •CARTA DE BENJAMIN CONSTANT, RELATIVA 

A SEUS PRIMEIROS ANOS 

Terezopolis, Janeiro de 187+ 

Minha querida espoza amiga. 

Terça-feira às 6 oras da tarde xeguei à cidade de Majé 
ai dormi numa caza de negocio de uu tal Peixoto para 
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onde fui convidado por un fazende iro da Bar.reira, Enrique 
Dias, meu conpanheiro de viajen. Ao xegar ã Iajé fui logo 
percorrer a cidade i diriji-me para os pontos onde morei 
cuanclo meu pai i minha mãi erão vivos, i onde nassêrão 
a Leopoldina i o Fernando, meus irmãos; reconheci todos 
esses lugares onde passei uma partP. de minha infancia , i dos 
cuais conservava ainda perfeita i saudoza memoria. Todos 
eles se me farão aprezentanclo tais cuais os trazia fo togra-
fados na memoria i tão fielmente como si os tivesse visto 
apenas á dois ou três clias antes i não á vinte i nove anos ! 
Ouve poren un ponto que desconheci i isto cauzou-me pezar, 
mas avia razão para isso, como vais ver. Passava por trás 
da caza onde moravamos o Rio Majé sobre o cual avia uma 
ponte de madeira, o quintal ela caza clava portão para esse 
rio i marjeanclo-o umas clés braças para a esquerda tomava-se 
a ponte de que te falei. 

Ir ao podendo ir por esse caminho, porque a caza tinha 
moradores, tomei por un beco que ia dar lá, i xegando ao 
lugar não encontrei nen rio nen ponte. Eu que à medida 
que ia reconhecendo aqueles lugares ia-me enxendo de intima 
satisfação, ben que misturada da mais profunda saudade, 
fiquei contrariado con esta circunstancia. Parei un pouco i 
procurei reunir todas as reminicencias que tinha daquele 
lugar; lenbrei-me que meu pai muitas vezes ia comigo de 
manhan ã passeio, fazia-me atravessar a ponte i correr por 
ela ele un esb·emo ã outro, edc. Aquelas senas ela infancia 
tão vivamente se reproduzião no meu espirita que era inpo-
ssivel duvidar ela realidade; caminhei un pouco i descobri 
duas muralhas paralelas muito velhas i en grande parte aba-
tidas; reconheci seren elas os encontros ela ponte, mas onde 
estava ela i o rio ? 

Voltei ~lo mesmo beco fui ã uma venda da esquina 
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de que era dono un sujeito conhecido então por Manuel da 
Ponte ; perguntei por ele i disse-me o proprietario qne essa 
Manuel ela Ponte avia falecido á 22 anos; perguntei-lhe 
pela ponte i pelo rio i disse-me o taverneiro que á mais de 
dês annos avia sido mudado o leito elo Rio i que a ponte 
calda tinha sido substituicla por outra na estrada Piedade por 
onde eu avia passado. Tive un verdadeiro prazer en reco-
nhecer que me não tinha enganado. Fui depois procurar 
por alguns conhecidos daqueles tenpos, mas já ninguen ezistia 
ali; uns se 
pezar disso. 

avião mudado i oulros morrido. Tive grande 
Estive algun tenpo parado en frente à igreja 

en cuja sacristia eu aprendi o A B C con o vigario. Len-
brei-me elos passeios que eu i a Guilhermina clavamos todas 
as tardes pelo largo da igreja aconpanhaclos ~)Or uma preta 
velha, escrava nossa, i que nos servia de ama seca, â quen 
xamavamos - Bá - ; lenbrei-me do esmero que minha mãi 
tinha eu pentear os nossos cabelos, eu dobrar hen os meus 
colarinhos grandes i xeios ele rendas, eclc., i elo prazer que 
ela i •meu pai manifestavão ao ver-nós correr i brincar pelo 
largo; parecia-me que os estava vendo juntos na janela da 
caza. 

NOTA ESTRAIDA DE UMA CARTEIRA PELA FAi\HL!A 

4 ele Abril de r88 r. - Luís Pereira R ibeiro, feitor do 
terreno i elo eujenho ele café ela fazenda ela Caxoeira Alta 
ele Santa Ana, no tenpo eu que meu pai ali esteve. -
S. Bento n.0 7. 
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IV 

ENSAIO POETICO DE BENJAMIN CONSTANT 

Saudades da i11fancia 

9 

Prim avera da vida, oh 1 cuan to és breve ! 
l\.Ji mozas fl ores con que a fronte adornas, 
Como logo murxadas vão caindo 
Sob a nja ma.o da estiva cuadra. 

Na minha idade inocente, 
Na tenra idade da infancia, 
Dos anjos tinha ,a candura 
D as flo res tinha a fragancia . 

Tinha pai .. . era felís ... 

Nun doce, ameno retiro 
Brincava alegre nos prados : 
Erão inocentes meus 11rincos, 
Meus sonhos erào dourados . 

* ·Y{ * 

Não pensava ... era felís .. . 

Naque las belas canpinas 
Matiza·ias de mil cores, 
Onde a vaidoza abe lhinha 
Vagava beijando as flores. 

Como eu contente brincava .... 

Como via as ternas aves 
A rdentes en seus amores , 
Ora cruzando nos ares , 
Ora brincando nas flores . 

Como en era então fe lís ! . .. 

Como ouvia o doce rio 
Mil saudades murmurando 
Ir perdido, ebrio ele amores 
Na praia as flores beijando. 

Eu era então ben felí s!. .. 
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Nesse tenpo me era a vida 
Toda bordada de flores, 
S6 conhecia venturas 
Não provara dissabores. 

Tinha pai .. .. era felis. 

Mas oje sou triste orfão, 
Só conheço 1 uto i dores, 
Perdi meu pai, perdi tudo, 
Mnrxárão todas as flores. 

Uma roza não encontro, 
Un suspiro a desfolhou, 
Uma esperança, a desgraça 
Para senpre me robou. 

Dessas flores que bordavão 
A minha infantil idade 
Já todas tristes morrêrão, 
Só tenho a flor da saudadé. 

V 

DOCUMENTOS RELATIVOS À CARREIRA TEORICA DE BENJAMIN 

CONSTANT 

Apontamentos de B enj amin Constant acerca do concurso para 
o Instituto Comercial, en Setenbro de I863 

(Copia da Familia) 

2 5 de Setenbro de r 863 

T eve lugar o concurso para o provimento da cadeira de 
matematicas do Instituto Comercial. Tive para conpetidores 
neste concurso os Snrs. Baxarel Pedro Jozé de Abreu, lente 
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de jeografia do colejio Pedro 2.0 , que se axava interinamente-
á dois anos rejendo a cadeira posta ã concurso, Baxarel An· 
tonio da Silva Neto, Baxarel Carlos Vítor Boisson (repe-
tidor ele matematicas da Escola de Marinha), Manuel Fer-
nandes ele Matos Gua\ba, 4.0 escriturario elo Tezouro, i es-
alferes-aluno elo ezercito, Augusto Barranclon, Joaquin Pedro 
ela Silva, estudante do 5.0 ano ele medicina i es-2.0 tenente de 
nmrinha. Começou o concurso pelas provas orais sobre pontos 
tirados à sor te na ocazião. Devendo (à aqui uma lacuna) 
elos concurrentes. A sorte clezignou ã min i aos Snrs. J oa-
quin Pedro i Boisson. Eu en primeiro lugar, Joaquin Pedro 
en segundo i Boisson eu terceiro. Tocou por sorte o seguinte 
ponto, sobre o cual deviamos falar imediatamente por espaço 
de uma ora: Juros sinples i conpostos, anuidades, amortização, 
acumulação de capitais, ( en arimetica) ; avaliação elos lados i 
areas elos poligonos regula.res (ieometria). Foi unanime a 
opinião de que distingui-me muito ele meus conpetidores, 
ficando-lhes muito superior. Era esse o juizo que tanben 
fazia ele mio mesmo. Forão juízes neste concurso os Es.mos 
Snrs. Senador Paranhos, prezidente, Dr. Paxeco, reitor do 
esternato de Pedro 2.0 i do Instituto Comercial; Maxado 
Nunes, enpregaclo publico, Drs. Jorje Eujenio de Lossio 
Seiblitz i Inacio da Cunha Galvão, lentes da Escola 
Cen\ral. 

Teve lugar o concurso en prezença de S. M. o Inpe-
rador. Assistirão ao concurso mais de duzentas pessoas. 
B. C. 

26 de Setenbro de r 863 

Foi este o dia marcado para as provas escritas para o 
concurso acima. Conparecêrão todos os candidatos, eceto o 
Sr. Baxarel Pedro J ozé de Abreu, que já tinha deixado de. 
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conparecer no primeiro dia. Os juízes forão os mesmos. Ti-
rou-se à sorte o ponto para a prova escrita i tocou-nos o 
seguinte ponto: 1.0 , logaritmos, sua teoria i calculo; 2.ª , ques-
tão: Quer se dispor en Paris por iutermedio de Londres a 
quantia de 35,000 francos. O canbio entre Londres i Paris 
está ã 26 f. por r /;, i entre Londres i Rio ele Janeiro ã 

27 9/ 4 por rooo rs. Quer-se saber cuanto se eleve pagar no 
Rio ele Janeiro para ter-se esta soma en Pariz. 3.• questão : 
Determinar o volume ele un corpo formado por un cilindro 
reto terminado por dois troncos de cone cujas bazes se ajustão 
con as elo cilindro. Forão dadas as dimensões elo cilindro, a 
.altura ele cada un elos troncos i as alturas das piramicles co-
nicas correspondentes. 

Deu-se-nos duas oras para escrevermos as provas. As 
provas forão lacradas i guardadas. Marcou· se a terça-feira 
para as provas orais elos outros tres candidatos . B. C B. M. 

29 de Setenbro de r 863 

(Continuação) 

Fizerão as provas orais os Snrs. Baxarel Antonio da 
.Silva Neto, Matos Guaiba i Augusto Barrandon. Tocou· lhes 
por ponto para prova oral o seguinte : Arimetica: descontos, 
regra ele liga, i regra de conpanbia; Aljebra: ecuaçOes do 
2.0 grau; i J e0melria: Definição dos poliedros regulares 
avaliação do volume ele un prisma triangular truncado. 

o Snr. eto saiu pessimamente. T ocou en todos so 
pontos sen di zer un1a só verdade en nenhum deles. o 
Snr. Matos satisfês sofrivelmente en arimetica; pouco disse 

-en aljebra, i espixou-se en jeometria. O Snr. Barrandon 
nada disse que prestasse en arimetica, satisfês en aljebra, i 
saiu-se muito mal en jeometria. 

't 
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O concurso teve lngar na prezença de S. M. o Iope-
rador. Ouve muita concurrencia. Marcon-se sesta-feira para 
a prova de argumentação. 

r. 0 de Outubro de r 863 

Saiu publicado un pequeno artigo no Jornal do Comercio 
sobre o concurso do Instituto Comercial, no ena! se me taxou 
de ter i·epizado as questões con medo de tratar das ultimas 
questões da prova oral ; mas felísmente para min esse artigo 
só mereceu o mais solene desprezo pelo modo infame por 
que se pretendia desacreditar-me sen avança r uma só pro-
pozição verdadeira que me pudesse ferir. O autor desse 
artigo foi * * * 

2 ele Outubro ele 1863 

T i verão lugar nesse dia as provas ele argumentação !:l)tre 
os candidatos à cadeira de matematicas elo Instituto Comer-
cial. Tocou-me para arguente o Snr. Boisson i para defen-
dente o Snr. Augusto Barranclon. O Snr. Boisson arguiu-me 
sobre dizimas perioclicas, problemas indeterminados i area i 
volume ela esfera. Satisfís conpletamente ã todas as questões 
que me propôs i conpletei o tenpo esponclo a teoria das 
dizimas periodicas ã pedido do Snr. Boisson, que disse não 
ter mais nada que me perguntar . 

Arguindo o Snr. Barranclon pedi-lhe a definição de 
fração continua , o que me não deu; mandei-o escrever uma 
fração continua, o que tauben não fês. Conhecendo que o 
Sr. Barrandon não conhecia est<t teoria, não insisti nela i 
passei ao ponto de jeometria que dizia respeito à teoria elas 
retas i planos perpendiculares entre si, arguindo-o sobre as. 
questões mais faceis elo ponto, mas ã nada me respondeu con 
segurança. 

O concurso teve lugar na prezença ele S. M. o Inpe--
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rador. O salão estava conpletamente xeio. A concnrrencia 
neste dia foi estraordinaria. Marcou-se a terçà-feira seguinte 
para a leitura das provas escritas. 

6 de Outubro de 1863 

Ouve a leitura das provas escritas. Faltou o Sr. Bar-
raudon i eu fui incunbido de ler a prova deste senhor. A 
prova do Snr. Neto foi ridícula, a dos outros sofriveis. 

Terminada a leitura das provas retirárão-se os candidatos 
i foi-se proceder ao julgamento. Fui classificado en r. 0 lugar 
o Snr. Boisson en 2. 0 i o Snr. Joaquin Pedro en 3.° Kão 
era esta a classificação que se esperava. O Snr. J oaquin 
Pedro tinha direito ao 2. 0 lugar. Este era o juízo do Inpe-
rador i dos ouvintes entendidos; mas era o Snr. Boisson 
moço protejido. Felísmente a minha classificação não encon-
trou a menor censura. Os proprios candidatos forão os pri-
meiros â julga-la estremamente justa i inparcial. Dou por 
isso graças â Deus. Os outros tres concurrentes, isto é, os 
Snrs. Augusto Barrandon, Matos Gnaiba i Neto forão re-
provados. 

31 de Outubro de 1863 

Fui à Secretaria do Inperio i soube que tinha sido no· 
meado Professor da cadeira de matematicas do Instituto Co-
mercial, cadeira para a ena! tinha concorrido, obtendo o pri-
meiro lugar na classificação. Paguei os emolumentos, que 
inportárão en 47$000. Os direitos inportavão en 90$000. Dei 
en conta uma prestação de 7$500. Conprei uma folha de 
pergaminho por 4$000 para mandar a cãrta de nomeação 
que vai cuarta-feira à assinatura Inperial. Tenho ainda â 
pagar 18$000 de selo, i 3$000 ou 6$000 de tranzito. 

O decreto de nomeação foi assinado cuarta-feira, 28 do 
-corrente. 
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Depois de cnatro concursos é a primeira vês , graças â 

Deus, que obtenho uma cadeira por concurso. 

r. 0 de Noveubro de 1863. 

, Foi publicada no Diario Oficial do Rio de Janeiro a 
minha nomeação para professor da cadeira de matematicas 
.do Instituto Comercial do Rio de Janeiro. 

l o de Novenbro de 1863 

Prestei juramento i tomei (posse) da cadeira de mate-
maticas do Instituto Comercial do Rio de Janeiro para a 
ena! fui nomeado por decreto de 28 de Outubro do corrente 
ano. Entrei eu ezercicio nesse mesmo dia. 

Constando o r.0 ano do curso matematico deste Insti-
tuto de toda a arimetica de aljebra até ecuações do 
2. 0 grau, tinha-se apenas dado a arimetica até regra de tres 
iincluzive, restando, portanto, mais de metade da arimetica: 
i toda a aljebra. 

2 

CARTA DE BENJAMIN CONSTANT ACERCA DE SUA CARREIRA 

TEORICA 

( Copia f eita pela familia ) 

IJ.ruo Ess.m0 Snr. Cons.0 Dr. João Alfredo Correia de 
Oliveira. 

R io de Janeiro, 20 de Julho de 1879. 

Eu cuuprimeuto da minha promessa tenho a onra de 
escrever esta carta â V. Ess.ª espondo algumas das princi-
pais ocurreucias relativas à minha malfadada carreira do 
majisterio. 
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Tendo terminado en 1853 o primeiro ano da antiga 
Escola Militar, oje Politecnica i obtido, como obt ive depois 
en tod03 os outros anos do meu curso de estudos, as melho-
res aprovações, encetei en 1854 a carreira do majisterio 
como es plicador de materna ticas elementares dos alunos 
daquela Escola. Aussiliado pela confiança que en min 
depo"itavão meus dignos i venerandos lentes i amigos 
Drs. André Negreiros ele Saião Lobato i Antonio Jozé ele 
Araujo, foi-me possivel conseguir o dnplo intuito que tinha 
en ;vista: ser util à minha familia conposta ele minha 
mãi viuva i ele cuatro irmãos n1enores, i conlinuar n1eus 
estudos. 

Por meus esforços i pela boa fé con que me enpenhava 
en aussiliar os meus esplicanclos i clissipulos en seus estudos, 
consegui no lin ele alguns anos uma reputação por demais 
lizonjeira como professor de matematicas elementares i supe-
riores. - Fui por muitos anos esplicaclor destas materias nas 
Escolas Central, Mililar i de Marinha, i ensinei tanben en 
alguns colejios. 

En 1859 fui convidado pelo Governo Inperial para 
ezaminaclor ele matematicas dos candidatos à matricula nos 
cursos superiores do Inperio. Desde então até 1876, con a 
interrupção apenas de pouco mais de un ano eu que sen•i 
na guerra do Paraguai, fui constantemente ezaminador daquela 
materia, tendo sido por diversas vezes prezidente da rneza 
ezarninadora. Servi tanben por diversas vezes como ezami-
nador de candidatos ao majisterio particular i como jui1;, eu 
doiR concursos para lugares de professor de maternaticas do 
Colejio de Pedro II. 

É-me grato poder afirmar que en todo este longo pe-
riodo en que prestei gratuitamente serviços à Instrução Pu-
blica, seu outra aspiração mais que a de ser util, esforcei-me 
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o mais que me foi passive! por levantar o uive! do ensino 
publico en relação â este ramo de estudos, já propondo en 
os meus relatorios ao Governo Inperial' todos os melhora-
mentos que en tais estudos se poderião realizar, já elevando 
as ezijencias dos ezames ao precizo grau para que os pro-
gramas oficiais fossen uma realidade, já, finalmente, invalidando, 
pel a inparcialidade i justiça con que dezenpenbava aquelas 
funções, o patronato qne tão ouzada i desbragadamente se 
aprezentava i ainda se aprezenta nos ezames jerais corno en 
toda parte i en relação à todas as pretenções, produzindo 
tantas injustiças i tantos males. 

CONCURSOS 

1. 0 - Tendo terminado en 1858 o curso de Enjenbaria 
Militar, pretendi a cadeira de matematicas elementares criada 
por oca:<ião de uma reforma da Escola Militar i falei â res-
peito dessa minha pretenção ao D iretor dessa Escola. Di-
sse-me ele que a cadeíra seria provida por concurso. Ten-
do-me conprornetido â concorrer, preparei-me con todos os 
documentos ezijidos para a inscrição i esperei que ela fosse 
anunciada afin de aprezen tar-rne; mas en lugar da abertura 
da inscrição, o que se anunciou foi o provimento da cadeira 
sen concurso, sendo nomeado para ela o Dr. João da Costa 
Barros Velozo, então 1.0 Tenente do Inperial Co rpo de En-
jenheiros. Foi a primeira tentativa infelis que fis para seguir 
o majisterio publ ico. 

2.0 - Tendo-se anunciado eu Maio de 1860 o concurso 
para o lugar vago de Repetidor de matematicas do Colej10 
de Pedro II, inscrevi-me para esse concurso que teve lugar 
en 6 de Junho do mesmo ano. Tive por conpetidores os 
baxareis Gustavo do Rego Macedo, Manuel Jozé Pereira, 
Milciades Lourenço dos Santos i Domingos Rodrigues da 

2 
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Fonseca Lessa. Forão classificados dois : eu, en prime.iro 
lugar, i o Dr. Gustavo do R ego Macedo en segundo. Foi 
nomeado o Dr. Gustavo do Rego Macedo. Cunpre acres-
ssentar que fui eu o argüente do Dr. R ego Macedo, que 
pr opús-lhe, como avia prometido antes de corneçaren a 
provas, ezatamente as mesmas questões dirijidas por ele ã un 
outro candidato (Manoel Jozé Pereira) i que apezar disso, o 
Dr. Rego Macedo saiu-se muito mal, revelando inconpeten-
cia para ezercer o lugar. Este concurso foi feito en pre-
zença de un numerozo auditorio, conposto en grande parte 
de pessoas conpetentes, de entre as cuais muitas ainda ezisten 
nesla Côrte. 

O Dr. R ego Macedo, depois de oito rnezes de ezercicio 
pediu i obteve seis mezes de licença para ir à Europa i fu i 
eu nomeado para substitui-lo. Entrei en ezercicio eu 14 de 
Fevereiro de 1861 i ezerci o lugar até r I de Julho de 1863, 
sendo então dispensado por se ter aprezentado uo fin de mais 
de dois anos i meio o Dr. Rego Macedo, de volta da 
Europa. 

3. 0 - No mesmo Colejio de Pedro II criou-se urna se-
gunda cadeira de maternaticas, que dizia-se devia ser provida 
por concurso. Reque1i inscrição aprezentando todos os pre-
cizos documentos, mas a cadeira fo i provida seu concurso, 
seudo nomeado para ela o Snr. João dos Santos Marques, 
moço estranh o ao rnajisterio i atualmente conferente da alfan-
dega da Côrte. 

4. 0 - Tendo sido reorganizado sob a denominação de 
Instituto Comercial do Rio de Janeiro a antiga Aula do 
Comercio, forão anunciados concursos P""ª as diversas cao 
deiras vagas. Inscrevi-me en 3 de Outubro de r 86r para a 
cadeira de maternaticas. No dia en que se encerrou a ins-
crição avizou-me o Secretario que a minha inscri ção tinha 
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sido anulada por faltaren alguns documentÓs precizos. Fui 
nesse mesmo dia ao Sur. Ministro do. Inperio, Conselheiro 
Souza Ramos, depois Barão das Três Barras i oje Visconde 
de Jaguari, i espús-lhe o ocorrido. S. Ess.• prorogou por 
un mês o prazo da inscrição i tendo tomado as necessarias 
informações reconheceu que eu avia satisfeito â todas as 
ezijencias do regulamento, não avendo o menor fundamento 
para aquela anulação. En consecuencia d isso ordenou que 
fosse considerado en orden i valida a minha inscrição. Ter-
minou o novo prazo i alguns dias depois soube con a maior 
sorpreza, pelo Jornal do Comei-do, que avia sido nomeado para a 
cadeira de maternaticas do referido Instituto - un dos inscri-
tos, o Dr. P . Jozé de Abreu, atual i digno professor de jeo. 
grafia do Colejio de Pedro II. 

5.0 - En princípios de Abril de 1862, concorri para a 
cadeira de matematicas da Escola Normal da Província do 
R io de Janeiro, tendo por conpetidores o Dr. Pedro de Al-
cantara Lisboa, Pedro Ferro Cardozo i outros. Alguns dos 
inscritos não conparecêrão às provas i dentre os que se apre-
zentárão, forão abilitados dois : eu i o Dr. Pedro de Alcan -
tara Lisboa. 

A comissão ezaminadora era conposta do diretor da Ins-
trução Publica da Província i dos lentes catedraticos ela Es-
cola Central, Dr. Augusto Dias Carneiro i Dr. Epifanio de 
Souza Pitanga. Fui classifiacdo en primeiro lugar con dis-
tinção i en segundo lugar o Dr. Pedro ele Alcantara Lisboa. 
O Dr. Carneiro propôs a seguinte classificação: en J .0 lugar 
con distinção o baxarel Benjamin Constant Botelho de 
Magalhãis, 2.0 , ninguen, 3.0 , ninguen, eclc., en seguida o 
Dr. Pedro de Alcantara Lisboa. Pois ben, apezar desta sin-
gular i espressiva classificação, foi nomeado o Dr. Pedro de 
Alcantara Lisboa. 
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Não abuzarei da beuevola atenção de V. E ss. • espondo 
a serie ele propostas que por parte elo Dr. Pedro de Alcan-
tara L isboa me forão feitas para que eu clezistisse da no-
meação. 

Direi sómente alguma coiza en relação às clificulclacles 
criadas pelo Preziclente ela Pr°'~nci a afin ele arredar-me da 
concnrrencia. Era eu en tão Tenente elo Corpo ele Estado Maior 
ele r. • Classe i enpregaclo no Inperial übservatorio Astrono-
mico, comissão conpativel con o ezercicio elo rnajisterio na 
Escola Normal, i como militar requeri a necessaria licença 
para inscrever-me neste concurso. O fato ele ser militar 
serv iu então ele pretesto para me pôren en seri as dificul-
dades. 

O Prezidente da Pmvincia ezijiu que eu aprezentasse 
licença elo Ministerio ela Guerra para ezercer as funções de 
professor ela Escola Normal, cazo fosse nomeado. No mesmo 
dia en que me foi fe ita esta ezíjencia, requeri a li cença ao 
Ministerio da Guerra, i en tai s condições que não er.a de 
esperar que me fosse negada. Dois dias depois ele ter reque-
rido, recebi un oficio elo Sr. Prezidente da Província xaman-
do-me con urjencia ã palacio para objeto ele serviço publico. 
Fui, i S. Ess.• disse-me que me avia mandado xamar para 
comunicar-me que, tendo refletido mais, julgava que para 
g<trantia de minha permanencia no maj isterio ela Escola 
Normal não era bastante a licença do Governo Inperial, era 
inclispensavel que eu pedisse i obtivesse a demissão elo ser-
viç0 do Ezercito. Respondi ã S. Ess.• que ia reque rer a 
demissão. Con efeito, dirij i no dia seguinte un requerimento 
ao Sr. Ministro da Guerra solicitando a demissão do posto 
que tinha no Ezercito. O requerimento devia, na fónna ela 
l ei, se r info1 mado pela Secretaria do Corpo de Estado Maior 
de r.• classe para seguir depois para a da Guerra; estava á 
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dois dias na Secretaria do Corpo cuando recebi un recado 
de S. Ess.• o Prezidente da Provincia para que fosse fala r-lhe. 
Fui para receber de S. Ess.ª uma nova inpozição: a de apre-
zentar, dentro do prazo inprorogavel de oito dias, o Decreto 
da minba demissão! Conpreendi então que era debalde lu tar 
mais, i, depo is de uma pequena di scussão, declarei â S. Ess.• 
que sob a pressão desta ezijencia arbitraria, dezislia da no-
meação para a Escola Normal. No dia seguinte a Patria 
jornal da Provincia, 1>ublicava a nomeação do Sr. Dr. Pedro 
de Alcan_!,ara Lisboa para lente da Escola No1~mal i eu, afin 
de não perder alen da cadeira o posto que tinha no Ezercito, 
dezistia en un requerimento do meu pedido de demissão; 
requerimento que, felísmente ou infelismente para min, não 
sei ainda como julgue, xegou a tenpo de sustar a marxa do 
primeiro. 

Para se r en tudo fie l nesta minha espozição, devo men-
cionar uma ocurrencia que se deu eu relação â esta cadeira. 
Nove mezes depois de ter sido nomeado o ~nr. Dr. Lisboa, 
receei uma carta do Snr. P rezidente da Provincia do Rio ele 
Janeiro, pedindo-me tiue fosse falar-lhe sobre objeto de ser-
viço. Fui â Niteroi i encontrei-me na barca con o Dr. Lisboa, 
que veio assentar-se perto de min; disse-me ele que sabia 
qc1e eu ia ao Prezidente. Respondi-lhe que sin i mostrei-lhe 
a carta que levava comigo. O senhor, disse-me o Dr. Lisboa, 
vai ser convidado para rejer interinamente, durante un ano, 
a cadeira da Escola Normal; pedi un ano de licença para ir 
à Europa i lenbrei seu nome ao Preziclente para rejer a ca-
deira durante a minha licença; peço-lhe que aceite i como 
lenho na Provincia muitos inimigos politicos - peço-lhe tanbeu 
que não aceite a nomeação definitiva, cazo lh'a queirão dar; 
isso seria para min un grande prejuizo, eclc . Dei-lhe palavra 
que en cazo algun eu ficaria con a sua cadeira i que _a re-
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jeria interinamente somente durante o tenpo en que estivesse 
no gozo de licença. Despedimo-nos i fui â palacio. Soube 
ai pelo Prezidente que o Snr. Dr. Lisboa avia abuzado da 
minha boa fé, que o xamado era para propor-me, como me 
foi proposta, a nomeação efetiva para lente da Escola Normal, 
que o governo provincial en vista das más informações que 
avia lido do Snr. Dr. Lisboa, como professor, tinha rezolvido 
demiti-lo, mas que não o fês en vista de ter o mesmo 
Snr. Lisboa se conprometido por carta a S. Ess. • o Snr. Pre-
zidente â solicitar, como fês, un ano de licença sem venci-
mentos, sujeitando-se à condição de não voltar mais à Escola 
Normal. Apezar disto i dos esforços que o Snr. Prezidente 
fês para gue eu aceitasse a nomeação, não a quís i cumpri a 
promessa feita ao Snr. Lisboa. 

Abaixo transcrevo o que en seu relatorio disse o Pre-
zidenle Oliveira Belo, en relação ao Snr. Dr. Lisboa. 

- Relatorio aprezentado ao Ess.m0 Prezidente da Pro-
vincia do Rio de Janeiro o Snr. Dr. Policarpo Lopes Leão 
pelo Dezenbargador Luís Alves Leite de Oliveira Belo, por 
ocazião de lhe ter passado a administração da mesma Pro-
vincia no dia 14 de Fevereiro de 1863. (Tomo 1863-1864, 
pag. rr. ) 

«Instrução Publica i Particular ...... ... .......... . ............ . 

« A Escola Normal promete as maiores vantajens ao pro-
gresso da instrução primaria da Província. 

« De l 9 alunos i l 5 alunas, que se matriculárão en 
Agosto do ano passado, mostrárão grande aproveitamento nas 
materias da r.• i 3.• cadeiras, 10 do secso masculino i 8 do 
feminino, 'nos ezames ã que assisti i que se efetuárão nos • 
dias I 5 i r 6 de Dezenbro. 

« Não forão, poren, igualmente satisfatorias as provas 
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que <lerão ele adiantamento nas materias da z. • cadeira; o 
que acredito, i consta dos relatorios do ano passado, que 
me forão aprezentados pelo Diretor da Escola i pelo da 
Instrução, proceder da reconhecida inabilidade do Professor 
dessa cadeira. 

« Não faltão por certo conhecimentos â esse professor, 
como provou no concurso, que respondeu antes de ser no-
meado; mas faltão-lbe metodo i o criterio i bon senso ne-
cessarios para ensinar con proveito elos seus alunos . 

« Reconheci isto evidentemente i te-lo-ia demitido, para 
prover melhor essa inportante cadeira, si ele não me ou vesse 
requerido i obtido uma licença de un ano, sen vencimento 
algun, assegurando-me que procuraria entretanto outro en-
prego i que não voltaria à Escola Normal. Ele entrou no 
gozo dessa licença no dia r. 0 do conente mês, i eu nomeei 
logo para substitui-lo interinamente, o abilissirno Professor 
baxarel en Matematícas, Benjamin Constant Botelho de Ma-
galhãis. 

« Tendo tido os alunos da Escola Normal somente 
4 mezes de lição, julguei conveniente que os ezames por que 
passárão en Dezenbro, não fossen considerados de abilitação, 
i que começasse este ano o curso de dois, de que trata o 
Regulamento da Instn:ção de 30 de Abril do ano passado. 

« A 3.• cadeira foi posta â concurso de 40 dias en fins 
do mês passado. » 

Servi como lente interino daquela escola dois mezes. 
O Dezenbargador Luís Alves Leite de Oliveira Belo deixou 
a Prezidencia- da Província i o Dr. Lisboa aprezentou-se ao 
novo Prezidente dezistindo da pretendida licença. Tomou 
posse da sua cadeira i eu fui dispensado. 

6.0 En 1863 abriu-se novo concurso para a cadeira ele 
matematicas do Instihito Comercial. Inscrevi-me en 9 de 
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Junho i o concurso teve lug~r en 3 de Outubro do mesmo 
ano (1863). Inscrevêrão-se tanben os Snrs. Drs. Joaquin 
Pedro da Silva, Carlos Vitor Boisson, Antonio da Silva 
Neto, Manoel Fernandes de Matos Guaiba i Augusto Ba-
rradon. A comissão ezaminadora era conposta elos Snrs. 
D rs. Jozé Maria ela Silva Paranhos, Sebast ião Maxado, Ma-
nuel Paxeco da Silva, Inacio ela Cunha Galvão i D. Jorje 
Eujenio ele Lossio Seiblizt. Farão abilitaclos: eu i os Drs. Joa-
quin Pedro i Boisson. Eu, en r. 0 lugar, por unanimidade ele 
votos, o Dr. Boisson 2 .0 por três votos contra dois, i o 
D r. Joaquin Pedro en 3.0 

Desta vês fui eu o nomeado. Este Instituto poren, está 
ameaçado ele estinção que foi aprovada en lei ele orçamento 
pela Camara dos Srs. Deputados. I, con franqueza, a conti-
nuar como está, mal organizado i não podendo ,por isso pre-
enxer convenientemente o seu inportante destino, é melhor 
estingui-lo. (*) 

_7.• En 1873 concorri con o Snr. Dr. Antioco dos Santos 
Faure para o lugar de Repetidor elo Curso Superior da Es-
cola Militar; fui classificado en r.0 lugar i nomeado. 

O lugar de Repetidor da Escola Militar, alen de mal 
remunerado só é vitalicio no fin ele 15 anos de efetivo ezer-
cicio no majisterio. Alen disso, o militar que ezerce este 
lugar, se não ten no ezerc itô outro enprego, perde todos os 
vencimentos militares que se considerão incluidos nos venci-
mentos de Repetidor, podendo-se dar o fato de perceber 
menos que o sinples soldo ela patente; somente se poderá 
jubilar si dezistir ela reforma i vice-versa, i fica fóra elos 
cuadros regula~es do ezerci to, sujeito â promoções muito mais 

(>11:) Esta cadeira poren, foi ultimamente suprimida (por sinples de-
creto do Governo de 15 de Novenbro de 1879) como se vê do anecso A. 
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~entas, con grave prejuizo seu i de sua familia, â quen legará 
menor meio soldo. 

A congre5ação, fundando-se no artigo do novo i atual 
regulamento, prop ô5 por duas vezes ao Governo a minha 
nomeação, ben como a de outros repetidores para Lente 
-Catedratico, sen dependencia de novo concurso. A se6unda 
proposta teve por solução a nomeação de lentes in terinos 
·dada aos Repetidores; o que en nada muda a nossa situação, 
pois que o Repetidor é de fato Lente interino nato, na falta 
·dos Catedraticos. 

Cansado i descoroçoado declarei por escrito á Congre-
,gação, que cualquer que tivesse de ser a minha sorte no ma-
j isterio, não entraria mais en concurso nenhun das duas 
Escolas Central i 'Militar. Sen esperança de melhorar de 
sorte na Escola Ivlilitar, aceitei o convite que me foi feito 
pela Congregação ela Escola Politecnica para rejer uma ca-
<leira do curso de siencias fizicas i matematicas. Cadeira 
inteiramente nova no Brazil i relat iva às mais elevadas teorias 
da analize transendente que constituen a parte ela matematica 
por Augusto Comte classificada con todo o fundamento de 
- anali ze iper-transendente. A vocação que senpre tive 
pelos estudos matematicos que não arrefeceu apezar de 
.tantos desgostos levou-me â fazer un estudo conpleto i me-
ditado ele todos os assuntos ela matematica. Não tendo tido 
nunca ocazião ele lecionar aquelas materias, pois até então 
nunca fizerão parte elos programas de nossas Escolas Mate-
maticas, senti imenso prazer en receber este convite que me 
dava ocazião ele ser o primeiro â lecionar tais materias no 
meu país, i que alen disso prometia tanben melhorar a minha 
situação no majiste rio. 

Aceitei o onrozo convite, inaugurei lecionei a cadeira. 
Nas ferias desse ano forão nomeados lentes cateclraticos 
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os Repetidores da antiga Escola Central, Drs. Arnerico de 
Barros, Saldanha da Gama, Paula Freitas, Domingos Silva, 
Joaquin Murtinho, i o professor ele clezenho, baxarel Ernesto 
Gomes Moreira Maia. 

A cadeira que eu avia inaugurado i lecionado foi dada 
ao Dr. Americo Monteiro de Barros, mui digno ilustrado 
substihllo ela Escola Central. 

Eu não fui nomeado. No entanto tinha eu como os 
cinco primeiros, concurso ele Repetidor i era o unico dentre 
todos os Lentes interinos xamaclos por ocazião ela reforma, 
que tinha â seu favor aquela circunstancia. Foi, poren, 
nomeado o baxarel Ernesto Gomes Moreira Maia, que 
nunca concorreu para lugar algun cio majisterio era 
sinplesrnente professor ele clezenbo da Escola Central. 
Falo eu teze i não tepbo motivo algun pessoal contra o 
Snr. Dr. Maia. Restava-me, no fin ele tantos anos ele ince-
ssantes esforços, sofrer mais este golpe. Como senpre, re-
zignei-me â mais esta cloloroza inicuidade na carreira cio 
majisterio que con tanto entuziasmo i boa fé abracei. 

Era grande o numero c!P cadeiras vagas nas diversas 
seções i era possivel, portanto, i ele ecuiclade, sinão ele jus-
tiça, a minha nomeação. O argumento tirado cio fato de 
não ter sido o meu concurso feito na Escola Central, é con-
pletamente sen valor, por isso que as duas Escolas, Militar i 
Central, tinhão os mesmos cursos matematicos i as materias 
erão dadas con a 111esma estensão i até pelos mesmos con-
penclios; as ezijencias para o majisterio erão as mesmas, i 
alen disso, na lei organica ela Escola Politecnica forão, como 
devião ser, -respeitados- os direitos adquiridos pelos Repe-
tidores, Lentes, eclc. 

O Snr. Conselheiro Visconde cio Rio Branco, digno 
diretor ela Escola Politecnica, conpenetrado ela injustiça que 
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se me fês, propôs-me por duas vezes, conforme vm â saber 
por pessoas fidedignas, para Lente Catedratico da Escola. 
A Congregação pQr sua vês dignou-se tanoen propor-me para 
Lente Catedralice, sen dependencia de novo concurso. Onve 
alguns votos contra i entre estes, é bon saber-se, está o do 
Snr. Dr. Maia. Fizerão-me, é verdade, os que votárão contra, 
o favor de declarar que clezejavão contar-me enlré os Cate-
draticos da Escola, mas não lhes parecia legal a minha no-
meação, porque o meu concurso não tinha sido feito na 
Escola Central. Esta proposta ela Congregação, ben como 
as do Snr. Conselheiro Visconde elo Rio Branco, não forão 
atendidas, porque o Snr. Ministro elo lnperio considerou 
ilegal tal nomeação, não sendo ela feita por concurso, esque-
cendo-se que eu era opozitor por concurso i que o Dr. Maia 
fõra nomeado independen:e desta condição i sob o inperio 
desse mesmo Regulamento que se invocava contra min. 

Tenho pois que deixar a Escola, por isso que a cadeira 
que estou rejendo interinamente já fo i posta en concurso i 
deve en breve ser provida. D evo dizer, para que se não 
pense que insinuo un meio de satisfazer as minhas pretenções, 
que si oje o Governo Inperial me nomeasse para alguma 
das cadeiras elo curso jeral que forão postas en concurso, 
pediria imediatamente a minha demissão. Á, poren, ainda 
meío, seu prejudicar â ninguen, de satisfazer a mipha pre-
tenção, que ouzo classificar de justa. 

Si cada vês se tornava mais difícil i precaria a minha 
situação na Escola Politecnica, (') não melhorava tanben a da 
Escola Militar. As propostas feitas pela Congregação não 
forão atendidas ; o prazo dentro do cual o Governo Inperial 
podia fazer as nomeações avia espirado i eu estava, como 

( 1) Anecso B. 
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e,tou i estarei, no firme propozito de nio dar ali, como na 
Escola Politecnica, mais provas en concurso. Deu.se poren 
un acontecimento ,que enxeu-me de ben fundadas esperanças 
de melhorar de sorte na E scola Militar. 

Un dos artigos do antigo i do novo Regulamento dís o 
seguinte : " Os Professores, Len tes, Repetidores, eelc., ela Escola 
Militar, gozarão de todas as vantajens ele que atualmente 
gozão os Substitutos, Opozitores i Lentes das Escolas de 
Medicina i de Direitos i que de futuro venhão por lei ã 
gozar. n 

Para que à palavra vantajen não se pudesse dar ~ inter-
pretação restrita relativa â vencimentos, un outro artigo ele 
redação sirnilbante à do acima indicado, substitui a palavra 
« vantajen n pela palavra «vencimentos. " 

Uma lei de r875 suprimiu na Escola ele lvl edicina os 
concursos para Lentes Cateclraticos, dando aos Opozitores i 
Substitutos daquela Escola o d ire ito ele passaren â Catedra-
ticos por sinples antiguidade. Esta lei fo i al i posta imedia-
tamente en ezecução. 

Esperavamos, en virtude do Regulamento en vigor, que 
o Governo Inperial nos nomeasse Lentes Caterlraticos, dando 
aos Oppzitores i Substitutos daquela Escola o dire ito de 
passaren â Catedraticos por sinples antiguidade para as ca-
deiras vagas. Debalde, poren, esperamos. Passados dois anos 
ele espera, requeremos af. nomeações. Os nossos requeri-
mentos muito favoravelmente informados pela Congregação i 
pelo Commanclante, o Ess.m• Snr. Visconde de Santa Tereza, 
forão enviados à seção conpetente do Conselho de Estado 
para interpôr parecer. O parecer elo C.onselbo de Estado foi, 
segund" me informárão, que devia ser de noYo consultado o 
Corpo Lejislativo, ou por outra, que era precizo uma le i 
especial para a Escola i\Iilitar. Os nossos requerimentos não 
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farão atendidos. A que ficou pois, reduzida aquela pro-
messa consignada nos estahltos da Escola i que se traduzia 
no direito concedido aos Lentes, Repetidores, edc. ? 

Os Repetidores da E scola de Marinha solicitárão do 
Corpo Lejislativo, que lhes fossen concedidos os mesmos 
direitos que, en virtude da lei ele 1875, gozavão os Opozitore:. 
i Substitutos da Escola de lVIedicina. Por ocazião de dis-
cutir-se este requerimento na Camara dos Snrs. Deputados, 
o Dr. Malheiros propôs que a mesma vantajen solicitada se 
anpliasse tanben aos Repetidores do Curso Superior da Es-
cola Militar. A proposta foi ace ita i aprovada en 3.• dis-
cussão naquela Camara i foi remetida para o Senado, onde 
se axa á mezes. Era desnecessaria esta aupliaçào à Escola 
Militar, mas enfin, será mais uma lei â nosso favor si ela 
passasse no Senado. 

F exada para · min a E scola Poli tecnica, suprimido o 
Instituto Comercial, devo rezignar-me à poziçào precaria de 
Repetidor da Escola Militar, seu esperança de acesso à Lente 
Catedratico? E is a situação â qt~ xeguei no majisterio, 
depois de tantas lu tas i tantos desgostos! 

Tendo consagrado cuazi toda a minha vida ao estudo i 
ao ensino, foi aque le o mirrado fruto que coibi. Conto por 
milh ares os meus dissipulos, muitos deles são oje, uns Lentes 
Catedraticos, outros Substitutos nas diversas faculdades do 
Inperio (na Escola de Medicina, na de Direito de S. Paulo, 
na de Marinha, na Politecnica i na Militar). Muitos são oje 
oficiais superiores no ezercito i na marinha, como por ezenplo 
o Coronel Tiburcio, os Tenentes-Coroneis Floriano Peixoto,. 
Malet i Jeronimo Jardin, Diretor das Obras Publicas, todos 
de patente superior à minha. I eu luto en vão á tanto 
tenpo para estabelecer-me no majiste,rio, gozando no ~tanto 

ele uma reputação como professor de matematicas muito lizon-
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jeira, i direi con franqueza, muito acima do meu merito real. 
É por demais estensa, variada, inportante i dificilima a siencia 
fundamental â cujo estudo me dediquei, i muito me resta 
ainda estudar i meditar para me poder considerar eu p~ena 
posse deste vasto sistema de conhecimentos que constitui, no 
dizer de Augusto Comle, o tipo eterno i mais perfeito da 
siencia por esselencia. Os enbaraços, as contrariedades i des-
gostos que tenho sofrido na carreira do majisterio, não pu-
dérão arrefecer ainda o meu amor ao estudo. Continuarei â 

cultivá-lo i devo fazê-lo até mesmo por gratidão, pois â ele 
devo a independencia con que lenho vivido, enbora con 
muito trabalho. 

V. Ess. ª ferá tal vês notado que nesta espoziçao nada 
disse â respeito dos lugares que ocupo no Instituto dos 
Cegos. Proveio isso da dispozição en que estou de pedir 
muito brevemente a demissão daqueles lugares. Aceitei-os 
xeio de entuziasmo i de lizonjeiras esperanças que me pa-
recião ben fundadas ; entreguei-me con verdadeiro devota-
mento ao estud,o da instrução especial dos cegos i dos me-
lhoramentos de que car~cia a instituição para progredir i 
dezenvolver-se en beneficio de mais de 14.000 infelizes que 
viven sob a pressão do maior dos infortunios i abandonados 
dezapiedadamente â todas as degradações da ignorancia i da 
mizeria. Fís tudo cuanto era passivei na minha pozição su-
balterna de diretor para atrair a atenção do Governo Inperial 
sobre esta instituição cuja elevada inporlancia se mede por 
seu alto destino, i nada consegui. Dos grandes melhoramen-
tos que V. Ess.• cuando Ministro do Inperio se dignou de 
promover i iniciar, EÓ urna peguenina parte lhe ten sido 
concedida. Não tenho esperanças de tão cedo conseguir para 
-o Instituto cualguer melhoramento i por isso pretendo en 
breve deixá-lo. Talvês seja ele mais felis con un outro 
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diretor. Antes, poren, quero ainda tentar un derradeiro es-
forço. 

Eis, Ess.m• Snr. as príncipais ocurrencias relativas à 

minha vida no majisterio. 
V. Ess. 0 que felismente reune en alto grau ao talento i 

ilustração os mais elevados dotes morais que deve reco-
mendar un omen à estima i ao respeito dos seus similhantes, 
pedindo-me estes apontamentos, foi sen duvida movido ã 
isso por seu espirilo de justiça i por sentimentos de estrema 
benevolencia para comigo. Permita pois V. Ess. •, que apro-
veite mais esta ocazião especial para significar-lhe a minha 
veneração por seu elevado carater, i os vivos protestos de 
meu profundo reconbeciment<.?. por mais esta prova que me 
deu de sua bondade para comigo. 

Sinto prazer en poder assinar-me de V. Ess.• 

Amigo respeitador i muito obrigado, 

Benjamin Constant Botelho de Magalhãis. 

3· 

COPIA DE UN REQUERnIENTO DE BENJA~!IN CONSTANT, DIRI-
JIDO Ao CORPO LEJISLATIVO, ACERCA DA XO)IEAÇ.:\.O DE 
LE-'ITE PARA A ESCOLA MILITAR. (Fornecida pela Familia) 

Augustos i Dignissirnos Senhores Reprezentantes da Nação 
O i\Iajor do Corpo do Estado Maior de primeira classe, 

Benjamin Constant Botelho de Magalbãis, repetidor efetivo da 
Escola Militar da Corte (do curso superior), en virtude de 
concurso realizado en 1873, i, desde então até a prezente 
data, en ezercicio de lente interino da r.• cadeira do 2.0 ano 
da mesma Escola, onde ten dado numerozas provas de suas 
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abilitações, não só como lente daíJuela cadeira, mas tanben 
como ezaminador de outras materias do curso de siencias ma-
tematicas, ven pedir ao Corpo Lejislativ~ que se digne auto-
rizar o Governo â nomeá-lo len te ca '.edratico, independente-
mente de novo concurso, en confirmação de un di reito que 
ao suplicante dá o artigo 22 1 do Regu lamento aprovado pelo 
Dec. de 17 de Janeiro de 1874, conbinado con a Lei de 22 

de Setenbro de 187 5. 
Coo efeito, o citado ar tigo 221 dispõe que os repetidores 

da Escola Militar gozen de todas as onras i vantajens de que 
gozão i por lei vieren â goza r os substitutos das Faculdades de 
Medicina i de Direito, i a lei de 22 de Setenbro de 187 5· 
izenta os substitutos das Faculdades de Medicina de novo 
concurso para os lugares de lentes. 

O suplicante sabe que, por Decretos posteriores, foi resta-
belecido o concurso para o preenximento das vagas de lentes 
nas Faculdades de Medicina; m3s abe tanb~n que esses mes-
mos Decretos mantiverão aos substitutos então ezistentes nessas 
Faculdades o direito adqui rido de passaren â lentes catedra-
ticos independentemente de novo concurso, respeitando assin, 
como o devião, o pri ncipio constitucion:i.l: " a lei não tem efeito 
retroativo. » 

É certo que o supl icante não defendeu teze no concurso · 
que fês para repetidor, mas é certo tanben que satisfês â todas 
as provas ezijidas no regulamento en vigor, entre as cuais 
ezistia, eu substituição da sinples defeza de teze sobre pontos 
dados con grande antecedencia, a prqva de jeneralidades en 
que o candidato era arguido por toda a congregação sobre as 
diferentes doutriuas, constantes do plano jeral de instrução 
teorica dessa Escola, pois que o repetidor nessa epoca era 
obrigado â lecionar cualquer das cadeiras para que fosse de-
zignado. Esta prova era incontestavelmente muito mais dificil 
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que a teze, ora ezijida, que póde mesmo não ser trabalho de 
l avra propria. Esta propozição ten ã seu fa,•or, alen de outras, 
a opinião muito esclarecida do atual Sr. :Ministro da Guer'ra, 
o Conselheiro João Jozé de Oliveira Junqueira, manifestada 
en sessão do Senado de 22 de Julho de 1880, nos termos 
seguintes: 

11 Mas elevo c1izer ao nobre senador que, enbora a clefeza 
ele teze seja uma prova, não é entretanto a mais inportaute, 
porque si o candidato reziste à prova elas provas que é a ar-
gumentação feita pela congregação inteira, tanben poderá sus-
tentar vantajozamente uma teze que muitas vezes é feita por 
terceiro, digamos a verdade; a teze não é escrita perante a 
congregação, é feita no prazo que é marcado ao candidato, 
portanto a sua sustentação é couza facilima para aquele que 
póde sustentar uma argumentação feita pela congregação in-
teira : por conseguinte esta prova de defeza de teze é somenos 
ã outras, incluzive a oral. Mas para o nobre senador ver que 
não teu razão devo dizer-lhe que na Escola Politecuica assin 
como na Militar ezisten lentes que nunca sustentárão teze, 
entrárão para ali por nomeação do Governo como coadjuvantes, 
repetidores ou opozitores, i depois passárão â lentes por De-
creto, i entretanto são oje lentes muito distintos. » 

O direito do suplicante à nomeação de lente catedratico 
do curso snperior da Escola lllilitar, seu ezijencia de novas 
provas ele abilitação, é, poren, independente dessa ci rcunstan-
cia, aliás muito inportante: é escluzivameute fundado nas 
citadas leis, que nào aludem de modo algun à natureza das 
provas ezijidas parn o provimento do lugar de repetidor ou 
substituto, mas garanten ao suplicante aquele direito pelo 
fato de ser ele repetidor efetivo do curso supericr dessa Es-
cola i demais por concurso desde 1873. Confiado, pois, nos 

3 
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sentimentos de justiça que animão aos Augustos i D igníssimos 
Serihores Reprezentantes da Nação 

E. R. M.00 

Escola Militar da Praia Vermelha, en 17 de Maio de 1886. 

Benjamin Co n s ta nt Botelho de Magalhãis. 

4. 

PARECER DA CAMARA DOS DEPD;fADOS ACERCA DA PRETENÇÃO 

SUPRA. 

r888 - N . 27. 

Nomeação de lentes para a Esco1a Mi1itar da Corte, 

independente de 11ovo concmso. 

A comissão de Marinha i G11erra tomou conhecimento 
dos reqnerimentos dos repetidores do curso superior da Escola 
Militar da Corte, tenente-coronel Manuel Peixoto Cursino do 
Amarante, major (oje tenente-coronel graduado) Benjamin Con-
stant Botelho de Magalhãis, majores Bibiano Serjio Macedo da 
Fontoura Costallat i Antonio Vicente Ribeiro Guimarãis, nos 
cuais peden que se ja o governo autorizado â nomeá-los lentes 
catedrnticos independente. de 'novos concursos ; i 

Considerando que a lei n.0 2:649 de 22 de Setenbro de 
1875, que izenta de novos concursos para seren 11omeados 
lentes os snbstitutos das faculdades de medicina, estava en 
vigor cuando os peticionarios fizerão concurso para o lugar de 
Tepetidor i forão nomeados; i que o regulamento de 17 de 
Janeiro de 1874, art. 221, garantia aos Tepetidores da Escola 
:l\Iilita·r as mesmas vantajens qlle gozassen •ou viess-e11 â gozar 
os substitutos das fac uldades de medic ina; 
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Considerando que por Yantajens não se deYen ler somente 
as pecuuiarias, mas tanben cuaisquer outras, desde que não á 
restrição espressa; 

Considerando que todos os repetidores acima mencionado~, 

i mais outro que não requereu i está nas mesmas condições, o 
major Luis Manuel elas Xagas Daria, axão-se á muitos anos 
lecionando efetiYamenle como lentes interinos i tên dado ece-
lentes provas ele capacidade; 

Considerando que ainda depois de revogada a lei de 2 2 

de Setenbro de 1875, tên sido i serão nomeados lentes, sen 
novos concursos, aqueles substitutos elas faculdades de medi-
cina, que forão nomeados para estes lugares no tenpo en que 
vigorai-a aquela lei, i que, portanto, é de ecuidacle i mesmo 
de justiça, que o mesmo se pratique para con os repetidores 
da !Escola Militar que se axão en idenlicas condições; 

Considerando que, alen de ferir direitos adqu iddos, o 
concurso, no cazo ele que se trata , torna-se uma ezijencia 
desnessessaria, por isso que todos os repetidores a quen póde 
aprovei lar a dispensa pedida, são lentes i n lerinos i ezercen 
o majisterio á longos anos ; 

Considerando, finalmente, que é de toda a vantajen para 
o ensino, assin como para as demais funções do corpo docente, 
alen de ser justo, que sejão preenxidas cuanto antes as cadeiras 
vagas, que estão sendo interinamente ocupadas por aqueles 
repetidores, não lendo a Escola :Militar atual mente si não dous 
lentes efetivos i estes mesmos con tenpo para a jubilação, i 
que o meio mais pronto de precnxer aquelas vagas é o çle 
dispensa de concu~·so aos referidos repetidores : 

É de parecer que deven ser deferidas as petições i para 
isso oferece i't consideração da camara o seguinte projeto: 

A Assembléa Jeral rezoh-e: 
Arl. unico. O governo fica anlorizaclo â n0mear lentes, 
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indepenclen temente ele novos concursos, aos repetidores da Es-
cola i'l'Iilitar da Corte que forão nomeados para estes lugares 
cuando ainda vigorava a lei n .0 2649 de 22 ele Setenbro de 
l 87 5 ; revogadas as dispozições en contrario. 

Sala das sessões en 13 de Junho de 1888. - Alfredo 
Xaves. Dr. Cantão. Passos Miranda. 

5. 
DOCU'.\IENTO ESTRAIDO DA Gazela da J\Toite DE 3 DE OUTUBRO 

DE 1879, I RELATIVO À CADEIRA QUE BENJAMlN C0NSTANT 

REJIA INTERINAMENTE NA E. POLITECNICA. (Copia fonie-
cida pela fami!icL) 

Rio, 3 de Outubro ele 1879. 

Con todo o prazer inserimos neste lugar a carta, que nos 
foi remetida por un amigo nosso, relativa à injustiça sofrida 
pelo distinto Sr. Dr. Benjamin Constant Botelho ele Magalbãis, 
do Sr. l\IIinistro do Inperio. 

São dois os motivos que nos levão â assin proceder: o 
muito conceito que nos merece o remetente ela carta, i lavrar 
un protesto, con a inserção cl'ela, contra un ato que veio ferir 
injustamente uma elas nossas maiores notabilidades matemalicas. 

Sr. redator da Gazeta da i\Toite. - V. que ten sido 
apostolo ela moral i elo ben p~1blico, dignar-se-á publicar en 
sua conceituadissima folha o seguinte acontecimento, con que 
tanto se revolta a opinião dos omens sensatos. 

« O Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhãis foi 
xamado i instado pelo diretor ela Escola Politecnica para rejer 
uma cadeira nova, isto é, uma materia não conpencliacla, não 
só no Brazil como no mundo sientifico. Convite este por certo 
muito lizonjeiro, mormente depois de se ter procurado en vão, 
quen o quizesse aceitar : tratava-se do esh1do da teoria das 
séries en suas multiplas aplicações. 
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« Benjamin Constant, consio ela penoza tarefa, negou-se 
ã princ ipio, poren, cedendo afinal aos inpulsos naturais ele se u 
an1or ao n1ajisterio, aceitou . 

« Conpulsanclo mil conpenclios trabalhou dias i noites con 
sacrificio ele sua sande para reunir elementos i organizar as 
lições sobre um plano metoclico, en armonia con o programa 
ela congregação ela referida Escola i que facilitasse o ensino. 

« Findo o ano letivo aprezeutou os primeiros alunos que 
prestárão czame dessa materia, ele notavel trausendencia, i cuja 
inauguração se eleve ao incansavel batalhador en favor do pozi-
tivista (sic) . Entretanto, conveniencias particulares reclamárão 
para outro essa cadeira, já então conhecida, cujas dificuldades 
tinhão sido aplainadas à força ele muita intelijencia, dedicação 
i trabalho, i Benjamin Constant, depois ele ter prestado ao Pais 
un serviço sientifico ele orclen tão elevada, foi transferido para 
outra cadeira interinamente. 

« Já por essa ocazião tinh a sido Benjamin Constant nomeado 
repetidor para a Escola Uilitar mediante un concurso, onde o 
brilho ele seu saber ofuscara todos os assistentes, que o repu-
tárão uma gloria nacional. 

« Foi este - o 5º ou 6° - concurso â que se submeteu 
pelo muito amor à siencia i por ter o governo ezijiclo esrn 
prova como inpressinclivel. 

« No entanto , dias depois esse mesmo governo, nomeou 
lente interino ela Escola Militar un individuo na verdade re-
comenclavel, i dispensou-o elas provas ele capacidade. 

« Benjamin Constant protestou imediatamente não entrar 
mais en concurso, tendo mesmo declarado isso à S . Majestade 
à vista do procedimento irregular que tiverão para con ele, 
obrigando-o â un concurso cuazi inpossivel, atentas as materias 
ezijiclas i nomeando en seguida para a mesma Escola un a:nigo 
seu, dispensado elas provas de capacidade! 
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« Cuando, mais tarde, lecionava no Escola I'olitecuica a 
cadeira que ezercia interinamente, são ainda os seus serviços 
postos à marjen, i eis que nomeião para ela un lenúe catedra-
tico sen concurso. 

« Mas como o distinto moço i matemalico dissera antes 
não se sujeitar mais â concnrso, -por isso que à vista elo pro-
cedimento elo governo era un ato ese clesnecessario, é posta en 
concnrso a cadeira que Benjamin Constant lecionava! 

« Tantos serviços prestados ao maj is te rio pelo infatigavel 
professor cleverião ter uma reconpensa algun dia . .... . 

cc O Snr. Ministro do Inperio acaba pois, de dispensar os 
seus serviços na Escola Politecnica ! .... . . » 

6. 

LIÇÕES AOS PRINCTPES. 

Nota ele Benjamin Constant (Copia ela Familia) 
Comecei a dar lições aos principes a l 6 ele Janeiro de 

1878. 

CARTA DO ES- CONSELHEIRO PAXECO 

Paço de Petropolis, 8 ele Janeiro ele 1878. 

Am.0 Sr. i Colega. 
Sande í felicidade lhe clezejo como para min. 
Estamos en Petropolis, i pretendemos voltar à Corte para 

a semana, afio ele estarmos a'i algun tenpo. Dezejo, pois, saber, 
si está disposto â começar as esplicações ele matematicas ao 
S. A . D. Pedro, afio de ajustarmos os dias, o_ras, lugar i. con-
dições ecls . Assin, rogo-lhe encarecidamente que tenha a bon.-
clacle ele respQnder-me para meu governo. 

Continuo à ser con toda a consideração i estima, ele V. S. 

Am.º af.º i Cr.º 
Cons.ro D.r M. PAxECO DA SILVA. 
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RESPOSTA DE llENJA~II CONSTANT. 

li.'"º i E s.m• S.' Cons.". Dr. Manoel Paxeco da Silva. 

Corte, 9 ele Janeiro de 1878. 
Copia. 

Recebi a carta que V. Es. se dignou de escrever-me per-
guntando-me si podia ou não dar lições de rnatematica â S. 
A . o Príncipe D . Pedro. 

En resposta, repetirei aqui o que já verbalmente disse à 
V. E s., isto é, que podia encarregar-me dessas lições, i que 
me esforçaria por merecer a onroza confiança que en min se 
depozitara. Posso começar este mês, como V. E s. dezeja, i 
para a semana procurarei a V. Es. afin de ficsaren-se o lugar, 
dias, i oras das liçõe3. 

Satisfazendo assiu os clezejos ele V. Es. muito estimarei 
que V. Es. i sua Es.m• familia gozen sande i felicidades. 

Sou de V. Es. am.º resp ." i m.'º obr.º 

BENJA~'.!IN CONSTANT B. DE MAGALHÃlS. 

OUTRA CARTA DO ES-CONS. 0 l'AXECO. 

llm.º Am.0 i Sn .' 

Xegamos oje de Petropolis. S. A. D . Pedro, dissipulo de 
V. S. póde começar amanban â ouvir as esplicações de V. S. , 
si não rezolver o contrario. 

Estimando que toda sua familia i V. S. gozen perfeita 
sande, tenho a onra de assinar-m e de V. S . 

m.to at.º v.º i am .0 

D.' M. PAXECO DA SILVA. 

5 de Fevereiro de 1878. 
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VI 

COPIA DO RASCUNHO DA CARTA AO DR. (<'*+:') QUE DEZEJ.\YA 

O CAZA~IENTO DE BE:-IJA~lf:-1 CONSTA:\T CON A SU.\ FILHA. 

Não len dala, mas deve ser de fi ns de 1 862. 

Julgo un dever de onra dar uma esplicação franca i leal 
do silencio que lenho lido para con V. S. desde o dia 22 ele 
Novenbro en que nos encontramos no canpo ele S. 'ª Ana i en 
que V. S. me fês o oferecimento o mais li zonjeiro que se pócle 
fazer â un ômen que como cu preza acima ele ludo a sua 
dign idade i a sua onra. Deu-me V. S. nesse dia, que para min 
lornou-se nolavcl ele minha viela, a maior prova ele confiança, 
ele estima i de cons ideração que un ômen pócle dar a oulro, i eu 
parecendo ingrato â essas provas inequ.ivocas ele amizade i con-
sideração lenho guardado até oje o mais profundo i o mais mis-
teriozo silencio. É pois indispensavel que eu me esplique, que 
lhe declare francamente a razão deste procedimento i lhe dê 
ao mesmo tenpo uma decisão definitirn sobre a proposta que 
V. S. tão jenerozamente me fês . 

Cuando \' . S. no d ia 22 ele Novenbro conversando co-
migo perguntou-me se li nha inc.l inação por alguma moça i se 
estava por cualquer modo conpromelido, disse-lhe que não, i 
V. S. me disse então que nutrindo por min a maior sinpatia 
queria dar-me a prova não só dessa estremoza sinpalia como 
lanben do elevado conceito que tive a onra de merecer-lhe, 
oferecendo-me sua filha en cazarnenlo. Pediu-me V. S. que 
frequentasse a sua caza i que dada a ipoleze de aver entre 
min i sua filha uma mutua inclinação se realizaria a no~S3 
união pela cual V. S. nutria o mais ardente dezejo. Era essa 
a ipoteze indispensavel â nos anbos. Outra circunstancia cual-
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quer que não seja uma verdadeira inclinação me não levará 
nunça â dar un similhante passo. Ouvi-o surpreendido i ao 
mesmo tenpo estremamenle lizonjeaclo pelas espressões since-
ras de amizade que V. S. me dirijia i limitei-me â dizer-lhe 
de coração que não encontrava espressões con que pudesse 
manifestar a gralidão ele que lhe era devedo r por tão nobre i 
jenerozo procedimento i prometi-lhe que avia de ir à sua caza 
dar-lhe uma decizão definitiva sobre a proposta que me aca-
bava de fazer. Snr. Dr., para un moço como eu, pobre i sen 
proteção, que ten senpre vivido en uma luta dezesperada con 
a innis severa adversidade, que ten ã seu cargo un1a fm11ilia 
que adora acima de ludo neste mundo i que só ten como 
grata consolação, nas epocas mais enbaraçaclas de sua vida, a 
consiencia de seu bon procedimento i de que não á en sua 
vida un fato que o desdoure, a proposta que \-. S. fês nas con-
dições as mais justas i as mais nobres era para ser abraçada ime-
diatamente, uma vês que se clésse a condição que acima apre-
zeutei i que é â un ômen oneslo indispcnsavel en tais cir-
cunstancias, a todo onesto i ele carater tal como V. ·s. digna-
mente dezeja para seu jenro. Mas, Snr. Dr., cuando Y. S. me 
fês aquela pergunta i eu lhe respondi negativamente ocultei-
lhe a verdade porque era un segredo que eu não queria re-
velar â ninguen, i porque eu não poclin adivinhar o fin â que 
se clirijia a pergunta que V. S. me fês . Cuando V. S. come-
çou â dizer-me o fin porque clirijia aquela pergunta, cada pa-
lavra que V. S. me dirijia, i que en outra epoca seria a mais 
lizonjeira para min, era então uma punhalada que traspassava 
o coração. Acabei ele ouvi-lo i não tive animo de dizer-lhe a 
verdade. Desde esse dia para cá uma profu nda tristeza se 
apoderou de meu espirilo que se debatia numa lula dezespe-
racla entre o dever i a amizade. Eu devia ser franco, devia 
responder-lhe negativamente, foi senpre esta a minha rezolu-
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ção definitiva; mas a amizade í a gratidão que verdadeira-
mente nutro por V. S. me tiravão a corajen i eu ficava per-
plecso entre dois sentimentos. Mas este silencio de minha 
parte não podia continuar seu esplicação i eu resolvi-me â 
dá-la por inlermeclio desta carta. Cual seja a minha tenção 
difi.nitiva não tenho animo de dizer-lhe pozilivamente, ela já 
está ioplicitamente dada. Perdoe-me, Snr. Dr., não me deteste 
pelo amor de Deus, eu nunca me esquecerei ele que lhe sou 
devedor das maiores obrigações. A gratidão en min é nu sen-
timento que não se estingue nunca. Farei por V. S. i por sua 
familia â qnen desde já estimo i respeito como si fosse mi-
nha, os maiores sacrificios si se tornar necessario . Mas aban· 
clonar urna inclinação que nutro en segredo á tanto tenpo, 
que a acalento en meu peito i que se rve ele linitivo nos dias 
amargos de lH inha viela pela esperança de que nn dia poderei 
manifestá-la con bon ezito, é un sacrifício superior às minhas 
forças, não está en meu carater, nen V. S. clezeja, como tão 
lealmente deu â conhecer na conversa que tivemos. Snr. Dr., 
si não fosse esta circunstancia eu abraçaria imediatamente a 
sna proposta cazo viesse â ter inclinação à sua filha, o qne 
seria mais certo, não pela fortuna con que V. S. a dotara, 
que nunca me moveria o passo i nen V . S. o fazia con esse 
fin inconpativel coo o amor que ten à sua filha i con a re-
conhecida nobreza ele seu carater, mas pela circunstancia ele 
unir-me â uma senhora distinta i respeitavel por todas as ra-
zões i à cual me axava já ligado pelos laços mais estreitos 
da amizade i da gratidão i ... essa inclinação somente filha de -
sses sentimentos, isso bastava para fazer a ventura ele nossa 
vida inteira porqne tais sentimentos nunca abandonão as pe-
ssoas elo meu carater. Snr., mais uma vês lhe peço não me 
deteste, não me queira mal pelo passo que acabo ele dar. Sua 
filha virtnoza i ben educada como é, pertencendo a uma 
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fam ilia que por tantos titulos se torna digna ela maior estima 
i consideração encontrará, si alguu dia tiver clezejo ele cazar-se, 
uu moço digno dela i de Y. . Ainda á muitos m0ços ver-
dadeiramente nobres, o mnuilo ainda não está tão ?ervertido 
que seja raro encontrar-se un moço en tais condições. Cuan to 
ao pedido que V. S. fês ele frecuentar a sua caza peço-lhe 
.que me dispense ele o satisfazer agradecendo estremamente a 
confiança que depozitou en min i â que eu avia de corres-
ponder; mas frecueutar agora a <;na caza seria avivar cada vês 
mais o pezar que tenho ele não poder corresponder ao clezejo 
de V. S. i talvês alimentar i dar incremento â uma p:lixão 
ainda nasseute en sua filha . São por ora os jermeus de un 
amor que não deve progredir i que con o tenpo i con distra-
ções facilmente se estiaguirá. Cuando sua filha conhecer os 
motivos reais que me obrigão â este procedimento ele certo me 
perdoará. Agora, Snr. Dr., serei felís nesta nova direção que 
vou tomar? Só Deus o sabe i o tenpo me mostrará . Amar-me-á 
essa moça por quen abandono todas as vantajens que V. S. 
me oferece coo tanto amor, con tantn. sinpatía? Tão sei. Não 
á nen uma palavra, nen un olhar dessa moça que me deixen 
no espirito ao menos a esperança ele que não lhe sou indife-
rente . Só sei que amo apaixonadamente i que por ela farei os 
maiores sacrif:icios conpativeis con o proceder do un ômen 
onesto. 'i poreu estes ... 

(Aqui para o orijinal) . LV<lo ten datrt nen assinatura. 

VII 

INSTRUÇÕES SECRETAS PARA O HARQUÊS DE SAKTO AoIARO 

IJmo i Es'"º Snr. - Alen dos negocios relati\,Ós à atual 
questão portugueza, outros á igualmente urjentes que S. M. 
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I nperial á por b"en confiar ao esperimentado zelo, saber i leal-
dade de V. Es.ª 

Consta ao governo inperial que os soberanos preponde-
rantes ela Europa, depois de estabelecer a nova monarquia 
grega, tencionào ocupar-se cio meio ele pacificar a America, 
xamacla ainda espanhola. 

A derrota, que sofreu en T anpico a ultima espedição 
militar da Espanha contra o Mexico, fornece sen duvida aos 
mesmos soberanos un poclerozo motivo para obrigaren a corte 
de Madrid, já tantas vezes i tão inutilmente escarmentada, â 
convir en algun arranjo que tenha por fin a dezejada pacifi-
.cação. 

Nen certamente é possível que o mundo civilizado con-
.tinui por mais tenpo â observar con fria indiferença o cuadro 
lastimozo, imoral i perigozo en que figurão tantos povos abra-
zados pelo vulcão ela anarquia i cuazi pros,ímos de uma con-
p leta anicuilação. 

Sendo, pois, muit0 possível que as grandes potencias 
tralen ele discutir este negocio, i que V. Ess•. como enbai-
xador americano, seja consultado sobre ele, S. M. Inperial 
entendeu en sua alta prudencia que seria mui conveniente 
aos interesses cio inperio abilitar à V. Ess. con as instruções 
11ecessarias para tomar parte no mesmo negocio con carater 
ele seu plenipotenciario. 

En verdade, colocado como se axa o Brazil no centro da 
America do Sul, i naturalmente abraçado pelos Estados que 
forão da Espanha, não póde 1wi deve ser indiferente à sua 
politica i talvês mesmo à sua segurança esterna cualquer ne-
gociação concebida i dirijida pelos governos da Europa, para 
o fin, aliás justo i conveniente, ele regularizar i constituir os 
referidos estados, pondo un termo à guerra civil que os en-
sanguenta. 
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Quer, portanto, S. M. Inperial que V. Ess., logo que 
seja convidado por alguns elos dilos governos â dar sua 
opinião sobre tão melinclrozo assunto, ou cuanclo mesmo lhe 
conste que se cuida seriamente elo negocio en questao, aja ele 
declarar-se autorizado para concorrer i intervir na negociação 
refer ida, cinj inclo-se no progresso cléla à doutrina dos se-
guintes artigos : 

V. Ess. procurará demonstrcir i fazer sentir aos sabera . 
nos, que ouveren de to1nar parte nesta negociaçiio, que o 111eio, 
sinão unico, pelo menos o mais ejicás, de pacificar i constituir 
as anti,g-as cotonias espan!tolas é o de estabelecer monarquias 
constitucionaes ou ~eprezentativas nos diferentes estados que se 
a.x:ão indPpendentes. As ideias propaladas i os pri nc ipios 
adquiridos no curso ele 20 anos ele revolução obstão â que 
a jeração prezente se submeta ele bon grado à fórma de governo 
absoluto. 

Nen foi por outra razão que, mesmo na Europa, elre i 
Luis XVIII, apezar de aver passado a França pelo despo-
tismo militar ele Napoleão i ã despeito elo apoio que encontraria 
na força elos numerozos ezercitos, que lhe revinclicárão o 
trono, julgou contudo en Slhl sabedoria que antes lhe convi-
nha outorgar uma carta aos francezes do que assumir a au -
toridade absoluta . 

Enfin, si o carater i os costumes elos espanhoes ameri-
canos são adaptados por un lado à monarquia, as suas novas 
ideias i p rincipias, enbora conbatidos por tantas desgraças, 
são inclinados por otro lado à fórma mista. Isto posto, con-
ven absolutamente que V. Ess. insista neste ponto con todas 
as suas forças . 

Cuando se trate de fundar monarquias reprezentativas, 
somente neste cazo, V. Ess. fará ver a conveniencia ele tranzi-

jir-se nessa ocazião con o nassente orgulho nacional elos no-
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vos estados ela America, já separados enb·e si independentes 
w1s dos outros; o .ll.Iexico, Colunbia, Perú, Xile, Bo!ivia ias pro-
vincias mje11tinas poden ser outras tantas 11io1~arqu.ia_r di tintas 
i separndas. A cli vjzão de algtrns desses estados ou a reu.nião de 
outr, s encontraria graves inconvenientes no espírito dos povos. 

Cuanto ao novo Estado Oriental ou proviimcia cisplatina 
que não fás parte elo territorio arjenlino, que já esteve itioorpo-
rado ao Brazil i que não pócle ezistir independente ele outro 
estado, V. Ess. tratará oportunament!! i con Jiranqneza da ne-
cessidade de incorporá-lo outra vês ao inperio. E' o Wlico 
lado vulneravel do Brazil. E' clilicil, sinão inpossivel, re-
primir as ostiliclades reciprocas i obstar a mutua inpunidade 
dos abitantes malfazejos de uma i de outra fronte.ira. E' o 
limite natural do inperio. 

É, enfin, o meio eficás de rezolver i prevenir ulteriores 
discordias entre o Brazil i os estados do sul. 

I no cazo que a França i a Inglalerra se oponhão â esta 
reunião ao Brazil, V. Ess. insistirá por meio de razões de 
conveniencia política, que são obvias, en que o Estado Oriental 
se conserve independente, - " co11stituido ui grão-ducado ou 
prii.cipado ,, -, de sorte que não venha de modo algun â 

formar parte da monarquia arjenlina. 
Na escolha de príncipes para os tronos alas novas mo-

narquias i cuando seja mister avê-los da Europa, V. Ess. não 
ezitará eu dar sua opinião â favor daqueles menbros da augusta 
familia de Bourbon que estejão no cazo de passar à Amer.ica. 

Estes príncipes, alen do presajio que os .acou.pauib.a, como 
dessen.dentes ou prossimos parentes da dinast;a, qae por longos 
anos reinara sobre os mesmos estados, ofereceu demais, por 
suas poderrizas relações de sangue i de amizade con tantos 
soberanos, u.rRa solida garantia para trancuilidade i consoli-
dação das ncivas monarquias. 
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I si con efeito fôr escolhido algun joven principe, como o 
segundo filho do duque d 'Orleans ou mesmo principes que já 
tenhão filhos, bon será i sua majestade inp'erial dezeja, que 
V . Ess.. faça desde logo aberturas de cazamentos ou esponsais 
entre eles i as j)rincezas do Brazil, cun,prindo-me declarar â 
V_ E ss. que, si fis espressa menção do segundo fillio de 
Orleans, é porque sua alteza real o d uque já se mostrou ilis-. 
pos,o ã es,pozá-lo con a joven rainlrn de Porlugal, illnda 
cuanclo ela nllo restaurasse o seu trono. 

V . Ess. poderá assegurar i promeler que sua majestade 
inperinl enpregará todos os meios ele j)ersuazão i conselbo 
.rara que se consiga a pacificàção dos novos estados, pelo 
indicado sistema do eslabelecimento ele monarquias reprezen-
tativas, obrigando-se .desde já ã abrir i cullivar relações d.e 
.esb·eita amizade con os novos monarcas. Tendo a gloria de 
aver fundado i de sustentar cuazi só a primeira monarquia 
constitucional do novo muudo, sua majestade o iuperador dezeja 
ver seguido o seu nobre ezenplo, i jeneralizado .na America, 
ainda não constituida, o principio de governo G]Ue adotou . 

Si ezijireu que 1)ara esta ulil enp1·eza, S. M. I. se con-
prometa ã prestai- socorros .n1ateüais ou ã fornecer subsidias 
ele d>nheiros i de forças de terra i mar,· V . Ess. prevalecen-
do-se elas nossas circunstancias financeiras i politicas, moslrará 
a inpossibiliclade en que se axa o governo inpe.rial ele 
contrair similhante obrigação. 

Si, poren, depois de reiteradas instancias, V . Ess. julgar 
ele absoluta necessidade o fazer alguma promessa ele socorros 
tais, S. M . I. não duvidará obrigar-se â defender i aussiliar o 
governo monarquico reprezentativo que estabelecido fôr nas 
províncias arjentinas por meio ele uma suficiente força ele 
mar estacionada no rio ela Prata i ela força ele terra que 
conse rva sobre a fronteira meridional elo inperio. 
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Esta obrigação todavia será valioza unicamente 1°, no 
cazo ele que a provincia cisplat ina seja incorporada ao inperio, 
porque então S. i\I. I. con mais facilidade i prontidão po-
derá aussiliar a nova n1onarquia con a clivizão do ezercit o 
i ela escuadra que deverá ler na mesma provincia : 2°, no cazo 
de que o governo monarquice constitucional lenha sido intro-
duzido previamente na Colunbia, Perú i Bolivia, visto que ele 
outra sorte o governo iuperial, sendo o primeiro ã obrar, 
ficaria esposto â sofrer algun insulto ou invazão ela parle 
daquelas Republica limilrofes. 

Cuando no andamento ela negociação ocorra a ideia ele 
violar--se a integridade do inperio, â preleslo ele dar maior 
estensão ou arredondar alguns dos estados que se limitão 
conosco, V. Ess. enpregará os meios necessarios para repelir 
similhante arbilrio, declarando porfin que S. M. I. não pócle 
consentir sen prévia autori zação ela assenbléa jeral lejislat iva, 
en desmenbração ou cessão alguma elo territorio elo inperio 
por tratado deliberado en tenpo de pás. 

De acordo con os principias enunciados nos artigos desta 
instrução, fica V. Ess. autorizado por S. i\I. o Inperador, nosso 
amo, ã negociar i concluir con as grandes potencias ela E uropa 
urna conYenção ou tratado que será submetido à retificação 
do mesmo augusto senhor. 

Deus guarde â V. Ess.- Palacio do R io ele J aneiro, 
en 21 ele Abril ele 1830. 

11/iguel Cnlmon dn Pin i Almeida. 

Conforme.- Bento da Silva Lisboa. 
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VIII 

ESTRATOS DE UN OFICIO REZERVADO DO VISCONDE DE ABRANTES, 

DATADO DE PARIS, EN 6 DE FEVEREJRO DE 1845 

Nenhun desses govêrnos ronperá lanças na America â 

favor elo Brazil : a economia ele sangue i dinhe iro eHlra oje 
por muilo no ·calculo elos parlamentos, i tanben no elas. 
dinaslias. Enlretanto creio, que o gabinete francês, encuanto 
nele influir o poder real, i mesmo o inglês, encuanto fõr do 
principio Tory, não deixarão ele sinpalizar con a consoli-
dação da monarquia elo Brazil, propenclendo, talvês en Cliais-
quer conílilos i ocurrencias politicas, mais para o nosso 
lado que para os das Republicas que nos rocleão. Digo, 
encuanto fõr Tory o gabinete inglês, porque, pelo que ouvi 
ã pessoas entendidas i en contato con a alta aclminislração 
britanica, para lorcl Palmerston os elo seu credo 
tanto inporta à Inglaterra, que o Brazil seja inperio como 
republica. 

Estou, pois , convencido, que o governo inperial, no 
cazo de contestaçâo ou lu ta con os estados vizinhos, apenas 
póde contar con certos bons ofícios ela parte destes go-
vernos, não esperando deles ontro apoio que não seja o pu-
ramente moral. 

A livre navegação dos rios, parece-me que não deixará 
ele ser-nos inconveniente ; porque alen de varias conside-
rações polilicas, a concurrencia d'olttras nações maritimas, mais 
abastadas de meios, enbargará ou pelo menos retardará o-
progresso elos ribeirinhos na navegação fluvial, i d iminuirá. 
grandemente os lucros cl'un estenso comercio que fariamos 
juntamente 
guaios . 

somente con os orientais, arjentinos para-
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A conversão de Corrientes Entre-Rios en estados in-
dependentes, apezar do ezenplo do Uruguai , que tanto nos 
ten incomodado, julgo contudo, que nenbun inconveniente 
maior nos trará : este novo estado servirá de mais un 
enbaraço para que se realize o plano de Rozas (que tal vês 
passe en legado aos governos que depois deles se formaren 
dentro de Buenos-Aires) de unir pelo seu laço federal todas 
as provincias que pertencêrão ao antigo vice-reinado; plano 
que, si fôr consumado, dar-nos-á un vizinho assás forte 
para inquietar-nos ainda mais. 

Entretanto observarei que, não obstante parecer-me muito 
dificil, à vista dos artigos aditivos da convenção de 27 de 
Agosto dé 1827, i dos efeitos naturais da intervenção, si fôr 
ben sucedida, de governos poderozos como o inglês i o 
francês, estorvar-se por mais tenpo a livre navegação do 
Uruguai i Paraná ; todavia, o governo inperial não deve 
deixar de fazer cuanto estiver ao seu alcance para atenuar 
o mal que dai lhe possa vir, seja não contrariando a grande 
repJ!.gnancia que o governo de Buenos-Aires deve ter ã essa li-
berdade de navegação, seja contestando a aplicação à America 
dos principios do direito publico, formado pelo congresso 
de Viena, acerca do uzo comun dos rios navegaveis, edc. 

Mas a alegação cl'un tal precedente não deixará de 
valer pelo menos_ ante os governos para que alcancemos os 
limites de Ibicui-Assú, i de uma linha que conpreende as 
vertentes da parte meridional i ocidental da Lagoa J\Iirin, 
cuja navegação deve ser escluzivamtnfe nossa. 
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IX 

DOCUMENTOS DE BENJAMIN CONSTANT RELATIVOS À CANPANHA 

Cuarlel do Comando Jeral do Corpo de Estado Maior 
de r• classe, en 25 ele Agosto de 1866. 

Comunico â V .0• para seu : conhecimento i devida eze-
cuçâo, que o Ess.m• Sr. Tenente Jeneral, visconde ele Ca-
mamú, ajudante jeneral interino, eu virtude d'orden de 
S. Ess.• o Sr. Conselheiro l\Iinistro da Guerra, determina en 
oficio da diretoria do pessoal con data de onten, que V.00 

esteja pronto â seguir no primeiro vapor para o primeiro 
corpo do ezercito eu operações; convindo portanto que V.•• 
cuanto antes ali se aprezente .- Deus guarde â V.00- O bri-
gadeiro Solidonio José A11to11io Pereira do Lago, comandante 
jeral interino.- Sr. capitão Benjamin Constant Botelho de 
Magalhãis. 

2 

Cópia (da familia) da carta de despedida elos alunos do 
Instituto Comercial, antes da partida para o Paraguay. 

Ilm.0 Snr. D.r Benjamin Constant Botelbo de Ma-
galhãis. 

A insignificancia de nossas espressões é conpensada pela 
pureza elos sentimentos que as ditão. V. S. na cualidade 
de nosso lente ergueu en cada un de nossos corações un 
sacrario, onde â par da estima, do respeito i da viv<i sin-
patia que de principio lhe votamos, s'entrelação oje o pezar 
i revestida de seus negmmes a planjente saudade. 

Comissionados por nossos colegas do r• ano, vimos ma-
nif estar-Yos a dôr que nos oprime por sabermos que alen 
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de nos deixar vai V. S. correr os azares da guerra ; me-
rencorios elevamos ã Deus nossos fervidos votos, afin çle 
que Ele vos tenha senpre en sua Santa Guarda. Confiando 
n'Ele esperamos que enastrada a vossa fronte de viçozos 
louros ainda vos ajamos en nosso gremio, para continuar ã 
transmitir-nos as tão afetuozas cuão substanciais palavras que 
nos rasgavão o nevoeiro do futuro i matizavão a escabroza 
estrada desta acerba vida. 

Dignai-vos, pois, aceitar os sinceros respeitos a pro-
funda omenajen dos que pedindo-vos remissão para as suas 
vertijinozas _faltas, agora tranzidos de amargor s'inscreven : 

Vossos respeitadores i sinceros dissipulos. 

Afonso Carlos Correa Lemos. 
V. .Nunes de file/o. 
filanuel de Azevedo fifanflteS Junior. 
Paulo Ferreira Alves. 
fi'fanu el ilfarcos de Melo. 
Antonio Pedro Ferreira Canpe!o . 

Rio de Janeiro, en 4 de Setenbro de r8ó6. 

3 

Parte ao klarexal A rgolo 

E' de meu dever levar ao conhecimento de V. Ess.• 
algumas faltas que se dão na carneação do gado para a 
r• divizão i que são prejudiciais à boa marxa d'aquele 
serviço. 

O fornecedor, por economia ou por cualquer outra cir-
cunstancia, que não me cunpre investigar, manda para a 
Mangueira onde se fás a carneação somente dois laçadores 
munidos de maus laços que estão continuamente rebentando, 
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montados en cavalos magros i cançados que nen serven para 
pm.ar o gado para fóra da Mangueira, dando tudo isso en 
rezultado uma estraordinaria demora neste 'serviço, onde se 
enprega uma consideravel faxina tirada do batalhão que não 
está ele serviço, i que fica por isso privado l:ior muito 
tenpo i sen necessidade da pequena folga que ten na 
divizão. 

Acresse mais o inconveniente de vir a carne muito 
tarde para os corpos, não tendo as praças tenpo suficiente 
para prepará-la. Alen desses inconvenientes que se referen 

·à boa marxa do serviço, tenho mais â participar à V . Ess.• 
que as rezes que tên vindo à carne~ção são en jeral pe -
quenas i magras, sendo raras aquelas que se poden consi-
derar de boas carnes. 

Deus guarde â V. Ess.•- Cuartel Jeneral do Co-
mando da I" divizão en Tuiuti, 29 de Outubro de 1866 

Ilm.0 Ess.0 Sn.r Marexal Alexandre Gomes de Argolo. 
Ferrão, comandante da r• divizão.- O capitão B enjamin 
Consfant Botelho de Jlfagalltãis, assistente do cuartel mestre 
jeneral. " 

Ten a seguinte nota : Por cópia ao Sn'. deputado do -
cuartel mestre jeneral, â 3 de Nov . de 1866, con meu oficio 
n.0 - de igual data, pedindo as próvidencias que se tornão 
ã vista desta parte necessarias. 

4 

Comando elo 1° corpo do ezercito en operações contra 
o Paraguai.- Repartição elo cuartel mestre jeneral - Tuiuti, 
1° de Dezenbro de 1866. 

O Sn.' capitão Benjamin Constant Botelho de Maga-
lhãis, assistente desta repartição junto ao comando da I ~ di-
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vizão, remeta-me cuanto antes un mapa da ferramenta que 
ten sido distribuida para o serviço dessa divizão, decla-
rando as que ezisten i o destino que tiverão as que se 
axaren fóra do serviço.- D.r J ozé Carlos de Cm-valho, deputado 
do Cuartel Mestre J eneral. 

5 
Secretaria da comissão de enjenheiros do l º corpo 

de ezercito en Tuiuti, 12 de Dezenbro de 1866. 

N~ 34 Ilm.0 Sn .' 

T endo-me comunicado o Ess.m• Sn.' Deputado do Aju-
dante J eneral do Ezercito, en seu oficio sob o n.0 1402 de 
II do corrente que V . S. foi nessa data dispensado por 
S. Ess.• o Sn.' Marexal do Ezercito Marquês de Caxias, 
da comissão en que se axa, passanclo â servir na de enje-
nheiros, i sendo nomeado para substitui-lo, o Sn.' Major 
Francisco Duarte Nunes, cunpre que fazendo entrega da 
mesma comissão ao seu sucessor, se aprezente neste acan-
pamento. 

Deus guarde ã V. S. 

IJ.mo Sn.' Capitão do Estado Maior de l ª classe Benjamin 
Constant Botelho de Mag'alhãis, comandante do posto militar 
de I tapirú.-Dr. Jozé Carlos de Carvalho, xefe da comissão i 
deputado do Cuartel Mestre Jeneral. 

6 

Repartição do deputado do Cuartel Mestre J eneral. 
Tuiuti, 16 de Dezenbro de I866. 

Os Sn." capitão Benjamin Constant Botelho de Maga-
lhães i 2° tenente Inocencio Galvão de Queirós, queirão dar 
balanço nos depozitos de Itapirú, estraindo inventario en 
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duplicata, dos cuais un entregarão ao Sr. major Francisco 
Duarte Nunes i o outro remeterão para esta repartição acon-
panbado de un projeto de regulamento para o serviço do 
porto i dos ditos depozitos . 

Dr. Jozé Carlos de Carvalho. 

Deputado do Cuartel Mestre Jeneral. 

7 

Fragmento que parece referir-se ao oficio precedente 

Ilm.0 Sn .r 

Nomeados para dar un balanço jeral nos depozitos 
ficsos i flutuantes do I tapirú i aprezentar ideias para uu 
projeto ele regulamento para os mesmos clepozitos i tanbeu 
para os serviços dos transportes fluviais entre o Passo ela 
Patria i este porto, i tendo dezenpenhado o melhor que nos 
foi possível esta comissão, aprezentamos o reznllado ele nossos 
trabalhos. 

Nos mapas de fardàmento, armamento, mnnições i ma-
teriais diversos, que acoupanhão este, axará V. S. mencio-
nados todos os objetos ezistentes nos clepozitos ele Itapirú. 

No balanço que demos nestes clepozitos procedemos con 
o necessario escrupulo abrindo os caixões i volnmes afin de 
ezamiuarmos o qne realmente coutinhào. 

Não foi sen util reznltado que nos demos â este tra-
balho, por isso qne encontramos em muitos caixões un con-
pleto desconxavo entre os letreiros qne traziào i os objetos 
que conlinhào. Assin, por ezeuplo, vimos um caixão con o 
letre\ro - Granadas - contendo lanteruetas; un coo o letreiro 
- Lanteruetas - xeio de verrumas sortidas; un con o le-
treiro - Seis granadas â La Hitte, calibre 12 - contendo . 



BENJAllllN CONSTANT 

70 xaves de espoletas de Borman ; un coo a clezignação de 
- 100 bonés - contendo 16 barracas de soldados, edc., cdc. 
Fatos similhantes parecen-nos dignos ele menção ; por isso 
qne, podendo ser rezultado de sinples enganos na ocazíáo 
ele encaixotar, enfardar os objetos, ou no de pôr os dizeres 
nos volumes, poden ter tanben sua orijen en fraudes de toda 
especie ; o que poren é fóra de duvida é que eles xamM 
a atenção das autoridades para a boa orden neste serviço 
i por isso os levamos ao conhecimento de V. S. 

Cuan to às providencias necessarias para a boa marxa 
do serviço neste depozito julgamos muito acertadas as que 
estão sendo postas en pratica, parecendo-nos, poren, indispen-
saveis ainda outras que abaixo propomos. 

Que aja na repartição un livro en que se mencionen as 
guias que deveu dar entrada nestes depozitos aos diversos 
materiais que ã eles são recolhidos, assin como a saida- dos 
mesmos ll1ateriais, isto é, un livro de - carga i descarga - para 
melhor fiscalização da fazenda nacional i para que en cual-
quer momento se possa saber facilmente o que á en de-
pozitc . 

Que seja aumentado o pessoal con un amanuense i mais 
un oficial ajudante do diretor i incunbido especialmente do 
fardamento. Parece-nos no entanto conveniente que o de-
pozíto de fardamento seja feito no - Passo da Patria; por 
isso que assin se evita o inconveniente de viren os bata-
lhões buscá-lo muito mais lonje na ipoteze de uma facil comu-
nicação por terra í os muitos enbaraços i riscos que ã ele 
se ajuntrco durante as xeias . 

A grande cuantidade de fardamento i abarracamento, 
que se ten deteriorado nestes depozilos reclama a atenção 
da autoridade conpetente para o melhoramento dos mesmos 
depozitos i construção de outros que são necessarios. 
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Cuanto às ideias para un projeto de regulamento para o 
se rviço dos transportes entre este porto i _o Passo da Patria 
a comissão, ao começar os seus trabalhos, já espôs ao Sn.r Ca-

- pitão de Fragata Manuel Luis Pereira da Cunha os que 
• julgava de mais palpitante necessidade, i os reprodús aqui 

â V. S. 
Para o serviço destes transportes, de inportancia no 

nosso modo ele entender, atentos o movimento frecuente de 
doentes !l_Ue vên con baixa para o ospital i que cl'aqui saen 
con alta, as relações constantes i necessarias en que está 
con o Cuartcl J eneral o encarregado cios depozitos i diretor 
do ospital, i muitos outros misteres do servíço cio ezercito, 
são necessarias providencias que fação dezaparecer as irre-
gularidades i inconvenientes que se tên dado i que ainda 
se O.ão. 

Para sanar estas irregularidades julgamos necessarias as 
seguintes medidas : 

O serviço cios transportes tluviais entre o Itapirú i o 
Passo ela Patria eleve continuar sob a direção do encarre-
gado dos clepozitos que será responsavel pela dissiplina, re-
gularidade i boa orclen en tudo que lhe disser respei to. 

O estabelecimento ele duas estações, uma no Passo da 
Patria i outra no Itapirú, avendo en cada uma delas uma 
inferior con os remeiros necessarios para tripulação das xalanas 
i escaleres que fizeren o serviço do transporte. 

Dois escaleres pelo menos deveu fazer regularmente un 
certo numero ele viajens por dia, tendo o ezercito conhe-
cimento ela tabela en que dezignar-se as oras ela partida cios 
transportes. En cada estação eleve aver senpre un escaler 
tripulado i pronto para largar cuanclo as urjencias cio serviço 
assin o ezijiren. 

Uma xata ou mais para os transportes de . tropa, gados, 
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cavalhada, materiais volumozos i pezados, un pequeno 
vapor que faça diariamente uma viajen redonda entre o 
Passo da Patria i o Itapirú en oras certas podendo fazer 
viajens estraordinarias determinadas pela ezijencia do ser-
viço. Con estes recursos i medidas que propomos póde-se 
fazer dezaparecer a conpleta irregularidade que á neste ser-
viço i os muitos i graves inconvenientes que dai rezultão 
i que não citamos aqui porque seria isto un desvio da co-
missão que nos foi ordenada. 

O serviço da distribuição i descarga de alfafa i milho 
deve continuar como está sob a direção de un oficial, facul-
tando-se-lhe mais algumas xalanas. 

Como nos foi ordenado que aprezentassemos sinples-
mente ideias para un projeto de regulamento para os de-
pozitos ..... 

8 

Jozé da Vitoria Soares de Andreia, fidalgo cavaleiro da 
caza inperial, dignatario da inperial orden da Roza, comen-
dador da de S. Bento d'Avis, brigadeiro comandante inte-
rino da primeira divizão, edc: 

Atesto que o Sn.r capitão do estado maior de Iº classe 
Benjamin Constant Botelho de Magalhãis ezerceu as fun-
ções ele Assistente do Deputado do Cuartel Mestre Jeneral 
junto ã este comando, do pril)leiro ã nove de Dezenbro do 
ano prossimo findo. En firmeza do que mandei passar o 
prezente que vai por min assinado. 

Tuiuli, 7 de Janeiro de 1867. 

O brigadeiro, Jozé da Vitoria Soares d' Andreia, Coman-
dante intirino da 1.• divizão. 
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9 

Comando eu xefe de todas as forças brazileiras eu 
op!!rações contra o governo do Paraguai. 

Se.gue para Corrientes en serviço o Snr. capitão Ben-
jamin Constant Botelho de Magalhãis. 

Cuartel J eneral en T uiuti, 2 de Fevereiro de 1867. 

O coronel Fonseca Costa, xefe do Estado Maior. 

10 

Cuartel Jeneral do Comando das Forças brazileiras na 
cidade de Corrientes. 

24 de Abril de 1867. 

Regressa ao acaupamento do l º corpo do ezercito o 
Sn.' capitão do Estado-Maior de lª classe, Benjamin Constaut 
Botelho de Magalhãis, que veio ã esta cidade en objeto de 
serviço, edc. 

J ozé Antonio Correia da Gamara, deputado interino do 
ajudante Cuartel Mestre Jeueral junto ao comando das 
forças. 

II 

Cuarte1 J eneral do comando eu xefe de todas as forças 
eu operações contra o governo do Paraguai - Repartição 
do Cuartel Mestre Jeueral en Tuiuti, 25 de Maio de r867. 

II.mo Sn.' 

Comunico-lhe para os fins convenientes que nesta data 
tenho posto à sua dispozição para aussiliá-lo nos trabalhos 
de que está V. S. encarregado, o segundo cadete, segundo 
sarjento adido ao batalhão de enjenheiros, Manuel Frede-
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rico Ase Lallemant, que ten as necessarias abililações para 
esse fin. 

Deus Guarde à V . S. - Il.000 Sn.' capitão Benjamin 
Constant Botelho de l\Iagalhãis, menbro da comissão de 
enjenheiros. 

D.• Jozé Carlos de Carvallw, xefe da comissão de en-
jenheiros, deputado do Cuartel l\Iestre J eneral. 

12 

Cuartel Jeneral do comando en xefe de todas as forças 
brazileiras en operações contra o governo do Paraguai. 

Repartição do Cuartel l\Iestre Jeneral en Tuiuti, 25 de 
l\Iaio de I 867 . 

Cirwlar - IJ.mo Snr. - Axando-se V. S. encarregado 
de conpletar o sistema de fortificações para segurança elo 
canpo, seguudo as vistas do Es.mo Sn'. Jeneral en xefe de 
todas as forças, póde diretamente endereçar-n}_e seus pedidos 
i requizições. 

Deus Guarde à V. S. - IJ. mo Sn.' capitão Benjamin 
Constant Botelho de Magalhãis, menbro ela comissão ele 
enjenheiros. 

D! Jozé Carlos de Carvalho, xefe da comissão de en-
j enheiros i deputado do Cuartel l\Iestre Jeneral. 

13 

Comissão de enjenheiros en Tuiuti, 27 de Maio ele 1867. 

IJ.mo Sn.' - Reconhecendo os esforços estraordinarios que 
V. S. ten enpregado para concluir con presteza os trabalhos 
de forti-ficação de que se axa encanegado, i tanben que os 
recursos de que V. S. dispõe não estão en relação con 
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' esses trabalhos, requizite-me V. S. aqueles que julgar ne-
cessarios, para terminação dos mesmos trabalhos, dentro do 
prazo de 3 dias. 

Deus Guarde â V. S. - IJ.mo Sn.' capitão Benjamin 
Cónstant Botelho de Magalhãis, menbro da comissão de 
enjenheiros. 

D.' Jozé Carlos de Cai·valho, deputado do Cuartel Mesh·e 
J eneral. 

14 

N . 175-- Cuartel Jeneral do comando eu xefe de todas. 
as forças en operações contra o governo do Paraguai.- Re-
partição do deputado do Quartel Mestre Jeneral. 

Tuiuti, l º de Junho de 1867. 

Il.mo Snr. 

Sendo de mui!o urjente necessidade que se proceda â un 
balanço i ezame nos depozitos jerais de artigos belicos afin 
de conhecer-se con ezatidão cuais os objetos que ezisten en 
condi ções de seren enpregados, i tanben cuais os desnece-
ssarios i que deven ser remetidos dos depozitos; tenho nesta 
data nomeado â V . S. para menbro da comissão encarregada 
desse trabalho, da cual é prezielente o capitão Aires Antonio 
de Morais Ancora, â quen V. S. se aprezentará. 

D eus gua,rele â V. S.- IJ.mo Snr. capitão Benjamin Cons-
tant Botelho ele Magalhãis . 

Dr. Jozé Carlos dt Carvalho, xefe da comissão ele enje--
nheiros i deputado do Quartel Mestre Jeneral. 
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15 

Comando en xefe.- Repa1tição do deputado do Quarte 
Mestre Jeneral en Tuiucuê, 18 de Agosto de 1867. 

ri.mo Snr. 

Sirva-se V. S. informm· a estensão do caminho percorrido 
pelo ezercito do Passo da Patria até este acanpamento, i a 
distancia en que nos axamos da marjen do Paraná. 

Deus guarde â V. S.- n.m<> Snr. capitão Benjamin Cons-
tant Botelho de Magalhãis, menbro da comissão de en-
jenheiros. 

Dr. J ozé Carlos de Carvallw, deputado do Quartel Mestre 
Jeneral. 

16 

RASCUN HO SEN DATA - O MANUSCRITO TEN FRAZES RISCADAS 

I EMENDAS NAS MARJENS 

Eis como o entendemos : 

11.mo i Ess.m0 Snr. 

Ordenou-me V. Ess.• no dia 15 de -Novenbro que res-
pondesse aos quezitos abaixo transcrítos ; 

I.0 O não conparecimento do medico não só (à) car-
ne!!.ção como tanben na recepção dos outros jeneros. Esta falta 
contra a cual tenho reclamado, ten sido constante â despeito 
da participação que fês o proprio fornecedor ; 

2. 0 A falta de proviàencias que se ten tomado para evitar 
as continuas questões relativas ao pezo das rezes que ten lugar 
con prejuízo do serviço, enh·e o assistente i o fornecedor. 
Para evitá-las tenho reclamado uma balança, que não ten 
aparecido. Disse-me á 6 dias o Snr. Deputado do Cuartel 
Mestre Jeneral que já tinha mandado vir de Corrientes. 
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Cunprindo a orden escrita que me foi entregue por V. S . 
. i acima transcrita, tenho â dizer o seguinte : parece-me que 

não tên sido devidamente atendidas nen pela repartição do 
Cuartel Mesh·e Jeneral, nen tão pouco pelo fornecedor as recla-
mações que tenho feito sobre as faltas i irregularidades que se 
tên dado na carneação do gado para a Iª divizão, por isso 
que tais faltas i irregularidades continnão â dar-se do mesmo 
modo. Algumas dessas faltas são as que constão da parte por 
escrito dada â V. Ess. no dia 29 de Outubro; as outras são: 
As rezes, na estação que atravessamos, são mais sujeitas que en 
cualquer outra à bexiga, ao carbuncnlo, i outras molestias, i as 
mM consecuencias que poden rezultar de alimentar-se o ezercito 
con carne provenientes de rezes adoentadas. 

Cnanto aos outros jeneros, tenho recebido a farinha, o fumo, 
o café, o papel i o sal de boa cualidade ; o assucar entre o 
mascavo i branco, conforme me disse o Snr. Deputado do 
Cuartel Mestre Jeneral, ser este aquele â que se obrigava o for-
necedor pelas condições do contrato, cuando rejeitei no 1° dia 
que entrei en ezercicio das funções eu que me axo, o assncar 
mascavo de pessima cualidade que me foi aprezentado pelo 
fornecedor. Esta rejeição foi aprovada pelo Snr. Deputado do 
Cuartel Mestre Jeneral. 

Tenho algumas vezes rejeitado a ca.xaça i a carne seca por 
ser justo fazê-lo atendendo a má cualidade deste jenero, dando 
senpre parte disso â V. Ess. i ao Snr. Cuartel Mestre Jeneral, 
recebendo no dia seguinte outros cn condições ele serem aceitos. 
Não posso agora precizar o dia en que està rejeição teve 
lugar, mas assevero que se deu na 1ª quinzena elo mês ele 
Outubro. Não avendo no dia 21 9-e Outubro aguasclente, provi-
denciei_ esta falta mandando-a conprar no comercio por conta do 
mesmo fornecedor. O batalhão 40 foi o unico que realizou esta 
conpra; os outros trocárão no ouh·o dia a aguardente por fari· 
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nha nas proporções das tabelas substitutivas. O Snr. Cuartel 
Mestre do 40 batalhão conprou 35 garrafas de aguardente ã 
600 rs., que erão as precizas para as praças do seu. 

A carne que tenho i·ecebido teu sido senpre ~an, umas 
vezes de boa, mas jeralmente de sofrivel cualidade ; devo poren 
déclarar que nunca recebi carne · seca de l ª cualidade, por, 
nunca ter encontradó no depozito do fornecedoL Cuanto à , 
cuantidade elos jeneros, tenho recebido ezatamente aquela que \ 
ven dezignada nas tabelas en vigor, si são ezatos os pezos 
i medidas de que se servii o fornecedor. Tenho pedido que 
se mande verificar estes pezos i medidas. 

Vão juntas as copias da orden que me foi dada por 
· V. Ess. i da minha parte de 29 de Outubro . 

Deus guarde ã V. Ess. 
Cuartel, edc. (sic) . 

X 

ESTRATO DA CORRESPONDENCIA E 'TRE BENJAMIN CONS-

TANT l SUA ESPOZA DURANTE A GUERRA DO P ARAGUAI 

I 

Montevidéu, 13 de Setenbro de r 866. 

Saimos de Santa Catarina, segunda-feira, dia l o de. Se-
tenbro, con direção â Montevidéu onde xegamos oje as ro horas 
da manhan. 

Apanhamos un orrivel tenporal aconl?anhado ele xuva de 
pedra, 1 fartei-me de enjoar. Estive cnazi senpre deitado no 
camarote, porqne estava muito abatido con o enjoo, i alen 
disso o vento frio i umido não consenti.!' ninguen no tonba-
dilho. O Marciano é, como eu, un fracalhão para o mar. 
Tanben tive mnitos conpanheiros. Oje de manhan começa-

l 
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mos â avistar terras do Estado Oriental, i fiquei mais forte só, 
con a esperança de en breve pizar en terra firme. Con efeito, 
ás 9 oras avistamos a linda cidade de Montevicléu, i às ro 
estavamos ancorados no porto. Fui un dos primeiros â.. 

saltar en terra. Fui imediatamente aprezentar-me ao J eneral 
Antonio Nunes de Aguiar, comandante jeral elas forças bra-
zileiras en Montevicléu. Dou-me muito con ele i fui rece-
bido o melhor possivel. O jeneral quis que eu ficasse con ele. 
en Montevicléu servindo en uma boa comissâo ele enjenharia ;. 
mas (perdoa-me si fis mal) preferi seguir para o ezercito en 
operações, conforme me foi ordenado. 

Tive medo que pensassen que me tinha enpenhado, posto 
que fossen todos os enpregaclos testemunhas ela espontaneidade 
con que ele me fês este oferecimento. 

Não quero que nen as aparencias me conclenen, não 
obstante, como sabes, ser eu uma vitima delas. Disse-me o 
jeneral que as comissões ele enjenheiros tinhào sido reduzidas. 
à un pequeno pessoal i que já estava conpleto. Esta noti-
cia não foi das melhores, mas disse-me ele que avião· 
outra5, tais como ele Ajudantes ele Brigadas ou de Divizoes, 
eclc., conpativeis con o meu posto i con a arma â qu~ per-
~enço onde podia ter bons vencimentos. Si, poren, não axar 
comissão alguma, para nào ficar â soldo sinples i sen que· 
fazer, voltarei para Montevicléu onde o jeneral ten senpre 
para min (conforme me ofereceu) uma boa comissâo. 

Prometo-te que, si se cleren as ipotezes acima, voltarei 
para Montevidéu (estás contente ?) .................. ..... · · · · · ·. · · · .. 

Todos os ofic iais que encontrei por cá são conhecidos i 
amigos meus. Dezejào muito que eu fique, mas, conforme te 
disse, julgo indispensavel seguir, talvês nisso esteja a minha 
felicidade. E precizo acabar con o caiporismo que me perse-
gue, i dis-me o coração que en breve estarei ele voltas felii;. 

• 
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sati sfeito, no seio de minha familia ..................... .. ...... . .. . 

14 de Setenbro. Ás 6 oras da manhan sai con os meus 
conpanheiros de viajen i fui passeiar por Montevidéu. É uma 
cidade lindissirna. As ruas são muito largns (6o â 80 palmos), 

direitas, cruzando-se perpendicularmente urnas às outras. Os 
e dificios majestozos i de elegante arquitetura, todos munidos 
de suas lindas sotéas. Á algumas praças bonitas, posto que 
sejão todas pequenas. A mais bonita é a da Matris. O teü-
plo que dá nome à praça é realmente majestozo. A Praça 
do Mercado é muito granel e i o mercado abundante ..... . Eu 

d ezejava pintar-te Montevicléu tal cual é, mas é inpossivel, é 
precizo ver este paraizo para se fazer uma verdadeira ideia, i 
alen disso não é en un dia que se pócle ezaminar ben tudo 
cuanto ten ele notavel esta formoza dclacle. O nosso Rio ele 
Janeiro fica conpletarnente no xinelo en conparação â :Monte-
vicléu. Refiro-me ao artificio, porque a natureza aqui é morta. 
Não quero por ora falar-te elo carater de seus abitantes. 

O Marciano fica pois ben recomendado i eu sigo sozinho 
para Corrientes no vapor S. J ozé amanhan às 4 oras ela tar-
de. A viajen daqui até Corrientes é sen perigo algun, por-
tanto fiquen trancuilos. 

Ao xegarmos â Montevicléu tivemos noticias oficiais do 
Paraguai. As forças de mar i terra atacárão Curupaiti i o 
forte de Curuzú. Este ultimo voou en consecuencia ele uma 
mina â que os Paraguaios puzerão fogo na ocazião do 
assalto, fazendo dezaparecer dois batalhões, un nosso i outro 
paraguaio. Perdemos tanben o vapor encoraçado - Rio de Ja-
neiro, - eu consecuencia ele uma esplozão. ão se sabe ao 
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certo si forão os torpedos que produzirão este dezastre, ou si 
incendio no paiol da polvora. No assalto de Curnzú o ini-
migo (consta) que teve perdas considera veis en relação à 
nossa, A escuadra i o ezercito de terra bonbardeião a forta-
leza de Curupaiti i espera-se â todo instante noticia da vito-
ria por nossa parte. Si assin acontecer, o que passa corno 
certo, póde-se dizer que a guerra está terminada (mais un 
motivo para que estejão descançados á meu respeito). Irei 
portanto atacar foguetes no fin ela festa. 

2 

Tuiuti, Capão do Plres, 6 de Outubro de 1866. 

Minha querida espoza. 

Minha boa i verdadeira amiga. Estou aqui desde o dia 
4. Fui imediatamente procurar o grande Tiburcio. Tivemos 
1:111 verdadeiro prazer eu nos encontrarmos. O Tiburcio é 
senpre o mesmo omen, onrado, intelijente, bravo, amigo de 
sua familia i de seus amigos. Está cada vês mais entuzias-
mado pela vida militar. Consta que amanhan vou ser nomeado 
A sistente do Cuartel Mestre Jeneral da r.• Divizão que fór-
ma a vanguarda de nosso r? corpo de ezercito. Socega teu 
espirita â meu respeito; nada me acontecerá, pois o lugar 
que ocupo nada ten de arriscado ; é muito traoalhozo, 
mas sabes que já estou abituado ã trabalhar ; é 
tauben un lugar de confiança i inportancia. Não fui enpre-
gado na comissão de enjenheiros, porque foi reduzido o 
pessoal, i á ecesso ele oficiais. O lugar que ocupo é, poren, 
melhor. Encontrei aqui muitos amigos i conhecidos i fui 
recebido por todos do modo o mais Ji zonjeiro. N ão pódes 
fazer ideia cuantas provas de afeição i de amizade tenho rece-
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bido por aqui. Esta agradavel recepção ten sido un lenitivo 
à saudade que me acabrunha i muito, (não és capás de 
imaj inar) ....... ..... .. .. .... ..... ......... . .. . ... .. .... .. ............ ........ . 

3 
Paraguai, Tuiuti, 13 de Dezenbro de 1866. 

Minha querida espoza. 

Voltei no dia 9 do 2 ° corpo de ezercito acanpado en 
Curnzú, en frente às fortificações de Curupaiti onde fui pa-
ssar alguns clias con o jeneral Argolo que é atualmení:e o 
jeneral en xefe daquele corpo de ezercito. Lá encontrei 
muitos oficiais conhecidos i amigos meus, entre eles o Bar-
boza. Vizitei toda a escuadra, vi todos os encoraçados, en-
contrando en todos os navios muitos oficiais i comandantes 
(com.••) amigos meus ..... .. ... ................ .. ...... . ...... . ........ . 

Digo-te con franqueza, nunca pensei vir encontrar na 
canpanha tantos am igos i afeiçoados i receber tantas i tão 
variadas provas ela mais sincera amizade. Si a minha vinda 
à can1Janha tivesse ~or fin satisfazer nesse sentido o meu 
amor proprio, ele estaria mais que satisfeito. Dou-me con 
todos os oficiais i comandantes ele diversos corpos, brigadas i 
clivizões elos dois ezercitos, fazendo contudo as convenien-
tes i inclispensaveis rezervas. T enho tido ã escolher as mais 
inportaotes i melhores comissões que á en anbos os ezercitos. 
Assin qoe xeguei o Polidoro nomeou-me Assistente junto à 
r.• Divizão, enprego de muita confiança i que dá os venci-
mentos ela comisãso ativa de en jenheiros ; un mês depois 
mandou-me oferecer o lugar de encarregado elos clepozitos ele 
maleriai-< de guerra i fi scal dos transportes elos mesmos ma-
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teri ais na cidade de Corrientes. Não o quis aceit ar por duas 
razoes : r.0 porque estava inteiramente fóra do teatro das 
operações ; 2. 0 porque o sustento en Corri entes é carissimo. 

Dai á 4 dias mandárão-me oferecer un lugar similhante 
na cidade do R ozario. 

R ejeitei-o tanben pelas mesmas razões acima i tanben 
porque á por ali mui tos abuzos que eu ind ispensavelmente 
avia cortar i vinhão-me dai mui tas indispoziçôes, que eu arrosta·· 
ria si fosse necessario tomar conta do enprego ; mas que eu podia 
evitar rejeitando-o. Cuando xegou o l\'Iarquês de Cax ias, o 
Xefe da R epar tição do Cuartel Mes tre Jeneral mandou-me 
oferecer dois lugares : un no estado maior do jeneral en xefe 
i outro junto ao xefe do estado maior Cio ezercito; rejeitei 
aubos por isso que dava-me mui to ben no lugar onde es-
tava, o Argolo tratava-me con muita distinção i amizade i 
dezejava que eu o não deixasse. 

Dei para esquivar-me essas mesmas razões ao Polidora, 
que as aceitou. No dia 8 o Argolo requizitou-me ao Marquês 
de Caxias para o 2° corpo afin de continuar â servir con 
ele; cuando a requizição xegou já eu estava nomeado co-
mandante do Porto Mili tar de Itapirú i Diretor dos depo-
zitos ficsos anbulantes dos materiais de guerra. É un 
enprego que conpete por sua inportancia â patentes superio-
res à que tenho. Este enprego é de muitas vantajens, mas 
é morto en relação à guerra i eu, fi s o que devia, disse 
ao Marquês que tomava conta deste enprego, mas que o 
fazia con repugnancia. 

Prometeu-m e que estari a muito pouco tenpo nele. Con 
efeito oje recebi un ofi cio do jeneral en xefe d ispensand-0-
me, â pedido meu, do lagar en que me axava i nomean-
do-me menbro efetivo da comisso de enjenheiros do 1? 
corpo do ezercito. Não me podião dar maior prova de con-
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sideração. Não vou já para Tuiuti tomar conta deste enpre-
go porque recebi á · pouco un oficio en que se me manda 
dizer que antes de seguir tenho de dezenpenhar uma inpor -
tante comissão : a de dar un balanço jeral nos depozitos fic-
sos i anbulantes de Itapirú i aprezenlar tul Regulamento 
para esta repartição assin como ao serviço dos transportes . 
Amanhan vou dar começo â esta comissão i espero que en 
15 ou 20 dias esteja acabada. Tenho tanben de aprezentar 
un relatorio sobre alguns outros trabalhos. O bon conceito 
que felismente gozo nos dois ezercitos teu-me custado bas-
tantes trabalhos i bastante sacrificios, mas o que len sido 
minha vida até oje sinão de trabalhos i sacrificios? Pro-
curarei fazer, como tenho feito, do trabalho i do sacrificio 
os elementos de minba felicidade, i serei felis. 

Tenho por tinbre provar que con tanta vantajen de-
zenpenho as comissões pacificas que linha na Cõrte, como 
as mais arriscadas i trabalhozas da canpauha, i já o tenho 
provado. Os vencimentos, poren, tên sido muito reduzidos i 
são mais que insuficientes ...... . ..................... . ... . .... . . .. . ... . 

N. B. Escrevo-te esta carta no porto de Itapirú, onde 
como disse terei pouca demora .......... ....... . ... ...... . 

4 

Cidade de Corrientes, 3 de Fevereiro de 1867. 

Minha adorada espoza. 

Conforme já te participei en minha carta de 20 i 30 do 
passado, acabei a comissão de que estava eucarregado en 
Itapirú. Mandei élois oficias, un ao xefe da comissão de 
cnjenheiros i outro ao Ca.xias -pintando a relaxação i os des-
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manclos que ai encontrei, con a franqueza i. inclepenclencia que 
forão i serão senpre a nórma ele )lleu procedimento . Disse 
algumas verdades qu€ nada tên ele boas, i ainda oje tive con 
o xefe elo corpo ele sande, alguns meclicos i o diretor elo 
os pi tal uma forte questão sobre o modo clezumano i mais 
que barbara por que aqui são tratados os infelizes doentes i 
feridos, i que ia se tornando séria. Teve ela orijen en uma 
reprezentação formal i enerjica que fis contra a maneira por 
que aqui se transportão os doentes ele uns para outTos ospi· 
tais en padiolas descobertas, espostos â un calor abrazaclor 
nas oras mais quentes elo dia i â grandes distancias. Corta 
o coração ve r.se os pobres soldados i oficiais ardendo en fe. 
bre, on feridos por balas, cortados pelas metralhas, cortando 
os ares con dolorozos jemidos, pedindo agua, comida, eclc., 
vê-los assin atirados sobre o convés ele un navio onde passão 
un i dois dias sen ter ttn pão para comer. É o espetaculo o 
mais clezmnano que se pócle imajinar. Felismente sordiu efeito 
a questão que tive, enbora tivesse que meter.me en seara 
alheia. Pouco, poren, me inporta isso cuanclo pre to un ser· 
viço à umaniclacle. 

I os jornais ão ele dizer que aqui os doentes i feridos 
são mtúto ben tratados, edc.; edc. Desgraçadamente temos 
aqui uma· caterva de infames adnladores que eu suas corres-
pondencias para nossas folhas diarias procur1ío do modo o 
mais IDJzeravel iludir a boa fé do povo só para serviren os 
seus interesses particulares. Não sei cnanclo se acabará a in· 
fame raça dos aduladores que é tão prejudicial i funesta à 
uman.idade. 

Não fazes ideia como está este ezercito. O cuartel je· 
neral en xefe é a Côrte con todas as suas mazelas. Estou 
con vontade ele ir servir no segundo corpo do ezercito, por-
qne ao menos não assisto ao espetacnlo ediondo que aqui 
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dá todos os dias o servilismo o mais imundo. Não quero, 
não posso, não de'lo ass istir calmo, â sangue frio, ã este 
cuadro mizeravel que aqui se dá todos os dias .......... . . .. ...... . 

6 de Janeiro ( sic). No ponto en que estava fui inte-
rronpido. Tive orden de ir à cidade de Corrientes con un 
vapor à minha disp0sição para carregá-lo de fardamento, mu-
nições de artilharia, armamento, edc. Fard ei-me imediata-
mente, montei â cavalo i fui ao Passo da Patria enbarcar. 
Xeguei ã noite nesta cidade i fui para a caza de un 1najor 

nn doutor amigos meus . 
Gastei dois dias nesta massante comissão. 

5 
Paraguai, Tuiuti, 8 de Fevereiro de 1867 . 

Minha adorada espoza i verdadeira amiga. 

O trabalho material é mais saudavel qne o trabalho de 
espirito que eu tinha ai na Cõrte con esplicações, colej ios i 
meus estudos. Estou numa inportante comissão â que oje vou 
dar principio: estou incunbido de levantar fortificações por 
todo o centro i direita de nossas linhas avançadas i de fazer 
de distancia en distancia, eu frente às trinxeiras inimigas, 
r edntos con frentes abalnartadas que nos ponhi.o eu circuns· 
tancias de rezistir con vantajen ao inimigo eu cualquer ata-
que que nos traga i eu que pretenda tornear nossas pozi-
ções. É necessario trabalhar de dia i de noite principal· 
mente. V 0u passar ã dormir de dia das r r às 4 da tarde 
para trabalhar i velar toda a noite. Os soldados sapadores 
s:\o rendidos de 6 eu 6 oras .... ...... ........... ...... ................ . 

) 
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6 
Paraguai, Tuiuti, 20 de Fevereiro de 1867. (33" carta) 

Miuha adoraJa espoza i boa am iga. 

Tratemos agora de outras coizas. Conforme le mandei 
dizer en miohas cartas passadas, fu i encarregado ele cons-
truir uma trinxeira jeral para cobrir o centro i toda a direita, 
não só elo nosso r. 0 corpo ele ezercilo como tanben elos ezer-
citos oriental i arj enlino, tendo alen disso de construir três 
baterias para doze canhões. O major Emerick, o major Ru-
fino Enéas Galvão i capitão Soíclo devião construir cada un 
mais uma bateria na estrema direita ele nossas li nhas avan-
çadas. Estas seis baterias len por fin obrigar o inimigo â 
abandonar as poziçoes fortificadas que ten en frente i circun-
dando o nosso acanpamento. 

No dia en que aqui xegou o Dr. Raiz ela Costa devia 
eu começar este trabalho i come ei con efeito . A's 4 oras 
da tarde elo d ia 7 fui só, como era nece sario, afin ele deter-
minar a pozição das baterias i direção da trinxeira jeral. Pas-
sei alen ele nossas ul timas vedetas i ezaminei as pozições elas 
baterias paraguaias, sofri muito fogo de suas linhas avança-
das, mas graças ã Deus, nada sofri, tive de ir outras vezes 
para me orientar melhor i afinal escolhi as poziçoes. O je-
neral não quis que trabalhassemos de dia, por isso que assin 
espunha os trabalhadores â tiros de pontaria que nos serião 
fatais, visto a pouca distancia â que fica vamos -do inimigo. O 
que não acontecia coo o trabalho à noite; porque enbora as 
linhas avançadas elo inimigo se aprossimassen muito mais à 
noite, con tudo farião descargas ao acazo, que só tanben por 
acazo nos poderião pegar. 

Comecei no dia (1) o trabalho coo un continjente de 80 

( l) (Não podemos entender a data.) 
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praças do Batalhão de enjenbeiros. ro r.0 dia pouco fogo 
lizerão i este mal dirijido. No z .0 , assin que começárão à ou-
vir vozes i o barulho das enxadas i pás no terreno, fizerão 
duas descargas por toda a linha i depois entretivcrào m1 ti-
roteio até de manban. No 3.0 i 4.0 dias só ouverão tiroteios; 
i con estas alternativas temos ido con uma felicidade que ten 
cauzado admiração ; ainda não tive nn só soldado morto, 
i muito poucos ten sido os baleados pelas linha. Á dias (ou 
noites) que despejão sobre nós uu xu veiro de balas que é 
admiravel o nenhun efeito que produzen. 

Não fazes ideia da muzica infernal que fazen as balas 
passando por perto. Já tenho prontas mais de duzentas bra-
ças de trinxeiras i pretendo nestes r S ou 20 dias conpletar o 
trabalho. Tenho trabalhado muito, minha querida amiguinha. 

Começo todos os dias ás 6 ora da tarde i fico toda a 
noite no canpo até amanhej;r o dia, que é cuando nos reti -
ramos. Isto ten-me feito algun mal ; ando con nu fastio de-
zesperado, tenho emagrecido muito pelas muitas noites que 
leuho sido i serei obrigado à passar eu claro. Trabalho tan-
ben de dia para aperfeiçoar os trabalhos fe itos à noite ; por-
que então já estamos izentos dos tiros de pontaria pela pro-
teção que nos ofereceu os parapeitos levantado3 en as noites 
antecedentes. 

O tenpo que tenho para dormir de dia é senpre nas oras 
mais quentes i no fio de duas ou tres oras de un sono lijeiro 
acordo dezesperado coo ª' moscas i todo banhado eu suor . 
Não á vida mais rude que esta que passo. Amanban ou de-
pois deven começar as fortificações da estrema direita os en-
jenheiros que já te mencionei. Eu, alen dos trabalhos das 
trinxeiras que já está muito adiantado, vou dar começo ama-
nban às lres baterias eu que já te falei. Não tenhas receio, 
minha querida, nada me á de acontecer, a providencia parece 
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protejer-me. Breve pretendo escrever-te participando-te que já 
está concluiclo ô trabalho. Felismente estou que en menos 
ele oito dias estará pronto; por isso que o numero elos traba-
lhadores foi elevado â 320 por pedido meu i tenho alen d isso 
mais 100 omens entre orientais i paraguaios (mansos) ofere-
ci elos pelo jeneral Castro para ajudar-me. Con 420 omens 
trabalhadores, o trabalho ten sido feito . con muita presteza. » 

Dia 23. Não tendo seguido a mala, pedi a carta para 
dar-te mai' algumas noticias. Oje elas 2 para 3 oras da madru-
gada, estando eu no serviço das trinxeiras, fizerão-nos os para-
guaios uma elas que costumão. Estava muito sorpreenclido 
con o silencio que guarclavão i tinbão guardado toda noite 
en suas linhas avançadas, os soldados en numero ele 300 

pedirão-me para retirar mais cedo porque o seu batalhão tinha 
estado todo o dia ele serviço. 

Erão do 2.0 ele voluntarios, oje 24, comandados pelo 
major Deodoro ela Fonseca, irmão elo Eduardo ela Fonseca, 
por quen teu pai mandou-me algumas cartas; tinha mandado 
reunir toda a fe rramenta i ião â retirar-se, cuanclo vi en todo 
o orizonte elo lado inimigo un circulo ele fogo sirnilhante â 
imensr. relanpago, seguindo-se imediatamente o estanpiclo 
prncluziclo pela descarga ela artilharia paraguaia. 

As bonbas i granadas con as espoletas acezas, similhando 
â globos de fogo i con o ronco medonho que as aconpanha 
converjião todas para as baterias 9ue estou construindo ; ao 
mesmo tenpo ouvimos barulho na massega elo caupo produ-
zido pelas vedetas paraguaias que se aprossimavão de nós i 
uma descarga ele fuzilaria seguiu-se imediatamente ao bon-
bardeio. 

D aí até ás 5 oras ela manhan continuárão as descargas ele 
fuzilaria i ar tilharia sustentando un fogo vivíssimo. Felis -
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mente a lua oculta entre nuvens tornara a n'tlite bastante es-
cura para que nao pudessen retificar as pontarias rnal feitas 
na I. • descarga encuanto a lua não se tinha escondido. (Di-
zen que a lua é senhora mui to sensivel i então tapou o rosto 
para evitar, ou ao menos para não ver, a sena sanguinolenta 
que prometia ter lugar) . O que se i é que ocultou-se muito 
à tenpo, por isso que vin conduzindo a força para a bateria 
de morteiros que fica â 350 braças do lugar en que estava-
mos trabalhando i onde tinbao de deixar a ferramenta para 
pegaren nas armas que lá estavão ensarilhadas. 

Atravessamos assin toda esta distancia debaixo de un 
fogo renhido de fuzilaria i arti lharia, sen que ouvesse un só 
ferido. Os tiros ou erão muito altos i então passavão por 
cima de nós, ou erão muito baixos i então as balas enterra-
vão-se nos parapeitos das trinxeira que tinha feito; alguns 
que vinha.o melhores, passárão por entre nós poren con todo o 
respeito. Muitas bonbas cairão en un grande banhado que fica 
por trás da fortificação que estou fazendo i apagavão-se den-
tro d'agua, perdendo assin o seu principal efeito. 

Ao entrar na bateria dos morteiros os oficiais viera.o ao 
encontro da fo rça perguntar o que tinha avido, cuantos 
mortos tinhamas tido, i ficárão pasmos cuando lhes disse que 
nen ao menos ouve un ferido. Ouve imediatamente toque de 
alarma en todo o ezercito i vierão â todo o galope os aju. 
dantes de ordens do Polidor:J i do Caxias saber o que tinha 
avido. Mandei que os soldados largassen as pás i se apro-
ssimassen ao_; parapeitos da bateria afin de guarnecê-la me-
lhor, (pois que é urna pozição criminozamente abandonada 
aos fracos recursos de un pequeno pessoal, muito afastado de 
cu.1lquer proteção) . O tiroteio continuou até o dia clarear, 
reforçárão-se as nossas vr.detas i respondêrão con valor aos 
paraguaios. 
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A artilharia nossa, porcn, nenhun fogo fês, por is;o que 
era para isso necessano orden do jeneral en xefe que está 

egua i meia de distancia ! Desta vês, mais que nunca, vi o 
perigo mtúto iminente; poren era necess"rio, i eu ia de cara 
alegre dirijindo pilherias aos soldados, dizendo que aquilo 
nada era , que fossen tomar as armas para vingaren-se, edc. 
O mesmo faz1ão os alferes que vinhão comigo. Os soldados 
por sua vês vinhão dando vaias nos paraguaios i a cada des-
carga gritavão que atirassen melhor si quizessen matar alguen , 
i d izião que esperassen un pouco que eles os ião ensinar 
corno se dava ti ros, edc. Ten cauzado verdade ira admiração 
o fato de não aver nen ao menos ferimentos; mas enfin a 
Providencia, ou o acazo que se encarreguen de esplicar isso. 

7 

Paraguai, Tuiuti, 6 de Março de 1867. (3 5~ carta) 

l\Iinha adorada espoza i amiga. 

Conforme te mandei dizer en minhas cartas passadas, o 
muito trabalho de que estava encarregado me não daria tenpo 
â escre,·er-te cartas longas, i assin acontece agora. Escrevo-te 
con muita pressa, aproveitando para isso o pouco tenpo que 
tenho de desc:rnço. Cont inuo na construção das trinXP.iras i 
baterias de que te falei en minhas cartas passadas. 

Os paraguaios len feito muito fogo ele artilharia i fuzi-
laria con o fin ele obstar a continuação elas fortificações; te-
nho sido muitissirno feli s, i, como te disse, espero muito 
breve participar-te que está acabado o trabalho i que eu 
nada sofri. Até o dia 23 ele Fevereiro fizerão somente fogo 
de fu zilaria, no dia 23 (3 oras ela madrugada) fl zerão un 
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bonbardeamento vivissimo aconpanhado de un muito nutrido 
fogo de fuzilaria, conforme te mandei dizer, i daí para cá 
ten continuado no mesmo gosto do dia 23 . A' tres dias, 
poren, ten cessado, i mesmo ten sido raros os fogos de fuzi -
laria. Temos sido felicissimos; ten avido por dia somente 4 
â 5 soldados f6ra de conbate entre mortos _i feridos pelas 
linhas paraguaias. A escuadra ten bonbardeado muito Curu-
paiti estes ullimos dias i eles teu re pondido con muito 
dezenbaraço. 

Os paraguaios teu metralhado muito o nosso acaupa-
mento do Potreiro Pires, poucos, poren, ten sido os mortos i 
feridos. Na ocazião en que te escrevo estão eles atirando 
muitas bonbas i granadas sobre o Potreiro Pires. De vês en 
cuando levanto-me para ver onde rebenta a bonba. Não te 
as.sustes con isto. Estou te escrevendo na minha barraca que 
fica perto do Cuartel Jeneral en Xefe, que está conpletamente 
f6ra do alcance da artilharia inimiga. 

Continuo â passar as noites en claro o que me ten feito 
algun mal, não estou doente, mas ando coo muito fastio i 
aborrecido. Neste momento, 3 da tarde, derão os paraguaios 
uma descarga de artilharia sobre o acanpamento da 2~ di-
vizão (Capão Pires) .... .. .. ... .. ....................... .. ...... .. ... . . .. .. 

Minha querida, dis-se que por todo este mês começarão 
as operações dicizivas. Não tenho, poren, fé nisto, apezar 
de aver por aqui algun movirnent-0 de preparativos. 

O que fô'r soará. Antes de onteu o xefe da comissão 
de eujeuheiros reuniu â todos os menbros da comissão 
aprezentou diversos planos de ataque â nosso ezame. 

Não sei si isto foi realmente coo o fin de escolher o 
melhor plano, ou si foi algun pequeno ensaio de alguu 

grande baile de mascaras que se pretende dar. Na discussão 
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que ouve espendi con toda a franqueza o meu fraco modo 
de pensar, disse algumas verdades, que não são boas de 
ouvir-se, propus algumas medidas que me parecêrão indis-
pensaveis, tornei-me, como dizen os adulões,- inconvenieute,-
conbati a ideia de deixar-se 2000 omens no Curuzú, espostos 
a un golpe de mão1 pois que a escuadra tem de subir, seu 
que deles se possa tirar o minimo proveito; mas disserão 
que era indispensavel sustentar aquela pozição, onde levamos 
muita pancada. Deus qneira qne não se realizen os incon-
venientes que apontei. 

O plano en que se assentou é mais on menos este : o 2.0 

corpo qne está en Curuzú renne-se ao I .0 , ficando 2000 

omens comandados por un oficial jeneral, snponho que será 
o Antlréas. Todo o ezercito divide-se en 2 corpos ele ezer-
cito; un fica aqui sustentando esta pozição i bonbarcleanclo as 
fortificações paraguaias qne nos ficão en frente ; o outro 
avança pela direita de nosso acanpamento jeral i bate essas 
fortificações pela retagtlarda. Espelidos daí os paraguaios, 
segueu estes reunidos para Umaitá, edc., eclc. 

Como disse, o que fôr soará. O que eu realmente de 
zejo é que toda esta porcaria acabe o mais depressa possível; 
tenho muitas saudades ele ti, de minhas fil hinhas, i dezejo 
cuanto antes voltar para abraçar-te i vi,,ermos juntos i felizes 
i que nunca mais nos separemos. Forte para os trabalhos, 
contrariedades, edc., sou muito fraco pelo coração; as sau-
dades de ti já se vão tornando insuportaveis. Eu troco pela 
felicidade de estar contigo i con toda a nossa familia todas 
estas fofas glorias do mundo. Kão sou susse ti ve l destes vãos 
entuziasmos. Cunpro o meu dever como mili tar i ei de cun-
pri-lo stnplesmente para estar ben con a minha consiencia, 
nada mais tenho en. vista, mesmo porque não posso, i não 
dev•J ser militar con a numeroza famiiia que tenho, i pelos 
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nenhuns recursos que dá esta desgraçada classe en nosso 
país. Tenho me esposto já muito i muito para que ninguen 
suponha que fujo ao perigo, i felismente ninguen á que po-
nha isso en du1,ida ( dos que por cá estão), mas digo con 
loda a franqueza que tenho tido até remorsos disso, atenden· 
do à pessima direção que vão levando as nos3as coizas, o 
abandono criminozo en que são deixadas, i o nenhun rellll-
tado util que disso se tira para o militar, ou para o pais. 
A istoria inparcial á de un dia analizar con severidade justa 
lodos estes medonhos :epizocl ios todo crime que len aqui co-
metido o nosso governo, ºº no_ssos d iplomatas i os nossos 
jenerais, ecetuando os muito raros . . ................ . .... .... . . .. . . . 

8 

Paraguai, Tuiuti , 20 de Março de 1867. (Carta n. 36) 

Minha adorada espoza i verdadeira amiga. 

Estou ainda muito abatido, pois levantei-me oje da cama 
onde estive 4 dias con uma febre fortissima. No dia 16 tinha 
eu escrito uma carta à Guilhermina i mandava-lhe dizer que 
gozava perfeita sande i estava muito robus to. Pretendia es-
crever tanben â ti , ao nosso bon Pai, ao Guimarãis i ao Er-
nesto, enviando-lhe a procuração; mas comecei â sentir uma es· 
traordioaria moleza en todo o corpo i dei tei-me ; meia ora 
depois ardia numa febre violenta, sofria dores fortissimas eu 
todo o cotpo i assin estive até onten â noite en que_ela 
começou â declinar i sup (sic) que não voltará mais. 

Estou, poren, muito abatido , o que é natural, pois, alen 
ela molestia que já enfraquece, não tenho comido nestes cuatro 
dias sinão 2 xicaras de mingau de araruta. Tratou-me 
continua â tratar-me o Dr. João Severiano da Fonseca. 
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Tomei un vomitorio i depoi pi'ulas de sulfato de qui-
nino. O rauxo onde estou está cuazi senpre xeio de rapazes 
amigos meus que me ven vizitar, cada cual se esforça eu 
ofe recer-me i prestar seus serviços ; mas si fosse possivel es-
tares ao pé ele min talvês melhorasse mais depressa, ou ao 
menos suportaria a molcstia con mais rezignação. Esta fe -
bre é o r. 0 premio cl trabalhos que tenho tido; vou con-
tar-te como julgo que a apanhei. Como te disse, eu minhas 
cartas anteriores,_ passava as noites r n claro trabalhando nas 
trinxeiras i ele d ia trabalhos (sic) en outros preparas para o 
s~u acabainento . 

No dia 8 en que os paraguaios fi zerão un grande fogo 
de artilharia sobre a minha bateria, comecei â trabalhar de 
dia en coo 'ecuencia de seren as noites muitissimo escuras. O 
calor era tão forte que no fin ele cuatro dias eu lin l1a bolhas, 
como acontece às queimaduras, no pescoço, nas costas elas 
mãos i tanben nas solas elos pés, eu coosecuencia ela areia 
en braza n que pizava. Felismente, en con ecuencia elos 
muitos soldados que caião doentes coo febres i ele muitos. 
soldados mortos en m 'nha fax ina por tiros ele pontaria, o Po-
li cloro ordenou que não trabalhasse mais ele dia. Suponho 
que esta soalheira foi a cauza da miulia molestia. 

Vou agora contar-te as poucas novidades que por cá ten 
avido. Ter-te-ia escrito pela mala que daqui saiu no dia 12 

si ti vesse siencia diss0, soube depois que ela tinh a partido . 
A não ser nos dias 23 i 7 de cada mês, que senpre á mala, 
cualqucr mala estraorclinaria parle cl:>.qui sen o ezercito ter 
conhecimento . 

Cuanlo ã construção das trinxciras, não lenho siJu tão 
felis como â principio, por isso que ultímamenle tenho tido 
muitos soldados mortos i feridos; está, porcn, cuaz i pronta, o 
que resta â fa1er e trabalho que se fás sen o menor risco, 

6 
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porque é feito pela parte de dentro i aí se está perfeitamente 
abrigado dos fogos do inimigo. O que te queria dizer que 
é a maior novidade consiste na vinda de un piquete paraguaio 
coo bandeira branca, isto é, tm parlamentario. 

1o dia II pelas II} da manban trabalhava eu nas mi-
nhas baterias depois de ter estendido uma linha de atira-
dores na frente dela para responder ao fogo dos paraguaios, 
cuando aprossimou-se un piquete de cavallaria trazendo ban-
deira branca ; mandei imediatamente cessar fogo nas linhas i 

diriji-me para un laranj ai ·para onde ia o piquete. Cuando 
x.eguei estAvão os ofic'ais apeiando-se; diriji-me ao capitão 

para,,_<>naio que comandava o piquete i perguntei-lhe con queu 
dezejava falar. 

Disse-me con un capitão oriental seu conhecido afin de que 
ele pedisse ao Marquês por parte do L opes licença para que 
o ministro norte-americano que estava no Paraguai passasse 
ao acanpamemo aliado; mandei xamar o capitão, i encuanto 
o esperava esli ve conversando coo os oficiais paraguaios que 
erão un capitão, un alferes, i un tenente. G.ostei de conversar 
con eles, axei-os mmto trataveis, muitíssimo delicados. Es-
tavamos i outros oficiais que xegárão conversando con os 
paraguaios; da bateria fizerão tiros de bonbas sobre as linhas 
par~uaias, disse-nos o capitão (en castelhano): Ven os Sns.> 
apezar de trazermos bandeira branca sofremos fogo por todo 
o caminho. :N"otei-lhe que os paraguaios provocavão-nos â 
isso por isso que fizerão fogo me!'mO durante a passajen do 
piquete. Disse-nos o capitão que un engano eu oras era 
cauza disso, mas que afiançava-nos que dentro en 5 minutos 
averia conplela suspensão de ostilidades, o que de fato 
se deu. 

O capitão ofereceu-nos xarutos i como estavamos fuman-
do não aceitamos, eu fis un cigarro i ofereci-lhe, disse-me o 
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capitão, con ar rizonho, eu dezejava aceitar o seu cigarro, 
poren não quizerão areilar os xarutos que lhes ofereci, i por isrn 
obrigão-me â não aceitar o seu oferecimento. Disse-llae que 
não tinbamos aceitado porque estavamos fumando, mas que 
aceilavamos agora para provar-lhts que não avia a menor 

intenção de molestá-los; então trocamos os cigarros, eles <le-
rão-nos laranjas, edc. 

Xegou o capitão por quen esperavamos, i então retiramo-
nos. Foi un dia de festa en todo o ezercito; os nossos soldados 
trepavão-se sobre as trinxeiras para conversaren con os para-
guaios. Eu fui ã uma tdnxeira paraguaia, estive conversando 
con o oficial que elojiou muito os brazileiros, referindo-se 
ao ataque de Curupaiti. Ás 4 oras estava o ministro con o 
Marquês ; atravessou o canpo en un carro puxado ã dois 
cavalos, i aqui se demorou dois dias . O Marquês cortou 

a questão de propostas de pás de que o minish·o era men-
sajeiro, dizendo que tinha orden de seu governo para não 
fazer trato algun con Lopes, que si ele se retirasse, estava 
feita a pás. Cuando o ministro retirou-se, disse-lhe o Mar. 
quês: si o Lopes se retirar do Paraguai entramos en pás, i 
diga-lhe que ao inimigo que se retira se fornece uma ponte 
de ouro! ! Tudo, poren, pareceu ficar no mesmo pé. Antes 
de onten xegou às Tres Bocas uma corveta norte-americ-;;-na 

o comandante veio ao ezercito i pediu ao Marquês para 
passar ao acanpamento inimigo. Passou, con efeito, i ainda 
não voltou. 

Não sei o que fosse fazer , dizen, no entanto, que 
esta corveta veio para dar escapula ao Lopes .. ... . ... . . . .. .... . 

Esqueci-me falar-te en un fato i para nada te ocultar 
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vou referil-o. No dia 12, dia seguinte àquele en que 
vierão os parlamenlarios foi trabalhar de dia, os para-
guaios de uma trinxeirinha muito avançada que ten fizerão-
me ua fogo dezesperado, ferirão un cadete sobrinho do 
Tenente Alvaro i matárão três soldados dos que trabalhavão 
na minha bateria. 

Parei un pouco con o trabalho, tirei 50 omeas arma-
dos i segui na frente desta pequena força dirijindo-me ã 

tal trinxeira onde eu tinha estado no dia do annisticio con-
versando coo o oficial paraguaio. E stava ainda 6 mesmo 
oficial. Ao aproximar-me da trinxeira fizerão duas descargas, 
poren os tiros erão muito altos i só ouve un soldado fe-
rido; respondi- lhe, coo 3 descargas . Calárão conpletamente 
o fogo. Cuando xeguei à trinxeira os paraguaios corri.ão ... 

Os soldados estavão dezenfreados i. querião persegui-los 

(os paraguaios) até dentro do mato ; poren o coronel W an-

clerley que era nesse dia o comandante das linhas mandou 
dizer-me que mandasse retirar a jente, pois que eles ião jo-
gar metralha, i não avia necessidade de sacrificar a jente . 
.Retirei con efeito i continuei o trabalho durante todo o dia 

scn ser incomodado . 

Digo-te isto porque o Tiburcio póde ser que mande 
dizer para a Côrte, ou cualquer outro amigo i não quero que 
tenhas mais razão de dizer que te oculto a verdade. Isto foi uma 
couza inteiramente insignificante, que nen valia a pena de 
falar nela; mas prometi-te dizer-te coo franqueza tndo cuaoto 
por aqui ocorresse en relação â min i estou cunprindo a 
promessa .... . ..... ..... . .. ........... ........... . . . .... .. . . .. . ... . . . .... . .. .. . 
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Corri entes, 29 de Março de 1867 . 

:Minha adorada espoza i boa amiga. 

Recebi a tua cart inha de 3 ele Março no día 26 es-
tando â parti r para esta cicl'ade en uma comissão pela ::cnal 
sou encarregado ele fazer enbarcar toda a força clisponivel 
que ouver en Corrientes, i aien disso tenho tanben ele car -
regar un v"por con artilharia, munições ele artilharia i in-
fantaria i un imenso calenclario de objetos â conprar que 
inportão en mais ele cuatro contos ele réis. 

Para me não envolver en conpras, pedi un oficial de 
artilharia, pois todas as conpras erão para a artilharia, i pedi 
ao comando das forças desta cidade que nomeasse un ofi -
cial de Fazenda .para con o de artilhari a encarregaren-se 
dessas conpras i assin fiquei livre desta responsahilidade. 

E' comandante elo batalhão provizorio que ten ele for-
necer essa força o Tiburcio ( â quen encuanto convalece da 
enfermidade que teve i como descanço, derão o comando 
dificil i trabalhozissimo deste até aqui desmantelado bata-
lhão). ' Pensei que já estava bon da febre intermi1ente ele 
que te falei en minhas cartas ele 20 i 22 do corrente ; 
poren enganei-me. Ao xegar â Corrientes ve io un acesso 
tão forte que custei â vencer a pequena distancia que vai 
do clezenbarque ao batalhão do Tiburcio. • Xeguei nrde~o 

numa febre clezesperada, lancei muito; ora sentia un calor 
intoleravel, ora un frio intensiss imo; onten, poren , amanheci 
conpletamente bon fui aprezentar.me ao jeneral i segui 
para o depozito afin de receber i fazer enbarcar nó vapor 
Xarrua en que vin, todo o material ele artilharia, munições 
de infantaria i artilharia, edc. 
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Minha boa, amiga co::1tinua-se p:ir a·1ui à falar en 
ataque jeral ao inimigo, dizen que p:ir toio o mê.5 que 
entra começarão as operações. D~us queira que assin seja 
i que isto se acabe breve. Si eu ti ver de nnrrer aqui que 
seja isso o m:üs breve p:issivel, p:irque a vida que aqui 
passo é detestavel, si tiver de voltar, con m1is forte razão 
CLnnto müs depressa melhor, porque tornar à ver-te i 
abraçar-te i as minhas filhin':i as é pira min a maior felici-
dade. Çunpra-se, poren, a minh1 sorte que espero con a 
consiencia tranquila, não será de certo por pedido meu que 
se á de alterar o que o Onipotente tiver traçado eu seu 
plano universal. Cunpramos anbos os nossos deveres con 
paciencia i rezignação, i si a sorte permitir que nos tor-
nemos à encontrar, que esse seja un dia ele verdadeira fe_ 
licidade para nós i nossa familia. En todas as tuas carta s 
pedes-me que volte; é poreu inpossivel satisfazer à esse teu 
U\o natural dezejo. 

N ão voltarei sinão cuando esta desgraçada i mal diri-
j ida 'guerra estiver acabada. Sei perfeitamente que estes sa-
crificios, que estou fazendo, nenhuma significação ten eu 
minha vida fu tura, esta minha estada aqui no canpo é un 
imenso parentezis que deixo aberto en minha vida, i vazio 
de cualquer rezultado util à minha familia; xeio no entanto 
ele imensos sacrificios até do futuro de minha mulher, de 
minhas filhinha-, de minhas irm1ns i i\1ài, poren trago às 

costas um1 pezada : farda que nenhun futuro dá à ninguen 
neste nosso desgraçado p1is, i que no entanto inpõe-me de-
veres, que o meu :carater i brio ezijen que sejão fielmente 
cunpridos i ão de ser. Nas lutas ene1jicas que eu min se 
dão entre o coraçM i o dever, este ultimo á de ser senpre 
o vencedor. 
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Teu paciencia rezigna-te à má sorte de teu marido, 
lenbrando-te que a intenção dele não é fazer-te passar des-
gostos i prova·;ões, que dezeja mais que tudo a lua feiidade i 
descanço, que para obtê-la faria, si fosse necessario, o sacri-
fício ela vida (que julgaria muito pequeno) . Sou alen ele teu 
marido, teu verdadeiro amigo i afeiçoado, i fazer a tua feli-
cidade seria, si me fosse possi vel, a minha maior ventura; 
no entanto farei todos os esforços que lênclão â esse tão 
clezejado fin. 

As lrinxeiras baterias que eslava construindo já estão 
conpletamente acabadas, custárão a viela â alguns pobres sol-
dados i os jemiclos clolorozos que soltão nos ospitais os que 
forão somente feridos ou atacados pelas febres, poren a 
frente ele todo o nosso ezercito está conpletamente coberta. 
A missão ele que me incunbirão está cunpricla. 

10 

Corrientes, 3 ele Abril ele 1867. (Carta n. 39) 

Minha acloracla espoza i boa amiga . 

. ... .. .. . eslou eu Corrientes onde já clezenpenbei a co-
missão â que vinha, como te disse nas cartas passadas, i espero 
vapor i orden para ele novo voltar ao ezercito; por isso que 
me disserão que, cleze~1penbacla a comissão en que vinha, 
não voltasse imediatamente i que esperasse por outras de que 
n1e ião encarregar. 

Ainda não xegou vapor elo Passo ela Patria i portanto não 
live ainda nova comi;são; por isso estou en clescanço abso-
luto, o que desde que xeguei ao ezercito é a primeira vês que 
me acontece. 
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No ezercito tinha às vezes algumas oras ele clescanço, mas 
nunca un só dia en que ele fosse absoluto. Estou poren à es-
pera ele uma tremenda massacla de que vou ser encarregado, 
a do enbarque ele imenso material. ele artilharia assin como 
peças de diversos calibres, continjentes de forças, eclc. Este 
pequeno clescanço me ten servido para convalecer da molestia 
grave con que estive, como te mandei dizer. Os acessos ela 
febre nâo me ten voltado i clizen-me os meclicos que não vol-
tarão mais; mas estou muito magro, muito fraco i abatido. Não 
fazes ideia corno estou nrnclado: todos nolão a mudança que 
f is. Si não fosse o Tiburcio, que por fortuna aqui encontrei, 
passaria uma viela ainda mais monotona elo que passo. Tenho 
por aqui muitos conhecidos mesmo afeiçoados, fazen-me 
milhares de oferecimentos, mas não tenho entre eles nenhun â 
que dê o nome de amigo. 

A' senpre urna ou outra circunstaucia que me inpossi-
bilita ele sê-lo. Conheço que sou ezijeute ele mais na ami-
zade; mas não posso fur !ar-me à minha ahitual severidade 
en julgar os omens." Posso errar, mas sen consiencia elo erro. 
O mundo é nn verdadeiro baile ele mascaras : á infames que 
mascárão-se ele omens ele ben, iluden a boa fé i às vezes 
por muito tenpo ; mas lá ven un dia en que lhes cai ou 
lhes arrancão a mascara i eles se aprezentão ao mundo eu 
toda a sua ediondês. 

A' outros que nunca se mascárão : são os poucos omens 
verdadeiramente de ben que não forão ou não poden 
ser tocados pela corrupção que vai torrando a umanidacle, 
principalmente a nossa sociecl'lcle. Não sei ao certo si tenho 
dado o nome de amigo â algun mascara; mas creio que não. 

Minha querida, o colera len atacado fortemente esta 
cidade. No Batalhão Provizorio onde estou con o Tiburcio 
caen 30 i 40 soldados por dia. Ten avido cazos i muitos 
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d e cairen soldados no meio das ruas m'Jrlos instantanea-
mente . Os correntinos and \o assustadiss imos. A epidemia j á 
está eu I!apirú i aprossima-se do e.zerc ilo. Que falalidade 
para o 11 oso;o desgraçado Brazil ! P arece que º. Cén cançou 
ele prolejer-nos, aborreceu se de ve r que não aproveitavamos 
a sua estrema prot~ção â que unicamente devemos algun 
ezilo que â principio ti vemos, não obstante a pessima di-
reção de nossos governantes sen prest ijio, sen fé, sen brio. 
N ão te assustes con esta noticia, o colera só ten atacado aos 
desgraçados soldados, que dormen a maior parte ao relento, 
sen roupas para se agazalbaren, sen un1a ali111entação re-
gular. Não ten atacado â nenhun oficial i mesmo na popu-
lação de Corrientes só ten atacado aos pobres infeli zes inte i-
ramente baldos ele recursos. Eu tenho muita esperança ele 
que não ei ele morrer aqui de epidemias. 

Passemos â outro assunto que me é mais grato. Como 
tens l'>assado el e sande, não tens tido molesti a alguma? Já 
estás mais rezignada con a nossa má sorte ? T çn paciencia, 
rezigna-te. A rezignação é uma grande virtude. É a pedra 
de toque das grandes almas. 

Tu não sofres mais cio que eu, posso assegurar-te, no en-
tanto con a consiencia trancuila, como omen de ben que me 
orgulho de ser, cunpro fielmente todos os meus deveres i 
espero rezignado as clecizões do des t ino. Senpre me são 
contrarias, é uma triste verdade, mas o que ei ele faze r ? 
Quen sabe o futuro cuantas desgraças me aguarda ? Quen 
sabe si en não serei mais felís morrendo aqui ,do (jue voltando 
ao meu país, onde o coração me dis que rezide toda a 
minha fe licidade? N inguem sabe o que trará o dia ele amanhan ; 
por isso rezignemo-nos con nobreza às condições elo prezente 
i esperemos trancuilos a sorte boa ou má que 11os espera. 
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Rezig'lla-te, pois, minha muito amada espoza 
espera 

II 

Corrientes, S de Abril de 1867. (Carta n. 40) 

Minha adorada espoza i amiga. 

amiga, 

... Então oje a nossa pxinicoque fás três anos ? ... I 
daqui â onze dias fazen cuatro anos que somos cazados ! 
São cuatro anos que eu dezejara que fossen ele uma 
Yida felis para ti, minha adorada espoza; mas vieste 
ligar tua orte à de un infelís como eu i por isso o meu 
ardente dezejo como amigo sincero ficou s6 ey. dezejo. No 
entanto eu devo-te a felicidade que me trousseste; a tua 
imajen querida não me sai do pensamento, aconpanha-me 
por toda a parte, fás nacer en min sentimentos que me 
enobreceu a alma. Si a saudade (filha do amor) me serve 
de suprema angustia tanben me dá un prazer real ( a 
saudade teu esse clupl0 contraditorio efeito : é un sen-
timento que teu tanto de sublime, como ele misteriozo i 
inesplicavel). IJá-me a medida do cuanto te amo, do cuànto 
sou teu amigo i isto me fás felís Dizeu por ª'!ui que no dia 16, 
dia de teus anos, dá-se o conbate jeral cn que á tanto 
tenpo se fala. Pretendeu festejar assin o aniversario ela pa-
ssajen elo nosso ezercito para o outro lado elo Paraná (para 
o Paraguai) que se efetuou nesse dia o ano passado. Si se 
der este conbate, o que ,não creio, eu, ao estrondar dos 
canhões, ao quebrar da metralha, no meio dessa muzica 
infernal que fazen o zunir elas balas, do retinir do enbate 
cl'armas, aos gritos de agonia das v1llmas, no meio dessa 
deflagração jeral, pensarei en ti, meu Anjo, pedirei ã 
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Deus que se lenbre de ti, de minhas filhinhas i de mi-
nhas irmans i mãi, i que os faça ben felizes. Tua imajen 
estará mais que nunca no meu espirito, teu retrato será 
como senpre meu inseparavel conpanheiro, estará senpre 
ben junto ao meu coração i assin seguirei para onde me 
levar a sorte ela guerra, senpre con oura d ignidade 
quê fazen meu unico orgulho. Este será o meu proce-
dimento si ouver conbale ne;se dia ou en cualqner outro; 
mas não xores, não te amofines, estou convencido que 
nunca mais teremos conbate. As peças que cleven fun-
cionar nessa luta ainda não se mandou vir, ainda o O.wrio 
não atravessou o Paraná i tal vês só o faça lá para o 
dia 30 ou principios ele Maio, nen se fala ainda en apurar 
toda a força clisponivel, grande parte da cual anela dis-
persa por estas cidades i en diversos serviços . Seu tudo 
isto não se dá conbate con toda a certeza i nen é po-
ssi vel. No entanto os jornais ão de espalhar lá esta noticia 
i por isso julguei dever falar-te tanben para que não 
te assustes ; si as folhas disseren isso, toma como falso, para 
teres a verdade. Os jornais da Côrte ten dito que a es-
cuadra já subiu acima ele Curapaiti, que ten arrazado 
estas fortificações, aprezentão até un grande numero ele 
mortos en cada bonbarcleio i tudo isto é conpletamente falso . 
A escuaclra ainda nen xegou à estacada ele Curupaiti, cuanto 
mais ir alen, não arrazou couza alguma. Da pozição en 
que está ten. Jeito, é verdade, forlissim?s bonbardeios que 
deveu ler cauzaclo danos ao inimigo ; mas ninguen p6de 
saber cuais são esses danos; porque ninguen vê as muralhas 
de Curnpaiti, ela escuadra ou do 2° corpo; á eu frente â elas 
uma mata que as enco]?re conpletamente às nossas vistas ... ... . 
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I 2 

Paraguai, T uiuti, I de Junho de 1867. 

Minha adorada espoza i amiga. 

Terminei oje os trabalhos das for tificações, trinxe iras, 
caminhos cobertos, edc, que fu i encarregado de construir 
para cobrir i defender toda a frente deste corpo de ezer-
cito. Não fazes ideia cuanto tenho trabalhado. Sabes 
pelas cartas que te escrevi que comecei estes trabalhos 
no dia 6 de J aueiro i que apanhei uma fortiss ima febre que 
cuazi me leva para a outra vida. Pois parárão os trabalhos 
i cuando voltei de Corrientes fui encarregado de concluí-los ! 
Desde que o Ernesto saia daqui até oje não tenho tido o 
minimo descanço, trabalho dia i noite nas linhas avançadas 
i nos pontos mais arriscados, não tendo nen tenpo para 
dormir; acabo cnazi senpre o trabalho às 3 i 4 oras da 
madrugada para recomeçar às 6. Vê que grande tenpo de 
descanço. Almoço, janto i ceio nas linhas, onde · o cama-
rada me vai levar a mizeravel refeição i durmo por ali, 
isto é, passo pelo sono eu baixo da barraca de cualquer 

• conpanbeiro algumas vezes deito-me no canpo en cualquer 
lugar tendo o ponxe para colxão i cobertura ( i o frio 
por aqui já vai forte ele ·mais).Estas ultimas 8 noites não tenho 
dormido absolutamente nada. Estou como não podes fazer 
ideia, magro, con fastio estraordinario, edc.; mas enfin, o 
trabalho está concluído. Fui muito felís, nen ao menos fui 
ferido, i no entanto perto de 70 omens entre soldados i 
oficiais - ali perdêrão a vida. Só do batalhão de enjenheiros 
morrêrão 22 soldados (não conto aqui os que forão sinples-
mente feridos). Tenho, é verdade, recebido muitos elojios destes 
jenerais, destes xefes, i do proprio Marquês recebi en uma 
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nomeação provas de que ao menos se teu reconhecido os 
meus serviços. Tenho recebido do xefe da Comissão de 
Enjenheiros oficios os mais lizonjeiros . En un deles re-
conhece que enpreguei esforços estraordinarios para ter-
minar con perfeição i presteza os trabalhos de fortificação 
de que fui encarregado i que erão insuficientes os recursos 
que me davão para efetuá-los ( são palavras do oficio que 
me mandárão ), i acaba fazendo-me muitos elojios. Mas 
respondi dizendo que nada mais tinha feito que o sinples 
cunprimento de un dever, · que não servia ã superior algun, 
nen tinha en vista elojios, nen reconpensas, servia â men 
país, ou melhor à minha consiencia, i que estar ben con ela 
era meu unico fito. Oje ao xegar elas linhas avançadas 
onde tenho estado numa especie ele desterro soube das 
novidades que teu av ido na comissão. Fês se distribuição 
elos enjenbeiros pelos dive (sic) corpos elo ezercito i não 
obstante as requizições c(ue fês o Argolo para que eu ficasse 
servindo con ele, fui deziguado para se rvi r junto ao co-
mando en xefe , i elevárào-me à categoria ele menbro efetivo 
desta secção. Agradeci a intenção que tiverão en distin-
guir-me i devo dar-me por muito satisfeito. Isto de certo 
não recoa pensa os sacri fic ios que estou fazendo, o des-
gosto en que vivo por ver a má direção que vai tendo · 
esta desgraçada guerra ; mas enfin ao menos reconheceu 
que tenho cunprido o meu dever. Con esta nomeação 
tenho mais cen mil réis por mês. Si con 50$ que á poucos 
mezes tenho recebido pude me ir sustentando, agora que 
tenho 150$ con muito ma;s razão. Não te cances, pois, en 
mandar.me coiza alguma. E u só no fin deste mês é que 
começo â perceber este aumento, i depois que conprar al-
guma roupa de lan que muito necess ito, porque o frio já 
custa â suportar-: e i vai aumentando, te mandarei todos os 
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mezes o mais que puder, o que eceder às despezas mais urjentes 
Sei que deixei-te muito pouco dinheiro, enbora digas o con-
trario; mas sabes tanben que deixei-te o mais que me foi 
possível. Para descançar do trabalho que acabei, recebi 
oje à noite nn oficio en que foi encarregado c1e dar nn 
balanço jeral en todos os grandes i pequenos clepozitos cio 
ezercito, devendo começar pelos cio acanpa111ento, passando 
depois aos cio Passo c1a Patria, Itapirú, Ilha do Cenito, i 
terminando nos ele Corrientes. Devo enviar ao cuartel-
jeneral relatorios circunstanciados . do estado en que os en-
contro, do que á en bon i mau e'tado, da escrituração, 
edc. edc. Já me vão massando i aborrecendo estes en-
pregos, de confiança; pois queren dizer trabalho i muito tra-
balho, conpromelimentos, edc. "Não é o trabalho o que mais 
me incomoda, porque estou afeito â ele ; o que me inco-
moda é ver o marasmo i dezanirno en que está o ezer-
cito i principalmente a continuação deste infelis estado ele 
coizas .... ..... .... . .. ............ . ... .. ... .. ......... . ...... .. ............ . .. . 

Amanhan começo o balanço dos depozitos do ezercito 
te direi o que ou ver â respeito ; cuando passar aos ou-

tros te participarei tanben. Ás ele gostar deste enprego en 

que estou porque ao menos estou livre das balas, encuanto 

~stiver nele, não é assin? Descança minha querida i boa 

amiga, que eu ei de ter a fortuna de voltar para nunca mais 
nos separarmos. Tu dizes que a pxinicoque reza todas as 
noites por min Deus á de ouvir de certo as inocentes 
preces deste Anjinho. Pobrezinha, repete as tuas palavras 
sen saber-lhes a significação,mas ão de ser atendidas; peden 
por u1t pai i un marido que é tanben o seu maior i mais 
leal amigo ....................................... ........ .................... . 

J 
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Paraguai, Tuiuti, 5 de J unho de 18?7· 

i\'Iinha qu~rída espoza i boa amiga. 

95 

A minha pozição agora nada leu de arriscada, conforme te 
mandei dizer en minb a carta do l º do corrente. Conforme 
te disse fui nomeado menbro efetivo da Comissão de En-
j enbeiros junto ao Comando en Xefe de todas as forças, 
o que me dá tanben o aumento de 10o$ nos vencimentos, 
i fu i dezignado para dar un balanço jeral en todos os 
grandes i pequenos depozilos de todo o ezercito. Começo 
pelos depozitos do Canpo que estão fóra do alcance das 
balas, depois vou aos do Passo da Patria, Itapirú, Cerrito, 
i termino nos gr-andes depozitos de Corrientes. Esta co-
missão é para levar muito tenpo, porque á muito que 
fazer, en menos de três mezes não estará concluída. Já 
acabei conpletamente todas as baterias, fortificações, edc. onde 
se trabalhava debaixo de vivo fogo, fui mais que felís, 
nen ao menos fui ferido levemente, nen ao menos as balas 
tocárãd"'me a roupa, a mão da Providencia salvou-me. 
Agora sirvo junto ao comando en xefe i estou nesta co-
missão de balanços nos depozitos, onde não á nen son-
bras de perigo, demais não averá mais ataque, acredita 
nisto, não á dezejo algun ele atacar o inimigo, i si 
dentro ele três ou cuatro mezes ouver cualquer movim~nto 

estarei fó ra. 

Ten paciencia, alen de que sirvo agora numa comissão 
aonde não á o menor perigo, mesmo que aja ataque, o que 
de certo não aconiece, esta infelís guerra pouco tenpo pócle 
durar: o inimigo está mais que fraco i o nosso país mais que 
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cançado de sacrihcios de jente i de dinheiro : a continuação 
deste estado de coizas ez ij e un aumento de sacrifi cios de jen-
te i de dinheiro que é un inpossi vel para o nosso país. Tu 
me pedes senpre que te mande buscar, não é possivel; eu 
já te tenho dado as razões, o Ernesto te dirá si são ou não 
verdadeiras. 

Olha faço-te uma promessa que confirmo con a minha 
palavra de omen onrado que sou. Si me ofereceu outra vês 
cualquer enprego fóra do ezercito aceito-o imediatamente i 
maneio-te buscar para junto ele in in: ainda faço mais, si sou-
ber que á algun vago -peço-o, faço por amor ele ti este sacri-
fício que tu não podes avaliar ben; mas oje posso fazê-lo 
con menos acanhamento, porque tenho senpre servido nas 
avançadas i nas comissões as mais perigozas, tenho portanto 
demonstrado do modo o mais convincente que não fujo ao 
perigo; mas faço-o por amor de ti. l:'rometo-te tanben que 
si cair doente, peço inspeção i enpenbo-me para ir tratar-me 
no Brazil i que xeganclo lá peço no mesmo d ia a minha de-
missão do serviço cio ezercito. 

Como sabes, eu não dezejo, não posso não elevo con-
tinuar â servir como militar: senpre te manifestei o clezejo 
de despir esta incomoda farda, i que, poren, só o faria de-
pois ele terminada a guerra. Por amor de ti i somente por 
ti quebro este meu propozito; (nas condições acima) peço a 
.minha demissão enbora a guerra nã9 esteja acabada. 

Que queres mais que faça? Si arranjar algun enprego 
fora do canpo, mando-te buscar. Que posso prometer-te mais ? 
Queres que te faça promessas agradaveis aos tens dezejos, 
naturais, é verdade, mas que eu não posso nen elevo cunprir? 

Não, ele certo. Não está isto no meu carater, nen no 
• teu. Tudo cnanto é possível prometi-te i faço-o. Descança, 

pois. Ten paciencia. Lenbra-le que sou o teu maíor i ver-
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<ladeiro amigo, que te amo mais que â ludo. que â todos 
neste mundo, que és a minb a unica felicidade, a minha rel i-
jião, a minba unica ventura. (1) 

Falta pouco tenpo para me leres ao pé ele li, para nunca 
m ais deixar-te, para sermos ben felizes, muito felizes; espera, 
portanto, con paciencia mais algun ten :,o. 

Fás lanben isso por amor ele min, porque me aílijes con 
a lua falta ele rezignação, con os teus clezejos, naturais, mas 
que eu não posso satisfazer nas cond ições en que pédes, mas 
sin naquelas en que te prometo. 

Minba boa amiga, pedes-me que diminua a consignação 
que le deixei, porque ela le xega i sobra ! Realmente para 
11 distribui ção que tens feito elo pouco dinheiro que pude 
deixar-te parece à p rimeira vista que ass in é; mas pela rela-
ção que me mancla,,le vejo que só gastas contigo 40$000 ! .. . 
Tirando daí 1 6$000 para alugt\e l ela escrava, ficão 24$000 ! .. . 

I é possivel que me convenças que con essa mizeria podes 
passar sen ser muito i muito pezada à fam ilia do Ernesto? 
De certo que não . Axas que posso i devo aprovar esse teu 
procedimento? Não de certo. Lonje de seres quen me de-
ve mandar, eu é que devo fazer. S i ao principio le mandei 
pedir, n razão era não 
tava pagando o mês 
viajen . 

receber absolutamente nada, pois es-
de consignação que se venceu em 

P assei assin cualro mezes. En J aneiro recebi 30$000, 
5aldo que tinha â meu favor, i daí para cá tenho recebido 
56$000 con que me vou remediando perfeitamente. Do fin 

1 A cominuaçao deste topico já foi transcrita no 1. · volume. paj. 
~l:OO, até a parte cn que con tinua o prezcntc estrato. 

R . T. M. 
7 
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deste mês en d;ante tenho de vencimentos 156,$000, tirada a 
consignação. Deste dinheiro tiro urna mezacla de 30$000 que 
dou ao Marciano i o resto xega-rne ele sobra. 

Tanto assin que fale i ao xefe ela ' repartição fiscal para 
aumentar de 60$000 a consignação ele 200$000 que te dei-
xei; mas não foi possivel porque á un av izo elo ministro Pa-
ranaguá proibindo aos oficiais deixaren mais que o sinples 
soldo, i só permitindo que continuas<en as consignações que 
j á estavão feitas. Assin não pude conseguir o que devia i o 
que clezejava faze r ; rn<tS senpre que ouver portador seguro te 
mandarei aquilo que puder. Peço-te que não ~'e mandes 
mais nada absolutamente, nen jeneros, nen dinhe iro. Si eu 
precizar de cualquer coiza te mandarei pedir. Sei, minha 
querida, que tens V•!rcladeiro prazer en servir-me, que farias 
até sacrifícios si fosse precizo ; mas não o é, i já os tens 
fei to ele rnaís 

14 

Paraguai, Tuiutí, 7 de Junho ele 1867 . Nº 50. 

Minha adorada espoza i boa amiga. 

Acabei conpletamente todas as fortificações, canünhos co-
ber tos, eds ., de que estava encan egado : trabalhei mui to, m UL-

tissimo; passei d ias i noites inteiras no trabalho das baterias, 
eds ., porque avia "'jencia en sua prontificação; assin como 
comecei , acabei esta massada senpre debaixo de fogo vivissi-
mo ele fuzilaria i artilharia (ultimamente os paraguaios dei-
xárão ele fazer jogar a ar tilh aria para inpedir a construção, 

• porque vi rão que isso não inpeclia.) 
Tenho sido mais que felis; podia dizer que as balas me1 

procnrnva.o, roçavão-me pela· roupa, pelo corpo, eds. , cornq> 
1 
' \ 
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fazen alguns; mas realmente nem isso me acon teceu ; não 
tenho tido nenbun ferimento por mais leve qtte seja ; as ba-
las qn e mais perto de min ten passado nen ao menos me 
tocão na roupa ( i não dou o cavaco con isso.) 

1\'o dia 26 de i\Ia io escapei de ficar sen uma orelha pelo 
1nenos ·(os Paraguaios quizerão puxar-n1e as orelhas) . Estava 
eu cima do parapeito da bateria Pirajá (feita por min) au-
mentando un pouco mais o Aanco direito i os par&guaios não 
querião que se fizesse este aumento; fazião, pois, muito fogo. 
As balas passavão (felismente) pôr cima de min, pela direita, 
pela esquerda, enlerravão-se no parapeito, ferião â un ou ou-
tro soldado i matarão nn; mas respeitarão-me; uma, poren, 
foi muis ouzada i passou perto ele mais, tão perto passou ele 
minh a cabeça que deixou-me atordoado seu contudo locar-me. 
Estava con uma pá ensinandu â un soldado o serviço que 
lhe conpetia; con esta balinha fiquei tão atordoado que en-
costei-me à pá para não cair, pois escureceu-me a vista i 
senti un calor estraorclinario subir-me à cabeça. 

Deci do parapeito i tinha o lado direito do rosto muito 
vennelho principalmente a orelh a ; a vermelhidão foi pouco 
11 pouco dezaparecenclo, mas ficou-me a surdês no ouvido 
todo~·o resto do dia. Foi a primeira vês que uma bala pa-
raguaia teve o dezaforo ele cuazi tocar-me no corpo; as que 
ten passado de mais perto te·n-me até respeitado a roupa, 
nen me ten sacudido a poeira. 

Os paraguaios são pessimos atiradores i é por isso que 
<lesde que comecei até oje só ten avido 60 â 70 omens baleados ; 
si assin não fosse , a 1norlandacle seria 111uilo 111aior, atenden-
do à boa vontade destes patifes i à facilidade con que se 
espõe a nossa jente, ficando os xefes senpre colocados â dis-
tancia respeitoza (por cauza das duvidas), no entanto são eles 
que colheu os louros, que fo7en os sacrifícios. eds., eds. 
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Nun suplemento do .Jornal do Comercio de 4 de Maio 
ven uma carta de un francês que elojia muito os trabalhos 
de fortifica<;ôes, caminhos cobertos novamente construidos à 
direita ela bateria ele D. Leopoldina (a ntiga cios morteiros.) 

ão sei quen é esse francês, nen se ele cá esteve real-
mente, o que é fato é que o elojiaclo foi o xefe ela comissão ele 
enjenbeiros i que qnen fês estes trabalhos fui eu, mas assin 
é que se escreve a istori a. O Dr. Carvalho mostrou-se até 
incomodado con a noticia desta publicação ele que ele não é 
culpado ; mas enfin é o xefe ela comissão os aclulôes elo-
jião senpre aos xefes. Eu li o artigo i r i-me, i que fazer? O· 
que te afim10 é que o trabalho está prontô i eu livre el e perigo, 
isto é o que muito nos inporla. Felismente reconbecêrão que 
tinha fe íto alguma c~iza i en tão recebi alguns ofici os e lojian-
clo-me; mostrei-os ao Dr. Bernardino. 

Nestes oficios confessárão que reconhecião que eu tinha 
enpregacl o es forços estraorcl inarios para concluir con presteza 
perfeição, dedicação, ecls. (são palavras ofic iais) os trabalhos 
de fortificação de que tinha sido encarregado i qlfe rste não 
estava en 1-elaçào ron os pmtcos rerursos qlfe pudei·rio dw·-
11u, eds . Já vês que devo estar muito satisfeito. Estes pa-
lavrões são mesmo de entuz iasmar. 

Não quizerão ficar nisso i fui ( en sinal ele distinção) no-
meado menbro efetivo da comissão de Enjenheiros junto ao 
comando en xefe. Recuzei a distinção oficialmente, mas não 
aceitárão a recuza. Con esta devaçào ao co111a11do en xife 
de todas as forças i efetividade, ti ve o aumento de mais cem 
mil réis m~nsais en meus vencimentos que é a unica coizn 
mclhorzinh a que ouve en tudo isto. Conforme te mandei di-
zer cn minha carta passada, fui nomeado para dar un balan-
ço jeral en todos os depozitos elo ezercito. 

Começo pelqs do canpo, vou depois nos do Passo ela Pa-
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üia Itap irú , Cerrito, i termino nos grandes depozitos de 
Corri entes. 

Esta comissão é para gastar-se muito tenpo, porque á 
muito que fazer atendendo à grande cuantidade de artigos 
.belicos i à confu zão sistmwtica en que se axão. Á real-
n1e nte n1uila 111unição, n1uita polvora, inuitas arn1as, canhões, 
morteiros, eds., eds. ; poren anda tudo en tal dezorden que 
não se ten conhecimento ezato do que á, salvo en alguns de-
pozitos (raros) que estão entregues ã omens cunpridores de 
seus deveres. 

Lá espera-se un ataque muito prossimo, d izendo-se que 
-está todo preparado, as bagajeos aliviadas, os trens de carros 
-carretas eds. prontos para seguiren con o ezerci to, não é 
.assin? Pois minha amiga foi à primeira coi~a que fis ao 
-começar o balanço dos nossos transportes,. mostrar que não 
avia uma só carreta en estado de poder seguir, as munições 
<le diversas especies en conpleta confuzão, i si isto acontece con 
os depozítos que estão no acanpamento i que se dízião prepa-
rados, faze idéia o que averá nos outros. 

Á cinco dias que comecei i ainda nen tive tenpo de 
.arrumar en grupos os materiais, en discriminá-los ben i no 
entanto eu mesmo que estou mais en dia con estas coizas 
acreditava que tudo estava realmente pronto. Não á real-
mente dezejo de entrar en operações serias , tudo o demonstra 
<le modo ã não deixar duvida (1 ) 

Não solicitei similhanle comissão, mas aceitei-a sen cons-
.tranjimento, não só porque é un trabalho necessario, como 

(1) A continuação desla apreciação fo i transcrita no 1, · voluni"e, 
paj. 202 , 

R.'.l'. M. 
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porque senpre lenho estado nas comissões as mais arriscadas, 
i principalmente porque sei que Vflis ficar bastante satisfeita, 
vendo que estou fóra de perigo. Tenho pois imenso prazer 
eu dar-te a noticia de que já dei começo a esta comissão. 

Passemos agora a ou tro assunto que é inseparavel ele 
tuas cartinhas. Quero Jialar-le â respeito da insistencia que 
fazes en vir para junto de min. Tenho te respondido senpre 
que é isso un inpossivel, posto que nunca te tirasse conple-
tamente a esperança ele que essa inpossibiliclade dezaparecesse, 
mudadas convenientemente as circunstancias; falava-te senpre 
en relação às circunstancias ela ocazião i às dispozições en 
que estava i que parecião permanentes. O ardente clezejo de 
estarmos ju ntos, minha boa i querida amiguinha, é tanto teu 
como meu; é o mais nafural, é a espressão a mais fiel da 
estremoza amizade que felisrnente nos une. 

Não obstante conhecer de perto a pes, ima d.i reção que 
ten tido esta guerra, era vitima ele míuha boa fé, (') ........ .. . 

Nestas dispozições minha querida amiga i movido tan-
ben pelas agradaveis cartinhas que tanto me falão ao coração, 
vou fazer-te, isto é, repetir-te, uma promessa que ja te tis na 
minha ultima carta. 

Prometo-te que daqui â nn mês, eu consinto en que 
venhas para Corrien les si aí tiver algun enprego, ou dou 
parte de doente i peço inspeção de sande para retirar-me ao 
Brazil, i para isso lenho a inAamação de fígado que aqui se 
agravou 
apanhei. 

un pouco por cauza elas febres intermi tentes que 
Os sofrimentos de fígado tên sido muito atendido!< 

\1) A con tinuaçãojà foi transcrita â paj . 203 do 1.· volume . 

.R. '! '.IV!. 
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pela junta de saude i ten servido de baze â. muitas licenças 
concedidas â oficiais para voltaren ao Brazil: servirá tanben 
â min ... .. . .. . ...... .. . ....... . . ... ............................ . ..... ..... . . . 

Vamos agora a outro assunto constante en tuas cartas; 
refiro-me á ideia en que estás de que eu estou passando mi-
z-erias i que elevo diminuir a pequena consignação que pude 
deixar-te. 

"os cuatro primeiros mezes que aqui estive não recebi 
un só real, mas morava con o Tiburcio i não precizava de 
dinheiro; en Janeiro comecei â ter direito â vencimento i 
recebi en Fevereiro 30Sooo parte desses vencimentos que me 
tocava por saldo de contas Daí para cá tenho recebido 
mensalmente 56$000. 

Tendo de estar só, pois, fui para Itapirú, esta cuantia E>ra 
realmente insuficiente; primeiro, porque aí tudo é mais caro, 
2~ porque eu mesmo não lenho o menor jeito para dispen-
seiro ou coiza que o valha, i tenho un camarada fiel, poren 
ainda mais clezajeitado para es e mister do que eu. Foi por 
isso que te pedi que me mandasses alguns jeneros ; mas o 
tal meu camarada provou-me, con a sua falta de metodo en 
regular as coizas, que eu tinha caido en un grande erro, fa-
zendo-te este pedido ; pois no fin de oito ou dés dias ficava 
sen jeueros i sen dinheiro i então apelava para o ccleberrimo 
xurrasco i farinha, até que viesse o fin do mês, para então 
melhorar un pouco esta critica situação. 

A graça é que eu cuand•) via o negocio mal parado, fin-
jia-mc aborrecido das comidas quE. o camarada me fazia i 
então, afetando un soberano desprezo po~ elas, dava-lhe or-
den para que não fizesse sinão xun-a co. Lenbra-le da fabula 
da rapoza i as uvas; pois fazia como a rapoza, dizia que 
as uvas estavão verde·, porque não podia xegar-lhes; mas 
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como estes soldados são muito gaiatos i finos, o meu cama-
rada avia por força ter conhecido a verdadeira razão deste 
meu finjido enjôo. 

'unca pensei que o tal xurrasco en que tanto ouYia fa-
lar, Yiesse reprezentar un papel tão inportante en minha 
vida ! enpre boo i íenerozo atendia aos apelos que lhe fazia 
nas ocaziões de aperto. Tanben ou seja por gratidão cu seja 
por ter conhecido as suas esse lentes cualidacles, o falo é que 
ganhei -lhe tanta nfeição, tenho-lhe tal sinpatia que sou inse-
para\•e l dele (nas ora de refeição.) 

-ão querendo, poren, abuzar muito do prestimo do ama-
vel xurrasco i não me fiando no tino administrativo i nos co-
nhecimentos financeiros elo meu camarada, tomei a firme re-
zoluçfto de dar un - golpe ele estado - en meu sistema de 
viela. Procurei un conpanheiro mais pratico i mais conhece-
dor do que eu destes negocios i contraí con ele uma aliança 
ofensirn i defensiva contra a ignorancia i falta de zelo elo 
camarada (nosso figada l ou estomacal inimigo). O meu dig-
no aliado en iclenticas condições tinha contraido tanben muita 
mnizacle ao xurrasco, de modo que, ã falar-te a verdade, con-
traí mos uma especie ele triplice aliança (muito mais leal i 
verdadeira do que aquela que os nossos estadistas contrairão 
con o Mitre i Flores.) 

O meu conpanheiro linha, poren, o mau abito ele gostar 
de café con leite ao almoço i isto me dezorientou un pouco; 
alen disso o meu cavalo emagrecia i rinxava muito durante â 
noite, â ponto de incomodar-me. Disse-me o meu bagajeiro 
(que é un pouco veterinario) que estes rinxos querião dizer 
falta de milho. Então en prezença destas duas grandes i se-
rias dificuldades : o café con leite para o almoço do meu alia-
do i o milho para o meu cavalo, não tive remedio sinão 
Rhrir un credito suplementar i foi então que te mandei pedir. 
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<JUe me mandasses lodos os mezes uma pequena cuantia para 
atender â estas verbas novas no meu orçamento. 

Assin me conservei até o dia 31 de Maio en que por 
meus esforços obtive sen esperar un aumento constante en 
minha receita. ( ' ) Con este inesperado acontecimento as 
coitas mudárão inteiramente de face; não só não é mais pre-
cizo que me mandes d inheiro algun , como é ã min que con-
pele fazer islo desta data en diante; pois feitas todas as des· 
pezas , fica-me un saldo ã favor. .. .............. . . .. ... .... . .. . ....... . 
... ..... . .... ..... .... ........ ......... ....... ... ..... .... ... ............. ... ... )) 

15 
«Paraguai, Passo da Palria, ã bordo do Cu.mas, 3o de 

Junho ele 1867. N. 53 

111 inha adorada espoza i boa amiga. 

Conforme te mandei dize r en minha carta de 24, vin 
passar a lguns dias no Passo da P atria para convalecer da 
febre intennitcnte i pôr umas bixas sobre o figaclo. J á eston 
co npletamente bon das febres : cuanto ao figado melhorei 
muito, mas, como o sabes, é molestia antiga, á de 1r coo o 
tenpo; não á, poren, o menor perigo. Pus treze bixas sobre 
o ligado i a inflamação diminuiu muito. Então j á estás mais 
rezig nacla, minha boa amiguinha? !vluito breve nos avemos 
ele ver i abraçar ou indo eu para lá, ou viITdo tu até cá. 
J à te di sse isso en minhas duas ultimas cartas. Si a 
gue rra se prolongar, isto é, si eu vir que ela p ro-
mete prolongar-se muito, procurarei voltar i si não puder te 
mandarei buscar. J á não posso suportar por mais tenpo esta 

(1) Kefiro-me à nomeação i ao aumen to que ti ve en meus venci-
mentos. 
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au7.encia, tenho muitas saudades de ti, cada vês sinto-me, 
con prazer, mais teu amigo; o meu amor por li já e Yai tor-
nando urna especie de adoração : a certew de que lenho en 
ti , alen de uma espoza nobre i digna, urna sincera i es-
tremoza amiga, fás-me imensamente felis; Yer-te i abraçar-te 
ao menos uma vês aules de morr r é o meu mais ardente 
dezejo i ei de alcança-lo : aYemos de Yiver ainda muito 
tenpo juntos i felizes. Tu queres vir precipitadamente i i>;so 
ten todos os inconvenientes .... ..... . . . ......... . . ...... . ........ .... . 

Conlinúo na mesma comissão ele que te falei i que 
está muito nas condições ele teu agrado, nfto á aí perigo de 
balas ... . ..... ..... .. ..... .... ... ... ..... ... ... .. .. ..... ... ........... ········· 

Estou á oito dias en Passo da Patria i senpre con 
tenção ele pa<sar un clia â bordo elo Cuevas con a D. Ca-
rolina i seu marido, mas não obstante estar convalecendo, 
tenho andado muito ocupado con a prontificação elos trens 
de pontes sobre tubos ele borraxa que deven servir para a 
passagen do ezercito pelos rios i banhados, caso ele se mova. 

16 

Paraguai. Passo da Patria â bordo elo Cuevas, 5 ele Julho 
de 1867. 

Minha adorada espoza i verdadeira amiga. 

Eu acabo ele receber un oficio en que se me comunica que 
de,·o neste instante seguir para a estrema direita afin , de 
fazer reconhecimentos militares i topograficos das posições 
inimigas, reconhecer os diversos passos i Jazer as obras 
necessarias â seu melhoramento ; por isso, meu anjo, não 
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posso escrever-te si11ão às pressas i uma pequena carla. Só le-
digo que uma vês por lodas dá inteira fé no <jue tantas vezes 
te lenho dito i que é a verdade: sou o leu maior amigo, 
amo-te apaixonadamente i e7le amor que sinto crescer cada 
vês mais i que vai se tornando uma especie ele culto por ti 
i por minhas filhinhas fás a maior i unica felicidade real 
de minha v iel a. Conheço oje cuanto és 111i;1lrn amigai sinto-me 
mais que felís. Tu te zangas con o saberes do que tenho 
feito i do cuanto me tenho esposto no cunprimento elos meus 
deveres, i traduzes isso como fahn ele amizade â ti, â mi-
nhas filhinhas, eds. ; não sabes cuanto me martirizas con isso, 
pareces não fazer ideia elo r1ue é para un omen ele brio o 
cunprirnento ele un dever. Sabes que a familia é a minha 
relijiãu, que te adoro i às minhas queridas filhinhas i tens 
ainda duvidas â este respeito? O que tenho feito mais que 
cunprir sinplesmente o meu dever de soldado? Não deze-
javas de certo que teu marido fosse apontado como un 
infame, un cobarde, negando-se às comissões que fossen 
arriscadas só para conservar a vicia en atenção de sua fa-
milia. Repito-te, acima do amor, elo culto que faço i farei 
por ti, por minhas filhinhas está o cunpr imento do meu 
dever. Não temas por esta comissão, ela é muitíssimo menoS-
arriscada que as outras que tenho tido "i en que lenho sido 
feli s . A lua imajen querida i a de minhas inocentes fi-
lhinh as me aconpanharão _por toda parte, como a sonbra de 
meu corpo. Si oje temo a morte é somente por ti, mi-
nhas filhi1:has i minha pobre mãi, minhas pobres irmans. 
Tu, poren, te11s sobre todos a vantajen ele leres transfor-
mado conpletame11le a melancolica eziste11cia que parecia 
condenado â levar. Foste tu quen coo o teu amor, con 
tua estremoza amizade enxesle ele fé i inundaste da mais 
doce felicidade esta minha ezistencia que parecia votar-me 
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"Somente aos trabalhos i â toda a sorte de desgostos i con-
trariedades. O amor que sinto por ti não se pode esprimir, 
ao menos eu só sei sentil -o, não o sei manifestar. Acre-
dita-me pelo amor que me tens. Si eu morrer por aqui , o 
que não espero, levo un profundo desgosto , o de não te 
ter visto ao menos uma vê mais i abraça r-te , apertar-te 
ben ao coração que te é tão leal. Espero, poren, ter en 
breve o estraordinario prazer ele ver-te i abraçar-te ainda 
muitas vezes. 

Cuanto seremos felizes !. ..... ... ... .... . .... . . .. .. .... ..... ... . . 

O bote está à minha espera, vou enbarcar .......... .. .. . .. 

17 

Paraguai, â bordo do Cuevas, 7 de Julbo ele i 867. 

l'l'linha adorada espoza i boa amiga. 

Xeguei onten â noite da vanguarda (ezercito do Ozorio) 
que está acanpada 1/ 1 de legua acima da povoação de Tuiu-
cué ; a minha vinda teve por fin reconhecer as estradas 4ue 
ligão Tuiuti, nosso antigo acanpamento, ao en que agora es-
tamos, i ezaminar as pozições ocupadas pelo inimigo, mar-
cando suas di stancias às estradas, i fazendo enfin reconh eci-
mentos militares i topograficos . Já enviei a planta da estrada 
assin como uma memoria descritiva de todas as circunstancias 
que observei, âmanhan ás 7 horas ela manhan volto para a van· 
.guarda, afin ele conple tar trabalhos que deixei encetados i lá 
-estarei até ver em que dão estas coizas. Fui muito felis nos 
reconhecimentos que fís antes do ezercito se pôr en marxa, 
.apezar cios poncos ou cuas i nenhuns recursos que me <lerão. 

Dnrante a marxa aconpanho o grosso cio ezercito coman-
dado pelo Caxias fazendo o roteiro, isto é, tirando a planta 
da estrada con todas as circunstancias inportantes que ou,·e-
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ren pelas marjens, tais como, banhados, esteiro&, natureza elo· 
terreno, abitações, trinxeiras, & &, trabalho que está en dia 
até o ponto en que o ezercito fês alto, que é Tuiu-cuê. 

Depois que o ezercilo acanpa sigo para a frente afin ele 
ezaminar as estradas, repará-las i faze r reconhecimentos até I 

ou '/2 legua alen elas pozições ocupadas pelo Ozorio que vai 
senpre adiante, pois é ele o jeneral elo ezercito ela vanguarda, 
i ass in anelo nun continuo movimento. Ontem tinha apenas 
o.cabaclo ele preparar o Passo das Cnuoas, que fica alen elas 
avançadas elo Ozorio, cuanclo recebi um officio ordenando-me 
que fosse ezaminar as estradas para Tuiuti, o que muito esti-
mei, pois sabia que Linha xegaclo o Arinos i dezejava ter no-
ticias tuas i de toda a nossa familia . l~ecebi en Tuiu-cuê, 
na occazião en que estava tirando a planta desta povoação 
abandonada, uma cartinha lua i outra de Leu pai, que m uilis-
sitno prazer 1ne derão; estava anciozo por noticias, as comu-
nicações estavfto interronpiclas pelo inimigo, que já tinh a apri-
zionaclo muitas carretas nossas i uma ponta ele gado de 800 
rezes i por isso não tinha nen meios ele escrever-te, nen es-
peranças de receber cartas tuas que tanto beneficio me fazen. 

N ão tenho teupo bastante para escrever-te como clezejava, 
esplicandn-te toda a nossa marxa i todos os seus ipizodios, 
mas clir-le-ei en rezumo o que tiver avido ele mais notavel. 
Estamos à retaguarda de UmaiLá, à direita de S. Solano. 
De Tuiu-cuê av istão-se perfeitamente as torres de U-
mai.Lá. Do Passo da P atri a até lá, o ezerc ito teve apenas pe-
quenos encontros con forças inimigas, pequenos p iquetes de 
observação ã nossos mov imentos i que depois de pouca rezi ~

tencia abandõnãn os seus postos, lançando fogo à cazas e re-
colhen-se às trinxeiras, no que proceden coo muito tino. No 
dia 23 en que fui fazer reconhecimentos alen do A lvareng1to 
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( pozição ocupada pelo jeneral Ozorio, di lante 2 legua do 
Passo da Patria i parn a direita de Tuiuti) foi comigo uma 
divizão de cavalaria comandada pelo jeneral Mena Barreto i 
o batalhão q de infantaria ; os paraguaios à medida ue nos 
aproximavamos reliravào eus piquete· i lançavào fogo às cazas 
(arderão 6) i só no esti!iro R~/i1s (onde á dois passos, un dos 
quais Ee xama - o Pas o do Tio Domingos - perto de uma 
cabana conhecida con o mesmo nome por ler ali morado um 
pardo xamado Domingos) é que ouve alguma rezistencia, tro -
cando-se algnn tiros durante 1 , de ora ; afinal abandonarão 
a defeza do Passo i retirarão- e à todo o galope, nen era 
po sivel que pudessen rezislir con vanlagen à força que lra-
ziamos que era 1 0 veze maior. Depois que o ezercito se põz 
eu marxa lemos tido pequenos encontros, endo os de Tuiu-
cuê nos dias z i 3 os mais importante pois avia uma sofri-
vel íorça paraguaia, posto que a do Ozorio que as bateu, fos e 
muilissimo maior. 

Aí morrerão no dia 2 perto de cen ( 100) paraguaios 
ouverão alguns fe ridos i prizioneiros, i nossos muito poucos 

ou cuazi nenhuns fóra de combate ........ . ....... .............. . .... . 
Teste combate o paraguaios mostrarão cuanlo são valen-

tes i dedicados ao Lopes, morrem mais não e renden . Nun 
pequeno encontro que ouve no dia segtúnte vi cuanto são 
bravos i fanalicos pelo - El upremo gobierno - estas des-
graçadas vitimas do dispolismo de Lopes. Deu-se o seguinte : 
un piquete paraguaio conposlo de ro soldados ao comando de 
un oficial foi conpletamenle cercado por un corpo de cavala-
ria cio Ozorio, fexarão i apertarão o circulo i o comandante 
disse-lhes que se rendessen que não serião mortos. A lan-
ças i as espadas de no sos soldados reflelião aos raios do sol 
i en cada uma vião eles pintada a morte que os esperava si 
tenlassen rezistir ou si não si quizessen entregar ; mas no meio 
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<laqueie circulo ele espadas e lanças que se apertava cada vês 
mais, diante da morte, aqueles omens eróis não se esquecêrão 
do juramento prestado ao seu despotico xefe, não se esque-
cen das ordens recehdas; este juramento, estas ordens tinhão 
para eles mais valor que a vida, responderão que não se en-
tragavão porque não tinhão orden elo supremo governo ; repe-
t ia-lhe o comandante de nossa força que entflo ião ser mor-
tos ; - responderão com a maior calma - morreremos pois,-
i o comandante, ajitando a lança i dando viravoltas con ela, 
gritava :-non se rendan ustedes, sejamos Paraguaios hasta la 
tumba. Então começou a sena a mais orroroza que se pode 
observar ; as cabeças de uns erão arrancadas elo tronco a un 
só golpe de espada, as de outros raxaclas â espada atiravão 
lonje os miolos, alguns erão arrancados de cima elos cavalos 
atravessados pelas lanças i no paroxismo ela morte mordião 
as astes torcendo-se en orriveis convulsões, o sangue esgui-
xanclo ela fe rida salpicava os nossos soldados, daí a pouco 
nada mais avia que un monte de cadaveres, ou por outra un 
monte ele postas ....... . ....... . . ....... . .............................. .... . 

O Ozorio ten continuamente atropelado os paraguaios 
con pequenas guerrilhas . Á :4 (sic) tres dias bateu-se con 
uma força paraguaia, matou per to ele 200 omens i fês uma 
colheita de 200 rezes, 1000 cavalos, algumas carretas, arma-
mentos. 

Os solda~os trosserão cabritos, carneiros, galinhas i atê 
pavões, de uma eMancia en que estiverão por trás i muito 
perto de Umaitá. Ten avido estrema demora nas marxas : 
en tres d ias, cuando muito xegariamos ao ponto en que esta-
mos ; mas a fal ta de metocl<:> que é companheira inseparavel 
de nossa administração i a ccrntinua inclecizão ele nossos jene-
rais ten sido a canza de tudo isto. Agora espera-se não sei 
porque, talvês se espere que o Lopes se fortifique ben para 
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depois atacarmos ou então teremos a repetição das senas de 
marasmo ele Tuiuti. 

Fala-se en sitiar Umaitá; nãs sei cuando quererão come-
çar este sitio, o que é certo porem é que cuanto mais tempo 
levarmos en inclecizôes, tanto mais dificil se tornará a noss" 
situação. A longa marxa que fizemos, por ora, nfto ten para 
min nen huma csplicação que satisfaça. D eixamos as comu-
nicações cortadas pelo inimigo; a falta ele pastos, mi lho & 
ten emagrecido estraordinariamente a boiada i cavalhada, i os 
proprios <;olclaclos ten sofrido ; pois est iverão dois di,1s a 1 / 6 ele 
ração, no entanto que fomos para urna pozição para onde nos 
trans1:lortaríamos en meio dia de marxa por uma estrada muito 
melhor, lonje elas fortificações inimi!-{as í por onde o ezercit°' 
podia rno-.er-se sen ser incomodado até ocupa r a mesma po-
zição que tão clifici l i longa marxa nos custou. E' este o 
tino dos nossos jenerais. Enfin tomara que esta patacoada 
acabe depressa, pois cada vês sinto a sauchtde apertar-me con 
mais força o coração i xamar-me ao tio de minha familia. 

Tenho durante toda esta mnrxa trabalhado bastante i 
dis-me a conciencia que tenho prestado algun se rviço ; é isto 
cuanto basta. Não faço alarde dos poucos erviços que presto, 
nen dou, nen darei parte oficial por escrito elo que fizer. t:lei 
que este não é o procedimento que se deve ter, mas 
eu o tenho. Si não sei li zonje a~ o amor propri0 ele rossos 
jenerais, sei cumprir fiel i severamente as minhas obrigações 
i feli smente ninguem duvida nen pode dnviclar disso, são 
muitas as provas que tenho dado, são muitas as teste-
Eunhas que as ten observado. Teu pai manda-me dizer que 
não Len aparecido o meu nome en nenhuma orclen cio dia; 
respondo- lhe que não leu aparecido i que nunca á ele apare-
cer, no entanto pode ele acreditar no que lhe tenho mandad°' 
dezer .ã respeito do pouco ou nada que lenho feito; á (felis-
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mente) milhares éle pessoas que poden testemunhar-lhe a 
\•eracidacle. A razão desse facto é muito antiga i conhecida 
no ezercito, não só en relação â min, como en relação â todos 
os rnenbros ela comissão de enjenheiros i ofic iais de armas 
sientificas. Não á como parece indispozição; esse facto é 
consecuencia natural do procedimento que ten aqueles moços 
de certos principias, que não fazen da farda o seu futuro, 
cunprindo no entanto rel ijiozamente os seus deveres. Nii.G 
sou eu só, são muitos os que estão i continuarão nas mesmas 
circunstancias. E le o saberá depois pergunt~do â cualquer 
oficial do 1.0 corpo, i, especialmente, ela 1 ~ divizão con quen 
mai tenho servido i con todos os oficiais i soldados elo batalhãa 
de enjenheiros que cuasi senpre me aconpanba nos trabalhos. 
A minha consiencia i amor proprio estão mais que lizon-
jeados. 

O dito ele teu pai é muito natural, muito sinples i ele con 
razão se admira da singularidade elo facto, no entanto é ele 
uma verdade i continuará â sê-lo, ao menos en relação â 

min, i como disse não Len sua orijen en dezafeições ou injus-
tiças, não de certo, averá falta elo xefe, a verá no meu modo de 
proceder, que será senpre o me mo i en mais nada. Tanben 
nada mais tenho feito do que cunprir sinplesmente o meu 
dever... ............... ................... ... . ... ... ........... . .. ..... . .. .. . 

Tu esperavas-me pelo Galgo, mas por ele te mandei di-
~er a razão porque não ia. Estou intei ramente bon das abor-
recidas febres i melhor do figado; a viel a ele movimento que 
tenho tido me ten feito muito benefic io, estou; mais gordo, 
muito for te i portanto não tenho as mesmas razões que tinha 
para pedir licença i muito menos para ped ir inspeção de 
saude. Não pense que nao tenho os mesmos clezejos:de ver-me 
no seio de minha familia; cada vês são mais fortes, poren 

s 
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que ei de fazer? Prometi-te que voltaria ou te mandaria 
buscar; mas as circunstancias mudarão tão bruscamente que 
oje não po so nen devo voltar : mandar-te buscar? não tenho 
animo de o fazer ....... ....... . ....................... .................... . 

Enfin, meu anjo, deixemos fa lar o coração; si vires que 
não á grande transtorno na tua vinda,- ven - .. ................ .. 

Arno-te mais que a tudo i juro-te que si nos tornarmos 
ã ver, como espero, nunca mais me separarei de ti; só a 
morte terá esse poder ..... .............................................. . 

18 

Paraguai. Tuiucuê, 29 de Agosto de 1867 . 

Meu anjo. 

Estava começando ã jantar (un xurrasco) cuando xegou 
un soldado de cavalaria con un bilhete para min; li i não te 
posso esplicar a esplozão de prazer que senti ao saber que 
tinhas vindo; que o digão os meus conpanheiros Alvaro, Fialho, 
Monte, que se axavão prezentes. unca esperimentei tama-
nha alegria, como ao saber que a saudade, a amizade Yerda-
deira trazião para junto de min aquela â quem amo, a quem 
adoro acima de tudo neste mundo ! i ainda i11ais porque vi-
nhão tauhen esses dois anjinhos, frutos do mais ardente i puro 
amor que tenho tido. 

Enfin tenho já mais perto de min minha mulher i mi-
nhas inocentes filhinhas, laços d'oiro de celeste encanto que 
tai;ito me encadeião à ezistencia que (ouve tenpo) era para 
min un fardo insuportavel (tão infelís fui senpre ! .. . ) Ao aca-
ar de ler esta noticia mandei selar o cavalo i só pensava 
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en voar aos teus braços, mas a farda ainda me deteve, era 
precizo licença i por isso fui primeiro ao marquês para pe-
-dí-1 a; poren nada alcancei : dis e-me que tinha 15 dias de 
licença para estar contigo, poren depois que acabasse o tra-
balho que estou fazendo (planta da vanguarda) de modo que 
-só daqui a oito dias te poderei ir abraçai· i as minhas filhi -
nhas. Cuanto me custará ã passar estes oito cumpridos dias 
que me afastão de ti ! Peço-te por tudo que não venhas cá; 
alen de uma longa i arriscada viajen (pois os paraguaios ten 
atacado os nossos conboios i estabelecido conflitos ben serios) 
não terias certeza elo lugar en que estou pois a planta ezije 
que eu percorra os diver os pontos- desde Tuiu-cuê até Vila 
Rica, passando por S. Solano, Pedro Gonçalves, &. Ten pa-
ciencia, espera mais e tes oito dias pelo teu amigo. Deus á 
de permitir que nada me aconteça ( tanben não á risco al-
gum neste trabalho.) ................. . .... . ..... . ........ ........ . .... . ..• 

Copia de un fragmento de uma carta sen data. 

Prendi uma vê un soldado por uma falta que cometeu 
estando ele guarda no comercio ela Divizão. O jeneral eza-
jerando a falta, mandou que fosse ca tigado con cincoenta pran-
xadas. Eu distraído con os meus afazeres não soube clisto; 
daí á pouco veio a mulher ter comigo i pedir-me que inter-
viesse por seu marido, que sabia que o jeneral gostava muito de 
min i que si eu pedisse avia de consiguir tirá-lo do castigo. 
Disse-lhe que não o podia fazer; mas acredita que custei ã finjir. 
A pobrezinha calou- e ronpeu nun pranto i retirou-se coo a maior 
dignidade. Conforme tencionava, fui imediatamente falar ao 
jeneral i ficou a pena reduzida it lo dias ele prizão. Ela 
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soube .veio depois agradecer-me muito contente disse-me 
con a maior sinjeleza :- cual é atoa, seu capitão é bon i 
não pode fazer maldades.- Mandei xamar o marido, repre-
endi-o i prometi-lhe que por outra falta similhante o faria 
castigar, aconselhei-os o melbor que pude i deixei ir livre 
aquele pobre, mas felís cazal. Enfin tenho feito por estes 
pobrezinhos o mais que posso ....... . ................................. . 

Xl 

E STRATOS TIE OUTRAS CARTAS D!RIJIDAS DA CANPANHA 

Cm·tas ao Dr. C!a1ttlio Luis da Costa. 

Corrientes, 3 de Outubro ele 1866. 

J'vleu sogro i bon amigo. 

Xegnei ã esta cidade no dia I .• à tarde, saltei i fui 
aprezentar-me ao comandante elas forças que é o coronel Cunha 
Barboza, esselente pessoa. Breve ten ele ele voltar para a 
Cõrte en consecuencia de seu estado ele saucle. Entreguei ao 
Otaviano as cartas que trosse i fui recebido elo melhor modo 
possivel. Falei-lhe con toda a franqueza sobre a minha 
questão capital que neste caso é boa comissão. Nada pócle 
ele fazer-me nesse sentido, pois alen ele estar en más rela-
ções con o infatigavel Ferraz, está tanben elo mesmo modo 
con o Polidoro (dizem ( 1) ) i vai depois ele amanhã para 
Buenos Aires desgostozo do rumo que ten tomado as nos-

(1) Foi como entendemos o original. 
Nota de R. T. M. 



PEÇAS JUSTIFI ATIVAS 

sas coizas por aqui i da balburdia en que o Ferraz ten 
posto tudo. Cito-lhe para ezenplo este fato interessante: nomes-
mo dia en que mandou un oficio ao jenetal ordenando que 
fosse reduzido o pessoal das comissões de enjenh eiros en conse-
cuencia de aver ecesso de oficiais, manda uma nova porção 
de enjenheiros para o canpo. Á por aqui muita coiza interes-
sante nesse sentido que con vagar lhe mandarei di zer. Vou con-
tudo amanhã para o canpo i me esforçarei por ver se encontro 
-alguma comissão vantajoza conpativel com o meu posto i a 
minha arma . Do que oveT lhe informarei imed iatamente. 
N'essa cõrte não se fás ideia alguma do que á por aqui. 
Não acredite por lá no que dizen as folhas : a verdade é 
outra i muito diferente. A sonhada batalha deci ziva é uma 
perola dourada com queren (sic) inbair a boa fé do povo. 
O uve aqui un conbate no d ia 22 de Sf'tenbro onde as 
nossas forças sofrerão uma conpleta derrota i ouve grande 
carnificina ficando 4000 aliados fóra ele conbate, en 1 re eles 
dois mil i tantos brazileiros. Só oficiais nossos tivemos duzentos i 
tantos fóra ele conba·te. V i a relassão dos oficiais mortos 
feridos . Á entre eles muitos conhecidos meus ci nco que 
erão meus amigos. (O Tiburcio felizmente escapou. ) 
Esta derrota ten produzido en nossas tropas un deza-
nimo assustador i con razão, como melhor lhe informare i. A 
estupida ativ idade do infatigavel ten tocado ao sublime. 
Encontrei eu Montevicléu o jeneral Aguiar que é meu 
amigo. Instou comigo para que ficasse nessa cidade enpre-
gado, mas não quís aceitar, pois o meu destino era o ezer-
cito i não quis fo.rnecer bazes, posto que falsas, ã más in ter-
pretações. O lugar que me ofereceu foi o de - Secretario do 
comando farsas (sic) - lugar de confiança i de muita consi-
deração. Ao despedir-me dele disse-me que, si não axasse no 
czcrcito comissões como dezejava, voltasse imediatamente para. 
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Montevidéu, onde me ficava rezervada a comissão que me 
ofereceu. Aceitei o oferecimento, nestas condições, agrade-
ci-lhe o interesse que tornava por min ....... . ......... . 

Encontrei ai (en Montevicléu) assin corno en Corrientes: 
muitos conhecidos i amigos meus. As atenções i delicadezas. 
por que tenho sido recebido por eles eceden ã cualquer es-
pectativa (sou muito feljs nesse ponto, por toda parte encon-
tro couhecicl,os i amigos sinceros) ... ............... .. ... . .. .... .... . .. , 

Recebo neste momento orclen ele ir para bordo, pois que 
( dizen) o vapor sai às 4 ela madrugada . ..... . .... .. .......... .... . . 

Trousse uma bagajen imensa. Tenho ele deixar no Passo 
ela Patria minhas canastras, cama, eclc. No canpo a cama é-
un pedaço d-e couro atirado no xão, o travesseiro o selin. 
Teu-se por teto o ceu estrelado i p'lra colxão a macega do 
canpo. Toma-se mate ximarrão, bebe-se agua dos pantanos. 
onde ainda á caclaveres en putrefação, i come-se :imrrasco. 

Não diga esta> verdades a N. 

2 

Paraguai, Potreiro Pires, r de Novenbro ele 1866. 

Meu sogro i bon amigo. 

Xeguei ao ezercito no dia 4 de Outubro depois de uma 
longa i pessima viajea; aprezentei-me imediatamente ao jene-
ral Polidora que recebeu-me ben. No dia 7 fui nomeado 

· Assistente de Deputado elo Cuartel Mestre J eneral junto á 
r. • Divizão, comandada pelo jeneral Argolo. É un lugar de 
inportancia, de muita confiança; mas tanben muitissimo tra-
balhozo i clificil pelas relações en que devo estar con forne-
cedores velhacos i comerciantes do mesmo carater ....... ....... . 
Nada lhe digo por ora do estado ele nossas coizas por-
aqui. Breve no 1.0 correio que daqui partir lhe mandarei 
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uma longa carta esplicando-lhe lttdo. Só lhe ,cligo en sezumo 
que isto vai pessimamente. O infatigavd teu feito asneiras 
de todo o tamanho. Todos estão desgostozos coo a marxa 
q.ue levão as coizas .relativas à guerra. 

3 
Frag111ento Ten indicada a data de 29 do ]\Tovembro 

de I866. 

a guerra está a lerminar, edc., edc. A verdade poren é 
muito diversa. Si eu tive.sse agora tenpo punha-o ao fato de 
tudo o que vai por aqui ; tenho poren de i.r amanhã para o 
segundo corpo do ezercito, i tanben à escuadra, i por isso 
não o faço, guardando para faze-lo daqui a tres clias, cuando 
estiver de volta . Di.r·lbe-ei somente en rezumo que a r.ª 
Divizão é a que forma os postos avançados de nosso erer-
cito, estando acanpada cuazi eu cima das tr inxeiras inirnig.as-
0 nosso acanpamento é cruzado constantemente por .b.a.las 
paraguaias que "Ven ferir nossos soldados mesmo dentro das 
barracas. As nossas v.ecletas estão â vista das vedetas ini-
.migas entretendo .un tiroteio constan.te. Somente con a xega-
da do Caxias ouve uma pequena interrupção devida não sei â 
que. Dmanle tres clias o tiroteio cessou coupletamente i os 
paraguaios (soldados i oficiais) vinhão conversar conosco, tra-
zião-.nos prezentes ele .mate, cuias, eclc., i dizião-nos que .não 
nos querião mais guer.rear (pelear) . Sabei1 ele tudo cuanto 
se ten dado eu nosso ezercito, en nossa politica, eclc-
Diúão .eles xamando aos nossos para co.uversar : veni 

..hombr.e.<;, nos otros somos amigos ele ustedes y não lhes ,i;Jtis-
tamos hacer fuego . El .snppr.emo ,gobieruo v.aí a tratar de los 
arregos pacificas. Este armisticio foi interronpido con a noticia 
de un levantamento eu Itapu:l4, onde .un oficial parag.u.aio 
cou cerca !le JSO a ,400 om.ens :revoltou.,se contra o .su,p.r.em0 
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governo. Lopes mandou retirar as forças que opunha às nossas 
avançadas substituindo-as por outras. O tiroteio continuou 
então con mais força ainda. Não pode fazer ideia cuantas fa-

milias çlesgraçadas ten produzido esta demora en nossas opera-
ções decizivas. Conta-se como milagre o dia en que se não ten 
â lamentar alguma perda. Regulão termo médio 200 à 250 omens 
por mês mortos somente na esquerda de nossas linhas avan-
çadas. Cuantos moços de esperanças tenbo visto morrer. Cuan-
tos oficiaes i so ldados temos perdido. Só no batalhão do 
Tiburcio (que ten feito relevantes serviços até como enjenhei-
ro) ten avido dias en que morren I 6 i 20 omens entre ofi-
ciais i soldados. Não sei cuando o governo olhará con mais 
atenção para estas nossas coizas. Porque não se trata de dar 
uma batalha deciziva ? Queren matar-nos ingloriamente. 
Não sei si os jornais ten fallado â este respeito ; mas digo-
lhe debaixo de palavra de onra que não á a menur ezaje-
ração no que lhe acabei de dizer. Antes ouvesse. Alen 
do fogo de fuzilaria, que é incessante nos vai dizi-
mando, á cuazi todos os dias alguns tiros de canhão. 
No dia 30 de Outubro sofremos aqu i un bonbardeio que 
atirou sobre nossas avançadas perto de 200 bonbas i gra-
nadas . Felizmente matou somente a un oficial (ajudante de 
nn corpo), 4 soldados, dizen que un comerciante ar-
gentino. Digo-lhe con franqueza que percorri coi;i o jeneral to-
das as nossas pozições mais perigosas, i que não tive o 
menor abalo. Mais me incomodão os tiros de fuzil cuando 
vou às linhas das vedetas. Porque o inimigo está escon-
dido por traz dos paus dentro da mata i as pontarias sa.o 
mais certas. De vês en cuando dou tanben meu tii-o sobre eles i 
vamos vivendo. Oje estão os Paraguaios esperimentando 
umas péças de grosso calibre que assestarão en frente ao 
acanpamento da 2.• divizão que é contiguo ao nosso .... .. .. .. . . 
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Paraguai, Itapirú, 22 de Dezenbro de 1866. 

i\[ eu sogro i bon amigo. 

.. .. .. O mundo poren está assin consliluido. As pes-
soas virtuozas serven muitas vezes de ludibrio à esse bando 
<le mizeravei , indignos, sen oura, sen brio,, que infelismente 
<:onstitui a maior (i cuazi senpre a mais considerada i estimada) 
parte da sociedade. Que o diga F. i seu ranxo si é ou não verdade 
o que digo. Mas á uma barreira injente, inaccessivel aos ata-
ques i insultos dos infames i que por mais que fação, nunca 
poderão destruir, enbora fação os maiores esforços para isso, 
é - a tranqui !idade de conciencia das pessoas onestas i 
que cunpren cou escrupulo os seus mais santos deveres. 
Aquele que se coloca nessa pozição, olba de fronte 
erguida i sobranceira para esse bando de mizeraveis que 
xafurdão no lodaço.l dos vicios i nen de leve é salpicado 
pela lama en que se revolveu. Só deve aver neste cazo 
conpaixão pelos mizeraveis . Não deixão poren de inco1nodar 
i bastante. A injustiça é senpre doloroza de sofrer-se. E' 
o amor proprio o lado fraco da natureza umana, i a pes-
soa onesta sente-o profundamente, cuando vê, pelas aparen-
cias ou pela ma fé, a sua reputação atassalhada i se vê 
escarnecido pelo motejo dos insensatos i vis. E ' precizo 
muita corajen, muito esforço para elevar-se acima dessa 
luta de paixões umanas i ouvir-se somente a vós calma 
da co'!lciencia. Mas então se é verdadeiramente felis. (r) 

(1) Benjamin Constant fês essas considerações â propozito das 
-amarguras de uma pessoa que lhe era cara, 

Nota de R. T. M. 
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Meu bon pai i amigo, tenho sido tão ben tratado, tanto 
neste, como no 2.0 corpo de ezercito que seria ingrato si o não 
dissesse. Dou- me con todos os oficiaes, comandantes de corpos, 
de brigada, ele clivizões , i sou por todos muito considerado. 
P arece-me que aqui se ajunt')rão todos os meus amigos (não 
considero aqueles que deixei nessa côrte) que se esforção 
por tratar-me cada cual melhor i con mais distinção. rão 
fás idéa cuanta prova ele amizade tenho tido nesta can-
panha. Disse numa carta à minha mulher i disse a verda-
de : si a minha vinda â este ezerctto tivesse por fin satis-
fazer ao meu amor proprio ele estaria mais que satisfeito. 
Entre todos eles á porr.n alguns que mais se destacão : 
são o Tiburcio, o Fialho (não é o parente do Fialho que 
tanben está aqui) i o Pego. O Tiburcio principalmente ten 
se mostrado mais que amigo devotado. Tenho tido aqui â 
escolher as melhores comissões. Logo que xeguei, conforme 
lhe comuniquei, o Polidora nomeou-me Assistente do Cnartel 
Mestre General junto à I. • Divizão, enprego da maior con-
fiança i a que tenho orgulho de ter correspondido perfeita-
mente. Logo depois foi-me oferecido o lugar de encarregado 
de todos os depozitos de material na cidade de Corrientes . É 
lugar que conpete â oficiai< de patente superior á que tenho. 
O xefe de minha repartição mostrou dezejos de que eu 
aceitasse esta comissão ; ponderei-lhe, poren, que ela me ar-
redava do teatro das operações i que eu não podia aceitar 
uma comissão enbora onrosa, mas que podia dar lugar â más 
interpretações. Podião pensar os omens de má fé, que eu me 
tinha enpenhado. Ofereceu-se-me depois un lugar similhante 
na cidade do Rosario, i mostrei tanben pela mesma razão 
repngn11ncia en aceita-lo, atenderão â -ela. Cuando 
xegou o Caxias fui convidado para o lugar de As-
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sistente elo xefe elo estado maior jeneral, un dos lugares 
mais distintos elo ezercito ; mas o fato ele estar muito perto 
do Caxias i por consecuencia ela corte con todas as suas ma· 
zelas ( porque o Cuartel Jeneral é aqui a corte no ezercito) 
fês-me repugnar i como est"va em lugar similhante con o 
Argolo, con quen me dava i não tinha motivo para não que-
rer servir con ele, aprO\•eitei este pé para ter uma saicla 
onroza. Sendo o Argolo nomeado comandante en xefe elo 2.0 

corpo ele ezercito fui vizitá-lo tres dias depois que partiu 
para o Curuzú i passar lá alguns dias . Cuando voltei encontrei 
un oficio en que era eu nomeado comandante do Porto militar 
elo Itapirú i fiscal elos clepozitos ficsos i ambulantes elos materiais 
de guerra. Aprezentei-me ao Caxias i ao Polidoro. Este disse-me: 
sei que não á ele gostar deste enprego que o põe fóra elo 
centro elo ezercito, mas é un lugar ele confiança; aceite-o que 
por estes dias o nomeio para outra comissão ; con efeito tres 
dias depois ele tomar conta deste enprego, recebi un oficio 
do Jeneral en Xefe nomeando-me rnenbro ela comissão de 
enjenheiros elo r. 0 corpo ele ezercito. Aceitei i agradeci mais 
esta prova de confiança que me clerão. Ei de esforçar-me por 
corresponder à amizade i distinção con que tenho sido tratado. 
Os vencimentos são poren os mesmos que ten110 tido 
nos outros, pois en todos tenho 0s vencimentos ele comi são 
ativa de enjenhciros. Estes vencimentos que são os melho-
res elo ezercito, estão poren mui to reduzidos. O Sr. Ferraz 
(o infatigavel) reduziu esh·aordinariamente não só o pes-
soal como os vencimentos ela comissão ele enjenheiros. 
Para dar principio ã meus trabalhos neste novo ,enprego, 
fui nomeado par dar um balanço jeral nos clepozitos ficsos i 
anbulantes dos materiaes de guerra do Porto militar de Ita-
pirú i do Passo da Patria i fazer tanben nn regulamento 
para estas repartições i tanben o regulamento do Porto. 

• 



• 
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Não fás ideia cuanta mazela, cuanto estravio, cuauto roubo 
anda por aqui. Breve lhe darei urna noticia circunstanciada de 
tudo o que tenho feito . Espero gastar 15 dias mais ou menos 
neste trabalho. Dezejo i espero, mas não peço, ser nomeado 
para fazer as fortificações dos postos avançados de Possas li-
nhas. É uma comissão arriscada, mas onde se pode prestar. 
relevantes serviços .. ... .... ... .. ..... ..... ........... . ... . ......... ... . . . . . 

5 

Paraguai, Itapirú, 23 de Janeiro de 1867. 

Meu Pai i bon amigo. (1) 

A guerra continua nas mesmas bazes, con muito pouca 
diferença. É verdade que já não se póde repetir con muito 
rigor a molina velha i enjoativa : - o ezercito ocupa as mes-
mas pozições; - porciue ante-onten duas conpanbias do 6.0 

batalhão de voluntarias entrarão pela mata no Potreiro 
Pires tomarão duas pequenas trinxeiras ao inimigo. 
Avançamos, pois, mais un bocadinho. Agora vamos des-
cançar i dar tenpo !\O ir1m1go que se fortifique para avan· 
çar dçpo1s mais un bocadinho (cavalheirismo brazileiro). 
O que me parece máu é que neste passo de tartaruga 
-0s nossos saldados i oficiais vão dezaparecendo debaixo do 
fogo das guerrilhas i tiroteios das avançadas; pois os para-
guaios ocultos nas matas por trás dos paus vão zonbanda da 
bravura con que os atacamos â peito descoberto . Mas quen 
sabe si nisto não entra algun plano inportante i trancendentc ? 

(1) Eziste un rascunho inconplcto desta carta. 

Nota de R. T. U . 
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O Conde d'EÚ está tratando da organização 9-o ezercito 
i vai acabar con a forma, realmente má, de nosso sistema 
de recrutamento substituindo-o pela - conscripção - realmente 
a coriscripção é inconpativel con a organização deste nosso 
ezercito, talves que por isso procuren acabar con ele atirando-o 
gloriozn mente ao conbate . Na verdade tenho visto i sabido 
por aqui de tantas coizas que nada me pode cauzar admiração. 
Manda-se tocar retirar cuanclo o ezercito ten transposto 
as trinxeiras inimigas (16 i 18 ele Maio), vejo que é a 
coluna cerrada a disposição mais predileta para atacar os 
pontos fortificados avançando-se sobre bocas ele fogo, que 
vomitão bonhas, granadas, caxos d'uvas, lantewetas, eclc. 
(brilhante feito de Curuzú i Cmupaiti), que a infantaria foge 
espavorida ao grito de - aí ven cavalaria - - gue subf,titui o 
grito aterrador que o Conde de Lippe imajiuou (vê-se disto 
todos os dias) (tatica en ação), o acanpameuto de un corpo, 
de uma di vizão con o fl anco ou a retaguarda voltada para o 
inimigo ( castramentação !), un ezercito invazor que não quer 
que se provoque o inimigo recebendo senpre eu primeiro 
lugar o fogo do inimigo invadido i respondendo GOn acanha-
mento por orden superior ( I ) ( enerjia !) un marasmo con-
pleto nas operações de uma guerra ofensiva: poren un imenso re-
boliço de paradas, formaturas cu ando passa o J eneral, cortejo nos 
dias ele gala a S. Ess . o - inperador ele comissão - ( adu-
lação? não ! tributo ao merito !) dois eze rcitos que sai rão dos 
povos que mais- se odeião, que se ostilizão no mesmo canpo 
de batalh a negando pão í agua un ao outro en prezença do 
inimigo comun (ezercitos aliados !), orden para que os ofi-
ciais não uzen de suas divizas en dias de conbate (bravura!) 

(1) Talvês que ainda manden os nossos batalhões fa zeren fogo 
uns contra os outros para ver s i ass in !l.Cabão con os P araguaios. 
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un fornecedor veudendo os jeneros ao ezercito por un preço 
essessivamente maior do que se poderia obter de cualquer 
outro i até dos pequenos comerciantes que aconpanbão o 
mesmo ezercito (economia!), navios que navegão muitos dias 
de nn ponto para outro sen saber ao serto onde deven dei-
xar o carregamento que afinal se estraga ou não xega a 
tenpo (previdencia !), enc><rregados de depozitos de fardamen-
to i materiais que viven descançados i á larga deixando que 
tudo apodreça ou leve descaminho (atividade i zelo) ,. ... .. .. . 

.. .. .. . . .... .... .. .. Dizen que S. Ess. (o inperador ele comissão) 
vai dar agora un ataque estrondozo ! 

As más liuguas poren di7.en que 
Bon vento lhe sopre. 

o que ele quer é 
- inbromar - como dizen os castelhanos, que o que se pro-
jeta é un novo i formidavel ataque á boa fé elo país que 
está enbasbacado con os olhos voltados para o Paraguai, 
mas que nada capisca elo que vai por aqui nesta caza ele 
maribondos. Enfio o que fôr soará. Conforme lhe participei 
já, deixei a r.• Divizão. Cuanclo o Jeneral Argolo foi coman-
dar o 2 .0 corpo ele ezercito, fui nomeado enjenheiro elo r. 0 

corpo do ezercito i fui logo encarregado ele dar un balanço 
jei:al nos clepozitos do ltapirú i Passo da Patria i formar un 
Regulamento para estas repartições. Por estes dois dias 
dou-a por finda i vou para Tuiuti . .. .. ..... .... .... . . .. ... ... ..• 

6 

Frag1Jtento sen assinatura 11en dntn . 

nossa sociedade a quen poclião tornar mais podre elo que está 
con o seu contacto asquerozo ai ven para clezafrontar a onra i 
os brios da nação brazileira ! ! ... De envolta con os criminozos 
ai ven os escravos libertados con o lin muito nobJ e i uma· 
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nitario de obteren aqueles que os ceden ao açougue monstro 
<lo inperio (Paraguai) onras, condecorações, titules de no-
breza, pozições oficiais, que lhes preparão rezultados ma.is 
uteis do que lhes poderião dar os estupidos i mizeraveis cativos. 
Que patriotismo ! Cuanto é moralizado o nosso governo 
i o nosso país ! Que belo futuro nos espera. Como é no-
bre a classe militar a que pertenço ! Quen não fará sacrifí-
cios por esta nossa bela Patria ! Não poden pois os nossos gover-
nantes esperar mais aussilios de forças, o patriotismo morreu 
(não sei porque), as cadeias já estão vazias de criminozos, tres 
ou cuatro escravos bastão para os maiores titules de nobreza 
que o inperio possa dar, poucos são os que estão en circuns-
tancias de fazeren esse sacrijicio, i desses muitos já o ten feito . 
O que se espera pois ? Que se tornen mais lizonjeiras as 
circunstancias pecuoiarias do país. I averá . c(uen possa 
oje alimentar essas esperanças, cuando o fundo de rezerva, o ou-
ro de nosso; ( r ) já está en circulação como ultimo recurso , cu-
ando a dívida esterna ten assnmido proporções assustadoras i 
medonhas, cu ando o nosso ( 2) está abatido i abaladissimo nas 
praças estranjeiras, cuando as despezas aumi;ntão de un modo 
assustador, cuando os braços arrancados pela guerra i pelo 
panice à lavoura, ao comercio, às artes i industrias, deixão 
en conpleta inanição ã essas fontes de riqueza publica ? 
Si até agora poucos erão os rezultados que delas tirava-
mos pela má direção i cuasi abandono en que as deixavão 
os nossos governantes muitas não tendo sido nen ainda es-
ploradas, o qu.e se deve fazer agora en que á falta de bra-
ços que a guerra ten tirado i o medo de ser caçados para 

(1) Falta evidentemente a palavra brancos. 
Nota de R T . M. 

(2) Falta a palavra credito. 
Nota ele R. '1'.M 
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soldados ten enbrenbado pelas matas, ao povo do interior <le 
nossas provincias ? Esperar pelos recursos pecuniarios cuando a 
banca rnta medonha i terrivel nos ameaça de perto? I para que? 
O Lopes não é sussetível de suborno, não se vende. 
O Caxias supoz que o mal adquirido prestijio de seu 
nome, con os imensos recursos de que o governo o rodeia 
podia assonbrar o Paraguai. A iluzão desfês-se en frente à 

terrivel realidade. O ezercito de moedas con que pretendia 
como senpre vencer o inimigo ten dezaparecido esterihnente, 
como esterilmente vai dezaparecendo o ezercito que estupicla 

dezajeitaclamente comanda. 
Os oficiais i soldados vão dezaparecendo fulminados pela 

peste i pela> balas inim igas nos continuos tiroteios sen sig-
nificação. I en jeral cada omen que morre é uma familia 
que fica ao dezanparQ, i que ten para futuro a mizeria, i 
muitas vezes a prostituição. I estes jenerais assisten inpassi-
veis aos gritos de agonia ela Patria, aos dolorozos jemiclos 
que soltão as vitimas que vão fazendo por sua inercia, filha 
ela sua ignorancia cobardia. Aclormecen indolentemente 
ao son dos inos que a mizeravel lizonja i servilismo baixo i 
imundo lhes vão cantando aos ouvidos i ten sonhos agra-
daveis, vitórias esplencliclas, triunfos inauditos, i ainda meio 
dormindo comun1cão a seu governo suas sonhadas vitorias, 
~eus planos estratejicos, i a boa fé do país vai sendo il aqueada. 
Ao acordar de seus sonhos incantados ten os sentidos enbo-
tados i a xusma ele lizonjeiros não os cleixão ouvir os 
gritos ele agonia das vitimas, não os deixa ver os seus fan-
tasmas errantes en torno de seus dourados leitos. Tomemos 
para ezenplo o jeneral que agora dirije 05 destinos dos ezercitos. 
Si a istoria de sua vida publica contenporanea uão pro-
vasse a sua inaptidão para cousa algu1n a, os imensos i va-
riados recursos, o estraord inario prestijio que lhe tên dado, 
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os meios de ação que lhe tên fornecido, dando o ezercito i a 
escnaclra, i uma cornucopia que despeja con abundaucia o 
ouro, as graças, as pozições, para premiar o mer ito i atrair 
os mizeraveis, i t_irar alguma utilidade real pelo suborno que 
tão ben parecia manejar, tudo isto en frente à estupicla ma-
ção cn que ten estado diante ele un iuirnigo convicto ele 
sna inpotencia já fraco i abatido bastarião para prová-la. 
O galo que mari>cava no esterco, encontrando un dia-
mante, atirou-o para o lado i contiuuou na procura dos 
vermes nojeutos ; mas a fabula o imajinou soltando estas 
palavras : si quis viclisset tui ! Mas o nosso fofo jeneral 
despreza o que ten nas mãos seu lhe conhecer o va lor. 
A pozição elevada que ten o Marquês, o prestijio imenso 
ele que está rodeado o seu nome são mais que un fenomeno 
inesplicavel, inconpreensivel, é uma verdadeira aberração 
ele todas as leis sociais. Cnando se estuda nn fato novo, difi cil 
é ao ob5ervaclor aconpanhá-lo en suas diversas fazes, 
atender â todas as suas cauzas vari at ri zes, apreciar todas as 
modificações ele que ele é sussetivel; mas observações repetidas 
i ben dirijidas levão-no â esse rezultaclo, dão o conhecimento 
ela lei que reje o fenomeno. Esta lei é no di ze r de un gran-
de filozofo moderno - a constancia na variedade, é uma 
orden invariavel que é a consecuencia mesmo d a conhecida 
variabilidade das diversas circunstancias que o aconpanháo, 
.ou que o constituen. ( I ) Pois ben, conhecida a lei que 
reje o fenomeno fizico, quimico, mecanico, astronomico, moral, 
é facil determinar todas as modificações, todas as fazes 
que aprezentará en conhecidas i determinadas condições. 
Cualquer modificação profunda que esteja en opozição con 

(1) O filozofo a que BenjJmin Constant se refere é Augi.13h~ 
Comtc. 

Nota de R. T. M. 
9 
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a lei elo fenomeno, que não seja uma consecuencia dela, 
é uma aberração elo fenomeno i suas leis. Un corpo pezado 
que abanclonaclo a si mesmo se conservasse en repozo ou 
se afastasse ela superfície ela terra seria uma violencia â 
uma lei fundamental ela natureza, seria uma aberração à 
gravitação universal. Como os fenomenos citados, os feno-
menos soc1a1s ten tanben suas leis i suas aberrações. A mul-
tiplicidade ele cauzas ele variação teu sido un obstaculo a 
seu perfeito conhecimento; mas n;.o se segue daí que ela 
não ezísta tão perfeita, tão regular como nos outros fe-
nomenos onde já está reconhecida. 

Alguns sabios filozofos nun atento ezame elo passado, 
no estudo profundo ela istoria ela umaniclacle já as ten sor-
preencliclo i denunciado. Si nf\o se ( r ) dela> un perfeito 
conhecimento, conhece-se coo alguma aprossimação a norma 
que seguen estes fenomenos, os elos que os encacleião. Não 
me demorarei en falar-lhe nas diversas especies ele fenomenos 
sociais ã que estas leis se aplicão. Já vai lonje esta clezajeitacla 
divagação; mas direi, rezuminclo, en virtude dessas mesmas leis , 
en virtude elas rP.lações que ligão entre si os diversos indivicluos 
que formão o sistema inteiro ela uman iclacle, ou cualquer porção 
dela, cuanclo un omen se eleva acima ela tona ela socieclacle 
en que vive, rocleaclo cios aplausos i ela admiração ele setts 
c<;mlenporaneos, cuanclo a postericlacle recebe i vai transmi-
tindo respeitozamente o seu nome, ele ten algun merito 
qt\e o distingue bastante, é . un granel e filozofo, un grande 
naturalista, un grande matematico, un grande artista, un 
grande poeta, un grande militar', un grande orador, un 

(t) Falta evidentemente vocabulo ten. T oda essa apreciação re-
vela uma adezao muito inperfeit.1. ao Pozitivismo. 

Nota de R. T. M. 
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grande escritor, eclc., que len en cualquer dessas artes, 
siencias ou aptidões feitos inportanles i notaveis, serv iços 
reais prestados à umaniclacle ou à sociedade en que vive. 
:Mas o i\Iarquês surje sen merito no meio ela socie-
dade en que vivemos, eleva-se triun fante i majestozamente 
acima dela, assumindo por uma escala assenclente todas as 
poziçõe3 as mais inporlantes elo inperio que só clevião per-
tencer i servir ele passos aos omens ele verdadeiro merito, 
ele verdade iro prestijio ......... ............... ......... . ................. . 
A pozição desgraçach en que ten estado en frente ao 
inimigo esterno já desmoralizado, é ben conhecida ele ledas 
as nações elo mundo, é uma vergonha para a istoria ele nossa 
Palria. Esta carta já vai longa i o portador len pressa, por 
isso paro aqui. Direi aind a que Deus queira por amor elo 
Brazil que este omen venha aqui no Paraguai ganhar direi-
tos às elevacliss imas pozições que ten lido senpre, â vencer o 
que ainda não venceu. Deus queira que ele agora que está 
â frente elos ezercitos aliados reprezente dignamente a nossa· 
nação, que eleve ben alto i con nobreza o seu pavilhão ; 
mas não tenho fé neste rezultaclo, parece-me que por mais 
esplencliclas que sejão as vitorias que alcancemos ao ini-
migo já não nos pócle tirar ele cima a lama que nos cobre. 
Deus queira t"nben, ainda por amor elo Brazil, que 
eu i todos os muitos que pensão comigo tenhão errado nos 
juízos que formão elo marquês, que estejamos en ignorancia 
à respeito ele seus feitos i que ele seja realmente digno elo 
prestijio i distinções que ten recebido ; mas pdr ora continua 
â duvidar convicto ele que não poderei mudar ele crenças à 
seu respeito. 
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7 
Paragu.li, Tuiuti, 5 de i\larço de r867. 

i\1eu pai i bon amigo. ( I ) 

A sua idade con o acnmulo ele trabalhos con que te11 
xegado à ela, já lhe não permite trabalhar tanto como 
trabalha : não axo difissil que, scn o menor desdouro 
diminua os seus afazeres; basta notar-lhe que o Snr. atrai 
para si afazeres que en todas as insl ituiçües dessa orden 
i ben organizadas pertencen ã determinados enpregados. 
Não é de certo o lucro pecuniario que o leva ã tal pro-
cedimento, porque ele n'l.o eziste ; i que ezistisse, nlio é ele, 
ben o sei, o movei para un om ~n de seu carater que, 
mais do que deve, considera corno un sacerdocio não 
corno un enpre.:;o rendozo (que realmente não é) a missão 
de que foi incunbido. Outro é o movei que o leva â esse 
essesso de trabalho : - o cssessivo escrupulo con que quer 
fazer i atender à tudo. 

É bon lenbrar-se que nào Ih.e é isso possivel por sua idade 
por seu mau estado de saiide que cada vês se agra-

vará mais à continuar desse modo. O pequeno aumento de 
un secretario i mais un amanuense, con urna b©a elispozi-
ção de serviço era sufissiente para aliviá-lo muito do fa. 
tigante trabalho material ela escrita que o obriga ã passar 
as noites en claro. Este pequ ~no aumento ele pessoal , si não 
fosse de inteira just iça, como é geria un pequeno premio 
áquele que, incansav~l i zelozo no cunprirnento ele seus 
deveres ele Diretor do estabelecimento, teu ido até sacrifi-
·«_io para benefici~r a repartição que dirije . Uma outra vantaj\'n 
não menos real rezulta dessa medida, i ela consiste en 

Parece ser a carta começada i que se refere a seguinte. 
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<jue o Snr., dezafrontado assin desse trabalho material, 
.que lhe rouba a m:iior parte do tenpo, póde ent regar-se 
con mais anplidão à aqu izição de medidas que são uma 
j)alpitante necessidade para o estabelecimento, i que são 
indispensaveis afi n de qne o J,eneficio que o goYerno pro -
.cura fazer aos infel izes cegos seja uma realidade (que não é) 
O Snr. que 
seus filhos 

an1a os cegos â quen dirije con10 ~ i fossen 
fo i o primeiro â conhecer i a propor essas 

Jnedidas que não· fôrão ainda abraçadas por noss_o ze!ozo i 
previJente gover110. (sic) . Sen uma instituição conplemen-
tar àquela que di rije, onde os infelizes cegos que não 
tiveren n1eio de subzislencia enconlren un arrin10, un anparo 
.à sua desgraça, i onde se aprqveite, â ben mesmo deles, 
o seu trabalho nas artes, o11cios, industrias, para que 
riveren aptidão; sen uma tal inst iluiçao, digo, que fin 
verdadeiramente uman ita rio preenxe o governo con a cria-
ção desse instituto ? O de prepara r mendigos ilustrados, o 
de pôr ben en evidencia toda a eslensão de sua desgraça. 
Porque não á de o governo pensar mi cri ação de uma 
tal instituição, ainda que não possa ou não queira dar 
-lhe a organização definitiva que lhe conven : ainda que 
crie como azilo especial para esta sorte de infeli zes ? ( r) 

8 

Paraguai, Tuiuti, 7 de iVIarço de 1867. 

Meu bon pe i i amigo. 

Dezejava escrever-lhe um a carta n1ais longa i n1inu-
cioza que esta rn até começada : mas não me é isso pos-

(1) A carta. acaba aquí seu a::;sin:ttura . 
N oto de R. T. i\I. 
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sivel porque ando muilissimo ocupado, i tanben porque 
nunca se sabe con antecedencia cuando sai mala deste 
ezercilo para o Brazí l. Esta repartição con a xegada do 
Caxias está insuportavel ..... . .. . . . .... . .. ... ... .. . .............. . ... . 
. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. D is-se que por todo este mês o ezer-
cito ten que começar as operações decizivn~. O que fôr 
soará. O xefe da comissão de enjenheiros rennin á três 
dias os menbros da comissão para aprezentar â nosso 
ezame i estudo os diversos planos que se poden aprezentar. 
Depois de uma lijeira discussão en que todos tomárào 
parte i en que eu disse algumas verdades duras de ou-
vir-se, citei muitos fatos que se ten dado i que são a 
espressão da estup idês de muitos de nossos jenerais, apon-
tando os seus nomes, propús algumas medidas que no 
meu fraco modo de entender parecêrão-me necessarias (eu 
uma discussão enfin en que eu no dizer dos mizeraveis 
aduloes tornei-me - inconveniente -) assentou-se no seguinte: 

O z. 0 corpo nas vesperas do ataque reune-se ao r?, 
ficando en Curuzú 2,000 omens comandados por un oficial 
jeneral afin de sustentar não sei que força moral do inperio 
nesse lugar onde apanhamos tanta pancada, nessa pozição 
que no meu modo de entender nenhuma inportancia ten mm 
plano ben conbinado, tornando-se até nociva a sua ocupação. 
(Si en tivesse tenpo lhe provaria fac ilmente o que acabo 
de dizer. Concordão no que en digo, mas responden às mi-
nhas objeções dizendo que é indispensavel deixar lá uma 
pequena força para sustentar a nossa força moral. ·Deus 
queira que os Paraguaios não lhes dên uma boa lição. ) 
Basta dizer-lhe en rezumo que alen de dividirmos muito 
o ezercito, Curuzú fica en frente â Curupaiti, o ponto mais 
fortificado depois de Umaitá, que al i ten os Paraguaios muita 
força reunida i que os dois miJ omens ficão conpletamente 
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abandonados â seus proprios i mui fr acos recursos, pois a 
escuaclra ten ele subir o rio. Mas, como lhe ia di zendo, re-
u nido o 2 .0 corpo ao r. 0 deixando en Curuzú os .dois mil 
omens, divide-se toda a força elos ezercitos aliados en 2 

corpos de exercito : un fica aqui sustentando estas poziçoes i 
bonbarcleando as fortificações que nos ficão en frente i o ou4·0 
avança pela direita ele nosso acanpamento jeral procurando 
bater estas fortificações pela retaguarda . Espelidos os paragu-
aios das pozições que nos ficão en frente, vai-se â Curn-
paiti procurando tanben batê-la pela retaguarda i assim se 
continuará marxanclo para Umaitá, si os paraguaios estiverem 
pelo aj uste. Não se i si con efe ito se pretende pôr en eze-
cução este ou cualquer outro plano de ataque, o que lhe as-
sevéro é que estes omens que nos dirijen já estão muito 
dezacreditados. Talvês que seja isto algun ensaio preliminar 
para algun baile ele mascaras que se pretenda dar con o fin 
ele iludir mais urna vês a boa fé elo Pais ; eu sou deste 
parecer, penso que o Caxias não tenciona atacar ; mas quér 
fazer constar que ten vontade disso. Pócle ser que esteja 
enganado. No entanto fás-se alguns (muito poucos) p repara-
tivos. Eu estou construindo baterias i trinxeiras â 200 braçàs 
alen das nossas ultimas vedetas, â meia distancia ele re-
volver i debaixo das baterias Paraguaias . Tenho trabalhado seJ'l.-
pre debaixo ele fogo de fuzilaria i descarga de artilh aria. 
A principio os paraguaios limitavão-se â fazer fogo de 
fu zilaria con o fin de obstar as construções, no dia 23 de 
madrugada, poren, <lerão fortes descargas de artilharia de ca-
libre 68 jogando bonbas i granadas i aconpanhaodo est.as 
descargas con un fogo vivíssimo de infantaria ; desse dia para 
cá ten continuado, principalmente nos dias 24, 25, i 26, de-
pois alternavão i variavão nas óras. Á seis dias que não me 
atrapalhão no serviço, i á 3 que nen fazen mais fogos 
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<le infantaria, nnten podião se contar os tiros, <lerão 14, 
.ante-onten 23. Não fás idéia cuanto tenho sido feli s. Todos se 
ten admirado do cuazi nenhun efeito que estes fogos ten 
produzido. ·Sou obrigado â trabalhar â noite, por ter-se assim 
a vantajen de não sofrermos fogos de pontaria. Á noite atirão 
sobre o grupo, mas o escuro não lhes permite licsar as pontarias. 
Breve terei o prazer de participar-lhe que o trabalho 
está acabado i que nada me aconteceu . Oje tenho mais en-
enheiros ajudando-me, i o serviço apressa-se mais ............. . 

9 

Paraguai, Tuiuti, 23 de Março de 1367. 

Meu bon Pai amigo . 

.. .. .. ... Caí duente no dia 16 con nma intermitente de 
un carater medonho. Durante cuatro dias não dei acordo 
de mim, ardia numa febre que parecia querer devorar-me. 
O Dr. João Severiano da Fonseca foi quen tratou-me, fazia 
três vizitas por dia i ficava ás vezes muito tenpo â observar 
-me a:fin, me parece, de ben determinar o carater da 
febre. 

Não comi nesses cuatro dias absolutamen te nada, tinha 
uma sede essessiva, i o rosto, as palmas das mãos i as solas 
dos pés abrazavão de calor. No dia 20 felismente a febre 
corneçon â declinar i â noite pude escrever a cart a de que 
lhe falei, ( r) tão aliviado me axava. Estava, poren, muito aba-
tido. D esse dia até oje não tenho lido fel ismente mais nada 
â na.o ser fastio i un essessivo abatimento. Oje já dei 
alguns passeios muito cnrtos porque cuazí que nen me po sso 
ter de pé ....................... . . .... .. .............................. .. ..... . 

( 1) A' sua esposa. 
Not:i de R. T . M. 
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Estou ainda muito fraco i por isso não posso es-
·crever-lhe uma carta em que lhe dê minuciozas noticias do 
·que aqui ten avido. T anben não são elas de grande tran-
-sendencia. Nunca os espiritos andárão tão incertos, tão mis-
1ificados como agora. Somente lá os Srs. J enerais en xefe 
·dos ezercitos poderão saber ao certo en que circunstancias 
-estamos. Un dia dizen todos : á r:ís, o Caxias deu â entender 
que já se estava en negociações ; outro dia dizen : não á 
absolu tamente esperança alguma de que o Lopes submeta-se 
.às condições propostas para a pás (mas ninguen sabe ao 
certo ~ua i s são estas condições). Às vezes aparece aqui uma 
especie de frenezi de prepara ti vos para conbate, espeden-se 
'Ordens para viren munições, fardamento, edc., manda-se 
aliviar as bagajens edc. Depois manda-se sustar esta orden, 
i assin anelamos. (São febres intermetentes). No dia Ir elo 
corren te às II óras veio un piquete paraguaio con bandeira 
<branca ( r ) ....... .... , ....................... ... . . .................. .. ....... . 
Ouve onten no forte de Potreiro Pires uma reunião ele 
jenerais onde di zen que estiverão o Marquês ele Caxias, o 
Argolo, i todos os comandantes ele divizôes, o visconde ele 
Porto Alegre i J oaquin José Inacio (o que se passou na 
conferencia é segredo de abelhas, póde ser que realmente ele 
nada tratassen). Agora corre a noticia de que á un grande 
ataque no dia 5 de Abri l ( â de ser un logro de r.0 ele 
Abril). Creio tanto neste ataque como acreditei naquele que 
estava marcado para o dia 15 do corrente. No entanto con 
estas delongas as nossas familias vão sofrendo, os tiroteios 
i a peste vão. fazendo dezaparecer nossos oficia's i so ldados. 

(1) Este incidente já Jo i narrado en uma carta anterior. 

Nota de R. T . llf. 
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Sabe cuantos omens doentes temos nos ospitais ? r r ,500 (onze 
mil i quinl1entos !), i o numero de doentes vai cressendo 
estraordinariamente. Cuando apareceren por lá umas corres-
pondencias onde dizen que tudo por aqui anda na melhor 
orden i que o ezercito nunca esteve en condições tão favora-
veis não lhes dê credito, são de um Dr. ....... .. . ..... .. ...... . . 
............... Faltou-me somente dizer-lh e que o H ( r ) está 
fazendo peloticas aqui no canpo i que ten-se parado o traba· 
lho das baterias por falta de taboas que farão enpregadas en 
fazer un pequeno tablado onde elle diverte a jente! ....... .. ... . 

1 0 

Corrientes, 2 de Abril de 1867 . 

Meu bon Pai i amigo. 

E~t, corno lhe disse na carta que lhe escrevi en 23 de 
Março, estive de cama i muito mal con as febres intenni-
tentes, no fin de 4 dias levantei-me ela cama cuazi hon i no 
dia 27 fui mandado en comissão à esta cidade. Tive aqui 
dois acessos muito fortes en caza do Tiburcio con quen 
estou ; mas felismente estou bon. D a data en que lhe es-. 
crevi para cá nada ten av ido de novo no ezercito, é senpre 
o me$mO marasmo, tiroteios, bonbardeios, mas não se adi -
anta un passo i cada vês á menos esperança de que i>to se acabe 
cedo. Os nossos jenerais dormen indolentemente surdos aos 
jernidos i as agonias das vitimas que vão fazendo esteril-
mente. Os inos que os li zonjeiros cantão-lhe aos ouvidos 
dão-lhes sonhos agradaveis i por isso parece-me que queren 

(1) N!lo se entende o nome. 
Nota de R. T . l\I. 
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ficar indefinidamente nesta mizeravel i vergonhoza situação 
en que temos estado en frente ã un inimigo desmorali zado i já 
abatido. Já náo á mais auss il io de forças por que se deva esperar, 
as cadeias já estão vazias de criminozos, já transformárão en 
soldados incunbidos de defenderen os brios i a onra da 
naçOí.o os criminozos faci noras condenados â galés ! Não 
sei porque é que se espera. Enfin não lenho tenpo para 
falar-lhe das mizerias que por cá ten avido con o necessario 
dezenvolvimento, i por isso te rmino aqui este nojento as-
sunto. Outra vês lhe fa larei con toda a estensào. Só lhe 
digo que o colera e tá en Corrienles onde ten feito já bas-
tantes vitimas i já se vai aprossimando de Tuiuti onde jà 
tanben deu começo â sua devastação. Eis por que se esperava; 
mas não, isto ainda não basta, é precizo levar mais lonje a 
nossa vergonha i as nossas desgraças. Porque não se ataca o 
inimigo ? É uma pergunta que todos fazen i â que os jene-
rais que dispõe dos ezercitos não queren responder. Mas 
todos sabemos a razào que é a seguinte : Não se ataca. 
porque não temos jenerais .. .. .. ... . . ........... ... . . . ................ .. 
E sta é que é a verdade enbora procnren mil estupidos 
rodeios, desgraçadas evazivas para ocultaren-na ao pais. Es-
perar situação mais propicia cuando as febres vão ( I ) 
numerozas vitimas, cuando o numero de doentes vai aumen-
tando cada vês mais, avendo já doze mil doentes nos ospitais, 
cuando o colem aí está para aumentar a devastação ? 
Cuando o inverno que aqui é forlissimo se aprossim11 
para parai izar os nossos movimentos ? Esperar indolentemente 
cuando a situação ê momenloza i dezesperadora? Esperar o 
que? Cuando é certo que con os recursos que ainda temos, 

(1) F alta a palavra /azendo. 
Nota de R. T. M. 
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uma operação enerjica deciziya levaYa-nos à conpleta 
vitoria . Isto é mais que indolencia, mais do que un crime, mais 
do que falta de patriotismo, é uma traição ao pais. I estes 
mi7.eravcis que tão dezajeitada i estupidamente nos dirijen, 
i que anclão senpre vergonhozamente ben abrigados dos perigos 
não são responsaveis por estes crimes. Ão-de ser recebidos 
con aplauzos i vivas . Ao ele ser julgados os unices m ar-
tires ela patria ! .. ...... .. ,, . _. _ ..... .... ... .. ........ . .. .... ........... .. . 
..... -...... .. . Por estes cuatro dias volto à Tuiuti, tenho ele 
construir duas baterias para morteiros na esquerda de nosso 
acanpamento. A direita já eu a cobri conpletamente con 
un entrinxeiramento jeral i fortifiqu~i con algumas baterias. 
Vou agora acabar a fortificação elas avançadas da esquerda. 
Dizen que feitas estas baterias ataca-se : mas é falso, o que 
queren é procurar algun pretesto enbora frivolo para conti-
nuare11 no 1naras1no . .. . ... ................ . ......... .. . . .. . . .. . ...... . . . 

II 

Corrientes, 5 de Abril de 1867. 

Ivieu Pai i bon amigo, 

Não ten avido da ultima data en lhe (sic) escrevi 
para cá nenhuma noyicJacle sinão a continuação de nossos 
males, ele nossas mizerias, que vão en sua cressente pro-
gressão .... .. .... .. .. --.... .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . ... .. .... .... . . ... .... .. . . .. 
Não fá~ idéia da intensidade con que o clezanimo vai 
lavrando en nosso ezercito. A pal iclês cio dezanimo pinta-se 
en todos os senblantes mesmo cios mais bravos i mais fana-
ticos pela farda. É a consecuencia natural da calmaria po-
dre con que aqui encalhou a nau do estarlo. É a conse-
cuencia lojica ela crimínoza inação en que temos estaclo, à 
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cuazi un ano, en frente ás insignificantes muralhas de Tuiuti 
i Curupaiti . Não obstante a falta de fé sobre os boatos que 
por cá se espalhão, corre como certo que, até o dia r 6 elo 
corrente á de aver o >:_taque en que :i tanto te.ni:o se fala. 
Deus o traga afin de ver se acabamos con esta porcaria que 
é mais un padrão de nossa Yergonba. Espero voltar por 
estes três dias ao ezercito ; parece-me que vcu ser 
incunbido de conpletar as fortificações de nossa esquerda 
nas linhas avançadas, constru indo duas baterias para morteiros. 
Já fortifiquei a direita, é justo que vá agora para a es-
querda. Posso-lhe afirmar que tenho trabalhado muito desde 
que xeguei à este ezerci•o i senpre nas avançadas, isto é, 
senpre nos pontos mais perigozos. 1\ão lhe digo isto, sinão 
para clizer-lbe a verdade. Não tenho pretenção alguma na 
vida mil itar : só o que dezejo é voltar ( cuando isto se 
acabar) i ben con a minha consiencia. O colem continua a 
sua devastação; os ospilais regorjitão ele doentes i o nu-
mero de doentes ele d iversas epidemias aumenta espantoza-
mente. O cua.clro que por aqui se aprezenta não pode ser 
mais clezanimaclor. Talvês me julgue un ezajeraclo, un des -
crente, un pessimista ? Antes o fosse . O dinheiro continua a 
gastar-se abundantemente i sen necessidade ............... . ..... . 

! 2 

Corrientes, II ele Abril de r 867. 

Meu bon Paí i amigo'. 

Tudo continua na mesma criminoza pasmaceira, i por 
isso poucas são as novidades 11 dar-lhe do que por aqui vai. 
No entanto vou dizer lhe senpre alguma coiza. O colera vai 
fe lismente diminuindo de intensidade ; fês poren bastantes 
estragos nesta cidade, levando-nos mil i cuatro centos i tantos 
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omens até esta data, entre eles alguns oficiais ..... . ... .. ......... . 
. .. . . . . . . . . . Nos natura is elo pais os estragos ten sido grandes ; 
poren o terror que se apoderou ela população é superior â 

tudo. As familias ten abandonado a cidade que está cuazi cle-
zerta. A ruas inteiras onde não se encontra uma só caza 
abilada por correntinos. Para onde ' ' ão estes desgraçados 
aterrados pela peste ? Os que ten suas situações no canpo, 
(la campana) vão para elas, os que não ten, que são en 
muito maior numero, vão para baixo elas arvores no canpo 
â duas ou três leguas distante ela cidade i pensão estar 
livres elo mal. A estupidês i ignorancia deste desgraçado 
povo é cauza do panice de que estão possuídos. Cauza lasti-
ma ver familias inteiras abandonando tudo i indo vi ver de-
bai'o das arvo res no canpo, sen o menor abrigo, espostas 
no ite i dia às xuvas, ao sol, edc. O registro da Policia dava 
até antes de onten perto de oito mil correntinos que ten 
deixado a cidade. Estes dados são oficiais (note que a 
população de toda a província de Çorriente;; não ess•;de â cle-
zeseis mil almas.) A cidade do Paraná (Republica Argen-
tina) tanben foi atacada. Não sei o que por lá ouve. Corta 
o coração ver-se cuauta desgraça ten aqui cauzado a peste, 
i as senas de clezumanidaéie que se ten dado (falo-lhe por ora 
e.n rdação aos correntinos) tendo llºr orijen a ignorancia i ~ 
terror. Cuando o colera ataca algun correntino, a caza onde está 
fica conpletamente abandonada, todos fojen espavoridos i o 
desgraçado doente fica en conpleto dezaoparo, sen ter quen 
lhe procure un medico, un remedia, alimento, edc. Raros 
são os fatos que fazen eceçâo ã esta praxe cruel. Tenho 
assistido ã mui tas senas destas tenho feito o que posso. 
Depois de morto o individuo, a propria policia do país, 
encarregada do enterro, con dificuldad.e se . aventura ã entrar 
na caza. Os lamentos i os gritos punjentes dos aflitos â 
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quem a peste roubou un ente querido, ouven-se à cada passo. 
Passear nesta cuadra pelas rnas de Corrientes é espôr 
-se â voltar para à caza con o coração coberto de luto. l\o 
meio desta conflagração jeral os nossos medicas teu prestado 
alguns serviços, é verdade; poren axo-os muito lonje ( con 
raras eceções) de mereceren eloj ios . Vendo o terror estraor-
dinario de que está possuida a população, ainda não se 
Jenbrárão ele fazer alguns artigos para os jornais, aconselhan-
do as medidas ijienicas que deven tomar para procurar evitar 
o mal, os medicamentos de que deveu estar munidos i que 
deveu aplicar logo que os conhecidos sintomas apareceren 
encuanto procurão un medico, edc. Enborn a medicina não 
tenha definitivamente rezolvido o problema de ser o colera 
contajiozo ou não, axo que os mellicos, eu prezença das 
senas dezumanas que se teu dado i de que acinh1 lhe falei, 
devião procurar convencer a este povo que o mal não é 
contajiozo, para diminuir assin de algun modo as desgraças 
que aqu i se dão i se vão dando, Enfin o corpo de sande 
(no meu modo de entender) não teu dado esses conselhos, não 
ten feito os serviços que a umanidade reclama de sua siencia. 
Con a invazão do colera, o odio que esta jente nos ten 
subiu de ponto. Falou-se aqui i tomou-se até providencias 
coo as autoridades do pais para evitar a realização de planos 
que urdião contra nós ; tentárão lançar fogo â lodos os nossos 
ospitais i d iversas repartições. Felismente até oje nada se ten 
dado. Alen disto a nossa situação é ainda agravada pela 
revolução que se prepara coo o fin de fazeren decer do governo 
desta província ao atual governador D. Evaristo Lopes. 
O corpo provizorio comandado pelo Tiburcio ten senpre 
jente armada i pronta â acudir â cualquer ponto atacado ao 
1·ebentar a revolução. E nfin tudo isto vai ás mil maravilhas. 
E stá cortada a comunicação, pelo menos o movimen to de 
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tropa, entre o r. 0 corpo do ezercíto i esta cidade, por cauza. 
da epidemia. Á ordens espressas do Caxias para que nenlnm 
soldado ou oficial venha do r.• corpo para Corrientes ou vice-
versa, ele modo que aqui estarei até passar de todo a epide-
mia. Si não fosse ter encontrado aqui o Tiburcio, ter-me-ia 
visto en serias dificuldades por que tudo aqu i é caríssimo 
i nenhun dinheiro trousse cuando para cá vin. Vamos agora 
ao modo porque nesta cuadra se ten tratado aos nosrns des-
graçados soldados. Os soldados que conpoe o corpo pro,·i-
zorio i os adidos, que são muitos, montão en numero â mais ele 
cuatro mil. Pois ben, essetuanclo aqueles poucos que são cama-
radas de oficiais ou enpregados, a maior parte desta pobre jente 
não ten uma barraca que lhe sirva de abrigo ; dormen ao 
relento espostos ao sereno i às xuvas, muitos sen mantas, 
sen capote; por i5so tanben a peste teo dado aqui con muito 
maior intensidade. De balde o Tibnrcio, zelozo i ativo 
como é, ten feito pedido de barracas ; não á, é a resposta 
que se dá, i é ezato, não á barracas. Como vai ben a 
nossa administração! . ...... . ..... . ..... ... ...... . ... .. ..... ............ . 
O r.0 corpo ele ezercito ainda não foi invadido por esta 
pe te, á muita peste por lá, mas é ele outra especie ; á 3 
on 4 dias, poren, o 2.• corpo de ezercito ten sofrido muito, 
Onten xegou ã esta cidade o vapor D. Tereza vindo 
de Curuzú con trezentos colericos. Estes desgraçados doentes 
vinhão no mais conpleto abandono, cuazi nús (pois alguns 
trazião camizas sen calças nen seroulas, outros con calças, 
mas sen camizas, poucos vinhão conpletamente fardados i 
raros os que trazil"to uma manta para cobrir-se) sen un só me-
dico, sen enfermeiros, sen ninguen que os tratasse, sen un só 
medicamento, sen comida, edc. Xegarão dezeseis mortos i os 
outros ã morte. Á meia noite do mesmo dia xegou o vapor 
D. Francisca vindo con colericos do Curuzú i tratados do 
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mesmo modo. Este fato é oficial , contra ele ouzou reprezen-
tar um medico do ospital de colericos, xamado Macedo. Ora 
será necessario comentar este fato? Alen disso é o unico que 
r evela a dezumanidade con que são tratados os soldados do-
entes ? Á de custar '\ acreditar en todas as verdades que 
lhe lenho dito!. . ... . ....... .. . . .. ... ...... . ... .. .. .. .. .. ........ .. ...... .. 
Os jornais dessa Côrle fazen tantos elojios a tudo o que 
por aqui vai (conforme tenho lido algum as vezes) que estou 
en verdadeiro contraste con os correspondentes oficiais i par-
ticulares dessas folhas, poren como estou ben con a concien-
cia i digo a verdade mais pura estou sat isfeito. Conforme as 
corrcsponclencias dos jornais o estado sanitario elo ezercito 
é muito li zonjeiro, o numero de mortos é insignificante; mas 
a verdade é esta, i felismente eziste en dados oficiais que lá 
nao apareceu : antes ela invazão do colera o numero ele doen-
tes de diversas moles tias suba ã perto ele I 2,000 omens i só 
en Corrientes, nos di versos ospita is, a estatistica dos mortos 
ecedia senpre ã trezentos omens por mês, i o numero de do-
entes aumentava cada vês mais. E~ta é que é a verdade , 
pode acreditar. Fale i elo numero de mortos que se clavão en 
Corrientes, porque não sei o que se ten passado ao certo nos 
ospitais ele Cerrito, Itapirú, Xacarita, Passo ela Patria; 
assin como nos ospi·ais elos acanp:unentos. Felismente tenho 
escapado, a febre intermi tente parece que já me deixou de 
todo ; porque á mais ele seis dias não me ten voltado ; 
estou poren ainda mu ito magro i muito abatido. 

10 
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Corri entes, 20 de Abril de 1867. 

Meu Pai i bon amigo . 
.... . .... .... .. . ........ .. . ·········· ········ . ..... ... ! ...... . ... ... . .. .. .... . .. . 

Eu estou felismente bon ... . . . ... E la provinda apenas 
começava â dezenbaraçar-se das garras do colera, está já á 
braços con tuna revolução que póde ser que aborte con as 
medidas repressivas que se ten tomado por nossa parte ; po-
ren póde tanben dezenvolver-se con toda a intensidade tanto 
mais cuanto á un elemento inporlante que a nutre i 1 he 
serve de baze é o odio contra nós muito antigo i inveterado, 
mas que subiu ele ponto con a invazão do colera nesta pro-
vincia. Dizen os correntinos que alen ele todos os males que 
lhes troussemos veio como conlrapezo o colera devastar sua 
população i que se não fossen os macacos nunca esta epidemia 
os leria invadido. Não pócle fazer idéia como estão revol-
tados contra nós ......... ... ..... ....... ..... . .. . ... . ... .... . ........... .. . . 
Vou contar-lhe rezumidamente o que len avido. Na noite 
de 16 para 17 estavamos eu i o Tiburcio conversando no 
Batalhão Provizorio cu anelo entrou o J eneral Soliclonio con 
todo o seu estado maior i xamou o Tiburcio para falar-lhe 
particularmente. Xamei de parte o capitão ajudante ele or-
dens i disse-me ele a que vinha o jeneral. Uma autoridade 
correntína mandou prevenir ao jeneral que nos arrabaldes 
ele Corri entes estavão ·se preparando grandes forças, dizen que 
comandadas pelo Jeneral Urquiza con o fin não só de de-
poren o atual governador D. Evaristo Lopes como tanben 
incendiaren nossos ospitais i clepozitos i atacaren o Bata-
lhão Provizorio. O fin principal desta revolução, segundo 
consta, é coajir o :-.Iarquês de Caxias ou o Governo Bra-
zileiro â aceitar a pis con o Lopes seu alguma elas con-
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<lições estabelecidas no tratado da tripli.:é aliança . A cidade 
e~lá dezerla, os poucos correntiuos afetos ao alua\ governador 
sendo en numero mui inferior aos revoltozos fujirão tanben, 
de modo que a cidad~ está entregue unicamente aos brazileiros. 
O Governador D. Evaristo Lopes teve tanben partici-
pação de estar prestes â rebentar a revolução i fujia con 
sua familia para Buenos Aires. A provincia está acefala. 
Vamos ver en que dá toda esta - agua suja. - Eu ofe-
reci-me para o que fosse precizo i fui dezignado para comandar 
urna bateria conposta de dois morteiros ecelenles i de grosso ca-
libre, tres bocas de fogo â la Hitte, calibre 4 j cuah·o es-
tativas de otimos foguetes de guerra. Aqui estou pois no 
meu posto de onra â espera que a lonnenta dezabe. 
O marquês mandou un reforço de cuatrocentos i tantos 
omens que con perto de 3 .000 que se len apurado formão 
uma boa divizão. Alen disso decêrão por orden superior, 
cuatro canhoneiras ela nossa escuaclra i estão de caldeiras 
acezas postadas en frente à cidade prontas para bonbarcleá-la 
ao primeiro sinal ele terra. Estão reforçados lodos os nossos 
piquetes i guardas i á patrulhas por todas as bocas elas ruas. 
Todos os oficiais i soldados :anclão armados. Acredite que 

- dezejo de coração que a revolução tome incremento i que 
nos venha dar uma ocazião oportuna para ronpermos á força 
de armas a desgraçada aliança que a nossa diplomacia contraiu 
a força de sua falta de patriotismo, de sua má fé, -de sua 
inbecilidade. Que desgraçada aliança ! Estes aliados! Creia, 
que são muito mais nossos inimigos do que os proprios 
paraguaios ; porque não á peior inimigo do que aquele que 
finje ser nosso amigo. Sabe cuanlos omens conpõe oje os 
dois ezercitos argentino i oriental ....... .. mil i duzentos!! .. . 
Sendo destes 250 orientais i novecentos i tantos arjentmos ! 
I xamão â isto - ezercilos aliados ! Ora, realmente o 
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Brazil não podia enlamear-se mais do que o ten feito nesta 
de graçada guerra. É o unico que concorre con todos os 
sacri fic ios i cl espezas ela guerra, que fornece pessoal, armas, 
munições de guerra i de boca, dinheiro, edc, i no entanto 
todos os jornais a1jeutinos i orientais são unanimes en ultra-
já-lo con tinuamente, en promover-lhe toda a sorte de enba-
raços, i atribuir aos aliados o pouco ou nada que temos 
feito. Esta aliança lonje el e dimi nuir o odio ele raça .. .. . .. .. . . 

ten servido ao contrario para dar-lhe maior dezenvolvimento. 
D eus quei ra antes de voltarmos ao Brazil tenhamos ele rasgá- la 
aqui no canpo de batalha ............... . ................... . .. ...... . 

14 

..Fragmeuto de uma carta ao E 1lj enheiro Evm·isto Xavier 
da Veiga. 

P araguai, T uiuti , 26 de Janeiro ele 1867. 

Veiga. 

- O ezercito ocupa as mesmas poziçoes. - É isto uma 
especie de mofina ou materia velha con que os nossos jornais 
encabeção as suas correspondencias en relação ao teatro da 
guerra, i que talvês seja ainda repetida por longo tenpo â 
d espeito dos milhares de inconvenientes que daí rezultão. 
Con efeito, desde o celeh-e ataque de 22 de Setenbro, 
onde ficon mais uma vês provada i de un modo esplendido 
a intelijencia i o tino de nossos jenerais, não teu avido abso-
lntamente nenbun movimento en nosso ezercito â não ser a 
contradança elas D i 1·izões que se renclen no serviço das avança-
das . No entanto as continuas guerrilhas que se dilo eu nossas 
avançadas vão dizimando orri velmente os nossos oficiais i sol-
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dados. Pócle-se regular eu 200 ã 250 01i1eus por mês que 
ficão fóra ele conbate, o que equivale no fin de alguns mezes 
a uma renhida batalha canpal. Os bonbardeios que os Para-
guaios nos fazen de vês en cuando vão tanben por sua vês 
produzi o do igual efeito, principalmente no 2. 0 corpo acau-
pado en Curuzú en frente ã CurupaiLi. Cunpre notar que nestes 
ultimos dias (depois que xegou o J. J. I nacio) os bonbardeios 
ten sido iniciados por nós, o que até aqui não acontecia. 
Limitavamo-nos â responder ( i con acanhamento ) aos 
bonbarcleios que nos fazião os Paraguaios, avendo até ordens 
espressas para que assin se procedesse! I somos un ezercito 
invasor ! Para cumulo ele infelicidades, o estado sanitario do 
ezercito é mau, i vai se tornando cada vês peior. Os ospi-
tais rego1jitão ele doentes i são já insttficientes para contê-los·. 
Cuaodo abaixareu as aguas que con as enxentes elos rio1 
inundão todos estes canpos, começarão as febres intermitentes, 
tifo ides, i outras, a sua devastação. As febres intermitentes 
já começão ã ap.uecer; mas encuanto não alcanção seu ma-
ssimo ele intensidade, outras epidemias vão se enh·eteudo con 
o nosso ezercito. Entre elas á uma que veio sorprender a 
medicina que eu sua previsão não podia nen sonhar, sus-
peitar a possibilidade de sua aparição, i que não ten encon-
trado entre os seus recursos meio de conbatê-b. O individue 
que é atacado por esta enfermidade trata logo de pôr-se 
ben cou Deus, porque a sua morte é certa. Começa ela 
por urna inxação nos pés que dura alguns dias ; depois esta 
inxação apossa-se subitamente de todo o corpo, sufoca o 
individuo, dando-lhe uma morte dezesperada. O batalhão ele 
eujeubeiros ten sido o mais dizimado por este terrivel mal, 
cuja cauza cuja natureza ninguen ainda conhece. Não 
é poren este batalhão o unico que ten s0irido cou ele .. 
Nao podes fazer idéia dos imensos variados recursos 
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de que o Paraguay dispõe contra nós . ?\áo falo dos recursos 
belicos que não são muitos, posto que mui to ben aproveita-
dos: falo elos recursos naturais. Alen ele ser o lerritorio co-
berto ele matos, ele banhados, i ele pantauos imensos, temos 
as epidemia>, as aguas pessimas, o calor essessivo que 
queima, que asficsia no 1·erão i o frio que jela no inverno. 
Não ã aqui meio termo. Àlen disso, reunirão-se aqui numa 
intima aliança contra nós todas as pragas do mundo . ..... . 

l<'ala-se aq ui nun ataque jeral que se eleve dar nos 
princípios ele Fevereiro; mas as aparencias levão- nos â crer 

. que é mais un ataque à boa fé elo país que espera anciozo 
pelo lermo desta calamiJacle, do que un ataque aos Para-
guaios. O futuro clar-nos-ã a pro1·a disto. O Caxias por óra 
ten-se ocupado con detalhes, maneira ele fazer os requeri-
mentos que lhe são clirij iclos, numeração dos batalhões, nova 
organização na maquina aclmimslraliva cio ezerc ito, organjzação 
de seu imenso estado maior, revistas, cmtejos i paradas nos 
dias de gala, orden para que o oficiais não trqgão divizas no 
sén·iço das linhas avançadas i nos dias de conbate (dizendo 
que assin fazen os ezercitos elos paizes mai civilizados.) 
Enfin si á algun plano, alguma operaçi\o inporlante que 
lhe ocupe o vasto pensamento, isso ainda é por aqui 
segredo de abelha. Não lenho lenpo agora para escrever-te 
con mais detalhes sobre esta malfadada guerra, o que pro-
curarei fazer n'outra ocazirto ................... . .. ........... . ..... .... . 



PEÇAS JUSTIFICATIVAS 

XII 

CARTA DO JENERAL JERONIMO R . DE MORAIS JARDIN' 

Rio de J aneiro, ... de Maio de r89r. 

Cidadão i Snr. Raimundo Teixeira Mendes. 

Satisfazendo os intuitos de yossa carta de 14 do mês 
passado, vou con muito praze r comunicar-lhe o que sei de 
fonte certa sobre Renjamin Constant durante a canpanha do 
Paraguai onde ti>e a fortuna de te-lo po r conpanheiro de 
trabalho. 

ão querendo confiar somente da minha já enfraque-
cida memoria, demorei esta resposta à vossa referida carta 
para consultar os meus apontamentos d aquela canpanl1a, os 
cuais n .io me foi facil descobrir na dezorden en que ainda 
se axão os meus papeis depois de minha ultima auzencia 
desta capital ; o que me servirá ele desculpa. 

Consultando os aludidos apontamentos, verihco ter me 
encontrado con o Capitão Benjamin . constant pela pri meira vês 
no Paraguai en 3 de Outubro de 1866, a bordo do transporte 
S. Jo=é i no porto ele Corrientes, onde tinha en ido en se r-
viço da comissão cl'Eojenheiros junto ao E zercito ele ope-
rações, então acanpado eu Tuiuti. No d ia imediato enbar-
camos junto ao Itap irú, onde nos separamos, seguindo ele 
para Tninti i en para Cerrito. 

Parece, pois, fóra ele duvida que foi nesta ultima data 
(4 ele Otnbro ele r 866) que Benjamin Constant começou a 
tomar parte nessa tremenda luta, que tão caro nos <lVia ele 
custar, mas en que o ezercito brazileiro se cobriu de tantas 
glorias, dando ao mundo ezenplo da maior rezignação 
coustancia nos sofrimentos elo mais acrizolaclo patriotismo 
inconparavel valor. 
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Prezumo que o capitão Benjamin foi desde logo eu-
p regado eu serviço cio corpo a que pertencia ( Est• maior de 
x• classe) jun to à alguma Divizão ou Brigada do Ezercito, i só 
mais tarde passando â pertencer à comissão de E njenheiros, 
porque no meu diario só encontro uma referencia à sua pes-
soa en 20 de Dezembro cio mesmo ano, data en que ele, o 
x• tenente Alvaro Joaquiu cl'Oliveira i eu recebemos orclen 
para construi r três baterias na vanguarda, à direita, i no pro-
longamento da famoza li11lta 11egr11, ficando o capitão Ben-
jamin igualmente incunbido de ligar as mesmas bateria' por 
um caminho coberto, que se estenderia até en frente ao 
acanpamento do pequeno Ezercito Oriental. 

Nesse penozo i perigozissimo serviço, que se prolongou 
até Iarço do seguinte ano, teve o capitõ.o Benjamin ocazi~.o 
de revelar essepcionais virtudes militares - sangue frio i 
invejavel calma en prezença do perigo i bravura pouco comun. 

Enbalde pretendeu o inimigo iupedir a ezecução dessas 
obras, fazendo sobre elas jogar ao principio sua poderosa ar-
tilharia, i depois estabcleoendo postos avançados, que sobre 
elas entrclinhão continuo tiroteio ele fuzilaria. 

Recordo-me que en certo dia, en que mais se encarni-
çava o inimigo contra a bateria â cargo do capitão Ben-
jamin, dando isso lugar â que fossen postos fóra cio sen•iço 
por ferimentos varias praças da respetiva fa.x:i11rr, incluzive 
o cadete que a comandava, tomou o capitão Benjamin a 
rezolução audacioza de espelir o piquete inimigo da pozição 
que: ocupava, i o fês carregando sobre ele â baioneta, fazendo 
as praças trocaren os instrumentos da sapa pelo fuzil. 

Depois disso dá-se uma lacuna no meu diario até o mês 
de Julho. 

N~ste mês efetuou-se a inportaute operação - marcha 
de flanco - que nos levou de Tuiuti à T uiucuê à retaguarda. 
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,(\e Umaitá. Nesse movimento tomou parte o capitão Ben-
jamin como menbro da Comissão d'Enjeuheiros junto ao Es-
1:ado Maior Jeneral. A 24 acampava a vanguarda do 
mando elo Jeneral Ozorio (então Baráo elo Erval) entre os 
•esteiros Rojas i 
~fio Domingos. 

Belaco, junto ao passo denominado - do 
Tendo sido eu destacado para aconpanhá-la, 

lfui testemunha elo seguinte fato en que o capitão Benjamin, 
1eva<lo por seu natural desprezo do perigo i por sua conhe-
.cida distrnçáo escapou ele se r preza do inimigo. 

Avia ele atravessado aquele passo, onde então me axava 
XJcupaclo en melhorá-lo para ser transposto pelo ezercito, i 
"tlvançava en reconhecimento da estrada, apenas aconpanhado 
por um subalterno - dezenhista da c01úissão. Xegado à 

. certo ponto entretinha-se en fazer croquis do terreno, cuando 
.é despertado pela vós de seu aussiliar xamando sua atenção 
.para alguns paraguaios que, abrigados pela macega, apro~si 

mavão se tentando cortar-lhes a retirada, do que só escapou 
pelo seu sangue frio, retirando-se ilud indo a vijilancia do 
inimigo. 

Dias depoi~, estando acampado o Ezercito en Tuiú-cuê, 
'fizemos junto5, sob a direçho elo xefe da comissão o Tenente 
-Coronel Dr. Jozé Carlos de Carvalho, o reconh ecimento dos 
d iversos passos sobre o referido esteiro Roja~, en vista ele 
estabelecer-se comunicação mais direta com Tuiuti ; fo i então 
incunbido o capitáo Benjamin ele fazer as obras precizas 
-sobre o passo denominado « das canoas, n cabendo-me faze r o 
mesmo no " do I poi. n 

Pouco depois retirou-se ele, por motivo de molestia aclque-
1·ida no serviço ele canpanha para o Brazil. 

Poderia acressentar aqui varias anedotas concernentes â 

Benjamin Constant naquela faze de sua carreira mil itar, en que 
'3.Centuão-se suas virtudes militares i o lado mais simpatico de 
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seu carater senpre propenso à abnegação. Prefiro, porem, só 
consignar os falos de que posso dar testemunho; estimando 
poder assim concorrer, para tornai· conhecida essa faze ela 
vida eles e mui distinto amigo í ilustradissimo brazileiro. 

Agradecendo-vos o ensejo que me proporcionastes para 
isso, subscrevó-me 

Vosso apreci aclor i respºr cri0 

JERO:-IJMO R. DE MoRAES JARDI~L 

XIII 

Docu~IENTOS RELATl\ºOS Á TENTATIVA DE DEMISSÃO DO 

SERVIÇO DO EZERC!TO, DEPOIS QUE REGRESSOU DA CA:>I-

PANllA DO PARAGUAI. 

Cc'}ia do rascunho de 1m memorial u11 data esc1 ito pelo 
Dr. Claudio Luis da Costa (Deve ser de fins de filaio 
de I868) 

nmo Essm0 Sr. Ministro Secretario de Estad0 dos Ne-
gocios ela Guerrra. 

Benjamin Constant Botelho ele Magalhãis, Capitão do 
Estado Maior de In Classe, ten a onra de aprezentar este 
memorial ã V. Es . para lenbrar â V. Ess. que tendo vol-
tado ela canpanha do Paraguai con 3 mezes de licença â 
ben de tratar-se de grave molestia de ligado, terminada 
esta primeira licença i conlinnando â sofrer, foi inspecionado 
nesta côrte i V. Ess. lhe concedeu mais 4 mezes de licença. 
Findando esta licença i axando-se ainda iufenno foi ulti-
mamente sujeito ã segunda inspeção pela cual se julgou 
seren·lhe necessarios mais 3 mezes para continuar no seu tra-
tamento. 

O suplicante izento apenas á un. mês dos acessos da 
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febre intermitente, nflo lhe é ainda possivel apertar o cin-
turãcr ela espada nen a propria banda ; i axanclo-se en 
circunstancias si não ainda ele prestar serviço at ivo, mas ele 
poder funcionar en cualquer enprego militar nesta côrte i entrar 
no ezercicio elas cadeiras matematicas que lhe pertenceu nos 
dois institutos, Comercial i elos Meninos Cegos : como, poren, 
se axa na inclijencía sendo-lhe inpossivel manter sua numç-
roza familia con o eziguo vencimento ele 45$000 mensais 
â que está reduzido, roga â V . E s. se digne conceder-lhe 
ou un enprego militar nesta côrte en comissão de enjenheiro, 
pelo cual possa perceber os vencimentos que lhe foren ine-
rentes, como outros oficiais do ezercito no mesmo cazo do rn-
plicante ten alcançado, ou permitir-lhe licença para tomar 
conta dos professorados que lbe pertencen nos dois mencio-
nados institutos; por cuja graça, 

E. R i\ICC 

2 

Copia (feita pela familia ) de um requerimento a.xado 
entre os papeis d,• B <:njami11 Co11stant, formulado pelo Silt 

sogro Dr. Claudio Luis da Costa, à vista das 11otas da,fas 
pelo proprio Be11ja111i11 Co11sta11t, me11cio11amlo os serviços po1 
ele prestados. 

(l\rào ti certeca qu< este requerimento tenha sido cutregue.) 

II000 Essm0 Sr. 

Benjamin Constant Botelho de Magalhãis, Capitão de 
Estaçlo Maior de 1 • Classe, professor efetivo elas cadeiras de 
matematica i siencias naturais no Inperial Instituto dos Meni-
nos Cegos i de maternatica no Instituto Comercial, fendo no· 
meado para ir servir na canpanba contra o governo elo Paraguai, 
partiu desta côrte â 2 de Setenbro de 1866. Xegou â Montevi-
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déu, onde o J eneral Aguiar comandava as forças brazileiras en 
tranzilo i era inspetor do ospital i depozitos belices do 
Brazil aí estabelec idos, i, dezejando este Jenernl enpregá-lo 
na Comissão ele seu secretario, o suplicante escuzou-se ele 
aceitá-la por dezejar prestar-se ao serviço ativo da canpanha. 

Xegando ao Ezercito foi Jogo nomeado assistente do 
Cuartel l\lestre Jeneral, junto à r• Divizão do r 0 corpo, 
onde na fiscalização dos fornec imentos i â todos os trabalhos 
inerentes â este enprego, se prestou con todo o zelo prezen-
ciado por toda a Divizão, con não pequena economia dos di-
nheiros da Nação, e.i posto â guerra i intrigas de fraudulentos 
fo rnecedores. 

Sendo depois nomeado , para encarregado elos depozi'.os 
de todo o ezercito en Itapiru, pediu escuza, i, não obstante, 
foi enviado interinamente para o mesmo lugar, incunbiclo ele 
dar un balanço jeral nos ditos depozitos i organizar un 
regulamento conveniente à sua administração i à navegação 
fl uvial entre I tapirú i o Passo da Patria, cuja incunhencia· 
dezenpephou satisfatoriamente, enviando ao J eneral en Xefe 
nn relatorio circunstanciado de tudo cuanto era relativo â 

este conplicaclo sen•iço. 
Finda assin esta incunbencia, foi nomeado para menbro 

adjunto ela Comissão cl'Enjenbeiros, encarregado de lev~ ntar 

a5 trinxeiras avançadas de Tuiuti, ao alcance de tiro ele re-
volver elas linhas i fortificações do inimjgo. Depois ele su-
cessivo trabalho noite i dia, esposto aos sóis intensos, xuvas 
i serenos i senpre debaixo elo fogo ele artilharia i fu zil aria do 
inimigo, como pócle certificar o Jeneral Polidoro i todo o 
I 0 corpo elo ezercito, foi mandado â Corri entes para tomar 
conta ela artilharia, munições i grande cuantidade ele petrexos 
de guerra i inspecionar a sua remessa para o ezercite 

Antes ele ser iuterronpiclo o serviço das trinxeiras 

1 

) 
{ 
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15 dias depois que o começou, foi o suplicante acometido de 
íebre intermitente paludoza ; tomava os remedios que lhe 
do.vão alguns mediços do 1° Corpo, mas nunca quis clal' parte 
de doente para que não se acreditasse que fujia aos perigos 
que o cercavão; não sendo a febre de unior intensidade, 
pode evitar a suspeita. Neste estado de saude ve io para 
Corrientes, esperançado de que alguns dias de mais descanço 
i resguardo, pudessem bastar para solver-se-lhe a molestia. 

Xegando ã Corrientes, veio encontrar o cólera-morbus 
fazendo já orrorosas devastaçôe'. 

Foi logo ordenado o cordão sanitario que separou Cor-
rianles do r º Corpo do Ezercito; o suplicante então, esca-
pando do cólera , sentiu a febre intermitente agravada â 

p9nto de o julgaren en perigo de Yida. 
Aproveitando o tratamento i os cuidados do Ospilal, 

estava ainda o suplicante muito debil cuando se teve denuncia 
da tentativa dos Correntiuos contra os Brazileiros; então 
assoberbando o abatimento ela molestia, preparou a artilharia 
j tomou conta dela para funcionar na defeza dos brazileiws, 
si rebentasse a insurreição Correntina. 

Con a enfermidade sopitada, mas internamente agravada 
por aquelas ocurrencias, voltou para Tuiuli ainda sen dar 
part,e de doente, i foi terminar a construção das trinxeiras 
que concluiu coo mais mês i meio de trabalhos i renovados 
perigos do fogo do inim igo, no enpenho de inpedir aquela 
construção, na ena!, como consta no ezercito, perdemos 
muitos oficiaes i centos ele soldados que morrião todos os 
dias aos lad0s i en torno do suplicante. 

Foi ele elojiado en oficio do Xefe da Comissão d'Enje-
nheiros, por aver começado i findado tão :.rduos quão arris-
cados trabalhos, sendo ror isto nomeado men~ro ·efetivo da 
mesma Comissão junto ao comando en xefe. 
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Seguindo-se logo ser nomeadd, para con mais lres ofi-
ciais, dar un balanço en lodos os depozilos belicos do Ezer-
cilo, apenas teve lenpo de o efetuar nos mais con ideraveis, 
czislentes en Tuiuti, porcuanlo foi mandado três dias antes 
de rnan•ar o Iº corpo, de Tuiuti para Tniu-Cuê, il reconhece r 
as estradas, tirar-lhes as plantas i indicar os melhoramentos 
possiveis, trazendo o roteiro que devia encaminhar o Ezercito. 

Voltou, terminados os três dias, i se efetuou a marxa para 
Tuiu-Cuê, onde forão·lhe de novo encarregadas as esplo-
rações dos desconhecidos terrenos i estradas, tendo de atra-
vessar canpos, esteiros i matas, esposto como esteve por 
vezes às sorprezas dos inimigos, arriscado nos encontros que 
leve con as suas enboscadas, tendo a felicidade de escapar-lhes. 

;\las, não a leve de livrar-se dos prog•essos da insidiozá 
febre i do mal enraizado no ligado : apareceu-lhe todo o corpo 
edematozo i começou a sofrer sufocações, que lodos os dias 
se torna vão mais opressivas. Só depois de a ver xegado a 
â tal estado, viu-se conpelido â dar parle de doente. 

O Jeneral en Xefe dispensou a inspeção, à Yista de três 
atestados de medicos do Ezercito i lhe concedeu três rnezes 
de lieença para tratar-se nesta côrle. 

Na viajen, i depois que aqui xegou, o edema do corpo 
dezapareceu, mas o dos pés permaneceu; a sufocação di-
minuiu, mas a febre continuou . 

Findada a licença, metade gasta na viajen, foi inspecio-
nado i julgou-se carecer ainda de 4 rnezes de prolongamento 
da licença para o seu restabelecimento. 

Poren, sujeitando-se ao tratamento guiado por ábeis 
medicos, nada conseguiu. Aconselharão-lhe ir para Petropolis 
; só da mudança obteve ficar izento da febre por IS dias 
no fin dos quais reapareceu cou maior intensidade, voltando 
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violentos acessos con delirios, fazendo supo{ aver-se tor-
nado pernicioza. 

A poucos dias dissipou-se a veemencia da febre, mas 
voltão as ameaças dos acessos . 

Ten sido o suplicante visto i tratado pelo Cirurgião 
-Mór elo Ezercito, Dr. Souza Fontes, pelo Dr. conselheiro 
Antonio Felis Martins, pelo Dr. Jozé Pereira Rego i na 
ocasião do acesso por um medico do corpo ele Saude Mi-
litar, enviado pelo Jeneral Cacllvel para verificar a ezis-
tencia ela enfermidade. 

Alen destes meclicos, é sabido por muitas pessoas ele con-
sideração cuais as circunstancia s mórbidas en que o suplicante 
voltou ao ezercito, cuais as en que ten permanecido até agora 
i como ainda padece. 

Enbora os seus serviços na canpanha elo Paraguai não 
fossen mencionados en ordens elo dia, todo o E zerci 'o é deles 
testemunha. 

Enbora na inspeção por que passou nesta côrte lhe clesseu 
mais 4 meze,; para o seu conpleto restabelecimento, a per-
tinacia da molestia i a sua passajcn ao estado cronico axa-. e 
reconhecida i inclubitavel. 

En tal estado, vitima ele uma afeção cronica elo figaclo, 
sujeito às reinciclencias elas sezões, como pócle o supli-

cante voltar para a canpanha ? 
Axa-se reduzido ã 45$000 rs. mensais, seu meios de 

poder manter sua mulher i filhas, de pagar as mensalidade 
de sua mizera mãi alienada, ezistente no Ospicio de Pedro 
2. 0 , de poder alimentar uma velha tia octojenaria, i agora 
um a irmã ( con uma filhinha de 4 a:10s) que está a enviurnr 
por axar-se moribundo o desgraçado marido, i não ter ela 
neubun outro anparo: en tão peniveis sircunstancias, avenclo-se 
tenniuado a segunda licença do suplicante. 
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P. a V. Ess. • que, dignando-se atender ao seu deplora-
bilissimo estado, o mande de novo inspecionar, i, si a sua 
enfermidade fõr julgada cronica- conceda ao suplicante un 
enprego mil ita r nesta corte, conpativel com o seu estacl0o. 
morbiclo, que lhe permitirá entrar no ezercicio elas suas ca-
deiras, interinamente ocupadas, ou lhe conceda a sua reforma_ 

E. R. !IL 
Rio de Janeiro, 8 de l\Iaio de 1868. 

3 

Copia do rrrsc111t!to de 1m 11temorirrl do Dr. C!rruilio Luir 
da Costa. 

Ao Illm0 • E ssru0 • Snr. Cons. João Silveira de Souza~ 
lenbra o abaixo assinado o favor que pediu de falar a res-
peito de seu jenro o B' 1• Capitão do Estado Maior de r.o. 
Classe Benjamin Constu nt Botelho de Magalhãis que esteve: 
no Paragnai. 

Este militar voltando gravemente enfermo de febres in-
termitentes entretidas por molestia de ligado, posto que se: 
axe á un mês livre ela febre está con engorjitamento cro-
nico no figado ã ponto de não lhe permiti r apertar o cintu-
rão da espada nen a propria banda porque a menor pressãe>-
no ventre fica sufocado i cai en diliquio. 

Não obstante sendo ultimamente inspecionado foi julgado-
con a molestia ainda curavel i apenas carecendo ele mais z 
ou 3 mezes de licença para o seu tratamento : as3in ficou 
inibido de reque rer a sua reforma como tencionava. 

llluitos oficiais até do proprio corpo militar â que per-
tence ten voltado por doentes con licença para se trataren í 
ten sido enpregados en comissões elo se rviço nesta cõrte 
pelas cuais perceben todos os seus venc imentos; mas tanben. 
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não deve alegar estes fatos nen requere r cualquer des'.e• 
enpregos, porcuanto só o Essm0 • Ministro da Guerra os póde 
conferir espontaneamente, conforme as conven iencias do ser-
viço, a quen julgue de sua confiança coo abilitações para ben 
as clczenpenbar. 

Sendo proprie'ario de duas cadeiras de matematicas, 
uma no I nst itu to Comercial, i oulra no dos l\Jen inos Cegos, 
Ianben não pócle requerer tomar d'elas conta para }JOder livrar-se 
con a maior u rgencia das privações en que se axa de man-
l<!r sua numeroza familia, porque são enpregos civis i nada 
ten con eles a repartição da guerra. 

K estas conjunturas só póde por favor do Essm0 • Sn r. 
Ministro da Guerra obter um" sua licença para que se apre-
zente a tomar conta das duas cadeiras, visto que a molestia 
o não tolhe de as ezercer. 

No cazo, poren, de que S. Ess• rccuze clar-!be esta licen-
ça que requererá conpelenlemente a sua demissão do posto mili-
tar i pede a S. Ess•. cuando subir ao seu despaxo o requeri-
mento, se digne conceder-lhe a baixa elo dilo posto. 

Rio de Janeiro, 20 de Maio dt: r 868. 

4 

Requerimento ele demissão. 

( A letra da minuta parece ele Benjamin Constant ) 

Senhor. 

C? Baxarel Benjamin Constant Botelho ele l\I agalhã.is. 
Capitão do Corpo de Estado lllaior de I~ Classe, lendo vol-
tado do Paraguai doente de febres intermitentes i inflamação 
de figado i ele baço adquiridas no serviço da guerra contra 
o governo d·aquela Republica, axando-se inpossibilitado 
atualmente i lalvês por muito tenpo de continuar no serviço 

11 
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ativo elo e1ercito eu consecuencia dessas per tinazes ruolestias 
que passa1·ão ao estado cronico, como provão os atestados 
juntos, Yen re peitozamente pedir a V. i\L I. a graça de 
conceder-lhe a sua clerniosão. O suplicante, Senhor, conhece 
a gravidade elo passo que dá nas atuais sircunstancias eu que 
e axa o pais que reclama os esforços i os sacrilicios de 

todos os seus filbos para. alcançar-se un termo bre1·e i glo-
riozo à uma guerra ele tanto enpenho i oura para o Brnzil, i 
sente profundamente pelos imperiozos moti1·os acima aponta-
dos, ser obrigado nestas conjunturas â pedir a sua demissão 
do serviço elo ezercilo ; mns fica-lhe trnucuila a consiencia 
por ler por mais ele um ano, que esteve no ezercito en ope-
rações, prestado serviços senpre en comissões ariscadas, 
como o suplicante póde i áde respeitozamente proYar á 
V. ~I. I., i que no clezenpenho ele sas comissões onrozas 
para un militar mereceu senpre elojios ele seus camaradas i 
dos xcfes debaixo de cujas Nclens serviu, i que só deu parte 
de doente ft 29 de Agosto ele 1867, cuanclo a molestia que 
adquiriu no serviço elas trinxeiras en 20 ele Março elo mesmo 
ano, tornou-se por tal modo grave que o inpossibilitou 
conrlctamente ele continuar â pres'ar serviços. Durante o 
tellp que serviu no ezercito en operações foi empregado 
primeiramente en comissões administrativas do ezercito, como 
assistente do Cuartel ~[estre Jeneral junto à I~ l)ivizão, 
comiS>ões que o suplicante ufana-se de ter clezenpenhado 
con zelo i dedicação i onradês popando os dinheiros do 
estado, como o devia fazer todo o ômen ele ben, que como 
ele preza, mais que tudo, a sua reputação. 

U Ex"'º· nr. Jeneral Argolo i todos os oficiais elo ezer-
cito i especialmente da I ~ Divizão são testemunhas dos es-
forços que enpregou para ben servir n'estas comissões. 
Cuanclo o Essm•. Snr. Jeneral Argolo deixou o Comando 
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da r': Divizão para assumir o do 2°. Corpo do . Ezercito, fo i 
o suplicante encarregado dos depozitos do ezercito en I tapirú 
i de formar un regulamento para os mesmos depoz itos i para 
a navegação fluvial entre Itapirú i o Passo da Patria; depois 
de ter organizado estes regulamentos i ele ter dado un balan-
ço jeral nos clepozitos â seu cargo envion un relatorio sir-
cunstanciaclo desses trabalhos ao Essmº. Snr. rl'Iarquês de 
Caxias i pediu despensa d 'aquella comissão para volta r ao 
teatro das operações. 

S. Ess" o Snr. J eneral en Xefe dignou-se atender ao 
pedido do suplicante i nomeou-o membro adjunto ela Con-
m~ssão de Enjenheiros, sendo imediatamente encarregado de 
construir trinxeiras i baterias avançadas en Tu iuti à direita 
cio ponto conhecido no ezercito con a denominação ele linha 
negra, trabalhou 4 mezes dia i noite na construção d'essas 
trinxeiras â alcance ele revólver das pozições inimigas 
i senpre esposto ao incessan te fogo de fuzilaria i artilh aria 
con que o inimigo procurava inpedir os trabalhos i con o 
cual ceifou as vidas ele muitos oficiaes i soldados. Foi na 
construção dessas trinxeiras que o suplicante adquiriu a mo-
lestia que oje o impede de continuar. â servir no ezercito. 

Cunpre notar que foi atacado elas febres intermi tentes 
cuando o trabalho das fortificações estava ainda en meio, 
assoberbon a molestia para que não se suspeitasse recuzar un 
serviço tão arriscado, i que não obstante continuou n'elle seu 
dar parte de doente, até a sua prontificação. Terminadas as 
trinxeiras foi nomeado menbro efetivo da Comissão de Enje-
nbeiros junto ao Comando en xefe i nessa cualidade fo i no-
meado con mais dois oficiaes para dar un balanço jeral en 
todos os depozitos do Ezerci to afin de preparar os carros de 
bagajeus i munições que devião aconpanhar as forças que 
ião mover-se para Tuiú-Cuê i os depozitos que devião ficar en 
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Tuiuli transformado en nossa baze de operações ; esteve nesta 
comissão até o d ia r 8 de Julho en que foi nomeado para 
esplorar as estradas que se dirijio ele Tuiuli a Umaitá, tiran-
do a planta dessas estradas i elas pozições occupaclas pelos 
inimigos nas aprossimações cl'elas sendo-lhe ordenado que se 
aprossimasse o mais possível, como era necessar io, dessas 
pozições afin ele ben reconhecê-las ; ezecutou todos esses tra-
balhos dando d'eles parte ao Xeíe ela Commissão ele enje-
nheiros en un oficio que lhe dirijiu de Alvarenga onde se 
àxava acanpaclo o corpo elo ezercito ao mando do Essm0 Snr. 
Jeneral Ozorio i donde partm para esses reconhecimentos 
militares. Terminando-os no dia 22 de Julho juntou-se nesse 
ponto ao grosso do ezercito en marxa para Tuiú-Cuê i foi 
incumbido de tirar o roteiro ela marxa seguida pelo grosso 
elo Ezercito comandado pelo Essm•. Snr. Marquês de Caxias 
i continuar as esplorações na vanguarda ezaminando as es-
tradas que o ezercito devia percorrer. 

Continuou no ezercicio dessas funções até o dia 31 .de 
J ulho en que acanpou con o E zercilo en Tuiú-cuê. Foi ai 
lncunbiclo de preparar un passo do esteirn Rojas denominado 
- passo maio - construindo uma ponte ele estivas i estabe-
lecendo pontões ele borraxa qne facilitasseu a comunicação 
entre Tuiú-cuê i a nossa baze ele operações, aproveitando a 
estrada que passava por este ponto i que era a melhor de 
todas as que comunicavão estas duas pozições de nosso ezer-
cito. Ai esteve o suplicante senpre en serviço tirando plan-
tas i fazendo reconhecimentos elo· canpo até o dia 29 de 
Ag sto en que a molestia, que nunca o abandonou, tornou. 
se muito gra,,e. Foi então que pela primeira· vês deu o 
suplicante parte de doente pedindo para tratar-se nesta Côrte, 
o que lhe foi concedido em 30 ele Agosto de 1867. Men-
cionando os serviços que prestou 6 suplicante na guerra elo 
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Paraguai só ten en vista provar que não se escuzou de pres-
ta-los encuanto o permitiu o seu estado de saúde: 

Não o n1encionaria se tivesse de continuar no ezercitc, 
onde não pócle i nào cl ezeja mais servir. Não ten o supli -
cante en vista reconpensa alguma por estes pocos serviços 
que p restou i que apenas esprimen que cunpri u sinples-
mente o seu deve r. 

Bastante reconpensaclo se julga o supl ican te por esses 
serviços i por otros mu itos i inportantes que pudesse prestar 
no eze rcilo só pelo falo ela instrução que ai recebeu, i que o 
abil ita â adqu irir os meios ele modesta subsistencia para s i 
i para a sua num.eroza familia deixando a carre ira das ar111as 

i segui ndo otra a que o supl icante se ten J ecl icaclo i para a 
cual sente a mais decid ida vocação. Si pocos são os servi-
ços p restados pelo supl icante no maj.isterio i si pocos tiver ele 
prestar ai serv irá senpre 111elhor a seu pa íS n'essa ca rre ira elo 
que no serv iço ativo do ezercito i onde não póde mais con-
tinuar â prestar se rviços i por isso 

Pede ã V. M . I. a Graça de conceder-lhe a clemissilo elo 
posto que ocupa no ezercito i espe r~ ela (1) 

& & & 
(1) O despaxo deste requerimento é de 21 de .Maio de 186~ se-

gundo a seguinte nota que me forneceu o 1 >i retor da Secretaria da 
Guerra. NfL mesma nota se declara que os p::ipeis não c:zisten na secre ~ 
tana . O des}X\XO foi o segui me: oportu11ameu.te será. atendido. 

Nota dada pelo Diretor da Se...:rcla ria da Guerra . 
Dr. Benjamin Ccwst'.\nt Botelho de l\Iagrdhãis : 
l'ed iu demissão do servi<co do ezercito em i 867 a 1868 . 
Que despaxo leve? 

2x de 1\íaio de 186S. 
Benjam in Constant Botelho de 1Iag:.dh:1 is, Capitão do Corpo do 

EstadQ l'vlaior de 1 .11 t;bsse. 
Alegando enfermidades que ultimamente adquiriu no serviço da 

campanha, pede de1i1 issào do serviço do ezercito. 
D espaxo - Oportunamente ser:í. :i.tenâido. 

(Não ezisten p:tpei.s) 
Nota de R. T. M. 
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XIV 

DOCU.IIENTOS PUBLICOS RELATIVOS À SITUAÇÃO F!LOZOF!CA I 
POLJTICA. DE BE1'JAMIN Co ' STAKT, DESDE QUE SE PÔS 
DEFI ·rnVAMENTE "º BRAZ!LO PllOBLE~L\ REPUBLICAKO 
(82-1870) ATÉ À ORGANISAÇÃO DO APOSTOLADO Pozr-
TIV!STA (93-188 1) . 

Estralo dos Anais da Camara dos D eputados para con-
preensão elo documento seguinte. 

Sessão de 8 de Julho ele 187 1 

O Sr. Taques : - . ... ....... . ..... .. .... .. ...... . .. . .......... . .. . 

Ainda p eço perdão â S. Ess• . por ocupar-me deste estabe le-
cimento i xamar a sua attenção para uu topico do relatorio 
do ilustre diretor. 

Não desconheço os talentos i ilustração do atual diretor 
do instituto ; poren o seu relatorio me parece de alta incon-
veniencia, que não permitia a S. Ess• o Snr. ministro do im-
perio ace ita-lo. 

V. Ess• sabe a inportancia que ten a ideologia, da qual 
dizia K apoleão I que não erão os aliados poren os ideologos 
que o tinhão derribado elo trono. 

Atualmente todos reconhecen o perigo das idéas extra-
vagantes que ali fôrão sustentadas; o governo comunal de 
Pari nada inventou em materia de doutrina, tudo axou ensi-
nado pelos seus filozofos i publicistas. 

Foi Proudhon quen ensinou que Deus era um mal, i a 
propriedade uu roubo. 

Fôrão os socialistas, os comunistas outros que perver-
têrão en França as idéas do povo, ensinárão que todos os 
inpulsos da natureza são bons, que o prazer é a nossa pri-
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meira lei . Nacidas do materialismo essas doutrinas destni"rão 
a baze da moral, clevárão as paixões vulgares, i de mãos 
dadas com o cosmopolitismo i espirita de independencia que 
se len dezenvolvido, produzirão o goYerno comunal de Paris, 
em que se virão todas as atrocidades, entregue como foi a 
un bando de omens perdidos que em seu delirio desconhe-
cêrão Deus, a patria, a familia i a propriedade. 

Dentre estas escolas á uma conhecida com o lilnlo de 
poziliva, cujo oraculo i xefe foi un omen de talento supe-
rior, Augusto Comte, muito apreciado pelos cultores das sien-
cias malematicas, ás quaes . é dedicado o diretor do instituto 
dos meninos cegos. 

Elles não querem saber da razão das couzas, não inda-
gão as cauzas, observão os falos, aprecião-nos i prec inden de 
investigar o porque. Assin não se elevão ao conhecimento do 
absoluto: limitam -se ao conlinjeule. As consecuencias desta 
doutrina são claras. São conhecidas as suas idéas eslrava-
gantes a respeito da liberdade ela mulher i bondade ele ludo 
o que faz a natureza. 

Admiro-me ele que o nobre ministro nos aprezenlasse, 
sen reflessão i con elojio, o relatorio elo diretor elo instituto, 
en que estas doutrinas são sustentadas <'.alorozamenle. Pare-
cia-me que ele não devia defender, promover a aceitação do 
seu si>lema naque1e estabelecimento, e sin observar as ins-
truções elo nobre ministro, que é o diretor supremo da 
instrução publica, é quen eleve dirijir a sua marxa, i não 
receber a direção que lhe queirão inpôr .. 

V. Es. vai ver o que diz aquele diretor no seu re-
lalorio: 

u Que este plano, que se póde circunscrever atualmente 
en pouco mais dos limites ele nossa instrução primaria i 
como uma estensào dela, seja para o povo uma especie ele 
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relijíão, conte ndo como dogma el e fé sienti fica o maior nu-
meró possi ve l de principias teori cos red uzidos â p1 eceitos el e 
imediatas apli cações jerais à ' vida pra ti ca , i por assin di zer 
u zuais- i domesticas . 

1t Que se tenha en vista fazer dezaparecer essas 1nassi -

mas i crenças funestas que circulão na sociedade dando a 
medida de ~eu estado de ignorancia, esses contos íantas-
ticos, essas p raticas superst iciozas que, tão en annonia con 
as naturais tende ncias do omen para o misterio i o mara-
vilhozo, ezaltão- lhe a imaji nação, enfraquecenJ o. Ibe o esp i-
rito, o coração i o carater, i criando puzilan in1es de un n1oral 

doen ti o, que se resentirá po r toda a vida dos fu nestos efeitos 
do 111al enraizado desde a infanc ia. 

« E cuantas dessas superstições não se inspirão en falsas 
crenças rel ij iozas, i são por i ~so un veneno inora l sen anti-

doto possi,·el depo is de inocu lado? 
" Refiro-me â un plano de instrução que seja enfio mais 

consentaneo con os elevados fins que se procurão obter. 
" Felismente as sciencias pozitivas, pelos rapidos pro-

gressos que tên feito i vão fazendo, vão tri unfando cada vês 
mais ela pernicioza infl uencia dos metafiz icos i inpri mindo à 
atividade ele nosso esp irito un ru mo n1 ais fe li s, uma marxa 
nu1ís segura i proveitoza . 

« A nova Ji!ozojia pozitiva , gui ada pelo p rudente conoelho 
fornec ido pelo exame a tento ela istor ia elo desenvolvimento 
do esp irita un1ai10 e n suas d iversas n1an ifes lações, abandonou 

como estereis i vans as investigações elo que se xama as 
cauzas, sejâo primas, sejáo finais, limitando-se ã conside rar 
todos os fenomenos como sujeitos â leis invari aveis, cuja 
descoberta preciza, i a sua redução ao 1nenor numero possi-
vel, deve se r o objetivo ele nossos esforços intelectuais. 

" En rezumo, estudar pela observaçào i pela esperiencia 
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p ri ncipais fontes de nossos conbecimen tos pozitivos, todas as 
circunstancias que aprezenlão en sua marxa ·os di\'ersos fe-
nomenos que conlenplamos ; procurar o encadeamento ele 
lodos esses fenomenos pelas relações naturais de lenpo, de 
sucessão i de similhança ; determinar as leis efetivas que 
rejen ta is fenomenos i faze r dessas leis o maior numero de 
aplicações ute is á umani<lade ; eis o prudente conselho que 
nos dá a nova i san filozofia. 

" Os sentidos, contra todas as teor ias dos pretendidos fi-
lozofos, contra as mais ou menos ben conbinadas objeções 
Escolasticas, ão de ezercer senpre uma 
sobre o dezcnvoh'imento da intelijencia 

influencia capita l 
un1ana, ão ele ser 

senpre os me ios pelos cuais nossa alma se abastece do maior 
numero de noções fundamenta is. 

« Debalde esforção-se os psicologos por esplicar os feno-
menos do e pirito. Nada absolutamente de serio i pozilivo 
tên concluido até oje; nen urna só lei por mais elementa r 
ten ido rigorozamente estabelecidas por eles .n 

Aqui está a doutrina da escola : o pozitivismo é o ate-
ismo matematico, que, como dis un distinto professor, des-
terra Deus para a orden das ipotezes inute is; não quer 
saber do absoluto, das cauzas primarias, dos fins da socie-
dade i do omen, do seu destino, nada di sto ; o xefe da es-
cola disse que a palavra direito deve ser riscada <la lin-
guajen <la moral i <la pol i tica, como a palavra cauza da 
linguajen li lozofica. 

Acredito que S. Es. não quer o tr iunfo desta doutrina, 
deve xamar â outras tendencias a direção do estabeleci-

mento â que me tenho referido. 

Peço ã S. Es. que leia con mais vagar, desculpe-me 
d izer-lhe isto, se qu izer inteirar -se do que é a escola pozi-
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tiva, a obrinba de Caro, professor da Sorbona, in ti -
tulada : Estudos morais sobre o tenpo prezc11te . 

Eu não clezejo que similbantes doutrinas corrão entre 
nós, sejão favorecidas pelo governo. Os rezultados elas dou-
trinas subversivas da moral são infaliveis, elas produzirão 
os delirios da comuna, a cual ludo o que disse i decretou 
axou ensin ado nos livros, até aquela declaração de que os 
n1acacos erão os nossos irrecuzaveis antepassados . 

O Sr. Cardoso de Tvi enezes :- A escola da comuna não 
ten filiação alguma. 

O Sr. Taques :- É a ezajeração da teoria de Darwin 
con a sua serie dos seres, que se clezenvolven pelas forças 
plasticas da natureza, desde o polipo até o omen, que é o· 
remate desta jeração progre>siva . 

Outros naturalistas farão mais lonje, i principiárão a sua 
escola da visicula i elo atomo. Não cleven estas doutri nas. 
ter o favo r elo governo, principalmente da parte de tm ci-
dadfto ele sentimentos ortoclocsos como o Sr. ministro do 
inperio. Note S. Es. que o deus ela escola pozitiva é a 
umaniclade en sua evolução no tenpo. A linguajen elo relatorio 
a que me refiro está ele acordo coo os seus principios . 

Uma Vóz : - É o panteisnw, recomendando a escola 
poziliva. 

O Sr. Alencar Araripe dá un aparte. 
O Sr. Taques :- Os conceitos desta escola são ben co-

nhecidos. Senhores, peço perdão à camara por ler abuzado 
por tanto tenpo de sua atenção. ( ]\Tão apoiados . ) 

Sessão ele II ele Julho de 1871 

Sr. Min istro elo Inperio :-.. ... .. . . .... . .. ... ........... . ... .. . . 
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A, finalmente, no discurso do nobre deputado uma 111 -

jusliça, i é cuaudo ele xama a minha atenção para o dire-
tor do Instituto dos llleninos Cegos, que, disse S. Es. <e 
axa1•a inbuido das idéia perigozas da e cola filozofica poci-
tiva, i que por isso podia peryerler os meninos confiados ao 
seu cu iclaclo. 

Sr. prezidente, si o nobre deputado lesse con mai, 
atenç o relatorio elo digno diretor do In tituto elos :i\Ieninos 
Cegos, veria que esse foncionario, lonje de ser aderente :'t 
nova filosofia elo materialismo alemão, â essa escola perigoz~, 
de que o nobre deputado supõe sectaria a comuna ele Pari<. 
tratando de siencias pozitivas, aproveitou a ocazião pr.rn 

dar-lhes mais inportancia elo que às outras. 
Si ele tivesse dezenvolviclo as idéas que o nobre depu-

tado lhe atribuiu, certamente nenhuma duvida eu teria ele 
observar-lhe o erro de suas crenças. ]\[as incidentemente 
tratou ela filozofia pozitiva, que não é propriamente a escoh 
â que se referiu o nobre deputado, i assin creio que 11'.io 
aprOl·eitou uma peça oficial para nela czihir idéia' l c-
rigozas. 

2 

Copia da minuta d<! 2111 <1ficio ao es-conselheiro João Al-
fredo Correia de Oliveira, então Jlii11islro do Inperio. (Copia. 
fornecida pela familia .) 

I. I. J\I. Cegos, ele Agosto de 187 r. 

IJJ.mo i Ess.ru• Snr. 

Un sentimento ele devido respeito â V. Ess. i o zelo· 
de meu conceito, quer como enpregaclo publico, quer como 
omen que preza mais que tudo a sua reputação i a sua onr.1, 
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me levão â submeter à V . Ess. algumas considerações jerais 
en relação ao discurso do Ess.'"º Sr. Conselheiro Deputado 
T aques, na parte en que S. Ess. se pronuncia sobre alguns 
topicos do relatorio que na cualidade de diretor deste Insti-
luto, tive a onra de dirijir a V. E ss. â 22 de Março do 
corrente ano. 

Tenho unicamente en Yista, pelos motivos ac irna, dei-
xar arquivado neste Institu to un protesto meu contra a gra-
tuita acuzação do Ess.m0 Snr. Conselheiro Taques, no seu 
mencion ado discurso pronunciado na Camara dos Senhores 
Deputados a .. ..... de Julho i publicado no Jornal do Com-
mercio de ..... . 

À leitura cl'esse discurso fiquei tomado de maior sur-
preza i custou-me â dominar -0 sentimento de dezagrado que 
se apoderou de rnin por ver a maneira por que fui tratado 
por S. E<;s. 

Nenhuma das injustiças que tenho sofrido inpressionou 
-me mais jJrofundamente que a que me fês S. Ess . 

Até então as injustiças de que tenho sido vitima en ten-
derão inais ou n1enos con os lneus interesses enbora os 111ais 
onestos i lejitimos; fporen a que me fês o Ess.010 Sr. Conse-
lheiro Taques afetou-me mais pois dirijiu -se ao que á de 
mais sagrado para quen se preza de ter senpre pautado sua 
conduta pelos sãos principios da onra i da moral. 

Felismente é absolutamente inpossivel ao Ess. Snr. Con-
selheiro Taques, ben como â cualquer outra pessoa, encontrar 
un ato meu por mais insignificante que possa ser considerado 
como un desvio das normas do bon procedimento inpostas 
por minha educação, carater i principias, i nas cuais me ei de 
senpre manter, o que é felismente ben facil para quen como 
eu as ten gravadas no coração i no espirito. 

Estou muito certo que se S. Ess. procnrasse primeiro in-
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formar-se quen era o abaixo ass inado, l9nje de derramar 
contra ele tanta bilis, como fês no seu cliscur o, av ia tra-
tai-o con mais consideração i respeito, pois julgo S. Ess . 
bastante oneslo para dar toda dev ida consideração às pessoas 
que fazen como eu consistir o seu maior orgulho no seu 
bon procedimen to civil , moral relijiozo i que disso len 
dado muitas i ezuberantes provas. 

Felismenle V . Ess . no seu discurso pronunciado na 
Camara i publicado no Jornal do Commercio el e ... defendeu-
me cabalmente elas injuslissimas acuzações elo Snr. Conse-
lheiro Taques.- Aproveito esta oportunidade par:1 agradecer 
cordialmente à V . Ess. a justiça que fês ao meu carate r. 
O meu relatorio fo i depois mandado publicar integral.men te 
nos Diar ios Oficiais ele . .. ...... 

O publ ico póéle oje julgar ela absolu ta fa lta ele baze 
para a acuzação lendo o cliscnrso ele V . Ess., o elo Snr. Con-
selheiro Taques, i o meu relalor io. 

Nada mais é precizo para conhecer-se que não forneci 
motivos nen ao menos prelestos para similhante acuzação. 

No entanto não elevo deixá-! a sen ao menos un protesto 
ele minha parte. 

Felismenle não é preciso esforço algun para destru ir 
conplelamente a acuzação, i se fora orgulho ofendido calar-
me-ia satisfeito pelos dois atos ele V. Ess., mas os motivos 
alegados no começo deste oficio me obrigão â dizer alguma 
coiza â esse respeito. 

Leia-se o discurso ele V. Ess. i coteje-se o discurso elo 
Snr. Conselheiro Taques con o meu relalorio que far-se-á por 
força conpleta idéia ela injustiça ela acuzaçâo ela pureza ele 
minhas intenções i sent imentos . 

O Ess. mo Snr. Conselheiro Taques estava ele certo mal 
inpressionaclo por falsas informações sobre a F ilozofia pozi-
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tirn de que trato no men relatorio. Enbora muito ilus-
trado, não a tomou na unica i ve rdadeira accepção eu que 
devia tomá-la. Foi essa de certo a razão pela cual S. Ess. 
as,;in procedeu . Não posso atribui-lo à outra cauza. 

Dezejo deixar mais claro ainda si é possivel, que não 
dei nen pretestos à menor acuzação, cuanto mais â que me 
Li feita. Lonje disso ufano-me de ter aprezentado ideias 
cnLora muito jerais, que são as mais convenientes à orga-
niz:ição ele un plano ele instrução popular; pronunciando-me 
hen claramente, sobre a grande inportancia i preferencia 
mesmo que nela se devia dar à educação moral i relijioza, 
confonne ven espresso no meu relatorio nun cios topicos qne 
S. Ess. deixou de citar intercalados entre os que S. Ess. 
citou. 

Forão como disse publicados o discurso ele V. Ess., o 
do Snr. Conselheiro Taques i o meu relatorio, por isso i 
para não tornar muito longo este oficio dispenso-me ele apre-
zc:;tá-los aqui . 

O Ess. Snr. Conselheiro Taques começou nestes termos 
a parle de seu discurso a que me tenho referido : " Não 
desconheço os talentos i ·ilustração elo atual diretor elo Ins-
tituto dos Cegos, ecls . 

Parece-me que S. Ess. não foi sincero nesta parle. Nun 
sinplcs relatorio onde apenas narro as ocurrencias avidas 
nun estabelecimento ã meu cm·go i algumas de suas princi-
pais necessidades, i isso en estilo singelo, proprio de uma 
l'eça oficial, seu ler, portanto, a menor pretenção â aprezen-
tar un trabalho literario, ou sientifico, não podia S. Ess. ter 
ncazião ele formar juizo seguro â respeito do meu talento i 
ilustração. S. Ess. devia apenas ter reconhecido nesse do-
cumento que na minha pozição subalterna de diretor do 
Instituto dos Cegos enprego lodos os esforços â meu alcance 
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para cunprir o melhor possivel os meus deveres, procurando 
por todos os meios dig"nos elevar i aumentar cada vês mm.~ 
o credito que merecidamenle goza essa umanilaria i utili-
ssima inslituição, i melhorar o mais que posso a sorte ele seus 
alunos, confiados à minh~ direção, i isso con os meios for-
necidos pelo Regulamento en vigor i seguindo as brilhantes 
Lracliçoes deixadas por meu venerando antecessor , o finado 
Conselheiro Dr. Clauclio Luis da Costa, dando o maior cle-
zenvolv imento à sua instruç~to arlisl ica i 1ileraria i á su:t 

educação civil, moral i relijioza, não só durante a sua es-
tada no eslabelecimenlo, mas tanben procurando garantir-lhes 
a sua futura sorte cuanclo tiveren de deixá-lo, propondo parn 
esse Jl n ao governo i pondo en pratica, cuando estão na 
minha alçada, todas as medidas atinentes a esse re-
zultaclo. 

S. Ess . viu, poren, o que não se podia, de modo algun, 
infer ir do que consta no meu relatorio i não o que ali está 
escrito i que é a espressão ela verdade, como S. Ess. verifi-
caria si se informasse melhor . 

Passou depois S. Ess. â tratar elo assunlo. A espres-
são Filozofia Pozitiva foi o tema sobre o cual S. Es,. 
variou. 

Falou â respeito ele Proudhon, Darwin, materialismo, 
socialistas, comunistas, eds., i involveu no meio de tudo isto 
a Filozofia Pozitiva ! 

F ês ele todos estes elementos irreconciliaveis un mons-
truozo conjunto, uma escola, uma seita, i fês-me sectario i 
calorozo defensor dela ! . . . 

Tudo isto, poren, não passa felismente de uma criaç<lo 
de S. Ess. A afronta sen igual, con que poderia tisn::tr a 
minha reputação, si me pudesse alcançar, nen ele leve ro-
çou-me; nen isso era possivel. S. Ess. atribuiu-me idéias i 
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sentimentos que, graças â Deus, nunca tive, nen ei de ter, 
enctlanto prezidir-me ao espírito un vislunbre ele intelijencia_ 

Tudo cuanto S. Ess. disse â respeito elas imensamente 
funestas escolas ele Prouclhon, Darwin, materialismo, spcia-
lismo, comunismo, eds., é uma grande verdade i muito sabida. 

ão á nenhun omen de ben que se não revolte contra 
essas ideas subversivas ela relijião i ela moral, que atacão 
ele frente tudo o que á ele mais nobre i sagrado no coração 
uma no. 

A propagação de;sas doutrinas conduziu aos orrores ela 
comuna ele Paris, i á ele produzi r senpre en cualquer parte 
rezultaclos similhantes. 

Tais doutrinas só poclcn se r abraçadas por omen> scn o 
menor vestijio ele moralidade , sen fé, sen crenças, sen o 
minimo amor ela Patria, ela Familia, i ele si mesmos, verda-
deiros monstros morais dignos da mais profunda ezecração. 

Forão omcns nessas condiç0es i inbuidos daquelas per-
niciozas doutrinas que, nos desvarios de suas paixões brutais, 
sob a denominação de Comunistas de Paris, derào o espeta-
culo o mais asquerozo que a istoria jamais rejistrou nos 
anais já ben providos das atroc idades i desvarios dos omens, 
assonbrando a civilização do seculo con a ediondês ele seus 

.crimes de toda a especie. 
Cual é o omen, mesmo mediocremente onesto, que se 

não cnxa ela maiór i mais justa indignação contra senas de 
tamanho vandalismo ? . .. 

r-Ias o que ten tudo isto con o que disse no meu rela-
torio? Absolutamente nada. 

Supor que a Filozofia Po7itiva é doutrina da orclen das 
que S. Ess. conbateu, i das que levárão ou poden levar aos 
desvarios da Comuna de Paris, ou que tenha con elas o menor 
ponto de contato, é gravíssimo, é inj ustiça seu cualificação. 
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Quen conhecer ben o espirita da Filozofia Pozitiva nun-
ca falará nela sinão co11 o respeito i a admiração que os 
omens de coração i ilustrados C<"1sagrão senpre às nobres i 
elevadas produções dos jenios. 

iVIas S. Ess. foi beber informações numa fonte e11vc-
nenada. 

Posso assegurar a V . Ess., i o provar ia si prec izo fosse, 
que Caro ignorava conpletf,mente a Filozofia Pozitiva, obra· 
de elevado merilo sie11tífico i ele imenso alcance futuro. 

A Filozofia Pozitiva trata unirnmente ele considerações 
jerais sobre as diversas siencias pozitivas, como são : a Mate-
malica, a Astronon1ia, a F izica, a Qui1nica i a Fi-
ziolojia. 

(A Filozofia Pozitiva, fundada por A ugusto Comle, con-
sidera essas siencias debaixo ele un ponto ele visla o mais 
jeral i e] evado passivei, estuda, rel at ivamente a cada uma, 
as questões jerais que são ele seu clominio, os processos e11-
pregaclos na rezoli1ção dessas questões, o clezenvolvime11to ele 
que são sussetiveis i a orelen lojica ele sua sucessão i enca-
deamento, sua inportancia i aplicação ; fina lmente traça a 
esJera elo seu dominio real relativamente ao conjunto dessas 
siencias; estuda a orclen elo seu natural encacleame11to forne-
cido pelo modo ele clependencia elos fenomenos considerados, 
ou a esca la enciclopeclica en que se cleven ;;ucecler. 

A pozição ele cada siencia nesta serie é determinada ele 
modo que as suas teorias baz.eião-se nas elas s iencias prece-
dentes i estabelece por sua vês as bazes fundamentais ao 
estudo ele cada uma elas outras. A sucessfro é, portanto, 
racionalmente determinada pela jeneralicla le clecressente i 
conplicação cresse11te elos fenomenos considerados ; dai re-
zulta que o primeiro lermo desta escala é a siencia que es-

12 
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tuda os fenomenos mais abstratos, jerais 
Matematica, en uma palavra.) (1) 

independentes, a 

Kão é meu propozito entrar agora eu considerações 
mais clezenvolvidas; nen mesmo aprezeutarei algumas consi-
derações preUminares, alguns dos carateres mais jerais que 
aprezenta n vasta escala enciclopedica organizada por Au-
gusto Comte, que oferece un monumento de inececlivel sabe-
doria i a maior elevação ã que pode xegar a mente 
u1nana. 

Por sua vasta ilustração enciclopedica, Augusto Comte, 
reunindo todo o saber real de seu seculo, abordou, do modo 
o mais brilhante i con o mais felís ezito o vasto problema 
da reconstrução ele todo o saber umano, en un plano conti-
nuo i uniforme, maravilhozamente adaptado à plena satis-
fação de todas as nossas necessidades morais i intelectuais i 
con a maior economia ele nossas forças especulativas, evi-
tando todos os funestos desvios ã que é pror:enso nosso 
espirita, mormente cuando é influenciado pelas vans mas 
atraentes tendencias metafizicas, ele remontar, às cauzas dos 
feuomeuos, aos conhecimentos absolutos, ao inpossivel eu re-
zumo, i que nada produzindo en difinitivo ten, portanto, pelo 
menos, o gravis>Üno inconveniente de distrair inutilmente un 
grande numeTo de intelijencias en pura perda de tenpo i de 
esforços. 

Este plano não impõe como parece, limites à atividade 
de nosso espirito ; lonje disso, ele oferece a mais anpla es-
pansão ã todas as suas lejitimas aspirações. Sen perderen 
de vista as suas aplicações artisticas i industriais, antes 
sando-as de continuo, tên as siencias aí todo o dezenvolvi-

(1) Esse trexo entre parentezis foi escluido do oficio. 
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menlo de que são susseti veis, i a organização interior de 
cada sicncia é senpre racionah11ente determinada en relação 
à filiação de suas idéias, dos fenomenos que considera, dos 
seus princípios, suas leis i teorias, pelas naturais i inlimas 

· relaçoes que as encacleião, rezultantes de un ezame aprofun-
dado fornec ido por longas i ben precizas observações i espe-
rieucia.:; sen as cuais era absolutan1ente inpossivel. 

O mesmo principio que reje a construção interna de 
cada siencia domina todo o plano enciclopedico, rezultanle 
elo conjunto de todas as siencias que o conpõe, i:le modo ã 

constituir un sislema unido i omojenco, uma escala metodica 
i uniforme, de inteiro. armonia con o dezenvolvimento efe-
tivo ele nossa intelijencia, eminentemente propria â facilita r 
notavelmente o estudo dos diversos fenomenos que conten-
plamos i os conhecimenlos de suas leis efetivas, que é a nossa 
mais alta anbição . 

A Filozofia Pozitiva não é uma dessas doutrinas vagas 
arbitrarias que os metafizicos Lên criado, bazeando-Rs en 

ipotezes gratuitas i inverificaveis, i que só poden ter influencia 
passajeira ; ao contrar io, é uma doutrina racionalmente fun-
dada no raciocinio, na observação i na esperiencia, unica> 
fontes qne poden oferecer à atividade ele nosso espirito tm 
alimento são i suculentv, i os dados essenciais à sua marxa 
progressiva, i. essa força assencional con que vemos aumenlar 
cada vês' mais o tezouro de seus conhecimentos elevando-se 
gradativamente dos fenomenos os mais elementares aos 
fenomenos mais conplicaclos, das leis as mais sinples às 
leis as mais transsendentes. 

Nenhuma Filozofia guarda maior conveniencia, entre as 
concepções sientificas i as doutrinas relijiozas, i melhor sa-
tisfás as nossas varias necessidades fizicas, morais i espi-
rituais . Nenhuma melhor subordina a siencia à relijíão. 
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Pois pode-se Lemer, sen grave clesrespeilo à nossa fé 
relij ioza, que un plano que facilila estremamente o estudo 
elas siencias possa_ Ler perniciorn influencia sobre as sans clou-
Lrinas rel ijiozas? De ccrlo que não. 

I ninguen, por mais orlodocso, pode encontra r ai couza 
a lguma ele anti -relijiozo. 

Ao' conlrar io, â medida que o nosso espírito ,,e eleva na 
contenplaçito i no estudo elas imensas maravilhas que o espe-
taculo ela natureza oferece às suas mais subl imes meditações, 
mais nele se firmão as verdadeiras crenças relijiozas porque 
mais se convence ela infinita grandeza i majestade das obras 
.elo Supremo Criador dos M nnclos. 

Dianle dessa infinila grandeza abalen-se os vôos mais 
arrojados de nossa intelijencia. Debalde o omen procura in-
vesligat· i esp li car essas supremas i elernas cauzas regula-
doras da maravilhoza armonia da cr iação ; elas opõ_e senpre 
in,·enciveis barre iras aos arrojos ela orgulhoza razão umau1, 
marcando limilcs à suas ouzadas lentalivas de ludo querer 
conhecer, esplicar i avassalar. 

Essas tentativas, tantas vezes Yan1nenle renovadas nca-
bárão por firmar no espí ri to dos bons pensadores a absoluta 
inpossibilidade de invest igar a nalur<:za in lima elos seres, a 
cauza i orij en ele todos os fenornenos que conlenplarnos. Dei-
xeo-se aos metafüicos essas quirne ri cas esperanças. 

A mais alla anbição da siencia poziliva é descobrir as 
leis naturais que rejeu os fenomenos fiz icos , qu imicos, morais, 
eclc., considerando corno necessariamente interdito à inteli-
jencia umana o conbecimenlo ele lodos aqueles sublimes i 
inpenetraveis mislerios ela criação que apenas nos é dado 
admirar, respeitar, i reconhecer-lhes a ezislencia; i cuanclo 
sejão susseliveis de seren c:onhecidos pelo omen, não o se rão 
de certo por considerações â priori ; só a obserrnção i a 
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esperiencia, un ale1,lo ezame das di,·ersas circunstancia , que 
os aconpanhão, poderá ligando os fatos, seguindo-os en eu 
dezenvolvirnenlo, levar-nos â la\ conhecimento. 

O primeiro sintoma ela Fi\ozofia l'ozitiva é, pois, un tri-
bulo da mais profunda i respeiloza omenajen rend ida ao 
Criador i a lodos os su\i\imes i iusondaveis mislerios ela 
Criação. 

É o profundo reconhecimento do Jimilaclissimo al-
cance efcti,·o de nossa intelijencia en face da Onipolencia 
Divina. 

A Fi\ozofia l'ozitiva nã0 merece pois o alague de :_ 
Es., i nenhun ponto de contacto len con o materialismo, o 
espiritualismo, socialismo, comunismo, ec\e. 

A meu ver estas escolas só poden orijinar- e nas do-
trinas filozoficas que vizf10 o aJ,soluto, as cauzas primarias, a 
natureza intima das couzas, edc., a Filozofia illetafizica, cn 
rewmo. É nas ezagernçOes dessas doutr inas que se eleve 
bnscar a orijen de todas essas escolas perniciozas que S. Es. 
conbateu . 

É essa uma convicção minha. Posso laborar er erro, 
mas en todo cazo é i so uma sinples questão ele opinião i 
nunca uma questão ele caraler, i lào melindroza como aquela 
en que S. Es. a transformou . 

I si estou en erro, érro felísmenle con muitas pessoas 
de reconhecida iluslraçào i que â esse titulo reunen un outro 
mais venerando ainda, de uma conduta ezenplar i que ão 
eminentemente relijiozas, como me orgulho de sê-lo. 

Que as doutrinas metafizicas ten, cn suas ezajerações, os 
jermens ele funestos desvios não me parece teze dificil ele 
pronr-se i con as proprias clifin.ições escolasticas que lhe 
atribuen. Basta-me citar algumas das que se encontrão nos 
tratados lnais seguidos . 
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Eil-as: 
A Metafizica é a siencia das siencias : é a siencia elas 

cauzas i:;rimarias i ela razão elas couzas ; é a ontolojia ou a 
siencia elo ser; ela abranje a psicolojia, a teoclicéia, i a cos-
molojia; é a siencia do absoluto i do incondicional ; é a 
sicncia elos espiritos. Por ela nos elevamos à orijen i for-
mação das icléas i das faculdades de nosso espirita i desta 
orijen às proprias idéias que delas se redivivão, edc. 

O que lojicamente me parece dever se concluir ele todas 
essas cli finições é que a metafizica é por sua natureza indefi-
nivel. É, poren, claramente espresso en todas elas que o 
carater predominante é a tendencia â remontar senpre à 

orijen das couzas, à sua natureza íntin1a, aos conheci1nentos 
absolutos en uma palavra. 

É facil prever a perigoza influencia que esta prelen-
cioza siencia pode ezercer no espirita umano. 

Oferece ao omen o sedutor atrativo ele un inperio .abso-
luto â ezercer sobre todo o universo. Rei da creação, tudo 
â ele se curva respeitozo ; tudo se prende i ~mbordina à sua 
natureza ; tudo cede ao inperio de sua vontade ; nada se 
oculta ao imenso clarão de sua intelijencia. Deus, os omens, 
as c0uz2s i seus atributos essenciais, tudo fás objeto ele seus 
estudos, tudo esplica, tudo conpreende. Averá nada mais 
sedutor que estas promessas, nada que ezalte mais a nossa 
imajinação, faculdade ele nosso espirita já por si mesma tão 
propens1 â desvarios ? Quando con seus ajentes inpondera-
veis, seus mediadores plasticos, edc. (sic) Averá doutrina mais 
ouzada i mais desrespeitoza à divindade i à nossa relijião 
pelos ecessos â que pode ten concluzino o espirito 
umano? 

É esta a Filozofia l\letafizica, cuaisquer que scjão as formas 
vari as debai'o elas cuais se aprezente. 
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Senpre as noções absolutas, senpre o inpm;sivel é o objeto 
que loma para assonto de suas investigações. De nada lhe ten 
servido as deziluzões continuas que ten lido i que a observação 
lhe ten dado, os dezenganos da sonhada astrologia i as crueis 
decepções da alquimia. En lugar da astrolojia lemos edc. (sic); 
en lugar da algnimia temos a Quimica edc. 

Qual é o conhecimento a que teu xegado en mais ele 
dois mil anos ele uma luta renhida, siuão o da inpossibili-
dacle ele realizaren as suas pretenções. É esse tanben a 
meu ver, o uuico sen,iço inportante que teu prestado, i que 
muito teu concorrido para os progressos de nossos conheci-
mentos reais. Os ezenplos nesse sentido são nwnerozos i 
variados. Cuantas ipolezes não forão criadas para esplicar 
as cli versas leis organicas do mundo ? Cuautas transforma-
ções se ten operado nessas diversas ipotezes, nesses diversos 
processos que o espirita umano leu imajinado para esplicar 
a canza i o modo de produção dos diversos fenomenos do 
mundo fizico ? 

Cuantas tentativas baldadas para penetraren nos miste-
rios do mundo espiritual ? Cual é o conhecimento seguro 
que ten obtido sobre a orijen o modo de formação de 
nossas idéias i diversas faculdades da alma ? Cuais as leis 
definitivas que ten descoberto para as funções psicolojicas i 
para essa misterioza união da alma i do corpo ? En que 
consiste ela? Aponten un só conhecimento real obtido pela 
Filozofia Metafizica en cualquer das diversas categorías de 
fenomenos fizicos ou morais, que ten sido objeto de suas 
longas i numerÓzas tentativas ? 

Não á F ilozofia seu siencia, é a verdade mais severa. 
~enpre o sonho en lugar da realidade. I a despeito das 
sublímidades de suas teorias, o mundo real é inconparavel-
rnente mais sublime que o mundo imajinado. 
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Newton conbinando as leis de Kepler, descoberlas por 
longos anos de len dirijidas oLservaçoes aslronomicas jeo-
metricas dos movi:nentos dos planetas, aussiliado pela ana-
lize matemalica, esse poderozo instrumento que á criado a 
menle un1ana, i que ten como que arrancado à natureza os 
seus mais belos segredos i suas mais reconditas leis, quebrou 
esses ceus de cristal que limitavão o universo, i desvendou 
aos olhos da intel ij encia umana a vastidão infinita das pro-
fund ezas do céu rea l ; o sol da siencia real evaporou <le-
pois essas abobàdas gazozas i eterias que subst ituirão os ceus 
de cristal, i o univer5o vasto, imenso, indefinido en todos os 
sen tidos ve io atestar-nos toda a imensuravel grandeza das 
obras da criação i tunilhar o orgulho de nosso espiri to en 
frente ela subl ime majestade do creaclor. 

A terra já tinh a deixado de ser o centro en torno do 
cual jirava o universo para o encanto da ezistenciá umaua, 
i con uma rapidês que só a Metafizica pode conceber. As 
estrelas tinhão deixado de ser apenas pontos luminozos bri-
lhando eternamente para aformozearen as nossas noites, 
para seren consideradas otll'ros tantos centros de novos 
mundos. 

Galileu descobrindo o movimento da terra ; Kepler 
observando as leis jeometricas dos movimentos ; Descartes 
criando a nova jeometria, i abrindo novos orizontes â esta 
siencia; Newton criando a analize transcendente, i apli-
cando-a depois às leis de Kepler, para a grande lei da 
gravitação universal, pedra angular de todo o edifício das 
siencias fizicas i naturais, i muitos ou tros sabios cujos nomes 
jamais se apagarão da memoria dos omeus, são os verda-
deiros servidores da Umanidacle, i os verdadeiros fundadores 
desta nova Filozofia. 

É a Metafizica qne unicamente pode conduzir a estes 
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d iversos i mem1os opostos, edc, (sic). ~irva-nos de ezen-
plo a Alemanha. Esle país classico das mais elevadas con-
cepções mislicas i espiritualistas é oje onde regorjitão as mais 
<>postas questões do mais grosseiro materialismo. 

Como pôde assim o es1,irilo decer Lruscamenle dos 
sonhos do mais rerinado espiritual ismo ].ara xafurdar-se i:o 
imenso lodaçal do mais asquerozo materialismo? 

Que, sinão a l\Ietafizica, é capás de tamanhos i lão fu-
nestos absurdos ? 

Sen carater algun determinado, sen rumo, en eterno 
,<loudejar, sen af-:tar forma alguma defin:da, pairando por 

sobre tudo sen nada locar, rapida en seus dezord~nados mo-
vimentos, ouzada en todas as suas tentativas, sen principios 
ficsos, incapás de reflessão, de observação i de esperie.ncia, 
só uma imajinação estravazante, un espír ito en dezequi -
libno pe1a prepondcrancia desta faculdade sobre o concurso 
das outras, pode assin seguir a Metafizica, na criação, no 
sen e lemo cloucleja r. 

Era precizo supor-me un granJe malvado para, estando 
aqui cercado por estes infelizes, vitimas da mais cruel en-
fermidade, imajinar-me capás ele querer inplantar neles ideias 
subversivas edc., ai.miar-lhes a fé catolica que constitui para 
os rnfel izes un balsamo santo para adoçar-lhes a desdiloza 
ezistencia, eds. 

A poezia é o sentimento, i a manifestação do senti-
mento fala à imajinação i ao coração; a siencia mais severa 
en suas formas fala de preferencia à razão. No entanto não 
se repelen ; ao contrario, SP. conbinão, i anhas poden servir 
.aos mesmos fins, convenientemente clirijidas. Pode-se xegar 
.ao coração pela razão, como nos podemos elevar da raz1\o ao 
coração. 
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Trcxos de im discuno de Benjamin Constant em I872.-Es-
tmido do Diario Oficial rle 4 de Julho de I872 

... anima-me contudo a certeza de que V. M. inperial e 
o ilush·e auditorio se dignarão de ouvir-me com benevolt:ncia, 
atendendo a que venho cumprir um dever, além disso lenho 
tambem â meu favor a natureza do assunto que é por si 
só bastante para prender as atenções, especialmente a de 
V. i\I. InperiaJ. 

Desvelado protetor dos infelizes cégos, ben como o é de 
todos os brazileiros e de todos as instituições que, como esta, 
fazem honra a nossa Patria. 

O espirito de filantropia i ben entendida caridade, do-
minado d'un zelo ardente, de uma solicitude inquieta, é felis-
meute o primeiro sintoma carateristico desta imensa evolução 
jeral con que no seculo que atravessamos se vai operando a 
reconstrução da sociedade . 

Ajitando n'uma das mãos o faxo da civilização i tendo 
na outre. o sinbolo sagrado de nossa fé, vence lodos os 
obslaculos . 

A siencia i a relijião são as invenciveis armas con que 
vitoriozamenle conbale. 

Refleti un poco, vós todos que gozais da lús i que 
nunca agradecereis bastante à Providencia essa dadiva su-
blime i , do mais subido valor, a imensa privação desses 
vossos im1ãos infortunados para quen o ftat lux é uma fraze 
sen sentido ou uma amarga ironia .. .... .................... . ........ . 
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Colocai-vos por un momento nas condições desses infe-
lizes . Imnjinai que o sol i todos esses infinitos mundos lan-
çado pelo Creador nas profundezas do imenso espaço fossen 
progressivamente diminuindo a lús con que iluminão o 
universo. 

Mas Snrs., ao lado elo mal põe senpre a Providencia o 
remedia eficás .. .. .. ................. .. .................. ... .. .............. . 

Snrs., o Drazil não podia ser indiferente ao inperio ela 
lei soberana que vai felizmente avassalando o mundo ....... . 

.. . . ... .. agazalhando alen clisso en seu seio un po\'o inteli-
jente, ospitaleiro, altil'o i nobre, rejido por uma constituição 
liberrima, dotado de instituições dignas da cil'ili1.ação do 
seculo i ele un povo livre ; contando entre seus filhos ornens 
notaveis en todos os ramos ela atividade umana, quer se 
trate de siencias i letras, quer de artes i industrias, tendo 
no amor, ilustração i patriotismo da augusta i vi rtuoza fami-
lia inperial uma garantia de pás i prosperidade ; no seu 
virtuozo i sabia xefe un dedicado amigo da Patria i de seus 
concidadãos, un incançavel i acerrimo protetor de todos os 
melhoramentos morais i materiais que a civilização vai esplo-
rando en beneficio da um'rnidade, caminha o Brazil dezas-
sonbrado para o brilhante destino que o futuro orrinclo lhe 
oferece. 

Que todos os brnzi leiros se unào no nobre enpenho de 
onrar i engrandecer a nossa patria comum. 

Que uma sabia i elevada poli tica, sobranceira â mes-
quinhos interesses ele partidos i ele inclivicluos, i inspirada 
unicamente no pLuo i santo amor da patria, sa iba conbinar os 
grandes recursos con que a natureza tão prodigamente o dotou; 
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i o nosso país que reune en tão rnsta escala os grandes i vigo-
rozos elementos de prosperidade, i en cujo linpido i fonnozo 
céu rutila o cru ze iro do Sul, sinbolo da pás i felicidade, 
abençoado por lJeus, serà en breYe a primeira potencia do 
mundo. 

Venturozos os brazileiros que poden dizer aos otros 
povos - "É esta a nossa patria, o \'erdadeiro paraizo ter-
restre, a verdadeira terra da promissão destinada ao povo 
de Deus ......... . .................. .. ........ .. . ........... . .......... . ..... . 

As ceren1on ias que oje se celebrão sflo uma prova 
elocue1<te do nobre i elevado enpenho con que S. J\l. o ln-
perador, o governo inperial i alguns cid_aclãos distintos procurfto 
nnpliar i dezenv0lver tão umanitaria cuão utilissima insti -
tuição ............................ ...................................... .. .... . 

Tendes à vista a planta do terreno con ceu braça$ de 
frente, fundos maiores, p ropri edade de S . J\l. o luperador i 
pelo mesmo augusto senhor jenerozamea te doado à este inst ituto. 

Provas de tão alta rnunificencia inperial estão os brazi-
leiros abituados â ver repetiren-se con frecuencia . 

A istoria desse instituto conta muito. ezenplos de bene-
ficios similbantes despendidos pelo mesmo augusto Senhor i 
por sua augusta famil ia. 

Na verdade a escola é a mais util instituição de un 
povo porque é o melhor fundamento de todas as otrn . Cuanto 
maior for o numero ele escolas, menor será o numero de 
cri minozos ; porque cunnto mais se ilustra o espirita mais se 
ilumina o coração i portanto melhor se dezenvolven i frutificão 
os jermens elos bons sentimentos lançados por Deus no co-
ração elo omen. 
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. 'nrs., antes de terminar permili-me que nesta solene 
ocaziào renda en nome elo instituto un tributo de profundo 
reconhecimen to à grata memoria elo mais dedicado de todos 
os am igos que ten tido e ta instituição i os seus alunos. Re-
firo-me ao finado conselheiro Dr. Claudio Luís da Costa. 

Mas, Snrs. , a morte dos g randes omens nada len de 
absoluto : o instante que finda sua ez istencia abre-lhes radiante 
as portas da eternidade. 

Cnando o corpo cai inerte nas vorajens da morte, o es-
pirito desp rendido das 1 arreiras da materia, surje brilhante, 
alçando altivo o vôo para a eterna manção dos justos. 

O seu espirito inperecivcl sobe ao pés do 'riador â 
receber o premiu elos justos i o seu nome rodeado de bençãos da 
posteridade se perpetua na memoria elos omen° . É assin 
que os grandes omens ten uma dupla imortalidade. 

O nosso venerando a111igo não 111orreu pois : vive na 
memor ia de •eus amigos; na memoria desses alunos, seus 
filhos adotivos que perderão nele un pai estremozo i o mais 
dedicado dos amigos. 

Vive nas suas obras. Vi1·erá perpetuamente na istoria 
desta instituição que enxeu ele tantos benefícios. 

A! Senrs., parece que o vejo ele mãos postas, ajoelhado 
aos pés de Deus recebendo o premio elos justos, i corno o 
anjo da cari<lacle , upl icanclo ainda a proteção divina para a 
dupla familia que deixou na orfandade. Disse. 
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Ojúio do Seci-elario do Oub Academico Pozitivisla da Escola 
Jhlitar do Rio de Janeiro, com1111ica11do â Benjamin Con-
stant a sua eleição pm·a socio onorario do mesmo C!ub. 

Ilm.0 Snr. 
Orden i Progresso. 

Tenho a onra de participar a V. S. que, en sessão ce-
lebrada a 14 de Cezar elo corrente ano, i por proposta elos 
socios efetivos elo " Club Acaclemico Pozitivista '" foi V. S. 
aceito socio onorario do mesmo Club. 

O cunprimento deste dever me é tanto mais grato 
cuanto pertenço â esta pleiacle de jovens cujos primeiros 
passos na verdadeira senda ela rejeneração social forão 
guiados pelo vosso elocuente verbo, na cadeira que tão dig-
namente rejeis nesta escola. 

I o " Club Acaclemico Pozitivista •>, grato como vos é, 
pe1os relevantes serviços que aveis prestado à sociedade en 
jeral, não poderia ezimir-se a onra ele oferecer-vos un 
lugar entre seus socios onorarios, lugar esse que, espera, uão 
aveis de recuzar. 

Aceitando a diviza do eminentissimo Fundador da Escola 
PozitiYista, o Club, por seus associados, trabalhará como lhes 
n,·eis ensinado, con todas as suas forças, para que a sociedade, 
cujo desmenbramento carateriza-se pela crize que atravessamos, 
se reerga. I vós, como guia dessa mocidade, não deveis 
abandoná-la no momento mesmo en que pede o vosso aussilio. 

Ilm. Snr. Benjamin Constant Botelho de Magalhãis. 

Rio ele Janeiro, 20 de Cezar de 9r. (1) 

O Secretario, R. Souza Pais de Andrade. 

(1) 12 de i\Iaio de 1879. 



PEÇAS JUSTU'ICATI VAS 

Resposta de Benjamin Cons!qnt 

Ilm. Snr. 

Pelo oficio datado de 20 de Cezar de 91 que me foi 
dirijiclo pelo mui cliguo i iluslrado Secretario do Club Aca-
demico Pozitivista, fui agradavelmente sorpreendiclo con a 
noticia que nesse oficio ?'e comunicava de ter eu sido pro-
posto i aceilo en sessão de r4 do meómo mês i ano acima, 
sacio onorario de tão ilustre cuão inportante Associação. 

Em resposta a esse oficio declaro que aceito tão onrozo 
litul•) como un poderozo estimulo que me obrigará, no 
inluito de vir un dia â merecê-lo, â esforçar-me cada vês 
mais no estudo i na meditação elas sans doutrinas poziti-
vistas i no ezercic io dos deveres que essas mesmas dou-
trinas nos inpõe. I não podendo ver en tão assinalada 
distinção sinão a espressão dos jenerozos sentimentos ele 
estrema benevolencia para comigo, aproveito a oportunidade 
para manitcstar â cada un dos dignos i ilustrados menbros 
desta Associação os protestos de meu profundo reconheci-
mento i imenso afeto. 

Ilm. Snr. Prezidente 
tivista. 

mais menbros elo Club Pozi-

Rio ele Janeiro, 27 ele Cezar de 9r. (1) 

Benjamin Constant. 

(1) 19 de l\laio de 1879. 
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DOCUMENTOS SOBRE A ESCOLA NORMAL 

Estrato do disc1trso proferido por Benjamin Constant por 
ocazião de inaugurar-se a Escola Normal â 5 de Abrir 
de 1880 . 

(Tirado da Gazeta de Noticias de 6 de Abril do 111es1110 auo). 

Disse o Dr. Benjamin Constant que ia cunprir un: 
dever esboçando algumas considerações relativas à inst ituição 
inaugurada, à norma de seu procedimento, enbora já estivesse 
no regulamento traçado o caminh o ã trilhar. 

Cauz~-lhe regozijo ver unidas as diverjencias i abafadas 
as rivalidades ante nma grande idéia i esta idéia é di(undir 
por todas as classes de nossa sociedade uma l"rga i solida: 
instrução qne inicie os cidadãos nos grandes i nleis rezul-
tados obtidos nos clominios ela atividade sienli fica, moral, 
industrial i social, dando-lhe noções claras, seguras i ben 
coordenadas sobre as coizas i sobre o ômen para esclarecer 
-lhe a intelijencia i clirijir a sua conduta. 

Essa idéia é que fita realizar a Escola Normal elo mn-
nicipio neutro, dotada de largo plano de instrução, destinada 
â formar professores abeis que realizen i cons0liclen nas es-
colas uma revolução na instrução primaria. 

Duas sircunstancias augnrào-lhe o melhor futuro : a 
primeira é o pessoal docente escolhido dentre os mais 
ilustrados i dignos de nossos professores ; a segunda é a 
grande aAuencia de candidatos à matricula da escola. 

Na sua cualidade de diretor, pretende inspirar-se na 
grande evolução filozofica ele nosso seculo, que classificou as 
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siencias, fundou a sociolojia, deu o balanço no saber umano, 
vedou as investigaçoes insoluveis i os estudos que não czer-
cen inAuenc ia sobre o destino do ômen. Será dissipu lo da 
escola cujo alvo é facili tar a maior partilha poss i' el no pa-
trimonio do saber real da Umanidade, inspirar ao ômen a 
gratidão do passado, o estimulo para produzir grandes 
cozas ; gravar enfin o sentimento da solidaritdade umana. 

2 

1Volas sobre a E scola 1Vormal. ( Estrairlas rle 111J1a copia que a 
familia fês de apo11ta111e11tos to1J1ados en 11111a carteira) 

Ano ele 1882 

8 ele Fevereiro - Soube oje cios Drs. Carmo i Garcia, 
reitor i vice-reitor do esternato cio colejio ele Pedro II que 
o governo tendo ele novo ouvido a comissão julgadora cio 
concurso ela l ~ S, desta escola, a mesma comissão declarara 
que o Dr. *** avia sido inabilitado. 

9 ele Fevereiro - E. Normal - Escrevi aos Drs. J. J. 
Carmo i Jozé Manuel Garcia pedindo que me dessen por • 
escrito a declaração verbal que me fizerão ele ter a comis ão 
cleclaraclo ao Snr . Ministro cio Inperio retificando o seu r .0 

parecer que o Dr. *H- fora in abil itado i portanto não podia 
proseguir no concurso para professor. Responderão afir-
mando. 

Ano de 1883 

14 de Janeiro_ Recebi onten convite para primeira 
reunião amanhã às 2 óras da tarde na Secretaria do lnpe-
rio da comissão encarregada da reforma da Escola Normal ; 
os atuais menbros são : Rodolfo Epifanio de Souza Dantas, 
R ui Barboza i 

17 de Março - Fui oje para a xacara da Crús na Ti-
m 
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juca afin ele trabalhar nos pareceres que devia aprezentar ao 
congresso peclagojico. 

28 ele Otubro - Por decreto desta data fui ezoneraclo 
elo cargo ele diretor ela Escola Normal ela Corte en virtude 
do decreto n. 903 1 cl<! 3 elo corrente que vedava acumulaçõe~ 
de enpregos. 

3r ele Otubro - Entreguei oje a direção ela E scola Nor-
mal da Corte ao Snr. Dr. Sanxo Pimentel. 

Ano ele 1884 

14 ele Julho- Escola Normal- O Diretor Dr. Sanxo 
Pimentel passou-me oje a direcção desta Escola. 

28 de Agosto - Fís (das 6 i t às 9 !\ ela noite) uma 
conferencia i rebati un por un argumentos aprezentados con-
tra esta Escola na quinta-leira passada, i mostrei a inpor-
tancia da Escola, os defeitos das E . Normais da França, 
Beljíca, Alemanha, ecls . Estavão prezentes o Inperador, Conde 
cl'Eu i mais ele 500 pessoas. 

Ano ele 1885 

20 de l\faio - O Jornal elo Comercio i o Diario Oficial 
publicão a demissão do Dr. Sanxo ele Barros Pimentel do 
cargo de diretor ela Escola Normal i a nomeação para esse 
cargo do baxarel João Pedro ele Aquino. Deixei a direção 
interina dessa Escola. 

2 ele Julho - O Jornal do Comercio disse que tinhão 
sido nomeados professores efetivos da E. Normal da Corte 
Benjamin Constant Botelho de l\iagalhãis, João Carlos de 
Ol iva Maia, Teofilo elas Neves Leão, Halbout i Paulino 
Martins Paxeco, professores vital icios· elo estinlo Instituto 
Comercial. 

3 ele Julho - O Diario Oficial e as otras folhas diariai; 
confirmárão a noticia acima. Passei portanto de professor 
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adido ela E. Normal à professor efelivo ·c]e mecanica i as-
tronomia. 

4 ele Julho - O pessoal aclministralivo ela E. Normal 
ofereceu-me en uma bonita pasta o meu diploma de lente 
efelivo dessa Escola. Foi orador ela comissão o Dr. Fe-
rreira Viana. Assistirão à essa manifestação o diretor, os 
professores, alunos i enpregaclos. Agradeci mais esta prova 
de apreço que me deu a E. Normal. 

Auo de 1888 

15 de Novenbro - Fexei as aulas ela E. Normal da 
Corte. Ouve congregação. Aprezentei como relator ela co-
missão as bazes para a reforma da Escola Normal. O Alva-
ro i o Fausto Barreto faz ião parle dessa comissão. Não fo-
rão lidas eu cousecueucia ele un avizo elo Ministro elo Inpe-
rio que aludia ao desconhecido projeto de reforma~ do governo. 
Avizo inpensaclo . 

r 6 ele Novenbro - Reunimo-nos o Aquino i eu no Ins-
titulo dos Cegos i lemos o projeto ele reforma do governo. 
É pessirno. À tarde reunimo-nos, eu, o Alvaro, o Fausto 
Barreto i Aquino no Instituto dos Cegos i passamos â 
limpo as bazes ela refomrn aprezentacla pela comissão i man-
damos para o País afin ele seren dadas à publicidade. Tra-
balhamos das 3 da tarde às 9 da noite . 

20 de Dezenbro- Fui oje à Petropolis afin de falar 
amanhã con o Inperador â respeilo da Escola Normal. Segu.i 
na barca das 4 da tarde. Eneontrei o Inperaclor na estação, 
marcou C às l l óras. 

2 1 de Dezenbro - Li ao Inperador o memorial sobre a 
Escola Normal. Eslive -con ele das l r à l i 20. Voltei 
con o Roxa que foi levar-me o memorial que ainda não es-
tava passado ã linpo. 

• 
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Ano de r 889 

r. 0 de Janeiro - Começou mal o ano. Os jornais cleráo 
not icia de aver sido posta en ezecução a clezastroza i dezas-
tracla refo rma da Escola Normal da Côrte. Entre os profes-
sores ezoueraclos figura o Alvaro. 

2 ele Janeiro - O Dr. Halbout veio vizitar-me i foi 
comigo ao arqu ivo do tezouro afin ele indagar do meu tenpo 
ele serviço como repetidor do Colej io de Pedro II , Instituto 
Comercial i Escola Iormal. 

20 de Maio - Escola Normal da Corte - Na cualidade 
de professor efetivo dessa Escola requeri oje a minha jubi-
lação. Aleguei unicamente ter mais de 27 anos de serviço 
J.i cuidos do desconto ele faltas í li cenças i não dezejar conti-
nuar como professor da atual Escola Normal da Corte. 

24 de Maio - Escola Normal - Diriji oje un requeri-
mento ao governo pedindo que pela repartição do tezouro 
me fosse passado certidão do meu tenpo ele serviço no ma-
j isterio no Colejio de Pedro II, Instituto Comercial i na 
Escola Normal da Corte. Guardei copia desse reque-
rimento. 

25 ele Maio - Obtive a certidão elo tenpo de majisterio 
pedida no requerlmento que onten diriji ao governo in-
peri al. 

25 ele Agosto - Por decreto datado de onten foi-me 
concedida a jubilação de professor ela Escola Normal da 
Corte, por mio solicitada no dia 20 de Maio do corrente. 
Não daria pesse asso si não fosse a clezastroza reforma por 
que passou essa inportante Escola tão digna de melhor 
}5orte . 
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3 
Copia tia mi1111/a do requerimento /Ndindo jubilação de /111/e da 

Escola 1Vor111al. (Copiafornerida pdafa111ilia) 

Senhor.- Benjamin Constant Botelho de Magalhãis, 
professor efetivo de matematicas elementares da E. Tormal 
da Corte, lendo mais de 27 anos de >erviço efetivo no ma-
j islerio, descontado, na forma da lei o tenpo correspondente 
à fa ltas i licenças, não incluindo os serviços prestados oas 
Escolas l'olitecnica, Militar í no Inperial Instituto dos Cegos, 
mas somente os que prestou sucessivamente no Inperial Co-
lejio ele Pedro II, como repetidor interino do curso mate-
matico, no Instituto Comercial como professor efetivo i por 
concurso elo respetivo curso malematico, i finalmente como 
professor interino i depois efet ivo elos cursos ele matematica 
elementar i de mecanica i astronomia ela E. 'ormal, como 
ludo se póde facilmente verificar nas repartições conpetentes 
do tezouro nacional não clezejando contiuuar como pro-
fessor da atual E. N . ela Corte , ven muito respeilozamente 
pedir à V. M. I. que se digne conce der-lhe a jubilação de 
professor ela mencionada Escola, jubilação ã que ten direito 
en virtude elas le is que rejen a materia. 

O requerente, Senhor, pretendendo deixar por meio 
da jubi lação que solicita, i ã que ten incontestavel direito, o 
cargo ele professor ela Escola Normal ela Corte, i, conven-
cido como está de seren as Escolas l onua is, cuando ben 
organizadas, un elos meios mais eficazes de que un governo, 
amante do progresso real da sua Patria pócle dispor para 
elevar ao 111ais alto grào o nível intelectual i moral do 
povo, não renuncia o direito, ou, en melhores termos, o 
grato dever de cooperar dentro ele sua limitada esfera ele 
ação, con todos os esforços ao seu alcance para dar à 
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álual E. Tonnal ela Corte constituição condigna elos seus 
altos i ioportantissimos destinos. 

O requerente confiado nos sentimentos ele justiça i ele 
bondade ele V. M. I. - E. R. M.00- Rio ele Janeiro, 20 ele 
Maio ele 1889.- Benjamin Constant Botelho ele Magalhãis. 

XVI 

'OTAS RELATIVAS A REFORMA DAS ESCOLAS MILITARES 

( Copüi tirada pela familia) 

Ano ele 1888 

17 ele Julho - TeYe lugar no gabinete elo Ess."'º Sor. 
Ajudante Jeneral a reunião ela comissão ele que fazen parte 
o mesmo Snr. Ajudante Jeneral Severiano Martins ela 
Fonseca, o Ess.m0 Sor. Jeneral Jozé Simeão ele Oliveira i eu. 
Tratou-se elo plano elo ensino jeral profissional proposto 
por min i ace ito unanimemente pela congregação da E. Mi-
litar ela Corte. A sessão começou às l l i terminou às 5 
ela tarde . 

24 ele Julho - Teve lugar a 2.ª reunião no Cuartel 
J eneral da comissão ele que faço parle, incunbicla de rever, 
modificar, pôr de acordo os regulamentos das Escolas l\Ji-
lilàres da Corte, i Rio Grande do Sul. O Ess.m0 Snr. Je-
neral Severiaoo (Aj udante Jeneral) não conpareceu por estar 
ele nojo en consecuencia da morte de sua irman. O Ess.000 

Snr. J eneral J ozé Simeão concordou afinal con o plano por 
min proposto para o ensino da Escola. A sessão começou às 
II i terminou às 3 da tarde. 

1889 

22 de Fevereiro (sesta feira) en Lanbari- Recebi oje 



PEÇAS JUSTIFICATIVAS 1 99 

às 6 óras da tarde un telegrama do Snr. Jeneral ·e,•eriano 
xamando-me à Corte, i marcando sabado para estar ; o que 
é inpossivel. Tratei condução para seguir amanhã deixando 
a familia en Lanbari. 

26 de Fevereiro - Esti,·e lodo o dia lendo i escre-
vendo para preparar o plano ele reforma que devia apre-
zenlar ao ministro da guerra en substituição ao dele que 
é máu. 

27 de Fevereiro - Fui à conferencia sobre a reforma 
da E. l\Iililar: bati enerjicamente o projeto que é muito 
defeituozo. Falárão à favor sen destruiren as acuzações, o 
Conselheiro LlÍs, o l\Iajor Carneiro, colaboradores da re-
forma. O J eneral Simeão não falou. Continua sabaclo às 7 
óras ela noite prezidida como esta pelo minislrn da guerra. 

2 de Março - A conferencia sobre Escolas Militares 
prezidida pelo ministro da guerra começou às 7 i ~ i ter-
minou à 1/ 2 noite. XoYia muito á óra en que terminou; à 
1/ 2 óra o ministro mandou vir un tilburi i fui para o Ins-
tituto. 

3 ele Março- A conferencia con o major Carneiro so-
bre Escolas l\Iilitares começou às 10 i terminou às 4 i 1/ 2. 

4 ele Março - A conferencia sobre a Escola Militar 
começou às ro i terminou às 4 i '/.- O Tronpowski esteve 
prezente i o major Carneiro. 

5 de Março - O Tronposwki esteve oje aqui i trousse 
passados â linpo os projetos das E. Militares : aceitei duas 
modificações propostas por ele. Uma ( a junção das cadei-
ras de Sociolojia i ;\foral en uma só) outra a supre são de 
un ano na E. Superior ele Guerra, rezultante ela supressão 
da 2.0 cadeira de química. 

6 de Março - Entreguei oje en mão do Snr. l\Iinistro 
ela Guerra os planos das Escolas ;\Iilitares i E. Superior de 
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Guerra, por min organizados en substiluição dos que se 
encontrão no projeto do governo. Declarei que não dezislia 
do principio de vitahciFdade para as corporações docenles. 

26 de Abril - Tomei oje o gráu de doutor en siencia~ 
fizicas i matematicas de conformidade con o regulamento da 
E. Superior de Guerra. O gráu foi conferido en sessão da 
congregaçJ.o. A colação do gráu foi fe ita pelo Conselheiro 
Jeneral Dr. Antonio Jozé do Amaral. Ao discurso do Dr. 
Amaral respondeu o Dr. Luís Manuel das Xagas Doria. 
O gritu foi con ferido â min, ao Dr. Xagas, Dr. Amarante, 
Ribeiro Guimarãis . 

XVII 

DOCUMENTOS SOBRE AS QUESTÕES 1f!LITARES 

Reunião 111ililar pnzidida pelo J enera! Deodoro 110 teatro 
Recreio Dra111atico, natizada â 2 de l •l•vereiro de J887. 

O Tenc11te-rorone! 1lfa:l11reira üu a seguiu/e ?Jtoçâo. 

Moção 

« r. 0 - Os oficiais de mar terra prezentes â esta 
reunião não julgão terminado con onra para a classe mi-
litar o conflito suscitado entre esta i o governo , encuanto 
perduraren os efeitos dos avizos inconstitucionais que forão 
justamente condenados pela inperial rezolução de 3 de No-
venbro ultimo, tomada sobre consulta do venerando conselho 
supremo militar. 

« 2.0 _ Pênsão tanben que só a cessação de cualquer 
medida tendente â perseguir os oficiais pelo fato de teren 
aderido à questão militar, poderá acalmar a irritação i o 
desgosto que reinão nas fileiras do ezercito. 
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« 3. 0 - Recorren confiantes à alta justiça do augusto 
xefe da nação para pôr tenno ao estado de ajitação en que 
se axa ainda a classe militar, que só provas de rezignação i 
dissiplina até oje ten dado. 

« 4.0 - Rezolven dar plenos poderes ao Ess. Snr. Ma-
rexal de Canpo Manuel Deodoro da Fonseca, prezidente 
desta reunião, para reprezentá-los junto ao governo de Sua 
Majestade o Inperador, no intuito de conseguir uma so-
lução c:onpleta do conflito, digna do mesmo governo i do 
brios da classe militar. 

« 2 de Fevereiro de 1887.>1 

i\T,:sta reunião prnferiu Be1tjami1t Co1tslant 1111 discurso de que 
deixou o seguinte rascunho i11co11tpleto, segundo copia feita, 
pda familia. (1) 

Rio Je Janeiro, 2 de Fevereiro de 1887. 

Rezumo do que disse na reunião militar prezidida pelo 
Jeneral Deodoro no teatro Recre io Dramalico (não está 
conpleto). 

Eu poucas palavras esplicarei a minha prezença aqui i o 
meu voto de adezão à moção aprezentada pela meza cou-
posta de distintos oficiais do nosso ezercito, que por seus 
atos de elevado civismo, por seus feitos gloriozos no canpo 
da guerra, por sua irrepreensível conduta militar ten sabido 
recomendar seus nomes à consideração i estima da classe, 
i às siupatias dos seus concidadãos i de un jeueral igual-
mente prestimozo que é incontestavelmente uma das maiores 
glorias de nosso ezercito. 

(1) No testo do 1.0 vol. desta obra encontra-se o discurso, se-
gundo o estr:uo feito pela Gazeta de 1Vot icias. 
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Senhores. Infelismente a questão militar não está ter-
minada; ao contrario, entrou en uma faze mais melindroza i 
seria. 

Apezar de orijinada por un malfadado ezecrando 
avizo inconstitucional de abominavel memoria, o país é tes-
temunha da atitude digna i respeitoza con que se di rijírão 
ao governo as duas classes mil itares de mar de terra 
unidas i solidarias no canpo da lei, en defeza de seus sa-
grados direitos, corno nos canpos de batalha en defeza da 
onra nacional. 

Que diferença, poren, de animos nessas situações ! Ali 
no terreno incandessente dos conbates inflamados, delirantes 
de febril entuziasmo, avidos ele gloria, porque a sua glori a 
era a gloria da Patria. 

Diante desse espetaculo edificante, os poderes pulilicos 
refletindo melhor reconhecê rão con aplauzo jeral dessas 
classes cio pais inteiro a ilegalidade elo seu ato, con a 
decizão inperial ele 3 ele Novenbro que anulou aqueles 
avizos inconstitucionais i c0mo tai s reconhecidos. Essa vi-
toria ela lei era por demais onroza tanto ao governo inperial 
corno à classe militar. Os militares de mar i de terra agra-
davelmente mpress ionaclos con essa respeitavel decizão acre-
ditavão que a anulação daqueles avizos traria como conse-
cuencia a supressão elas notas que maculavão as fés de 
oficio de dois dignos oficiais por atos praticados no lejitimo 
ezercicio dos seus direitos constitucionais. 

Assin, poren, não aconteceu. Un deles, o que levantou 
l.ien alto a questão en onra ela classe, o Snr. Coronel Ma-
dureira, seguindo os tramites legais requereu conselho de 
guerra no intuito de justificar-se i linpar a sua fé de oficio. 
Nada lendo conseguido começou de novo â lavrar o desgosto 
en todo o ezercito, que não julgava _ terminada a questão 
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sinão cuando o governo inperial mandasse suprimir essas 
notas . Para que de modo algun parecesse inpozição ao 
governo o que seria alen de insensato, inproprio da classe 
militar que tantas i tào brilhantes provas ten dado de dissi-
plina i patriotismo, dirije-se de novo ao governo inperial 
por un dos seus orgãos mais eminentes, o J eneral Deodoro, 
pedindo respeitozamente o conplemento daquele seu res-
peitavel ato . Penso que é tão justo esse pedido da classe 
en favo r de dois ele seus mais ilustres menbros que o 
julgo digno de merecer a aprovação do governo inperial. 
N'uma situação essepcional como esta, penso que o militar 
ten o direito i o dever de dizer respeit0zo a verdade, tanto 
mais cuanclo o desconhecimento dela pode manter i au-
mentar esse mal estar cio ezercilo que não póde ser agra-
clavel ao onrado Snr. l\Iin istro ela Guerra. 

2 

R equerim,·nto do Club 11-lililar pedindo que não .fosse o er:ercito 
empregado na captura de escravos fugitivos 

Senhora. 

Os ofi ciais menbros cio Club 1vli li tar peden ~ V. A . I. 
a graça para clirijir ao Governo Inper ial un pedido que é ao 
mesmo tenpo uma suplica. 

Eles todos que são i serão os amigos mais dedicados i os 
mais leais servidores ele S. i\I . O Inperaclor i de Sua Dinastia, 
os mais sinceros defensores das instituições que nos rejen, 
eles que jamais negarão en ben vosso os mais decididos 
sacrifícios, esperão que o Governo Inperial não consinta que 
nos destacamentos do ezercito. que seguen para o interior 
con o fin, sen duvida, de manter a orclen, trancuillizar a 
população i garantir a inviolabilidade das fam ilias, os sol-
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dados sejão encarregados ela captura de pobres negros que 
fojen à escravidão, ou porque vivão cansados de sofrer-lhes 
os orrores, ou porque un raio ele lús da li be rdade lhes tenha 
aquecido o coração i ilmninaclo a alma. 

Senàora ! A liberdade é o maior ben que possuimos 
sobre a terra, i uma vês violado o direito que ten a perso-
nalidade de ajir, o ômen, para reconquista-la, é capás de 
ludo : de un momento para outro ele, que dantes era un co-
varde, torna-se un eroi, 
multiplica i subdivide; 

ele, que dantes era a inercia, se 
ainda mesmo esmagado pelo pezo 

da dor i das perseguições, ainda mesmo reduzido à morrer, 
de suas cinzas renasse senpre mais bela i mais pura a 
liberdade. 

En todos os tenpos, os meios violentos ele perseguição, 
que fe lismen te entre nós a inda não farão postos en pratica, 
não produzirão nunca o clezejaclo efeito. 

Debalde milhares ele ômens são encerrados en escuras 
frias masmorras, onde apertados morren, por falta de lús i 

de a r : através dessas muralhas as dores gotejão, através 
dessas grossas paredes os sofrimentos se coão, como através 
dos vidros coão-se os raios de lús para viren contar fóra os 
orrores do JTiartirio ! 

Debalde, milhares de familias são atiradas aos clezert os 
i la, onde só viven os bixos i os ventos passào varrendo a 
superfície dos jelos i beijando os steppes, tudo morre, mas 
os oclios consentraclos de tantos infelizes são trazidos i ven 
jerminar, as vezes até no seio dos proprios persignidores. É 
inpossivel, pois, Senhora, esmagar a alma umana que quer 
ser livre. 

Por isso, os menbros do Club Militar, en nome dos 
mais santos príncipios de uman idade, en nome da solidarie-
dade umana, en nome da civilização, en nome ela caridade cristã, 
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en nome das dores i dos sofrimentos de S. M. O Inperador, 
vosso Augusto Pai, cujos sentimentos julgão interpretar, i 
sobre cuja auzencia xorão lagrimas de saudade i de dezes-
pero, en nome do vosso futuro i do futuro de vosso filho, 
esperão que o Governo Inperial não consinta que os oficiais i 
praças do ezercito sejão de~viados de sua nobre missão. 

Não é isto, Senhora, un ato de dezobediencía. Si se 
tratasse de uma sublevação de escravos que ameaçasse a 
trancuilidade das fami lias, que trossesse a dezorden, acre-
ditai que o ezercito, que não dezeja o esmagamento do 
preto pelo branco, não consentiria tanben que o p relo en-
brutecido pelos orrores da escravidão, conseguisse garantir a 
sua libe rdade esmagando o branco : o ezercilo avia de man-
ter a orden . 

Mas, dian te de ômens que fojen calmos, sen ru ido, mais 
trancuil amente que o gado que se despersa pelos canpos, 
evitando tanto a escravidão, como a lnta, i çlando, ao atra-
vessar cidades inermes, ezenplo ele mo ralidade cujo esqueci-
mento ten fe ito muitas vezes a dezonra dos ezercitos mais 
civilizados, o ezercito brazileiro espera que o Governo In-
perial conceder-lbe-á o que respeítozamente pede en nome 
da onra da propria bandeira que defende. 

Da Magnanimidade i Justiça ele V. A. I. 

E. R. Mercê. 

Rio de J aneiro, 25 de Otubro de 1887. 

Manuel Deodoro da Fonseca. ( r) 

( r) Esta assína.tu1·a está sobre duas estampilh:is de 200 rei11 cada uma. 
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3 

Resposta do Visconde da Cavia, Aj1tdante Jeneral do 
Ezercito. 

(O orijinal pertence, como o precedente que foi devolvido, 
ao C!ub Jlfilitar.) 

Ilm.• Essm. 0 Snr. Marexal de Canpo Manuel Deodoro 
da Fonseca. 

Recebi oje, con a carta de V. Es., de onten datada, o 
requerimento que à S. A. Inperial Rejente di rije V. Es. en 
nome dos oficiais menbros do Club Militar, pedindo que o 
governo inperial não consinta que os oficiais i praças do 
ezercito sejão desviados de sua nobre missão, enpregando-os 
na captura de escravos fujidos. 

Sabe i conhece V. Es. a estima i consideração que lhe 
dedico ; sabe i conhece que nunca me recuzei en dar-lhe 
as provas mais solenes desses sentimentos, que en min 
nacêrão espontaneamente pelas belas cualidades que tanto o 
distinguen ; mas tanben deve estar convencido de que nunca 
vacilei entre a amizade 
deveres, como militar. 

o cunprimento relijiozo dos meus 

Isto posto, por mais nobres i elevados que sejão os 
sentímentos inspirados na petição ( sic ). de que se trata, 
reconheço que falta conpetencia para que ela, por meu in-
termedio, seja endereçada ao governo inperial, visto que o 
Club Militar não está Juncionando regularmente, por cuanto 
os seus estatutos, enbora sujeitos ao ministerio da guerra , 
ainda não forão aprovados, i, por tanto, os atos do referido 
Club não poden ser aceitos pelas autoridades lejitimamente 
ºcon&tituidas. 

No dezenpenho, pois, do cargo que ora ezerço, i· con 
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a franqueza con que procedo, macsime neste momento, per-
mita V. Es. que restitua-lhe o aludido re1uerimento, por 
estar siente i consientemente convencid•) de que não posso 
ser o intermediario junto ao ministro ela guerra. 

Renovo a V. Es. as seguranças ela mais elevada consi-
deração i estima 

De V. Es. Amigo muito venerador, obrigado i criado 

Visconde da Gavia. 

Rio de Janeiro, 26 - 10 - 87. 

3 

.Nota estraida ( feia familia ) do mesmo documento que 
as pi·ecedentes. 

Ano de 1888 

r. 0 de Março - Ouve assenbléia jeral no Club Militar. 
Foi aclamado prezidente onorario do mesmo C!ub o Snr. 
Visconde de Pelotas. O club nomeou uma comissão para 
manifestar a adezão do ezercito ao procedimento da armada 
en relação ao espancamento pela policia do capitão tenente 
Leite Lobo; fis parte desta comissão muito ben recebida 
pelo club naval. Ouve disturbios pelas ruas entre a policia, 
os marinheiros i o povo. 

XVIII 

DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETADO TITULO DE 

CONSELHO 

Nota da mesma orijen qut as precedentes. 

24 de Fevereiro de 1889 - Soube oje que ia ser no-
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meado vice-diretor ela Escola Superior ele Guerra i que ia 
ter o titulo ele conselho. F iquei ben aborrecido con essas 
notícias. 

2 

Es!?·atos dt duas cartas r!t Benjamin Constant para a sua 
tspoza . 

Corte, 25 ele Fevereiro ele 1889. 

sal con o mesmo traje i fui ao jeneral Sever iano. Lá soube 
que o ministro ela guerra tinha mandado nu telegrama dizendo 
que não viesse, pois sabia que estava adoentado. Soube mais 
que S. Es. pretendia criar a Escola Superior ele Guerra i 
nomear-me vice-diretor, acumulando os vencimentos ele lente, 
- i mais ainda que ia ter o titulo ele conselho no dia I. 0 

ele Março. Fiquei aborreciclissimo con estas noticias pois 
não clezejo nen uma couza nen outra. Estou pensando no 
meio de evitá-las. 

27 - 2 - 1889 . 

Obtive do ministro que não fosse feitn a minha no-
meação ele conselheiro que já avia assentado en conferencia ele 
ministros. Disse-me o ministro ela guerra que a ideia ele 
daren essa demonstração publica de apreço i a escolha do 
titulo foi con prazer aceita por todo o ministerio. 

Mostrei-me profundamente reconhecido por essa demon-
stração muito acima elo meu merito real, i ev itei afinal un 
titulo que não dezejava ter. 
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XIX 

NOTA RELATIVA À LEI DE 13 DE MAIO DI" 1888 

13 ele Maio ele 1888 - A Princeza Inperial Rejente 
sancíonou oje a aurea lei 3353 que declara estinta a escra-
vidão no Brazil. Agora se pode felísmente considerar un 
país verdadeiramente livre. A alegria elo povo tocou ao cle-
lirio. Parabens à Umaniclade. Estava en Paquetá con a fa-
milia, por isso nào assisti. 

XX 

NOTA SOURF. A MOLESTIA DO ES-INPERAUOR 

22 de Maio de 1888- Telegramas das redações das 
gazetas anuncião que o Inperaclor está agonizante. Sinto 
muito i so 1 dezejo que nr'? se veriliquen os tristes l;oalos. 

XXI 

DOCUMENTOS RELAT l \'OS ÀS MANIFESTAÇÕES FEITAS A 

BENJAMIN CoNSTA NT, NAS E COLAS MILITARF.S 

(1\ 'ota da mesma procetfencia que as anteriores.) 

8 ele Junho ele r888 - Manifestação dos alunos da Es-
cola militar. - Fui recebido desde o portão ela Escola por 
todos os alunos que dispostos en longas aias que ião desde 
a entrada até á ela minha aula aliravio-me flores, dando-me 
vivas í palmas ; na aula que ficou literalmente xcia <l.erão 
lres rodas de palmas i vivas aconpanhados elas mais lizon-
jeiras manifestações de estima i de apreço. Comovido até 
às lagrimas con estas sinceras demonstrações de apreço i sin-
patia, proferi algumas palavras ele agradecimento. 
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Ao sai r da au la repetirão-se as mesmas demonstrações, 
sendo abraçado por todos os alunos i alguns dos professores 
i enpregados prezenles. 

Os alunos pedirão ao comandante jeneral Jozé Clarindo 
lícença para conduzi r-me no ·escaler do jeneral tri pulado e-
mente por alunos, oficiais i cadetes, i ass in fui até Bota.fogo; 
na praia da Saudade fui ainda vitoriado pelos alunos con 
vivas i palmas. Un dos alunos oficiais , tripolantes do es-
caler foi o alferes aluno João Gualberto de Matos. 

2 

Diretoria da E cola Superior de Guerra. 

Rio de Janeiro, 27 de Otubro de 1889. 

llm.0 Snr.- Aja V. Es. de informar con urjencia acerca 
da local publicada no Diario de 1\Toticias da prezente data 
sob a epigrafe - Manifestação ao Dr. Denjamin (onstant,-
afin ele que esta di retori a fiq ue abili lada â prestar, na forma 
das ordens en vigor, os devidos esclarecimentos ao ministro 
da guerra. 

Deus guarde a V. S.- Ilm.0 nr. Tenente Coronel 
Dr. Benjamin Con tant Botelho de i\Iagalhàis, lente da Es-
cola "uperior de Guerra. - O Comandante Barão dé 1l.!ira11da 
.Feis, tenente jeneral graduado, Diretor. 

3 

Ilm. 0 Ess. 0 Snr. Rio de Janeiro, 28 de Otubro de 1889. 

En resposta ao oficio de 27 do corrente que V. Es. se 
dignou dirijir-me relativamente ao fato de que lrnta o Díario 
de N oticias dessa mesma data, sob o titulo - Manifestação 
ao Dr. Benjamin Constant,- tenho a onra de informar à V. 
Es. que esse fato se deu conforme se axa esposto no men • 
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cíonado artigo. Direi ainda, no intuito de conpletar as in-
formações ezíjida , que não sei quen foi que escreveu esse 
artigo, nen tão pouco quen o mandou publicar. 

Deus guarde à V. Ess. Ilmº Ess. Snr. Conselheiro 
Tenente Jeneral Barão ele lVliranda Reis, mui digno diretor 
ela Escola Superior de Guerra. 

Bc11ja111i1t Consta1tt Botelho de fofaga!/1ãis, lente ca-
tedratico da Escola Superior de Guerra. 

4 

Afe11snje1t dos alunos da Escola ,lfi!itar da Co1le. 

Mestre. 

Tão são arroubos da mocidade nen tão pouco esplozões 
de entuzíasmo estenporaneo os motivos que nos guião no 
passo que oje damos ; não são Aores que vos trazemos, nen 
aplauzos enbora merecidos pelo ato que ainda onten prati-
castes cuando, no meio do jubilo que nos invadia ao rece-
bermos a vizita dos bravos filhos da grandíoza Republica do 
Xile, con a vossa palavra clara que esmaga jigantes, mostra-
veis â un dos ministros da coroa que ainda á muita digni -
dade nesse ezercito que parece querer enpanar o brilho do 
sol que vai nacer, escurecendo os orizontes onde un outro 
sol vai se ocultando, sóis fatidico que iluminão a agonia de 
un colosso, o esfacelamento talvês, quen sabe? ! . o aniquila-
mento de uma nação ! 

Não viemos tanben tr,izer-vos alento, porque os titans 
não cânção ; soi como o condor majestozo i altaneiro que 
muito alen das nevadas cumiadas dos inconparaveis Andes, 
pairais sereno, zonbando dos pigmeus que convosco não 
ouz,\io lutar! 
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Viemos apenas clizer-vos, mestre i grande amigo, que 
nos dias desgraçados que atravessa a nossa P atri a, ai deles 
os que já estão procedendo a parli lha do segundo reinado, 
se ouzaren tocar naquele onde se guardão puras todas as 
nossas esperanças, urna precioza que ence rra o que pode 
ave r de mais caro i de mais grandiozo, carater sen macula, 
perola que a podridão que envolve a atmosfera nacional não 
conseguiu, não consiguirá nunca poluir ! 

A evolução lenta, talvês benfazeja que se opera no seio 
da Patria, é uma restea de lús que nos guia no caminho 
xe io de cardos que seguimos, en busca de dias mais fe lizes, 
esperança que nos alenta, cuando o vento da descrença sopra 
rijo sobre as nossas frontes, como o simun maldito na aridês 
elos dezertos fustiga o viajor cançado; mas sentimos o es-
voaçar de abutres sobre a nossas cabeças i como nas oras 
que precedeu aos grandes fenomenos metereolojicos, o peito 
opresso prenuncia un catacl isma; no coração de cada bra-
zileiro eziste uma dor profunda, mortificante ante esse espe-
taculo que nos deprime, verdadeira orjia nos dominios da 
coroa. 

Ainda onten, onra ao ezercito brazileiro, saímos do 
domínio escravo ai{lda que para isso fosse precizo co locar na 
balança onde se pezava os interesses de uma classe, a es-
pada que se quér oje quebrar ; a ig·norancia, poren , querendo 
ditar leis, o baxarelato en d ireito monopolizando o governo 
da nação,. tinhão lavrado a sentença dos bravos que en 
terras paulistas tinhão firmado esta verdade, - não é licito 
ao omen ser o verdugo de proprio irmão ; alen d isso, o ezer-
cito en dias de solen idade inponente ensinava que o omen 
que veste uma farda náo é uma maquina apenas i a onra 
militar é como a flôt odorífera ela bela magnolia que não se 
deve nen de leve tocar. 

• 
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Depois un aventureiro ouzado i atrevido surjiu uo pri-
mei ro plano da arena politica i o que ten sido este espe-
zinhar constante de uma nacionalidade é cuadro tão revol-
tante que a pena recuza descrever ; esse movimento mone-
tario que nada esplica, transformando a ;capital do Inperio 
en novo Monaco, essa pletora eleitoral, nn verdadeiro es-
carneo, recursos perigozos nas mãos cio primeiro ministro i 
mais que tudo essa ameaça de licenciar o ezercito, parodia 
cios ouzaclos conquistadores an tigos que depois el e levaren a 
morte i a devastação a toda parle enviavão os mercenarios 
aos seus canpos i às suas alde ias, tal é o panorama que 
contenplamos ! Isso, poren, constitui verdade ira mizeria ante 
o futuro que se avizinha i amanhã talvês nos lenbremos 
xeios ele saudades cios dias que corren ! 

Pobre Patria, desgraçado país onde no trono se assenta 
un espetro ele rei, cujo inperio lransformárão numa banca 
ele jogo, onde len cotação a consiencia, o carater, a onra, 
ultimes vestij ios de passadas grandezas. 

Nesses tranzes clolorozos para os nossos corações ele pa-
triotas, en v6s fitamos os olhos i cada vês que de vossos 
labios jorrão torrentes de lús, sentimos que nos volta a 
esperança i en nossas imajinações <le moços figuramos o dia ele 
amanhã rizonho i belo, como rizonho i belo eleve ser para o 
prizioneiro o dia en que deixa a cela onde a escuridão cio 
sofrer lhe enpanou o brilho cios olhos i lhe levou o de1es-
pero ao coração ! 

Mestre, 
Sede o nosso guia en busca da terra da promissão - o 

solo ela liberdade ! 

Escola Militar, 26 de Otubro de 1889. 

Luís Bartolomeu de Souza i Silva. - Alb~rto Peixoto 
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de Azev~do.- Alarico de Arnujo Silva.- Oracio Lopes de 
Almeida.- Fernando de Souza i ll1e!o ,- Ferua11do Comes 
Ferrás.- Norberto A1(g·wto Vilas Boas.- E!pidio Cirilo 
Rima.- Emilio da Silva Sannmto.- Ticiano Correjio De-
mon.- Eduino Carlos Carpenter.- Francisco de Paulo Pe-
dro de A/cantara.- Agostinho de So11za J\Ti.'Ves J11uior.-
Bernardo de Amujo Padillta.- 1\ficolau A11!011io da Silva. 
- Antonio de Castro Pereira Rego.- Alberto Co11to Fer-
nandes.- Luís ll1aría110 de Canpos.- Vicente de Azevedo 
Souza.- Tomás Ep1/a11io Cui111arâi's.- Crispin Guedes Fer-
reira. - Ciriaco Lopes Pereira.-- Aristides Ferreira Ban-
deira .- Jozé Fra11cisro l\'eto. - Firie Sivilio da Costa Pe-
reira.- Clemente de Souza i Silva .- Osrar Barrelos.-Al-
bei-to Savinen T-Va11der!ey. - Custorfio Cabral de li.leio.-
Francisco de Assis Ribeiro.- .Izidro de Souza Figueredo.-
lYfanoel da Costa Lobo. - Sec11111fino Antonío da Cwtha .-
João Caetano da Silva.-- J11lio Ca11avarro de 1\Tegniro 
111elo .- João Ca11dido da Silva.- Antonio Augusto de 111oura. 
- Antonio Ferreira Dias. - Francisco Virgilio de Carvalho. 

XXII 
DOCU~IENTOS RELATIVOS AO L'E:YANTE REPUBLlCANO 

R equerimento ao prezidente do Cl1rb Jl.Iilitar pedindo uma 
sessão para tratar rio incide11te Carolino. (Copia do oi·ijinnl.) 

Ilm. 0 Ess. 0 Snr. Prezidente do Club Militar da Corte . 
Os abaixo assinados peden à V. Es. para que seja con-

v0cacla uma sess1'to estraordinaria para tratar-se ele negocio 
urjente i relativo aos direitos i garanlias ela classe. (r) En tenpo 

· (r) O periodo que se segue está com letra diferente. 
Nota de R. T. M. 

\, 
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det\aro que o fin desta ses ão é tratar-se do incidente ocor-
rido 11a guarda do Tezouro Nacional entre o seu coman-
dante 1 S. Es. o Snr. Prezidente do Conselho. - Pedro .Fer-
nira A"d!o, 2.0 Secretario. 

Tomás Ccwalcante de Alb11querq11e.- Joaq11i11 Baltazar 
de Abreu Sodré.- Ivo rio Prado llíoute PiJes ria Frrmca.-
Tristão Alves Barreto Leite. - Joâo Batista da llfota. -
Qui11tiliano de Souza i Jl/c:lo .- Agostinho .Raim1111rlo Go-
mes de Castro. - .t!.nibal Eloi Carrlozo.- Ovidio Abrantes.-
Adolfo Pena Filho. - Anibal Aza11bujn Vilanova. - J ozé 
de Calazam i Silva.- João Luís Pires rle Castro.- João 
Jo=é de Canpo.< Curado.- Augusto Tasso Fragozt>.- An-
tonio J)/. .Alves rle ,Jforais.- Augusto Jlfaria Sisson. - Al-
berto Carrlo::o de Aguiar.- Jozé Americo de li/atos.- Afonso 
Fer11andt•s 1llo11teiro.- João Batista Neiva de Fig>ieredo. -
Jozé Bt'Vilacua, 2 .0 tenente.- Julio Ceaar Barboza Pena. -
Pedro .rllexandrino rle Souza i Silva. - Felis Fieur;1 de 
Souza Amori11.- 11lmwel Xavier rle Oliveira.- JVlmwd Joa-
quin Pc:reira.- li/anuel Joaquín J}/acharlo.- Capitão Carlos 
Olinpio Ferrás. - Gaspari110 de Castro Carneiro Leão ( alfe-
res). -- Alferes Gustavo dos Smitos Saratba.- Alferes Can-
rlirlo Dulcidio Pereira.- Alferes 11/issias vàladâo.- Alferes 
Napo!eâo Felipe Aclté. - Antonio Sebastião Brazi!io Pirro.-
Bento Tomás Gonçalves. -;-- Pedro Ferreira 
Jaime Bmevo!o.- Alfredo .Ribeiro da 
Leite Galvâo. -(40). 

En 16 de Setenbro de 1889. 
Despaxo do Jeneral Deodoro: 

.Néto, 2. 0 tenente. 
Costa.- Francisco 

Por ora não á necessidade de reuni r-se a sessão ped ida. 
17 - 7L" - 89. Deodoro. ( r ). 

(1) A pabvra Fonseca e3tá abreviada i ilegfvcl. 
Nota de R. T. M. 
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2 

Club ll!filitar 

Sessão de assenbléa jeral en 9 de ovenbro de r 889. 
Prezidencia do Snr. tenen_te-coronel Dr. Benjamin Constant 
B. de Magalhãis. 

Axando·se prezentes u 6 socios, o Snr. preziclente de-
clara aberta a sessão. 

Sendo lida a ata da sessão antecedente, é aprovada sen 
debate. 

Passando à orden do dia, o Snr. prezidente declara à 

casa os motivos que levarão a diretoria, reunida a 5 do cor-
rente, a convocar esta reunião de assenbléa jeral. 

Fazendo uma esposição dos atos do gabinete Ouro Preto, 
o Snr. prezidente disse que não precizava desser a detalhes 
para acentuar aos socios deste Club os máus intuitos do 
governo para con aqueles a quen é confiada a mais nobre 
das missõis - garantir a onra, a liberdade i integridade da 
Patria ; que já estava no dominio de todos o estado de 
couzas tão lastimaveis a que a política ele omens sen criterio 
pretendia nos reduzir ; que nen un só menbro deste Club o 
podia ignorar. Mais que nunca precizava que lhe fossen 
dados plenos poderes para tirar a classe militar de un es-
tado de couzas iuconpativel con a sua onra i dignidade ; que 
a isso se conprometia sob a sua palavra, i que desde já 
podiamos ficar sientes de que, si fosse mal sucedido, rezig-
naria todos os enpregos publicos que lhe · forão conferidos 
quebrando até a sua espada. 

Terminava o seu discurso, cuando pede a palavra o 
Snr. alferes aluno Jozé Bevilacua i d iz que ao venerando 
mestre Dr. Benjamin Constant deveria ser dada pleníssima 
confiança para proceder como entendesse, afin de que en 
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breve nos fosse dado respirar o ar de uma patria livre, no 
que foi coberto de unanimes aplauzos. 

En seguida lenbra que o Club Militar, achando-se reu-
nido pela primeira vês após o falecimento do bravo capitão 
Luí; Maria ele Melo i Oliveira, não podia deixar de lançar 
en ata un voto de pezar pelo passamento de tão ilustre 
es-socio. 

esse sentido manda á meza uma proposta, que foi 
unanimemente aceita. 

Tendo o Snr. prezidente declarado que rezignaria todos 
os enpregos publicas que os omens da monarquia lhe avião 
confiado, cazo não lhe fosse dado colocar a classe militar na 
pozição que lhe conpete, pede a palavra o Snr. tenente Xi-
meno Villeroy i diz que o mestre Dr. Benjamin Constant nfto 
deveria proferir aquelas palavras, nen si quer pensar en tal 
couza ; parecia não conhecer a pofüica de omens como Ouro 
Preto, antipatriolico , mal intencionados i en cujos corações 
só jerminava o mal. Que si a Ouro Prelo fosse dado, 
mesmo en sonho, saber que o mestre avia pretendido firmar 
similhante pacto, isto somente seria suficiente para dentro 
eu pouco fazê-lo vitima de uma cilada. Terminando o seu 
discurso, pediu ao Snr. prezidente que retirasse o seu modo 
de pensar, declarando que, en defeza da grande cauza na-
cional, o aconpanharia cegamente cn cualquer que fosse o 
terreno, - no que foi calorozamente aplaudido i secundado 
pelo Snr. Dr. Anfrizio Fialho. Eu vista da maneira por 
que farão recebidas as palavras do Snr. tenente Vileroy, o 
Snr. prezidente acedeu ao seu pedido. 

:\Ianifestárão ainda alguns socios o dezejo de falar sobre 
o assunto, cuando pede a palavra o Snr. tenente coronel 
Alfredo Ernesto Jacques Ourique, i diz que ninguen melhor 
que o Snr. Dr. Benjamin Constant para guiar-nos no cami-
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nho de onra, rewlvendo de uma vês para senprc , de un 
modo mais digno para nossa classe, todas as questões da 
política dezorientada de que eramos vitimas, i que não ad-
mitindo que un só menbro do Club se pronunciasse sobre 
tal assunto depois da palavra do Snr. Dr . Benjamin Cons-
tan t, pediu que fosse suspensa a sessão - no que foi unani-
memente coberto de calorozos aplauzos. 

O Snr. prezidente xamando a si tão alta cuão patriotica 
responsabilidade, declarou que , si não lhe fosse dado con-
vencer aos omens do governo, que eles 111arxavão en nn 
caminho errado ; que estavão cavando a rnina da nossa pa-
tria i que:er:to os unicos responsaveis pelo ab ismo que nos 
estava destinado ; que si a calma que lhe é pecul iar, si os 
meios legais i suazorios não fossen suficientes, para mudar a 
direção uma politica caduca, política de omens conpleta-
mente ignorantes i sen patriotismo algun ; estaria pront_o 
para desprezar o que á de mais sagrndo, o amor da famil ia, 
parn ir morrer connosco nas praças publicas, conbatendo 
en prol de uma patria que era vitima de verdadeiros abu-
tres para que só pedía lhe fosseu dados alguns dias para 
dezenpenhar-se de tão ardua cufto dificil missão de que fôra 
investido pela clas:e a que ten a onra de pertencer. 

Após estas palavras o Snr. preziclen te foi coberto de 
uma salva de palmas i unan imes aplauzos, sendo encerrada 
assin a sessão. (Assinado). - O 2.• Secretario, 2.0 tenente 
Pedro Ferreira Neto. 

(Gazeta de Noticias de 6 de Julho de 1890.) 

3 
Conpromissos tomados pelos '!ficiais para a insurreição. 

Relação dos Snrs. oficiaes i praças de pret acuarteladas 
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na Praia Yennelha que aconpanhão ao Dr. Benjamin Cons-
tant Botelho ele i\Iagalhãe;, Tenente-Coronel de "Eslaclo-1\Iaior 
ele r.• Classe cm lodo o terreno até mesmo o ela rezistencia: 

Alferes Alumno Cromancio de Brito Bastos. 
2. 0 Tenente l\Ianoel l:'antoja Rodrigues. 
Alferes l\Iarcos Curius Mariano de Campos. 
Alferes Augusto Fabrício Ferreira de Iatos. 
Alferes alumno João Carlos Pereira Ibiapina. 
Alferes Crispim Guedes Ferreira. 
Alferes Antonio Teles da Silveira. 
Bernardo de Araujo Padilha. 
Agostinho de Souza -eves Junior. 
Fernando ele Souza e Melo. 
Francisco ele Paula Pedro de Alcantara. 
Alarico ele Arnujo e Silva. 
Fernando Gomes Ferraz. 
Ticiano Corregio Demon. 

~ Eduino Carpenter. 
} Jozé Francisco Neto. • 
1
1 

Norberto Augusto Yillashoas. 
Alfredo Julio de 1\loraes Caimon. 
João Carlos do Couto Seabra. 
Ciriaco Lopes Ferreira. 
Francisco Antonio de Arrnda Pinto. 
Emílio 1.fütencourt da Silva Sarmento. 
Horacio Lopes de Almeida. 
João éandido ela Silva Murici . 
Jonalas Gonçalves Barboza. 
Floriano Vieira Campo 
Gustavo Schmiclt. 
Armilfo Cesimbra. 
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Antonio Jozé Julio. 
Alexandre de Argolo Mendes. 
Heraclio Helio F ernandes L ima. 
Nico lau Antonio da Silva. 
Erasmo de Lima. 
Luís Bartolomeu de Souza e Si! va. 
Elpidio Cir ilo Lima. 

4 

Copia do compromisso que to111á1-ão os a!umnos da Escola 
Superior de Guerra para o 111ovi111e11to de I5 de ll'oveml•ro 
de I889. (1). 

Os officiaes a baixo assignados, alumnos da Escola Supe· 
rior de Guerra, declarão acompanhar o Dr. Benjamin Cons-
tant Botelbo de Magalhães, tenente coronel d'Estado maior 
de .! . • Classe, em suas deliberações até o terreno da rezisten-
cia annada. 

Rio de Janeiro, II de Novembro de 1889. 
Alferes alumno João Baptista da Motta .• 
2.0 tenente Tristão Alves Barreto Leite. 
Alferes alumno Alberto Cardoso de Aguiar. 
2.º tenente Augusto Maria Sisson . 
2.º tenente José Bevilaqua. 
2 .º tenente José de Calazans e Silva. 
2.º tenente Tristão de Alencar Araripe Sobrinho. 
Alferes alumno Olavo Manoel Corrêa. 
2 .0 tenente Annibal Azambuja Villanova. 
I.0 tenente João Luiz Pires de Castro. 

(1) Conservou-se a ortografia do original. 
Nota de R. T. M. 
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2.0 tenente Aristides de Oliveira Goulart. 
2.• tenente Adolfo Pena Filho. 
Alferes alumno Augusto Tasso Fragoso. 
Alferes alumno Antonio Mariano Alves de Moracs. 
Alferes alumno Quinliliano de Souza e Mello. 
Al feres alurnno Julio Cesar Barbosa Penna. 
Alferes alurnno Affonso Fernandes Monteiro. 
Alferes alumno Ianoel Xavier d~ Oliveira. 
Alferes alurnno Jos.é Maria de Mesquita . 
Alferes alumno Custodio Gomes de Senna Braga Junior. 
Alferes alumno Alfredo Ribeiro da Costa. 
Alferes alumno João Baptista Neiva de Figueiredo. 
Alferes alurnuo Candido Mariauo da Silva. 
Alferes alumno José Pantoja Rodrigues. 
Alferes alumno Antonio Pereira Prestes . 
Alferes alumno Alfredo Oscar Fleury de Barros. 
2.0 tenente Antonio José Vieira Leal. 
Alferes alurnno Henrique V. Leal. 
Alferes alumno Annibal Eloy Cardoso. 
Alferes alumno Bonifacio Gomes da Costa. 
Alferes alumno Felix Fleury de Souza Amorim. 
Alferes alumno Ovidio Abrantes. 
Alfe>es alumno João José de Campos Curado. 
Alferes alumno Abeylard de Queiroz. 
2. 0 tenente José R.'1 Alves de Azambuja. 
Alferes alumno Luir. Bello Lisboa. 
Alferes alumno Francisco Mendes de Moraes. 
Alferes alumno Antonio Augusto de Moraes. 
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Alferes alumno Luir. l\Iaria de Beaurepaire Pinto Peixoto. 
Alferes alumno Lafayelle Barbosa Rodrigues Pereira. 
Alferes alumno I-Iastimphilo de Moura. 
Alferes alumuo José Americo de Mattos. 
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Alieres alumno Preludiano Ferreira da Rocha. 
Alfe1es alumno Innocencio de B. e Vasconcellos. 
2.0 tenente Cassiano Pacheco de Assis Filho. 
2.• tenente Octavio Augusto Gonçalves da 'ilva. 
2.• tenente Pedro Ferreira Netto. 
Alferes alumno Alfredo Carlos ele Azevedo Marques. 
Alferes alumno Joaquim Marques da Cunha. 
Alferes alumno José Joaquim Pereira Lobo. 
Alferes alumno Manoel de Almeida Cavalcanle. 
Alferes a]unmo Agostinho Raymundo Gomes de Castro. 
Alferes alumno Raymundo Arthur de Vasconcellos. 
Alferes alumno João de Albuquerque Serejo. 
Francisco Leite Galvão. 

Aclberimos ás resoluções dos nossos collegas acima 
exaradas. 
2.0 cadete José l.anclido da Silva i\Iuricy. 
2.0 cadete José de Oliveira Sameiro. 
2.• cadete Ant'1nio C. Silva ele Brazil. 

5 

Copia de outro co111promisso 

Os ofliciae~ abaixo assignaclos, cleclarão ao illustre chefe 
o Dr. Benjamin Constant Botelho ele Magalhães, tenente coro-
nel ele estado maior de I~ Classe, que o acompanharão em 
suas deliberações, até o rerreno ela resistencia armada. 

Rio de Janeiro, II de Novembro de 1889. 

2.0 Regimento de artilharia de Campanha 

Capitão José A. Marques Porto. 
Capitão João Maria ele Paiva. 
Capitão Francisco Xavier Baptista. 

\ 
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Capitão João Carlos :\Iarques Henriques. 
r. 0 Tenente Americo de Andrade Almada. 
r. 0 Tenente Jorge dos Santos Rosas. 
l .0 Tenente . "aturnino ::\'icoláo Cardozo. 
2.0 Tenente Joaquim Balthazar de Abreu Sodré. 
2.0 Tenente Francisco J\Iendes da Roch a. 
2.0 Tenente Odolpbo Augusto de Oliveira Galvão. 
2.0 Tenente Ivo do Prado Montes Pires da Franca. 
2.0 Tenente Joaquim i\laximo Madureira de Sá. 
Alferes alumno José Eduardo de Abrancbes Moura. 
2° Tenente :\Ianoel José dos Santos Barbosa. 
1. 0 Tenente José da Si! va Braga. 
I.o Tenente João de Avila Franca. 
Thomaz Cavalcante de Albuquerque. 
2.0 Tenente i estor Villar Barreto Coutinho. 
I .0 Tenente Clodoaldo da Fonseca. 
2 . 0 Tenente Augusto Cincinato de Araujo. 

6 
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Copia de outro doclt111<·nto de adezâo ao movimento 1·evo-
!ucionario. 

Pela Patria, pelo Exercito ameaçado de destruição pelos 
gov~rnos criminozos que se co!locão fóra da lei e agem con-
tra a lei para abater e nulificar a altivez e a coragem que 
se manifeslão denu·o ela lei e pela lei ; pelo tenente coronel 
Benjamin Constant Botelho de Magalhães e mais chefes que 
com o Exercito estejam, declaramos ser para nós dever su-
premo, dever ele honra, agir até vencer ou morrer para re-
vindicar os nossos direitos e os da ação. 

Corte, 12 de Novembro de 1889. 

Capitão Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva,, do 
corpó de Estado Maior de I. • Classe. 
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lldefonso Pires de Moraes Castro, Tenente do Estado Maior 
de r.• Classe. (Rua do Lavradio n. 69.) 

Capitão Vicente Anton io do Espírito Santo. (Rua do Páu 
Ferro n. 40.) 

Coronel Canclido José da Costa. (Rua do Senador Eusebio 
n. 99·) 

2. 0 Tenente de Artilharia Jeronymo Villela Tavares. (Rua ele 
D. Adelaide n. 5, Engenho Novo.) 

1.0 Tenente Clodoaldo da Fonseca. (Rua Escobar n. lo, S. 
Christovão.) 

2.• Tenente Francisco Mendes da Rocha. (Rua Fonseca Li-
ma n. 15 .) 

Capitão Lydio P. dos Santos Costa. (Rua Olinda n. 18.) 
1.0 Tenente Augusto Ximeno de Villeroy. (Rua Conde de 

Bomfim n. lOO.) 
Rodolpho Gustavo da Paixão. (Rua Marques Leão n. 6.) 
Feliciano Mendes de Moraes, (2 de Dezembro n . 59.) 
Major José Felix Barbosa de Oliveira. (Rua das Palmeiras 

n. 20, Bota fogo.) 
Lauro Severiano Miiller. (Rua llfaranguapc n. 43.) 
Capitão Antonio Ilha Moreira. 

7 

Fragmento de "" artigo rio Snr. Rtl)' Barboza. 

(Vide Jornal cio Comercio de 15 ele Fevereiro de 1892.) 

Minha par(e na conspiração data da vespera da revo-
lução. Só comecei a devassa-la no dia 9 de Novembro, 
quando o Dr. Benjamin Constant, sob a impressão do meu 
artigo « Plano contra a patria, » me procurou no meu es-
criptorio, e demorou se commigo em larga conferencia, dando-
me idéa ela explosão eminente, e solicitando o meu juizo. 
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Respondi-lhe na mesma linguagem minha pela imprensa", 
dizendo quP. eu nM via soluçM possivel para a crise no 
curso ordinario das couzas. No dia r r me procurou elle 
outra vez então em minha residencia, pedindo-me, em nome 
do marechal Deodoro, uma entrevista em sua casa, ou na 
minha, conforme eu escolhesse . Respondi -lhe que a idade, 
a doença, a veneranda posição elo general impunbão ·me o 
dever de ir á sua casa, em vez de obriga-lo a vir á minha. 
Disse-me então o Dr. Benjamin Constant que o illustre 
chefe do exercito me esperava ás 8 1/ 2 horas dessa noite. 
Compareci, e tive a honra de ver-me entre os Snrs. Bocayuva, 
F. Glycerio, A. Lobo, B. Constan t e coronel Solon. No dia 
~eguinte procurado pelo Snr. Q. Bocayuva, dirigi-me com 
clle à rua do Carmo n. 40, onde S. Ex. me communicou a 
minha designação para ministro da fazendrt. Oppuz-lhe a 
minha inaptidão ; mas não logrei vencê-lo. E acei tei, já 
porque o cargo então não atlrahia pretendente>, já porque a 
obstinação na recusa poderia tomar a cõr de pollroneria, na 
coajunctuca de duvidas e ameaças, em que, ante as obscuri-
dades do futuro, se carecia ele homens que jogassem a ca-
beça pela icléa. 

8 

Nota do cidadão Anibal Falcão, acerca do levante de 
I5 de Noveubro. (1). 

A 11 de Novenbro de 1889 fomos prevenidos, por un 
enviado de Benjamin Constant, de que estava ele rezolvido a 
tentar, apoiado na força armada, un m0vimento revoluciona-
rio, afin de ser instituido no Brazil o rejimen republicano. 

(1)4 A ortografia é a uzn.da nesta olra. 
Nota d: R. T. l\L 

15 
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Já nós o desconfiavamos, à. vista do que tínhamos obser-
vado en algumas reuniões avidas no escritorio do Correio do 
Povo, onde aparecera reiteradas vezes, nos ultimas dias, o 
Snr. Francisco Glicer io, delegado dos republicanos paulistas. 

Os nossos conpanbeiros encarregados da direção daquele 
jornal guardavão, entretanto, conosco massimas rezervas. 
Fora-lhes determinado, ao que me constou , por desconfiança 
do Snr. Quintino Bocayuva para con Silva Jardin, â qucn 
atribuia intenções anlipalrioticas, desde que o malogrado re -
publicano ( r) aludio â declarações feitas rezervadamente no 
Congresso R epublicano, recentemente reunido em S. Paulo. 

Benjamin Constant, poren, não eiitou en reclamar o con-
curso de Silva J ardin i o nosso. 

Na mesma noite de r r reunimo-nos varios republicanos 
i dicidimos preslar-lb'o desde que se definisse acentuadamente 
republicano o objetivo da revolução. 

Depois de uma tentativa infruti.era para falar ao orga-
nizador do movimento, foi-nos dado; ao Dr. Teixeira de 
Souza i â min, comissionados pelos nossos conpanheiros, ler 
con Benjamin Conslant uma conferencia, que apezar de 
curta, pois não durou mais de vinte minutos, bastou aos 
nossos intuitos. 

Apenas formulamos o primeiro pedido de esplicações, o 
omen que devia fundar a Republica no Brazil atalhou-nos 
para fazer a espozição, que, rezumidamente, é a seguinte: 

Eslava firmemente rezolvido a enpreender contra a mo-
narquía w1 movimento armado, para o que reunira já pode-

(1) Devemos prevenir ao leitor que esse demagogo foi apenas um 
dos erga.os mais con<lemnaveis de uma agitação demolidora totalmente 
<desnecessaria ao advento da republic:l. no Brazil. 

Nota de R. T. M. 
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• rozos elementos no ezercito i na marinha, faltando-lhe apenas, 
para dicidir o dia da operação, o conprornisso definitivo do 
jeneral Floriano i do contra-almirante vVandenkolk, con os 
cuais sa'ia â conferenciar naquela mesma óra. Apelava para 
o concurso elos republicanos, porque não dezejava que o 
movimento fos;e escluzivamente militar. O objetivo da revo-
lução era francamente a fundação da republica. De modo 
algun se envolveria en uma sinples sedição de soldados 
revoltados contra o ministerio, apezar ele reconhecer e ele 
aver publicamente proclamado que as classes armadas tinhão 
iuumeros motivos de profundas queixas do Gabinete Ouro 
Preto. Si arriscava o futuro ele sua familia, à cual tinha 
estraordinario apego, i a orden material ele sua Patria, ele, 
que até então vivera entregue aos seus trabalhos de professor, 
era que não via para a situação elo Brazil outra solução 
politica alen da pronta instituição da Republica. Todo o 
seu espontaneo amor à pás i toda a sua aversão aos pro-
cessos violentos não bastavão para detê-lo nessa crize su-
prema~ Já no dia 8 daquele mês ele Novenbro teria ten-
tado levantar o ezercito contra o Governo, aprizionanclo-o 
por ocazião das festas ela ilha Fiscal, si não fora un motivo 
de nobre jentileza para con as senhoras brazileiras, i para 
con os reprezentantes da N açào Xilena. Concluiu recomen-
dando-nos que reunissimos todos os elementos de que dis-
puzessemos, pois talvês o dia seguinte fosse o da esplozão 
revolucionaria. 

Falei eu então. Disse que o nosso concurso estava, 
sen duvida, assegurado à Revoluç:l.o, desde que ela tinha 
por objetivo a Republica i por xefe a personalidade tão 
respeitada de Benjamin Constant ; mas que nós eramos 
adeptos de uma doutrina politica, suficientemente propagada 
i traduzida en programa de partido. Ponderei que não 
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'oaslava proclamar vagamente a Republica o que não satis-
faria nen às nossas icléas, nen aos nossos conprom issos, to-
mados solenemente, apezar da rez istcncia do maior numero 
de nossos correlij ionarios . P recizei ben que para nós a R e-
p ublica devia ser ditatorial, i que o governo revolucionario, 
apenas instituído, dev ia cuidar de reali zar no pais a plena 
liberdade espi ri tual, comessanclo por separar cio Estado a Igreja. 

Nenhuma objeção opôs á e>las observações o emerito 
cidadão, antes declarou-se de pleno acordo con elas, - o 
que, acresscntou, não poderiamos estranhar, visto como co-
nbeciamos a sua adezão à doutri na de Augusto Comte, que, 
<Í por ele não fora suficientemente meditada, era todavia in-
tegralmente ace ita por fé. 

Ti;e ainda de informar-me si a Republica seria desde 
logo proclamada federativa, o que não me parecia conpa-
tivel con a ezistencia i a liberdade de ação do governo re-
volucionario, o cual teria forçoza necess idade ele concentrnr 
en si todas as funções politicas, i superintender a adminis-
tração jeral i local por meio de seus delegado!'. 

O que me respondeu Benjamin Constant não me pa-
receu então muito claro. Somente apreend i de suas palavras 
que alguns dos organizadores elo movimento insurressional 
erão pela imediata decretação da federação. Como faze-lo i, 
sobretudo, corno realizar a federação no seu mais anplo sen-
tido, conforme dezejava a opinião publica ? Não ouve tenpo 
ele elucidar este ponto do programa elo futuro governo. Era 
necessario aproveitar as óras en reunir i dispor os elementos 
da insurreição. Separamo-nos. 

Ao ca"ir da noite de 14, fui prevenido peln capitão de 
fragata Guilherme Lorena que provavelmente a revolução 
ronperia naquela mesma noite. As <lés oras eu teria a de-
cizão final. 
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Esperei no sitio que me fora dezignado, mas, com• 
passasse de muito já a ora aprazada, diriji-me para o clnb 
Naval. Na Praça <la Constituição encontrei alguns moços 
da Escola Superior de Guerra. Detive-me â conversar con 
eles, cuando inesperadamente aprossirna-se ele nós un militar, 
i comunica-nos que o major Solon, cançaclo de esperar, 
jni ciara o n1 ovimeolo, i já toda a 2.ª brigada se axava en 
nrn1 as . 

O D r. Benjamin Constant recomendara-nos que, à pri-
meira noti cia de levante das tropas nos dirijissemos para o 
cuartel do 9.0 rejimento, afi n de não ficarmos izoladamcute 
espostos à persegu ição da jente do governo. 

Os meus conpanbeiros, todos moços i validos, corrêrão 
para S. Cristovão. Tentei aconpanhá-los . Não o conseguindo 
vol tei à praça ela Constituição, i penetrei no Club Naval. 

Seria ezata a noticia da insurreição? AGn de verificar, 
mandei xamar para un apozento rezervaclo o capitão de fra-
ga ta Nepomuceno Batista, ,.que nessa noite fazia as onras 
elo Club à oficialidade elo couraçado xi leno - Almirante 
Cock1·ane. -

Aquele oficial nenhuma comunicaçao recebera do Dr. 
Benjamin Constant, de quen depois xegava un proprio, a 
dizer que, en vista do estado de saude do jeneral Deodoro, 
ficava adiado o movimento da insurreição. Serião duas óras 
da no ite. 

Ao ronper da manhan, no Boqueirão do Passeio Publico, 
ouvi di zer â algumas pessoas que se dava na cidade dezu-
zaclo movimento de tropa. Inqueri donde para onde se 
clirijia essa tropa. As respostas que obtinha erão contra-
ditarias. 

Fui então a pé para o largo da L apa ; onde já encon-
trei postado o 10.0 batalhão, i pouco depois axava-me no 
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Cl<1npo da Aclamação. Não vendo ai algun dos meus me-
lhores conpanheiros corri â preveni-los. Raros encontrei 
áquela ora matinal. 

Voltei ao Canpo de Santa Ana, si ben me recordo con 
o digno republicano, já falecido, Dr. Julio Bo1jes Dinis i o 
meu antigo correlijionario Bernardino de Carvalho. 

Proclamada por uma salva de artilharia a vitoria da 
insurreição, corri de novo ao centro da cidade, onde come-
çamos â reunir populares para aguardar a xegada das tropas 
vitoriozas, que farão por nós recebidas aos gritos de Viva a 
Republica ! Viva o ezercito libertador! Viva a annada 
nacional! Estas saudações erão correspondidas pelos sol-
dados, especialmente por un rejimento de artilharia, cuja ban-
deira, con o sinbolo inperial vinha enrolada. 

Na rua do Ouvidor, adiantei-me para apertar a mão de 
Benjamin Constant, que vinha a cavalo, pros,imo ao jeneral 
Deodoro. 

Trocamos rapidas palavras : 
- Ajiten o povo, disse-me ele. A Republica não está 

proclamada. 
rão devo aqui dar conta das minhas inpressões pes-

soais, rnas escluzivamente referir os fatos a que assisti na-
quele dia memoravel ; é-me, poren, , dificil deixar de aludir 
ao sentimento de angustia que naquele momento me oprimiu 
o coração. 

Das janelas da Cidade do Rio dirijirão-nos saudações. 
Penetrei no edific io daquele jornal, e, en breves palavras, 
espús a situação. Era necessario un movimento popular, . 
audás i rapidamente organizado, afin de que, antes de cual-
quer deliberação do governo que se ia instituir fosse pro- .. 
clamada a Republica. Onde? Na Camara Municipal. 

Convidei o Snr. Jozé do Patrncinio, que era então 
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menbro da Edilidade, a anunciar das janelas do predio de 
seu jornal o que iamos fazer, i, eu pouco; seguidos de nãt 
pequena massa popular, dirijiamo-nos para a caza da Camara. 

Encuanto o Snr. Patrocínio falava ao povo, na rua do 
Onvidor, eu redijira duas moções, que forão publicadas nos 
jornais do dia seguinte, a segunda das cuais era a da pr<r 
clamação da Republica por nós outros, orgãos espontaneos 
da ação Brazileira. 

Xegados à Camara Municipal, cujas xaves aviamos tido 
o cuidado de obter, asteamos nas janelas do paço uma ban-
deira republicana, pertencente a un dos clubs então ezistentes 
nessa capital. Consta-me que oras depois essa bandeira 
foi dali retirada, por orden do jeneral Deodoro. 

Depois de alguns discursos pronunciados por entre 
aplauzos unauimes, foráo aprovadas as moções ; i o Sur. 
Jozé do Patrocinio, como vereador mais moço, a quen, na 
fónua da constituição ainda vijente, iucunbia aclamar o nove> 
soberano, tendo decaido D. Pedro II, proclamou a Re-
publica. 

Comunicados a Benjamin Constant i ao jeneral Deodoro-
estes fatos, voltamos, ã frente de grande numero de cidadãos, 
ã ma do Ouvidor. Durante todo o trajeto, as aclamações.. 
erão ininterronpidas. Das janelas dos edifícios senhoras sauda-
vão-nos con os lenços i atiravão-nos flores. 

Nós ignoravamos ainda o que se passava en caza do 
jeneral Deodoro, onde se aviáo reunido os xefes dos insur-
jentes, cuando alguen nos veio comunicar que aquele jeneral 
fora, por intermedio do senador Saraiya, xamado pelo inpe-
rador, afio de conferenciaren. 

Era precizo inpedir que essa conferencia tivesse Jogar. 
Sabia-se do acendente que o velho monarca ezercia n0 es-
pirito do jeneral. 
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Novamente falamos então ao povo, - o Snr. Jozé do 
f',1trocinio i eu. Dentro en pouco, á frente de enorme mul-
tidão, seguiamos en direção ao Canpo da Aclamaçã.o. 

De caminho entrei no Club Naval, onde convidei alguns 
oficiais da armada que ali se axavão ã aconpanbaren o mo-
vimento popular. Ouve relutancias, objeções, recuzas de 
alguns i aquiecencia de outros. O tenpo urjia: fui reunir-me 
aos meus conpanbeiros, que já se axavão en fren te à caza do 
Íeneral Deodoro. 

Orava Benjamin Constanl. Interronpi-o coo o seguinte 
aparte : 

- Os votos da população do Rio de Janeiro são pela 
Republica. 

Ele respondeu, concluindo : 
- O Governo Provizorio saberá corresponder aos votos 

da populaçM do Rio de Janeiro. 
Os nossos aplauzos acen tuarão que essas palavras envol-

vião un conpromisso formal ; mas ainda nos angustiava uma 
incerteza doloroza. 

A inpressão desse dezagradavel estado de espirito é que 
eu fui levar aos menbros do Apostolaao Pozitivista, reunidos 
en sua sede, a travéssa do Ouvidor n. 7. 

Ao sair daí ainda eu perguntava ã min mesmo o que 
terião rezolvido os xefes da revolução. Ezitarião eles até o 
dia seguinte ? Si isto se désse éra precizo que novos ele-
mentos de opinião reajissen sobre a junta governativa, estimu-
lando-a â decretar a Republica. 

Assin diriji-me ao escritorio da Gazda de Notícías, ã 
conferenciar con o seu xefe, o Dr. Ferreira de Araujo. Es-
quivei-me de manifestar-lhe as minhas duvidru; ; pelo con-
trario, afirmei- lhe que a instituição do rejimen republicano 
estava já rezolvida, i outra couza não significavão as palavras 
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'<)Ue lhe referi, oras antes proferidas por Benjamin Constar.t,. 
ü Dr. Ferreira de Araujo, a quen eu con justiça conside-
rava correlijionario, redijiu então, i teve a bondade de mos-
trar-mo, un entuziastico artigo de saudação á Republica 
nascente. 

Serião duas óras da manhã. Só ás 7 pude repouz11r 
cuando no Diario Oficial da Nepublica dos Estados Unidos 
do Brazil eu li o decreto que insliluia en no~sa Patria o 
novo rejimen politico. 

An ibal Falcão. 

3 de Janeiro de 1892, 4.0 da Republica. 

9 

A/ensajen dos disripulos de B,·11jamú1 Constant, a IJ de 
J.i·ederico de IO I (I? de l\àvmbro de I 889). (I). 

Cidadrto. 

É de joelhos, ante a imagem sacro-santa da Patria sobre 
~ qual o sol da Liberdade bate en cheio que nós, soldados 
<la Republica, neste momento nos achamos. 

Nessa posição, mestre, que ouvistes o nosso grito de dôr 
quando os abutres famintos da monarchia despedaçavam o 
coração da Mãi-Patria, amigo que fostes o nosso guia no 
oceano de perfidias t de miserias em que por tanto tempo 
nos debatemos, ouvi a voz da gratidão, a voz que nunca 
mentiu: 

Flores, só flores, juncaram o solo puro por onde victo-
rioso haveis passado, conquistador sem rival, conduzindo um 
povo desgraçado á terra da Promissão : luz, muita luz, illu-

(1) Mantivemos a ortografia do orijinal. 
Noto de R. T. J\I. 
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:K ina o quad ro que a America altonita contempla; ante esse 
espectaculo que faz o espir ilo divagar até ás raias do dilirio, 
nós, os ullimos soldados da Republ ica, que honlem tivemos 
a ventura de dizer-vos : Ai d'elles se tiverem a ousadia de 
em vós tocar , hoje vimos accrescentar : Ai dos desgraçados, 
dos miseraveis trahidores que tiverem a loucura de erguer o 
braço contra o edificio que acabaes de construir. 

Fanatismo ou dedkação, gratidão ou patriotismo ; que 
importa o nome iuscripto em nossa bandeira? ! 

Mestre, em vós personificamos o governo da Repu'blica : 
sêde o interprete dos nossos sentimentos junto dos lutadores 
que comvosco venceram em 15 de Novembro. 

Paz e Fraternidade. 

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1889. 

Luiz Bartholomeu de Souza e Silva. 
Custodio Cabral de Mello. 
Candido Pinto de Carvalho Junior. 
Felix Amelio da Costa Pereira. 
Epaminondas Benedicto da Cunha. 
Eugenío Ramos Villar. 
Eugeuio Augusto Alves. 
João Pinto da Costa. 
João Vieira Xavier ele Castro. 
H eracli to Moura R ibeiro. 
Manoel Corrêa do Lago. 
Eduardo Flores Castel. 
Ernsmo de L ima. 
Augusto Feliciano Pereira. 
Alberto Couto Fernandes. 
José Victoriano Aranha de Silva. 
Aphrodisio Amacio Borba. 
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Antonio Augusto de Moura, 
Olavo Barreto de Almeida e Albuquerque. 
Antonio Porfirio Ferreira ela Silva Filho. 
Francisco do Rego Ramos Pessoa. 
:Miguel Tufino Carneiro. 
José Maria ela Silva Mesquita Junior. 
Francisco de Souza Tamandaré. 
Orestes de Salvo Castro. 
Clemente de Souza e Silva. 
Antonio ele Castro Pereira Rego. 
Tbeodorico Florambel da Conceição. 
João Vespucio ele Abreu e Silva. 
J6>rge Gustavo Tinoco da Silva. 
José da Silva Teixeira. 
Joaquim Serapião da Silva Serra. 
Cyriaco Lopes Pereira. 
Domingos Ribeiro. 
Bernardo de Araujo Padilha. 
João de Couto Seabra. 
Antonio Durval da Costa Guimarães. 
Geraldino de Souza Moura. 
Ambrosio Pereira Fortes. 
Octacilio Flores. 
Alberto Savinere Wanderley. 
Thomaz Epiphanio Guimarães. 
Luiz de Napoles Telles ele Menezes. 
João Cancio Povoa . 
Fructuoso da Rocha Passos. 
Fernando Gomes Ferraz. 
Agostinho de Souza Neves Junior. 
Olympio Cardozo. 
Secundino Antonio da Cunha. 
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Antonio Candido de Vieira Pinto. 
Anisio Clemente Rodrigues da Costa. 
Hilario Francisco Dias. 
Henrique d'Avila Junior. 
Edgardo de ]\fotos Lima. 
Leopoldo Belem Aloys Scberer. 
Alfredo Julio de l\foraes Carneiro . • 
Julio Canavarro de 1 egreiros l\Iello. 
Americo de Paula Freitas. 
Henrique Erico dos Santos. 
C!ementino Fernandes Guimarães . 
Bernardo Pio Corrc~a Lima. 
Eduardo Martins Trindade. 
Joaquim ºimpliciano Medeiros Pontes. 
Jonathas Gonçalves Barboza. 
Joaquim Antonio Pereira. 
João Augusto Guimarães. 
Alfredo Fonseca. 
João Sebasti ão Dias. 
Luiz Arthur Lopes. 
Fahio Fabricci. 
Antonio José de Lima Camara. 
Cassiano Secundo Nunes de Oliveira. 
João Carlos de l\1ello. 
Manoel de Oli veira Braga. 
Joaquim Gregorio Pessoa Guerra. 
João Caetano da Silva. 
Oscar Virgílio de Carvalho. 
Joaquim de Castro. 
Francisco Rodrigues Pereira Bricio. 
Carlos Lindolpho Paes de Figueiredo. 
Cesar Martins Alves. 
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A ugusto Eduardo da Silva. 
Octavio Januario de Amorim Bezerra. 
Apollinario Pereira Bus tamante. 
Oscar Agnedo Fernandes. 
Belmiro E mil io Rod ri gues. 
F rancisco ...... ...... ele Carvalho. 
Manoel Alves Paes Leme. 
Samuel da iVIotta Mendonça. 
Pedro F igue iredo ele Almeida. 
Manoel Pantoja Rodrigues. 
L uiz Mariano el e Campos. 
Antonio T elles ela Silveira. 
Candiclo Augusto Nunes P ires. 
Clauclio Luiz ela Costa. 
Mario Teixeira ele Sá. 
Francisco Jorge Pinheiro. 
Francisco elo Rego Monteiro. 
E lpiclio Cyrillo L ima. 
Manuel Augusto ela Silva Brandi\o. 
Alvaro Agostinho Durand. 
Gustavo Schmiclt. 
Meraclio I-Ielio Fernandes Lima. 
I saac ela Silva Lemos. 
Luiz José Rodr igues. 
José Antonio da Fonseca Galvão. 
Ticiano Corregio Demon. 
Eduino Carlos Carpenter. 
:Luiz Fu rtado do Nascimento. 
João Xavier do Rego Bar ros. 
Norberto Augusto Villas Bôas. 
Emilio da Silva Sarmento. 
Joaquim Francisco de Macedo Junior. 
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Fileto de Oliveira Pimentel. 
Miguel Archanjo Tenorio d'Albuquerque. 
Anton io Ferreira Di as. 
Chrispim Guedes Ferreira. 
Joaquim Ferre ira de Oliveira i\fagiolli . 
Antonio Francisco el e Azevedo Valle. 
Antonio Claudio Souto . 
Manfredo Carlos Lamcerg. 
João Cand1clo ela Silva Murici. 
Arth ur Lauro ela i\Iotta. 
Renalclo Corrêa Mendonça. 
Alcides Bruce . 
Antonio Duarte Bentes. 
J\ ugusto Ignacio do Espírito Santo Cardozo. 
Flori ano V. Campos. 
José Francisco Netto. 
Alexandre de Argollo Mendes. 
Sylla Efe r Pimentel. 
Marcos Cnrius Mariano ele Campos. 
Arlhur Julio Alvares Jardim . 
João Deonysio çla Silva Pereira. 
Francisco Antonio d'Arrucla Pinto. 
Cesar Liberato. 
João Pedro de Figueiredo. 
Francisco de Assis Ribeiro. 
Orozimbo Barnabé ele Senna e Oliveira . 
Pedro Cavalcante. 
Raul elos Santos Lima. 
João Gomes Ribeiro Filho. 
Edmundo vVraigth. 
Oscar Barcellos. 
Clemente de Souza e Silva. 
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Henrique Roberto Burle . 
Manoel da Costa Lobo. 
I-Ioracio Lopes ele Almeida. 
I zid ro Figueiredo. 
Vicente ele Azevedo e Souza. 
Joaquim Cesario Nobre de Gusmão. 
Leoncio Rapb ael de Moraes. 
Alarico ele Araujo e Silva. 
Pedro Soares Pinto. 
Joaquim Ignacio Baptista Carclozo. 
Luiz Philippe Dortas elo Amaral. 
Francisco de Paula Pedro de Alcanlara. 
Francisco Antonio ele Carvalho. 

X XIII 

MAN IFESTAÇÕES DE BENJAMIN CONSTANT DEPOIS DE 15 
DE NOVENBRO 

Vizita do 111/arexat Andréa . 

( r 7 de Frederico de roo, 21 de Novenbro de 1889.) 
O velho marexal Andréa foi Gnten conprimentar o Snr. 

ministro da guerra en sua secretaria. 
Ao ve-lo, o Snr. ministro pronunciou mais ou menos as 

seguintes palavras, anles mesmo que o seu conpanheiro ele 
armas clissésse cualquer coiza: 

- Agradeço a V. Ess. por ter vindo !llé aqui ; mas não 
era necessario, era bastante mandar-me un bilhete. 

A minha estada neste lugar é mais provizori a elo que o 
governo provizorio. Logo que se axe consolidada a repu-
blica, a cuja frente me axo ele coração i ele ideias, irei me 
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t,Jrezentar â V. Es. como tenente coronel de Estado Maior 
de 1. • classe. 

(Estraido do Pais de 22 de Novenbro de r &~) 

2 

Palavras en u111a fffsla aos oficia.is .xilenos . 

O Dr. Benjamin Constant, ministro da guerra saudou °' 
engrandecimento i união dos povos americanos, constando o 
seu ezordio en pôr en relevo o justo dezejo que deven ter 
todas as naçoes en manter a pás, transformando os metais 
candentes, que depois serven de instrument0s de morte, en 
instrumento de trabalho, do cual vi rá a trancuil idade i prospe-
ridade das naçoes. 

Por sua parte, está certo que envidará todos os esforços 
para que o governo da republica dos Estados Unidos do 
Brazil mantenha senpre as relações de amizade con O· 

Xile. 
(Estraido do Diario de _\-oticias de 8 de Dezenbro de 

89.) 
3 

Palavras por ocaziüo de 11111a vizita dos 1'tji.·ridos oficiais 
t! .fortaleza de Santa Crús. 

O Dr. Benjamin Constant: - A republica está feita i 
está firme, resta-nos consolidá-la; desse trabalho cabe uma. 
grande parte ao Governo Provizorio, - a da questão da ad-
ministração; - i muito t~nben ao ezercito delicado, ao ezer-
cito feminino, forte na sua fraqueza. 

A mulher é un grande fator d.o progresso moral, - a 
mulher que é á providencia da familia, o alento, o conforte. 
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1'Iuito i muito a Patria espera do anssilio das senhoras J 

Terminando, saudou o marexal Deodoro da Fonseca, 
xeíe do Governo Provizorio dos Estados Unidos do Brazil, 
que coroou brilhantemente a sua bela carreira militar â 15 de 
Novenbro. 

( Estra'iclo elo Dia riv dt Aoticias de r l de Dezenbro 
ele 1889.) 

XXIV 

DOCUi\IENTOS RELATIYOS Á SEPARAÇÃO DA JGRF.JA 

DO EoTADO 

(,(11·/a do cidadão José Bevilacqua ao ,.,·dalor do Tempo 

(Vide o To11po ele l de Julho ele 1893) (r) 

Cidadão Borja Reis, Reclactor d' O Ji·111po. - Com a 
epigraphe " Livres Chronicas " subscreveis n' O Tempo ele 
boje uma apreciação sobre a conclucta do governo provisorio, 
re lativamente á separação ela igreja cio estado, na qual com-
mellestes gra,·es equivocas que não podem deixar de mere-
cer-Yos uma rectificação . 

Não precisava mais que recorrer ao alludido decreto para 
verificar-se que o ininistro <la guerra de então assignou-o com 
seus collegas e.lo governo. 

E' exacto terem occorrido por vezes factos clemonstra-
li,·os ele que nar1uella época, como infelizmente ainda hoje, 
justaiuente aquelles que têm maior responsabilidade pur suas 
altas po~içües oíficiaes não comprehencleram o alcance e to-
das as consequencias immecliatas ele tão elevado passo. 

(1) Conserva1r.os ã ortografia <lo orijmal. 
Nota de R. T· i\l· 

lG 
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(. 1 Por amor á verdade bislorica e veneração á memoria elo 
Fundador da Republica venho prestar-1·os e ao publico urna 
informação exacta, que naturalmente clesconbecieis : 

Quando agilava-se a promulgação daquella luminosa lei 
garanlia igual para os crenles ele todas as religiões, o 13 de 
maio para o catbolicisrno, como disse-me no mesmo dia o il-
lustre Rev. Dr. Castello Branco, o Dr. Benjamin Constant 
achava que era um dever incleclinavel elo governo provisorio 
dotar o paiz ele lão salular regímen, mas igualmente entendia 
ser medida de prndencia aguardar mais alguns mezes para 
sua decrelação, e durante este período esclarecer o espírito 
publico sobre a verdadeira significação do importantíssimo 
acto. Publicar-se-hiam séries de artigos bem elaborados neste 
sentido nos principaes jornaes da capital, mandar-se-bia tran-
screvei-os nos estados, facilitando a circulação pelas classes 
menos abastadas, de sorte que quando fosse"promulgada a lei, 
estariam completamente burlados os botes elos especuladores 
políticos conlra a ignoraucia popular no assumpto e á sombra 
de suas crenças, 

Por sua vez o clero catbolico em grande numero viera 
trazer o seu apoio ás institu ições nascentes, e na maioria de 
sua parte illustrada, não só aceitaria como acon elbaria grata 
submissão a este ac to, que em rigor só veiu contribuir para 
seu desenvolvimento natural, sem as peias ele um poder ex-
tr~nbo, assim como facultava iguaes garantias a todas as ou-
tras religiões. 

Não foi, porém, acloptado o alv itre citado e a lei sahiu 
incompleta, corno incompleta ainda se acha, apezar da lettra 
expressa e clara da Constituição liberrima da Republica ! 

E o que presenciámos depois ? 
O unice ministro que pugnou pelo adiamento de alguns 

rnezes, foi lambem o unico que procurou sempre e sempre 
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tornar uma realidade o que estava feito, mostrando bem c8'n-
prehender a lei e seus effei tos necessarios. 

Como era natural teve grandes difficuldades a vencer, 
attendendo á má comprebensão geral, a começar pelo chefe 
do governo. E m todo o ca>o fez o que era possível sem pro-
vocar desavenças em tão delicado momento e fez muito. 
Basta citar um facto característico. 

Quando pouco depois veiu a semana santa da igreja ca-
tholica, foi o ministro ela guerra o unico ministro que man-
teve-se correcto em sua secretaria ; e, sendo avisado de que 
as guardas militares estavam com as armas em funera l, se-
gundo a praxe do tempo em que a igreja estava subordinada 
no estado, elle mandou chamar o official superior ele dia e 
ordenou-lhe que m~ndasse restabelecer a mu!ralidade estabe-
lecida pela lei. 

J nformado então de que houvera ordens elo Sr. marechal 
Deodoro, mandou-lhe immecliatamente uma carta e recado 
por um clist incto official, seu auxiliar, que poderá dar disto 
testemunho, e em vista da resposta, foi pessoalmente enten-
der-se com o Sr. marechal, com quem conversou largamente, 
esclarecendo-o sobre seu duplo erro e mostrando-lhe as res-
tricçOes impostas pela posição offic ial aos seus desejos indi-
viduaes. 

Voltando, esperou que o Sr. marechal se decidisse; e, 
depois de alguma demora, mandou lembrar-lhe o proposito 
que lh e havia manifestado e em que ainda estava, de não 
continuar no governo se semelh• nte ordem não fosse revo-
gada. 

Foi então que da parte do Sr. marechal Deodoro foi-lhe 
communicado por e~cripto - documento conservado - que 
S. Ex. resolvera conformar-se com a revogação, tornando-a 
immediatamente effec tiva. 
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(. Este acto do Dr. Benjamin, que já havia dado entflo as 
maiores prol'as de resignação e sacrilicio por amor da Repu-
blica e sua consolidaçiio, prol'as que posteriormente allin-
giram ao rnaximo que o patriotismo poderá inspirar, rerela a 
importancia que clle ligava ao assumpto e ií lei do go-
verno. 

E não se pretenda que elle fosse in tolerante. Ao con-
trario, ordenou desde logo que fossem consideradas faltas jns-
titicadas as dos empregados qu~ deixassem ele comparecer 
por rnotirn de solemniclacles religiosas, ( r) mas não deixou de 
dar o exemplo de comparecer ao expediente official, o que 
acho muito mais correcto cio que as dispensas amplas e au-
t~c i padas que outros fizeram. 

Agora, Sr. redactor, confio que, melhor informado, não 
lereis duvida •lc restabelecer a verdatlc . Saúde e frntern:d1de. 
- Jvsé B~vilarqua. - Rio, 3 de junho ele 1893, 5~ el a Repu-
blica. 

?'oTA.- É facil reconhecer, nfl.o sú que o alviLre Jenbr;'ldn por Ben-
jamin Constanl nào nti11jiria o alvo por de vizado, mas ai11da a inpo· 
füica do adiamento por t:le :'UStcntaclo. O clero catolico n:lo poderia ja. 
m.1i~ :td\'ngar a :-;cparaçào da lgn:jn do l·:~tado, depob do analema lan-
\:tdo pelo ~'>)'llabus contra ~imilh;iJlll.'. principi•.>. Es:-.c cle10 opoz se entre 
nós, até os ultimos momentos d.l mun:trquia, an simples projeto de /i6e1·-
da.de de culto, conforme n::cordamo~ no priml!iro volume desta obra. Si L'" 
do·" !h•esst! fiirça Jolitica. isto ê, si a massa dirijcnle 011 a mas'a po-
pular se deixa...;;scn no Braúl guiar pelo clero, a propa!!an<l:1 ide ida por 
Benjamin Constanc seria, pois, inuLihzada pela rezisLCIH.:ia do :;acer<lociu 
calolir:o. 

i\ Lls o clero catolico n:lo possuindo a; mi11i11M forrri jolilica .. t•uirt! 
nás, como o dc:mon~trn. todo o noss"l passado clesd~ os lenpos coloniaMi:, 
t: a p~rte mais :l\'ançada das nossas dasscs cli1 i~emes ~endo favoravd á 
:,,cparaçào eh Igreja do E-.tado, o adiamento apenas comprometeria a 
ado\'iw dessa mt:dida capital. 

11orqut.: a 111aioria dos democratn.s acreditava e aimfa. acredita no 
fi1..ntns1111i clericri.I, como acreditava nofi1nta.sma escr.17·ista, e ainda ã 
quem tema o fanta.sma. dinastico. l'ra !atai que o t;o\erno Pro\•izorio 
per<le::se, con o Lcmpo, o pre<>t1jin que lhe \•.nha da iniciativa na transfor-
maç~lo republicana, a visli.\ dos elementos ete1ojeneos que o conpunhão. 

(1) Mc<li..i:t lenbrada. pelo A~o ~okdo Poziti~,i~t:.l. 

Nota d· R . T. ~ l 
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Pa . .-.sada a faze <lo c11111siasmo, irromperião as mcdiocrida<les denrngog:ic<f. 
e a sep~r.tção da Igreja do E:-,tado rnlo se faria. Pretest:tr-se-ia p;1ra isso 
<jlle a rdij1:lo c01tolica era a rdiijiio da m:1ioria dos brazilt:iros; mas o mo-
tivo verdadeiro l staria en ac1 t:d1taren os democratas na e.fico eia i:lt•tf('/ral 
do clt>ro c.:atolko. em virtude d:-l suposta influenda dos \'igarios sobre as 
populações rurais. 

Cuanto às 1.tcunas dr> Decreto do Governo Proviwrio, devemos notar 
que ebs ~;1o de <lua..; or<lcns. Em primt:IJO lugar, a lei fo i inc')nplcta, por-
que nao i-c s11pri111i11, ao mesmo tempo que a t cologi~t oficial. :t metafi-
zica oficial, e a siencia oficial. Ora , para e~sa falta, que ningm:·m mais 
do que nós deplora. contribuiu diretamente Benjamin Con~tant. Seria, 
port!n, inutil insistir aqui a tal iespeito, depois do que dissemos Ho pri-
meiro volume. 

Em segundo lugar, m1o se tirárão as consecuendas mai.o; intuilivas 
1

10 decreto do Governo Provizor O: a saber, a secularização dos cemne-
rios e d:'l assistt:ncia publica, bem como a susµensao dos monopolios fune-
rarios. 1\lns es..;a falt;i n~o pode ser escuzada pela auzencia da prupa~anda 
prelimmar Similhante erro polilico, da mesma snrtt! que o desrespeito 
atual á letra e ao espirito tia Constituição, no que é concernente i elimi· 
nação da teologia oficial, n:zultou e rcmha da perzbtenci:t do'i fatores 
que tl!riao inµc<lido a ~cparação da Igreja do Estado, si não fosse a ini-
ciativa do Go\'erno Pruvizorio. Todos esses fatores rezumen-se no medo 
rJe que o fanta~ma clerical levante obstaculos às anbiçõ ·s eleitorais, con-
forme indicamos na nota íinal do volume anterior. 

R. Táxdnr. ~llt!nàa 

2 

Ojicio cv1111111ica111ío tjll<! o jenaal Deodoro re~o!vera mandar 
omprir as ordens de Be11;i11nin Co11st<111/ relativas ao 
Sc."'rz•iço da guaruiriio, durante a semrnur santa catolfra. 

Repartição do Ajudante Jenernl, Rio de Janeiro, 3 de 
Abril de 1890. 

Ao Cidadão Jeneral Dr. Ministro da Guerra. 

Acabo de receber orden pelo Gabinete elo Xefc do Go· 
vemo Provizorio para providenciar no sentido de seren 
cnnpridas as ordens ele V. Es. sobre o serviço ela Guarniç;;o 
da Capital rekti\•zmen'.e aos dias ela .. tua! semana santa, i 
determinando-me que fizesse imediatamente comunicação a 
V . Es., o que cunpro. 

Saucle i fraternidade. 

\Venceslau Faria de Carvalho, Tenente Coronel, X~fe 
.do serviço. 
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DOCUMENTOS RELATJ\"OS Á l'OLITICA FlN.\NCETR.\ 

DO GOVERNO l'RO\'IZORlO 

Carta do Cidadlio Benja/llin Co11sta11t Fi!/10 ao redator 
do Tempo ( r) 

(Vide o Te/ll}o de 24 de Agosw de 1893) 

u Sr. redactor. - 23 de a:;osto de 93. - Lendo na vossa 
folha de hoje o artigo intitulado u Por ultimo» em que o ST. 
senador .Aristides Lobo responde ao Sr. senador Ruy Bar-
bosa, encontrei este paragrapho : 

u O Sr. Ruy, o furioso, dirá que o seu plano financeiro 
obteve o assentimento de seus companheiros e, portanto, a so-
lidariedade governamental dellcs. » 

O Sr. senador R uy Barbosa certamente não dirá isso por 
que faltaria á verdade. 

Está na memoria de todos que acompanharam esta im-
portante questão, o que então se passou. 

O Sr. senador Ruy Barbosa, então ministro da fazenda, 
elaborou o seu plano financeil'o e apresentou-o aos seus col-
legas já assignado pelo Sr. marechal Deodoro, a quem havia, 
com a habilidade que lhe faculta o seu talento, convencido de 
que era o unico responsavel pelo governo da Republica. 

Como vedes, se as conscquencias do plano do Sr. Dr. 
l{uy Barbosa tiveram para as finanças do paiz esse e>plen-
clido resultado, que todos nós sentimos, para a orientação 

(1 ) Conservamos ;i. ortografia do orijinal. 

Nota de R. T. III . 
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-politica do primeiro governo provisorio ellas não foram mf 
n<>$ funeslas , pois tiraram áquell e governo o caracter de uma 
juncta dictatorial com responsabilidades absolutamente com-
muns, (caracter que lhe imprimiram fatalmente o meio em 
que ia actuar o modo por que surgira) para dar a cada mi-
nistro o papel secundario e humilhante de um «manequim" 
do chefe do governo. 

Isto que se comprehcnde e se deve acceitar hoje, em 
que a Republica presidencial está co11stituida, tendo o presi-
dente exclusivamente em face da lei a responsabilidade de 
todos os actos do seu governo, foi naquclla época um erro 
gravissimo. 

Poderia ser muito commodo para o ministro que quizesse 
impôr os seus actos acertados ou não á intelligencia inculta 
do general Deodoro, mas não era nem politico nem leal. 

Por essa occasião meu pai protestou contra esse de5atino, 
mostrando as suas consequencias fatalmente funestas, sem 
descer a analysar se o plano do Sr. Ruy Barbosa era ou não 
adaptavel ao nosso meio, apezar de, como elle disse então a 
S. Ex. "poder dar opinião sobre um plano de finanças, em-
bora não fosse um financeiro. " 

O Sr. Dr. Demetrio Ribeiro que, além de comprehender 
o erro politico, que houve no modo de ser decretado o plano 
do Sr. Ruy Barbosa, previra as suas conseqnencias desas-
trosas para as finanças brazileiras, pediu a sua exoneração do 
cargo de Íllinistro ela agricultura, como um prolesto contra 
ar1nelle acto. 

1\Ien pai procurou então conciliar os animes, evitando a 
retirada de um ministro poucos mezes depois de constituido 
o primeiro governo ela Republica, instando com o Dr. De-
metrio Ribeiro para que continuasse no seu cargo, pois que 
o seu protesto estava Ltnçaclo e esperasse o resultado pratico 
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1L> plano, c1ue o Sr. Ruy profusa e 101,guissimamentc defen-
dera dmante uma comprida noite . 

Ao retirar-se, já de madrugada, de Itamarat)" meu pai 
levava a convicção de que o Dr. Demetrio Ribeiro accedera 
a ficar no governo ; poucas horas depois foi surprehendido 
com a noticia de que, ao contrario, elle insistira pela sua 
demissão e a obtivera. 

Ao saher disso, meu pai que tanto a ]'eito tomára aquella 
questão, incommodou-se bastante e disse, o que textualmente 
conservo e que creio ter elle no me mo dia repetido ao Sr. 
Dr. Demetrio Ribeiro: 

« O Demetrio fez mal; se clle, apezar ele tudo o que 
eu expuz-lhe, fazia questão da sua ou da retirada do Sr. Ruy 
Barbosa, eu não hesitaria um só instante em optar pela sua 
permaneucia no governo. ,, 

Todos sabem que o Sr. Dr. Ruy Barbosa havia feito 
questão ela aceitaçr.o elo seu plano financeiro ou ela sua ex-
oneração do cargo ele ministro da fazenda . 

Eis ahi, Sr. reclactor, a solidariedade que teve meu pai, 
com o 'r. Ruy nessa questão; pócle ter havido assentimento 
em experimentar-se os resultados do plano que S. Ex. garan-
tia ser efficaz, mas não houve nem podia haver solidariedade 
na série infinita· das concessões e privilegias esco.nclalosos e 
onerosos para os cofres publicas, feitos por S. Ex., que, por 
um descuido inexplicavel, só não deu privilegío para fazer 
pontas em lapis. 

Peço-vos a publicação destas linhas escriptas com o 
unico fim ele defender a memona sagrada de meu pai e 
affirmar a pureza de suas intenções e a correcção absoluta de 
sua conducta, sahiclas illesas daquelle torvelinho, em que 
tantos caracteres naufragaram. 
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Consen ti que me subscreva vosso am igo e admirador .• . 
Be11jn1Jii11 Co11stn11t Filh~. 

2 

Cnrtn do cidadâo Aristid«s Labo no n·dator do Tempo 

(Y ide O Te711fo ele 25 ele Agosto ele 1893) 

« Preciso dar ao publico uma explicaçào sobre um tre-
cho cio artigo ele hontem. 

O incidente que se levanta no artigo cio digno e e:oti-
ma,·el Sr. Benjamin Constant Filho, obriga-me a des,·endar 
acontecimentos que constituem uma pagina intima da vida do 
governo provisorio. 

Sem indagar os motivos ele antipathia ou incli,,pooição 
pessoal ex isten te entre o Sr . Dr. Demelrio Ribeiro e o Sr. 
Ruy, sempre pareceu-me que havia entre elles profundo an-
tagoni>mo ele icléas. 

Seja, porém, qua l fosse a causa, a verdade é que a crise 
entre os dous tornou-se inevitavel, o que en torpecia a marcha 
do governo. 

O Dr. Benjamin Constant, espíri to conciliador e elemento 
muito justamente preponderante no seio do governo, empre-
hencleu a tarefa de conciliar os dois ministros irreconciliavel-
mente divergentes. 

Dois dias antes da larga conferencia ministerial, que en-
trou pela noite e terminou pela madrugada, presidida pelo 
marechal Deodoro, encontrei-me com o Dr. Benjamin Cons-
tant e o Dr. Serzedello Corrêa, que juntos vol tavam da casa 
do Sr. Ruy e que fizeram parar o cano ao avistarem-me. 

O Dr. Benjamin disse-me- sabe que está ludo perdido ? 
- Não ha meio de conci liar o Dernetrio com o Ruy, já es-
gotei lodos os meus esforços e naturalmente todo o ministe-
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r{~ vai ser arrastado e não sei a nossa Republica onde vai 
parar. 

Yia-se que o illuslre homem de governo estava profun-
damente abalado. 

J\Ias, então, respondi, o que é que vamos fazer ? 
Retrucou-me pedindo minha intervenção no assumpto, 

mas repliquei que se elle, com todo o seu prestigio e a sua 
força no seio do governo e perante mesmo o chefe do Estado, 
estava desanimado, o que poderia eu fazer não dispondo de 
nada disso? 

O Dr. Benjamin insistiu e obrigou-me a acceitar aquelle 
penoso encargo. 

Trocámos então algumas idéas rapidamente e eu figurei 
a solução unica, ou que pareceu-me a melhor no caso de 
nfio haver conciliação possivel entre os dois ministros, isto é, 
uma recomposição ministerial pela sabida dos dois, mas em 
lodo o caso subsistindo no governo, fosse qual fosse a largueza 
ela crise, os que representavam as pastas da guerra e marinha. 

Invoco o testemunho do Dr. Serzedello Corrêa, que tudo 
isso ouviu. 

Retirámo-nos e eu fiquei de agir. 
Confesso que entrei em tudo quanto se seguiu muito 

pouco animado. 
As sympathias elo marechal Deodoro, mal ou bem adqui-

ridas, não indago disso, pelo Sr. Ruy, eram manifestas. 
Todavia o desenlace do problema ele que muito a contra-

gosto me incumbi, estava principalmente nas mãos delle. 
Fui procurar o marechal, solicitei-lhe urna conferencia 

intima, expuz-lhe a seriedade ela situação, mostrei-lhe o que 
acabava de se passar com o Dr. Benjamin e apontei-lhe os 
graves inconvenientes de um rompimento formal entre os 
dois ministros, logo no inicio ela Republica. 
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O marechal ouviu-me concentrado, ma ví ivelmenle in-· 
quiéto, e perguntou-me : - mas então o que convem fazer? 

Ko meu modo de pensar e lambem do Dr. Bcnj ami 11 
Conslant , respondi -lhe, deYemos lentar uma recomposição mi 
nisterial, um pouco em familia, i lo é, voluntariamente feita. 

Elle ficou meditando por algum tempo e perguntou-me : 
- mas, esses homens não se conciliam decididamente? -
Repeli-lhe os esforços baldadamenle empregados pelo Dr. 
Benjamin e d isse-lhe : - de Y. Ex. depende essa combina-
ção que póde se isso não fi zermos compromeller gravemente 
a sorte da Republica, que nos está confiada - Eu nada farei 
sem o accô rdo do marechal. 

Elle di sse-me - fica auclorisado a entender-se por si, e 
em meu nome, com os seus companheiros. 

Antes de retirar-me communiquei-lhe que entre as vagas 
de ministros para a recomposição figurava a n1inba. 

O marechal perguntou-me um pouco admirado : - como 
é isso ? V. nada lem com a crise. 

Disse-lhe que não ficava-me bem ir solic itar a retirada de 
companheiros ficando eu no poder ; pelo que desde aquelle 
momento me considerasse fóra do governo e no papel de 
simples amigo da politica republicana e delle proprio. 

Sahinclo do Itamaraty, após essa conferencia melindrosa, 
mas cordial, dirigi-me a casa do Sr. Ruy que recebeu-me em 
seu gabinete ele trabalho. 

Poucas vezes em minha viela encontrei-me em situação 
tão dolorosa ! 

Parecia-me que eu era portador de uma exigencia cruel. 
Em lodo o caso, era necessario dizer o que alli me le-

vava. 
Mais uma ·vez Yi confirmada a irreconciliabilidade dos 

dois miui,,lros. 
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( 1 Depois elas expli cações trocadas entre nós, desvendei o 
plano. ela recomposição ministerial, que eu eslava auclorisado 
a tentar em nome elos amigos e no rio proprio marechal 
Deodoro. 

Compungiu-me o transtorno de emoções angustiosas que 
se pintou na physionomia llo min istro ela fazenda , e tivemos 
uma d iscussão travada de exclamações dolorosas por sua 
parle. 

Se me fosse li cito, naquelle momento, eu leria dado de 
mão a em preza que o Dr. Benjamin Conslant me impoz; 
mas tratava-se, na opinião clelle proprio, ela sorte da Repu-
lilica. 

Insisti e obti ve do Sr. Ruy uma carta em que elle me 
auctorisnva a pedir a sua exoneraçfto na prox iina reunião do 
i;overno. 

De posse dessa carta, convo11uei os companh eiros para a 
secreta ri a do interior e lá compareceram os Srs. Drs. Deme-
lrio e Campos Saltes. 

Fiz-lhes vêr ludo quanto tinha feito, mostrei-lhes a carta 
elo Sr. Ruy e declarei ao Dr. Demetrio que chegára a sua 
vez ele fazer iclentico sacrific io e elle recusou-se. 

' Depois ele detida cliscussao, nada tenclo conseguido, de-
clarei que ia devolver a carta que o ministro da fazenda me 
confiou e com ella a sua liberdade de acção. 

O motivo ela clivergencia irreconcil iavel entre os dois 
ministros, fique-se desde já sabendo, era a questão finan-
ce ira . 

Talvez que o Dr. Demetrio Ribeiro esti vesse antevendo 
os grandes desastres que nos esperavam. 

Foi sobre esse facto que versou, em quasi a sua total i-
dade, essa celebre confe rencia ministerial, ele que resultou a 
acl ~rção do plano elo ministro da fazenda, nu.is corno meio 
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conciliael0r, pois este fez varias concessões áS idéas do s• 
adversaria, elo que como adhesões claras de espiritos perfei-
tamente convencidos. 

Em todo caso, desde que essas medidas passar:un, em-
bora por motivos diversos do seu valor economico, é nesse 
sentido que se cleu a solidariedade ele que fallei. 

Dou testemunho da opinião tambem divergente elo Dr. 
Benjamin Constant, n'essa materia, mas elle era doei! e 
attendeu principalmeme, naquelle momento, como todos nós, 
ao interesse pol itico. 

O Sr. Dr. Demetrio com difficuldade resolveu-se a per-
manecer no poder, mas, emfim, declarou que ficava. Entre-
tanto, mandou logo depois a sua clemissào. 

Eis ahi tem o publico esta narrntiya para que náo pai-
rem duvidas sobre os factos qtie se passaram nesse compli-
cado episodio de nossa vida politica. 

A rceomposiçào ministerial, cumpre dizer, que seria uma 
medida salvadora, deixou de ,·erificar-se principalmente pela 
relutancia elo Sr. Dr. D emetr io. 

Sabe-se a preferencia que o mareclrnl Deodoro tin'1a 
pelo seu ministro da fazenda ; este tinha conseguido con-
quistar «o lenço elo sultão n, e era difficil de,prencltl-o do 
bo1ne111 que o seduzira e quasi absorvera; inas ainda assi!u, 
o marechal tinha horas de desprendimento e as teve nessa 
crise que resolveu-se como acabo de referir. 

Desculpem-me os companheir.)S de governo, mas eu não 
posso dci,ar-rne em silencio quando se move duvida so-
bre um facto em que resolntnrnente intervim. -Aristides 
Lobo. " 
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XXVI 

DOClJ)fE. ' TOS RELA T!YOS ,\ RETIDÃO POLITICA DE 

BENJ.l~LIN CONSTA 'T 

As Promoçõ<s po1· serviços rdevanles após a i11s1wreiçáo de 
I5 de 1\Tovmbro. 

Rio, 24 de Shakspeare de 103 (3 de Outubro de 1891.) 

Cidadfw Dr. Joaquin Murlinho. 

Tendo escrito un esboço biografico de Benjamin Cons-
tant, esforcei-me por indicar nele lodos os elementos que 
concorreu para uma apreciaçào ezata da elevação moral do 
Fundador da Republica Brazileira . Tesse intuito, venho 
invocar o vosso testemunho para nn fato de que melhor do 
qne ninguen sois conhecedor. Refiro-me à promoção feita 
depois da insurreição republicana. Informão-me pessoas in-
timas de Benjamin Con5tant que este se obstinava en recnzar 
o seu consent imento â tal promoção, apezar el e todas as so-
licitações, cuando o cidadão Ruy Barboza comunicou-lhe uma 
carta vossa na cual declaraveis ao mesmo cidadão que, a 
vista do enpenho que o J eneral Deodoro tinha eu simj. 
!bante promoção, não podíeis responsabilizar-vos pela sande 
do Xefe do Governo Provizorio, si a referida promoção não 
fosse feita cuanto antes . Foi então que Benjamin Constant 
rezignou-se ã faze r o sacri fic io de sua rezolução anterior, 
convencido de que a sua pcrmanencia no ministerio i a 
conservação do Jeneral Deodoro reprezentavão naquele mo-
mento interesses patrios inconparavelmente superiore aos 
inconvenientes de tal sacrificio. 

Atendendo ao lin que tenho en Yista, espero que me 
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informareis o que souberdes â Lal respeito i que me indicn~J 
especialmente os termos preciws ele vossa intervenção. 
Agradeço-vos desde já o concurso que assin prestais para 
a justa glorificação do Fundador ela Republica Brazileira, 
permitindo-me qne dê a Yossa resposta a nece saria pu-
blicidade. 

Sande fraternidade. 
R . Teixeira Mendes. 

42. R. Benjamin Con tanr. 

Resposta 

Cidadão Raimundo Teixeira l\Iendes. 

Rio, 6 de Outubro de r89r. 

À vossa carla de 24 de Shakespeare ele 103 (3 de 
Outubro de 1891 ) devo responder, que sabendo eu ele uma 
diverjencia entre o jeneral Deodoro i Benjamin Constant, 
sobre questões de promoções no ezercilo, i conhecendo o 
cuanto esse fato prejudicava ao tratamento medico do atual 
prezidente da Republica, escrevi ao Dr. Rui Barbozll pe-
dindo-lhe que corno amigo comun procurasse fa1er cessar 
aquela diverjencia. 

Foi esta i nen outra podia ser a minha intervenção 
numa questão desta natureza. Si coo estas linhas puder 
contribuir para uma apreciação ezata ela elevação moral i 
política do espirito grande i puro de Benjamin Constaut, 
dar-se-á por muito felis o 

vosso admirador 

Joaquin Jllúrtinho. 
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D,·zistc11cia dos cargos de eleição . 

Bmjm11in Couslant Botelho de JIIagalhãis ao país._:_ De-
zejando dar a maior publiciclacle a declaração por min feita 
en sessão elo conselho ele ministros i constante da respetiva 
nta, reproduzo- a aqui : 

" Declaro que não sou candidato â cargo algun no 
prossimo pleito eleitoral i, si por cualquer circunstancia fosse 
eleito, o recnzaria.>) 

I'or esta declaração feita ao digno xefe i mais menbros 
do Governo Provizorio, como â muitos outros amigos meus, 
antes do dia 15 ãe Novenbro de 1889, nesse dia i depois 
dele, tracei a conduta irrevogavel que me inpús. 

Capital Federal 19 de i\Iaio de 1890, 2. 0 da Re-
publica. 

B1•11jami1t Cv1tstant . 

(Estra\do elo Dia rio O.ftia/ de 20 ele i\iaio de 1890.) 

3 
11Ir111ifest,1rlio do C/ub R 1j!llb/ic1,111 0 Angrense, â este pro· 

p~oito. 

Angra dos Reis, 31 de i\Iaio de 1890. 
Cidadão. 

ü Club Republicano Angrense, renPiclo oje en sessfLO, 
rezoh·eu, por unanimidade ele votos i entre aplauzos enluzi-
asticos, manifestar-vos seu pezar pela rczolução que tomastes 
ele recuzar cualquer mandato que vos fosse conferido pelo 
sufrajio popular na prossima eleição. 

Si ao Club Republicano fossen ainda necessarias provas 
de vosso dezinleresse, a vossa declaraÇto viria convencê-lo 
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da pureza de vossas intenções i da abnºegação de voss~ '4J · 
triotismo. 

Mas o Club sente profundamente, Cidadão, não poder 
ver-vos tomar assento no primeiro congresso da Republica, 
onde vossa prezença seria motivo de justo desvanecimento 
para nós i para a Pa tri a. 

Escuzado é declarar-vos que somente a vossa rezolução 
pri>a o C:Jub Republicano Angrense de levantar vossa candi-
datura no comicio convocado para 15 de Setenbro prossimo, 
mas esta associação reiv indica para si o inauferivel direito de 
laurear o vo~so nome, pelo voto soberano, nos pleitos 
posteriores. 

Aceitai, Cidadão, nossas omenajens aos vossos relevantes 
serviços à Patria, ao vosso carater imaculado, às vossas vir-
tudes ezenplares i ficai certo que o vosso nome será senpre 
benquisto pelos vossos concidadãos que constituen o Club 
Republicano Angrense . 

Saude i fraternidade. 

Ao eminente cidadão Jeneral Benjamin Constant Bo-
telho de Magalbãis, digno Ministro da Instrução Publica, 
Correios i Telegrafes. 

Joaquin Gaspar Teixeira da Cunha, Prezidente. 

Antonio Jordão de Oliveira Golnido, r.0 Vice-Prezidente. 

João Pedro Vieira da Roxa, 2 .0 Vice-Prezidente. 

Luis de Castro Vilas Boas, Secretario. 

Luis da Silva Coutinho, Tezoureiro. 

17 
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Renuncia do cargo de senador pelo Porá. 

Telegrama . 

Rio, 21 de Agosto de 1890. 

Ao Dr. Pais de Carvalho, Belen . Pará. 

En resposta à vossa carta i ao vosso telegrama, tenho ã 
dize r o seguinte: agradeço-vos i aos d ignos eleitores do 
Pará a onrozissima indicação do meu nome para o cargo 
de senador da Republica por esse belo i inporlante Estado, 
ben como o elevado conceit<> en que me tendes i que muito 
dezejo merecer. 

Devo, poren, dizer-vos que insisto na declaração qne 
fís á muito, i que óra rei tero : não 50U candidato, n o pro.s-
simo pleito eleitoral, a cargo algun politico dependente de 
eleiç::i.o, direta ou indireta, i si por cualquer ci rcunstancia 
fôr eleito, não o aceitarei. Permiti que não esterrte as razões 

-que tenho para assin proceder. 
Ao terminar, declaro-vos i ao digno eleitorado paraense 

que a indicação do meu nome para figura r no prossimo 
Congresso como reprezentante desse estado, é por demais 
onroza para mim i a considero com<:> ·a maior i a mais jene-
roza reconpensa antecipada por cnaisquer serviços que possa 
porventura prestar a esse Estado i a nossa Patria, por maiores 
i mais inportantes que sejão. Devo ainda declarar-vos que 
os serviços ã que aludis deve-os <ll Estado do Pará aos 
louvaveis esforços do distintissimo cidadão Dr. Lauro Sodré, 
que tenho a onra de contar no numero dos meus melhores i 
mais dedicados amigos. 

Aceitai os sinceros i fundos protestos de meu eterno 
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reconhecimento dignai-vos de transmiti-los ao elei torado 
paraense. • Beujamin Constem/. 

s 
Protesto contra o regula?llento eleitoral Cezario Alvin. 

Prezado cidadão Raimui1do Teixei.ra Mendes. 

Levo ao vosso conhecimento un significativo inc iden te 
político do Fundador da Republica Brazileira, relatado de 
viva vós ao sincero admirador qne subscreve estas linhas, i 
cujo rezumo reproduzo afin ele o tomardes na consideração que 
merecer. 

En rennião ele ministros, en ocazião en que se tratava 
elo regulamento para eleições, Benjamin Constant cualificou 
para ser consignado en ata, similhante projeto de imoralis-
simo i inclecentissimo. 

Pedindo para que lhe fosse lida depois de escrita tal 
declaração afin ele 'garantir a fidelidade con que queria ver 
espresso seu pensamento, retificou, não sen alguma admiração 
dos seus colegas os cualificativos imoral i indecente que 
forão escritos, para ' os superlativos de que se servira en sua 
indignação. 

Rio, 30 de Junho de 1892. 
Pcd,.o Barreto Galvão. 

6 

R ecuza de uma caza . 

(Carta publicada no País de 18 de Março de l 89r.) 

Meu ilustre arr.igo Dr. Villeroi. 

Nestiis condições cuando estava o Dr. Benjamin en 
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g\ -ide dificuldade para obter uma caza de aluguel, que lhe 
pudesse couvir, tendo se instalado no otel Lisboa con grande 
sacrificio porque não queria continuar no Instituto, conver-
sando sobre estes fatos o meu amigo Dr. Barboza Lima i 
eu, en janeiro de 1890, concordamos en que uma boa so-
lução era adquirir-se, por subscrição entre os amigos, uma 
caza modesta do gosto dele, fresca sobretudo , i, para evitar-
lb e o natural escrupulo, ofertá-la à sua fam ilia .. . 

Dando ezecução à nossa ideia, no maior sijilo i no 
carater ele verdadeira in timidade, formou-se a comissão 
eonposta elos cidadãos : Drs. João Teixe ira Soares, Licinio 
Atanazio Cardozo, Carlos .Cezar ele Oliveira Sanpaio, João 
N epomnceno Batista, J ozé Fel is Barboza de Oliveira, ( te-
zoureiro) ; Inocencio Serzedelo Corrêa, capitão de mar i 
guerra Frederico Guilherme de Lorena, Dr. Saturnino Ni-
colau Carclozo, jornalista Antonio Azereclo, negociante João 
Clapp i Jozé Bevilacqua. 

Inpressas as listas cou os seguintes di zeres : - Subs-
c1-ição Patriotica - Os antigos dissipulos, amigos i admira-
dores elo benemerito brazileiro Dr. Benjamin Constant Bo-
telho de Magalhãis, en omenajen aos seus multiplos i 
imorredouros serviços á sua classe, ao ensino i à rejeneração 
da patria, promoven a prezente subscrição para oferecer un 
modesto domicilio à sua familia - forão clistribuiclas por 
toda a parte i confiadas â pessoas idoneas, cujos nomes 
vão apensos â esta. Tudo corria do melhor modo cuando 
cerca ele un mês i meio depois un descuido deu lugar â 

que o Diario de Noticias de 7 de março publicasse a lista 
'i revelasse o nosso segredo. 

Então o Dr. Benjamin informado xamou-nos, agradeceu-
1ios n boa intenção, mas pediu-nos instantemente, orclenou-
nos mesmo que não proseguissemos no nosso intento por 
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uma ecessiva • • delicadeza de escrupulos que não tivemos re-
medio sinão respeitar. 

Conbinamos então satisfazer a sua vontade inperioza 
deixando tudo parado para recomeçarmos nosso trabalho cuan -
.do ele saísse do governo i mesmo eu virtude do que já estava 
feito, algumas listas arrecadadas, edc. 

Infelismente a morte sorprendeu-nos de modo a não 
podermos realizar o projeto con elle vivo. 

Eu vista destas circunstancias i de inpedimentos lejiti-
mos de alguns de seus menbros, a comissão rezolveu 'dissol-
ver-se i entregar a cuantia já recolhida â outra, que con o 
mesmo fin se formou por iniciativa do meu distinto 
nmigo. 

A cuantia de cuatro contos duzentos i setenta mil i 
setecentos réis, caderneta n .. .. está depozitada no Banco do 
Povo eu poder do digno tezoureiro substituto, cidadão Jüao 
Clapp, faltando un conto i oitocentos mil réis ( 1 :80 0$000) 

que farão enpregados na conpra de un terreno en Copaca-
bana para começo da realização da idéia. Esta inportancia 
foi de<de logo jenerozamente doada à aluai comissão pelo 
ilustre cidadão Dr. Figueiredo de Magalhãis, proprietario 
do terreno, ludo autenticado pel0s recibos juntos. Dadas 
estas esplicações necessarias por parte da comissão antiga, 
só resta-me rogar às pessoas que tên lista en seu poder o 
obzequio de remelê-las à nova comissão, assin como as 
cuanlias que por ventura ajão arrecadado i agradecer-lhes a 
jentileza con que atenderáo ao nosso apelo - Sande i Fra-
ternidade. - J ozé B evilaqua ,:_ Capital Federal, 15 de mnrço 
de 1891, 3.º da Republica. 
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OPINIÕES DE BENJAMIN CONSTANT ACERCA DAS ASSOCIAÇÕES 

DE MONTEPIO 

No Esboço Biograjico deixamos involuntariamente de to-
mar en conta un documento pelo cual se vê que Benjamin 
Constant acabou por convencer-se de cuanto erão ilurnrias as 
bazes financeiras de tais associações. Essa convicção não 
determinou-o, poren , ã renunciar â elas desde já. 

Aproveito este ensejo para consignar aqui que en prin-
cípios de 1881, no seio da Sociedade Pozitivista, que então 
reunia-se na rua do Carmo n. 14, tivemos ocazião de aj itar 
esta questão, axando-se prezente Benjamin Constant. 

Conbatem0s tais associações bazeando-nos escluzivamente 
no seu carater egoistico, mas não conseguimos convencer o 
nosso ilustre confrade da necessidade de supprimi-las agora . (1) 

(1) Seja-me licito, â este p1opozito, uma nota pessoal Na oca-
z:iào desse incidente, era eu soc10 da Prcvidencia, para onde entrára 
â convite do Dr. Antonio Carlos de Ol iveira GuimarJ..is, já falecido 
i antes de minha adezão à Relijiào da Umanidade. Declarei po; 
isso que me considerava desligado da dita associação desde que per-
cebera o seu antagonismo con o Pozitivismo. Alen de muitas pessoas, 
forao testemunhas desta renuncia Benjamin Constant i outro sacio da 
Previdencia. De fato, conservei·me desde então conpletamente alheio 
à refenda associação,L. nao tendo t ido conhecimento de sua liquidação 
efetiva sina.o pelo JJr, Macedo Soares, i cuándo escrevi este esboço 
biografico . Informou-me ao mésmo tenpo . esse cidadão· que, a minha 
retirada não lendo sido com.unicada à Diretoria, cabia-me uma certa 
cuota na liquidaçã.o. Respondi-lhe que nã.o me considerava con di-
reito â coiza alguma, por na.o ter-me na conta de socio, conforme lhe 
espuzera. l\1as como ele me ponderasse que, rnlo ezistindo comuni-
caça.o minha à <li.reteria nesse sent ido, só eu podia dispôr de tal soma, 
declarei-lhe que, si assin era, dizlstia dela en beneficio do patrimonio 
do Instituto dcJs Cegos. 

Devo finalmente observar que a falta de comunicaçã.o à dire-
toria rezultou do fato de julgar-me â principio na obrigação de fazê 
:.la, dtpois que pudesse inden izar à sociedade das pensões que cuando 
socio recebera, en virtude dos estatutos, por oc~ziao de uma grave 
molestia . Mais tarde convenci-me que nenhun motivo de orden social 
ou moral inpunha-me o dever de restituir similhante soma. Preocu-
pado, poren, con outros assuntos fui descurando deste, que senpre 
considerei mera formalidade, a visfa da publicidade de minha decla-
ração testemunhada, como disse, por Benjamin Constant i outro socio da 
Previdencia. Anbos ocupárão legares na diretoria da dita sociedade. 

Nota de R . T . M. 
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Copia de zm fragmento encontrado e1'tre os papeis de 

Benjamin Constant ( tirada pda familia. ) 

Não abuz.aTei da benevola i muito ilust rada atenção do 
auditorio pretendendo agora faze r uma preleção sobre se-
guros. Devo supor que todos estão ben conpenetrados da 
imensa utilidade i do alto destino deste inportantiss imo ramo 
de economia social. 

Pode-se oje cou razão aquilatar do grau de civilização 
de un povo pelo numero, prosperidade i conveniente variedade 
das insti tu ições de segctros que possui. 

Cri ando abitos de orden, de trabalho i de economia, 
apertando cada vês mais os sagrados laços ela familia i cle-
zenvolvenclo os sentimentos de fraternidade entre os cidadãos, 
estas instituições são tanben uma garantia ele pás i ele fel i-
cidade tanto mais segura cuanto mais largo i conpleto é o 
sistema que reprezentão. 

D evidas como clizen ao fecundo principio da mutuali-
clacle, reprezentaclo pela comunhão i converjencia dos esfor-
ços, pela soliclarieclade dos interessés, pelo concmso de todos 
eu beneficio ele cad·a un , estas instituições reprezentão a 
maís sublime i glorioza conquista do espirito umano. 

A siencia que é i será senpre a alma cio progresso real 
inspirado pelo santo amor da Umaniclacle, não somente teo: 
dado sucessivamente ã essas instituições, primitivamente en-
tregues ã tod~s as oci lações i incerteJ.aS cio acazo larga i 
solida baze i uma constituiçao racional, mas tanben tendendo 
senpre ã conpletar sua elevada missão conbinanclo-as de 
modo â abranjer cada vês mais em o seu crecente i aclmi ravel 
conjunto as d ive rsas continjencias da viela umana. 
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fi:: Conpreende-se -que a solução deste vasto problema uma-
no lenta i gradualmente preparada pelos esforços conbinados 
de todas as jeraçoes anteriores, ezijindo a ação conbinada de 
todas as siencias, artes, industrias i aptidões diversas dos 
omens, somente neste seculo recebeu con o advento da So-
cioloj1a Pozitiva o principal elemento d.e que carecia para 
conpletar-se. 

Todas estas instituições são cazos particu lares de un 
un ice problema jeral que .. .... : . . ..... ..... . .. .. . . ..... .. .. .. ... .. ... .. . 

Somente a doutrina pozitiva que conpletou o sistema do 
saber rea l da Umanidade poderá conseguir aquele elevado 
desideratun. 

Estas instituições que são como dizen i con bons fun-
damentos ...... ............. .. . ... . .... . .. ....... ....... ... .... ..... .. .. ... . . . 

2 

Estrato do Relatorio da Previdencia, aprezmtado â IJ de 
Jllfarço de I886, p or Benjamin Constant, como prezidente . 

. O espirito publico, fortemente xamaclo para este inpor-
tante assunto, procurnnclô investigar a cauza d.esse fenomeno, 
atribuiu tais dezastres, ora à ignorancia por parle dos fun-
dadores, dos principias que rejen essas associações, ora à 
inprobid.acle ou à fa lta d.e zelo das administrações, ora à 
ação conbinad.a dessas diversas caurns. É certo que estes 
j uizos poclen ser algumas vezes ben fundados, mas é certo 
tanben que os calcules mais ben conbinados, realizados por 
abi liss imos matematicos, conhecedores das teorias atuais, 
relativas às diversas espec ies de seguros sobre a viela umana, 
poclen produzir instituições infelizes que, mesmo cuando 
dirijidas por administrações dedicadas, conpetentes i dignas , 
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sejão fatalmente condenadas â dezastres similbantes. É Cf. ::> 

ainda que ins tituições mal dirijidas i mal organizadas, uma 
vês que não teuhão uma constituição absurda, poden, ao 
contrario gozar de longa i prospera ezistencia. 

A istori a destas instituições dá-nos disso numerozos 
ezenplos. 

T ratare i en outra ocazião de dezenvolver esta teze in-
. contestavel, que está no entanto en inteiro dezacordo con as 

pretendidas teorias matematicas de seguros sobre a vicia; 
mas para não deixá-la de todo seu demonstração direi en 
rezun10 o seguinle. 

Na opini:-io elos mais decantacl0s tratadistas ele seguros 
sobre a viela, a baze funda111ental i11dispensavel à boa orga-
nização ele uma associação ele se;:;u1:os é uma boa taboa ele 
mortalidade ; i pretenden que as tabelas ele joias, remissões i 
anuidades são ben organizadas ~uanclo se suborclinão fiel-
mente às leis ele mortalidade constantes da tabela adotada, 
satisfazendo alen d isso ã outras condições secundarias, mas 
igualmente inclispensaveis. 

Admitamos a ezistencia de uma tahoa que reprezente 
con estrema fidel idade a lei da mortalidade de un país, ele uma 
provincia, eds., i ainda mais: que si111ilbante taboa regule- do 
mesmo modo a mortalidade elas jerações prezente i futuras 
da população â que se refere, i à cual a instituição se destina, 
i que tenhão sido atendidas todas as outras condições indicadas. 

Si toda a população entras~ e para a associação, é incon-
testavel que, na ipoteze figurada, te r-se- ia uma instituição 
normal, seguríssima en sua marxa, que satisfaria ezatamente 
â todos os seus conpromissos. 

A organização de uma associação ele seguros reduzir-
se-ia, neste cazo, â un problema matematico de facílima 
solução. Ainda cuando a taboa désse, não coo aque la eza-
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t[ão ideal, inpossivel de ooter-se, mas coo sufissiente apro-
ssimação, a lei da mortalidade, obter-se-ião reztrltados muito 
satisfatorios. Cunpre poren observar que o numero de asso-
ciados de diversas idades é senpre uma fra·;ào muito pe-
quena dessa população, donde rezulta que somente por uma 
fel is coincidencia, clificil ima de dar· se, a massa dos asso-
ciado; seguirá en sua mortalidade a lei relativa à população 
correspondente. E la rejer-se-á efetivamente cuanlo à mor-
talidade por uma lei muito diversa daquela que servia de 
baze aos calculos financeiro; da associação. Este fato incon-
testavel basta, por si só, para pôr ben en evidencia cuanto á 

de iluzorio nas previzões dos calculistas. 
A marxa da mortalidade do grupo considerado, senpre 

diferente ela indicada na taboa adotada, pode ser, i en graus 
diversos, favoravel on desfavoravel à associação . 

Entre o cazo normal i os de estrema fe licidade ou de 
estrema infelicidade para a marxa financeira ela instituição á 
muitos outros intennecliarios, graclativamente menos felizes 
ou menos infelizes, i não nos é dado prever cual deles se 
realizará ; i portanto en que rumo seguirá a instituição, 
senpre de.wiada da marxa normal, , assinalada pelos calculistas, 
en vista ela taboa adotada. 

O raciocínio enpregado, na confecç'ào das tabelas ele 
joias, remissões â anuidades, consiste en supor que a lei da 
mortalidade relativa à população considerada se aplicar.á 
tanben ã cualquer porção dela, tomada ao acazo ; é este o 
erro fundamental, comun ã todas as associações de seguros 
sobre a vida. 

Para mais esclarecer este ponto inportantissimo, tomemos 
un ezenplo: Suponhamos que se trata de uma associação ele 
s~guros para o estabelecimento de pensões vitalícias de gozo 
imediato. 
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A taboa dá por ezenplo para 10.000 recen-naci~ 
8.ooo sobreviventes na idade de un ano ; supondo-se que a 
proporcionalidade se manterá senpTe a mesma para cualquer 
grupo de recen -nac idos, conclui-se que, de 5 .ooo xegárào 
4 .000 à idade de um ano, i assin por diante. Do mesmo modo 
se procede en relação aos grupos das outras idades. Ass in, 
si de 1 0.000 recen-nacidos entraren I.ooo para a associação, 
as contribui ções serão feitas contando-se con 800 sobrevi-
ventes na idade de un ano, con un numero menor mas de-
terminado na de dois anos, i assin por diante, de confonni-
dade con a lei suposta. É, poren, incontestavel a poss ibili-
dade de dar-se cualquer dos dois cazos estremas seguintes ' 

i.0 Os i.ooo inscritos pertencen aos 2.000 que não· 
atinjlrão â idade de un ano. Neste cazo a associação terá 
de pagar somente. uma mrnidade no massimo : este é, sob o 
ponto de vista finm1ceiro, o cazo estremamente favoravel à 
instituição. 

2 .0 Os I.ooo inscritos pertencen aos 8.ooo que atin-
jMl.o à idade de un ano idos 2.000 que viverão até uma idade. 
superior ã 70 anos. 

Ora os calculos tendo sido fe itos, contando-se con un 
numero ele sobreviventes anualmente dccrecente , segundo· 
uma certa lei, dada pela taboa, que serviu ele baze aos 
calculas, contando-se portanto con o pagamento ele anuida-
des totais tanben decrecente, é facil ele conp1·eencler-se que, 
dentro ele ben poucos anos estara estinto todo o capital acu-
mulado, correspondente ao gru po considerado. 

É este, sob o ponto de vista financeiro, o cazo de es-. 
trema infelicidade para a institu ição. 

Considerando-se o conj unto el os grupos ele diversas ida-
des, é tanben incontestavel a possibilidade de c1aren-se esses. 
cazos estremas. 
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t,. Não os assinalei, poren, sinão como limites entre os 
c uais ocilará efetivamente a institu ição en sua evolução 
real, limites que seu seren absolutamente inpossiveis , ezijen 
poren, como o cazo normal, un numerozo· conjunto de cir-
cunstancias essepsionais. 

Dentre os numerozos cazos intermediarios, .uns mais ou 
menos felizes, outros mais ou menos infelizes, i todos pos-
siYeis, cual será aquele que efetivamente se ve ri ficará? É 
isto o que está absolutamente fó ra das previzões umanas. 

O que disse ã respeito dos seguros de pensões vitalicias 
de gozo imediato, aplica-se tanben â todas as outras especies 
de seguros en cazo de vida ou en cazo de morte . 

Custa â acreditar que o erro fundamental que assinalei -
que denuncia grave i lamentavel confuzão de ideias, entre 

-0 ponto de vista abstrato i o ponto de vista concreto, ti-
vesse até esta data passado despercebidamente â tantos 
espiritos eminentes que se ten ded icado ft este inportantis-
s imo ramo de economia social. 

Dominado pelo sentimento de veneração que consagro 
aos grandes omens i especialmente áqueles que de espi rito i 
de coração se dedicão à santa cauza da umanidade, procu-
rando melhorar as condições precarias de nossa ezistencia 
moral i material, li xeio de verdadeiro respeito as obras dos 
principais autores de seguros sobre a vida, i, como eles, 
tinha cega confiança na eficacia dessas instituições ; o estudo 
i a meditação sobre este interessantíssimo problema umano 
destrui.rão conpletamente en meu espirito a iluzão eu que 
estava. 

Posso estar en erro, i dezejo estar, mas cunpri un de-
ver inperiozo, espondo-vos con a mo.ior franqueza i lealdade 
como fís, enbora muito rapida 
que me levárão ã assin pensar. 

inconpletamente, as razões 
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Eis en rezumo o meu juízo â respeito das associaçC. -
de seguro : 

São instituições precarias, eivadas de vícios organicos, 
inpossiveis de eliminar de todo, i que si poden prestar, i 
ten efetivamente prestado, inportantes serviços à umanidade, 
poden tanben canzar-lbe, i ten efetivamente cauzado, ben 
graves maleficios. 

Nao é poss ível, poren , na epoca que atravessamos, abrir 
mão dessas i nstituiçõe~ tranzitorias, essencialmente defei-
tuozas ; é necessario, ao co"trario, mantê-las criterioza i 
cuidadozamente, encuanto as sociedades umanas se não reor-
ganizaren en melhores bazes, como é de esperar, i todo o 
movimento umano o denuncia, provendo por outros meios 
mais generozos, conpletos i eficazes às indeclinaveis necess i-
dade~ sociais, â que elas se referem. 

Garantir digna i eficazmente aos velhos, aos invalidos, 
às viuvas i orfãos, modesto i decente abrigo contra a mizeria 
i suas degradações morais, é dever sagrado das assoc iações 
umanas bem organizadas. 

XXVIlI 

FRAGMENTOS AVULSOS 

Copia d; Ull fragmento, sem data, mas q11e a côr i estad() 
do papel i da letra, i mesmo a redação denotão ser de 
efoca não recente. 

IJ .mo Snr. - Não é sen estremo acanhamento que me 
venho sen•ir oje da inprensa para dar dezabafo às injustiças 
que tenho sofrido sen ter dado para isso cnuza alguma. Quer 
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lnilitar, quer civilmente, lenho enpregado lodos os esforços 
para vi ver cou dignidade i rezerva ele modo â poder aparecer 
na sociedade seu que se possa apontar en vida un so fato 
que me clesdoure (aí está todo o meu mal); mas como a 
oura é para os pequenos uma necessidade iucontestavel i 
para os grandes un luxo ele mais, por isso firme continuarei 
seupre â proceder do mesmo modo, terei por premio a tran-
quilidade da cousieucia. A despeito ele toda modestia tratei 
de min (seguindo desse modo o ezenplo elos grandes) . 

Tratemos agora elo Es. 010 nr. Ministro da Guerra, COl1 

aquele acatamento que é devido à alta pozição que ocupa na 
sociedade. En pé, de calcanhares unidos, cabeça levantada, 
peito para a frente i ventre recolhido i con aquela moderação 
que determina o regulamento elo Conde ele Lippe, façamos 
as seguintes perguntas ao respeitavel ministro, 

Snr., cuando o ezercito esperava anciozo uu ato cual-
quer de V. Es. que o distinguisse ele seus colegas benefi-
ciando-o de un modo cnalquer, V. Es. agan:ado à pasta ele 
Ministro, como ostra à pedra, lenbrou-se unicamente que era 
ministro i que surdo aos clamores desta mizeravel classe 
devia seguir a rotina traçada por seus colegas, procurando 
distinguir-se de todos eles por uma maior soma de injustiças. 

Siu, Snr. Ministro (não se entende a palavra) , en es-
tado de pás, que necessidade de similbante ezercito, cuando 
a centelha da discorclia rebentar nas fronteiras, cuanclo o 
estandarte brazileiro fôr ridiculamente enxovalhado pelo es-
tranjeiro, cuando o povo fôr por un ecesso ele ,dezespero 
arrojar-se de encontro ao trono ameaçando tudo despedaçar 
eu seus movimentos, cuando enfin, o País estremecendo en 
seus alicerces estiver ameaçado de alguma grande mina i 
precizar o apoio possante ela força amUtda. O ! então o ezer-
cito será lenbraclo para espõr sua vida pela segurança do 
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trono i elo inperio. 0' ! Pobre ezercito que .só és lenbrado 
cuanclo no orizonte do país alguma nuven negra se aprezeifa, 
prometendo dezenvolver-se borrascoza tormenta; és então a 
muralha forte ele que o governo dispõe para receber o xoque 
elo raio. Mas lenbrai-vos Snr. que o ezercito é leão que 
clom1e i que un dia se levantarii raivozo atirando-se sedento 
sobre tudo que se opuzer à sua marxa inpetuoza i então 
quen lhe oporá rezistencia? O regato que umilde percorre 
a superficie ela terra acomodando-se a todas as suas irregula-
ridades eJJgrossará suas agoas en freJJte ao obstaculo que 
lhe inpecli r o curso i entã0 triunfante levará de vencida 
todos os obstaculos en sua torrente inpetuoza. 

Não é Snr. uma ameaça que vos faço, é a consecuencia 
inevitavel do modo indigno por que é .tratado o nosso 
ezercito. 

z 

Copia (feita pela familia) de um rnscun!to inconp!eto 

Tendo nobres i indeclinaveis encargos ele familia que 
me inpõe o grato dever <ie cuidar seriamente .nas snas ne-
cessidades prezeutes, morais i materiais, i de _garantir-lhes 
para depois ele minha morte a satisfação enbora modesta 
dessas mesmas .necessidades, dever inperiozo i inprecindivel 
nas condições sociais i morais elo meio en que vivemos, sou 
por isso obrigado â .enpregar na COL!secução desses santos 
intuitos a cuazi totalidade elo meu tenpo i ela minha ativi-
dade np clezenpenho elos deveres inpostos por minhas funções 
publicas, pouco tenpo me restando para o estudo conpleto i 
aprofundado àessa santa doutrina en que, como por vezes o 
tenho dito con a mais sincera i profunda convicçM, reco-
nheço ezistirem a.s mais solidas i eternas bazes ela verdadeira 
rejeneração umana, i a que devo não somente os poucos 
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~ 'lhecimentos reais que possuo i mais ainda os mais nobres 
i eficazes estimulos para o meu progressivo melhoramento 
moral i pratico. 

Lastimo seriamente que a salutar inAuencia intelectual 
moral dessa doutrina rejeneradora 

XXIX 

ADENDO ÁS MANIFESTAÇÕES FEITAS A BENJAMIN CONSTANT 

DEl'lJIS DO DIA 15 DE NOVEMBRO 

Instituto dos Cégos 

Copias fornecidas pela .familia ( I ) 

Ma11ifestação dos alztJ1mos e .funcionarios deste instituto ao 

Dr. Benjamin Constant, ex-directo1'. 

Reunidos os alumnos e funcionarios no salão do Insti-
tuto, foi executado pela banda musical um hymno dedicado 
ao Dr. Benjamin Constant e composto pelo digno professor 
Gregorio ele Rezende, Terminado o hymno, o alumno Ce-
5ario ChrisLino da Silva Lima pronunciou o discurso abaixo : 

« Senhor - Dois sentimentos inteiramente oppostos in-
vadem neste momento os nossos corações : jubilo e tristeza. 
Tristeza, Senhor, porque agora reclamando a patria os vossos 
assignalados serviços, priva-nos assim ele vós, que fostes a 
estrella erguida na escuridadão da eterna noite em que vi-

(1) Conservamos a ortografia do original. 
R. T . M. 
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vemos mer6ulhados, guiando durante longos e felizes ani~· 

os nossos vac illanles passos uo caminho da triste ex islencia a 
que estamos condemnados . 

Immeuso jubilo, porque sem lagrimas e sem sangue conta 
já a nossa cara Patri a um 89, real isando o souho dos mar-
tyres da Conjuração Mineir"', symbolo de lodos aquelles que, 
com acrisolado civismo, pelejaram sempre em prol da li-
berdade dP.sle abençoado pa iz, fadado aos grandes commet-
limenlos e pelo qual souberam morrer como espartanos. Im-
meuso prazer, Senhor, porque, apóz longo letbargo de uma 
noite ele cruel capliveiro, raiou fin.,lmenle para este heroico 
povo o sol da liberdade ao rnm dos canlicos festivos, er-
guidos desde a deslumbrante cidade até a mais remota aldeia 
pela criança, risonho porvi r da palria, e pelo ancião, triste 
recordação elo passado ! 

Se é grande o pezar que experimentamos por vos sepa-
rardes de nós, os orphãos da luz, aq uelles que desde os 
primitivos seculos, inuteis á sociedade, forão sempre con-
demnaclos a soffrimenlos crueis e que,_ apezar dos immensos 
esforços ela França, fóco ele luz e de progresso, para minorar 
os males dessa faJ.auge de martyres, aos quaes não obstante 
ser-lhe negada a inslrucção até os fins do seculo XVIII , 
deixárão nas sciencias e lettras de~cle o lheologo D ivino até 
Saunderson e desde Homero até Milton salientes vest ígios de 
sua passagem ainda ba milhares desses infelizes, expostos 
aos maiores horrores d 'uma sorte cruel. 

Maior é ainda o nosso contentamento ao ver que ora as 
lagrimas derramadas pelo povo sob as ga rras da oppressão, 
tranformnm-se em Aores , que constituem as grinaldas que 
cingem a vossa fronte e a dos heróes que comvos-co coope-
raram para a real isação do magno acontecimento de 15 de 
Novembro, memoravel para sempre. 

18 
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r· Estamos conscios de que a somma dos relevantes ser-
viços que prestastes a esta instituição, confiada durante ]ongo 
tempo a vossa desinteressada e sabia direcção excede o tes-
temunho do nosso reconhecimento e certos de que continua-
reis a presta r os auxilias de que tanto ella carece, faremos 
consistir a nossa gratidão no aproveitamento de tão grandes 
beneficias. 11 

A este discurso o Dr. Benjamin Conslant respondeu, 
declarando que jámais se esqueceria de tão uti l quão im-
portante instituição, quasi desamparada pelos governos da 
monarchia, embora, com grande prazer o repete tivesse recebido 
constantemente do ex-imperador do Brazil, o Snr. D . Pedro II 
e de sua familia, as maiores demonstrações de estima e protecção. 

Ao receber mais esta prova de amizade e alto apreço 
toma olemnemente o compromisso de empregar todos os 
esforços ao seu alcance para elevar esta importamissima 
instituição á altura de que é digna pela nobilissima missão a 
que se destina e pelos importantes e reconhecidos sen~ços 

prestados á cam•a dos Cég0s brazileiros, restituindo como tem 
restituido, á ociedade, uteis á si e á ella, mais de 80 por 
cento dos Cégos até então matriculados. 

O Brazil saberá completar a sua obra de redempção 
redimindo lambem do captiveiro das trevas inteUectuaes mais 
de quinze mil patrícios nossos, que, corno outros tantos for-
çados da ignorancia e da miseria, teem sido ate aqu i desapie-
dadamenle abandonados a todos os rigores do seu cruel infor-
tunio, - como si a cegueira extinguindo a luz dos olho~, 

extinguisse tambem n'alma dos cégos os nobres allributos da 
natureza humana, como se não tivesi;em elles como os que 
gosão dos esplendores e inexprimiveis beneficio da luz, uma 
actividade para acluar, nina iutelligencia para cornprehender e 
mn coração para amar. 
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Torna, pois, como empenho de honra empregar to<:At; 
seus esforços para o engrandecimento moral e material desta 
instituição, a que estão ligadas as mais bellas datas de sua 
vida. 

Adeus, meus bons amigos. 

(Diario de Noticias ele 24 de Novembro de 1889.) 

2 

11/'anijestação dos professores 

Mensagem 

Sl'IO inoh·idaveis os serviços relevantissimos que o Dr. Ben-
jamin Cons tant, prestou dia a dia, durante longos annos ao 
Instituto dos Cégos, para que os rememoremos aqui. 

Dedicado inteiro a uma obra <le caridade, onde actuavão 
em commum o espirito elo director convencido do seus de-
veres administrativos e o coração cheio ele abnegação por 
um punhado ele brazileiros privados da luz elos olhos, se ha 
quem bem mereça as bençãos dos seus compatriotas é o 
actual ministro ela guerra, e essas bençãos transparecem per• 
feitamente ela segui11te mensagem que lbe dirigiu o corpo do-
cente d'aquella instituição. 

Cidadão ! - Embora, graças a circumstancias que nos 
felicitão, pudessemos ter in iciado a serie elas saudações que 
vos tem dirigido cliscipulos e admiradores, entendemos que 
era do nosso dever ceder o passo áquelles que, trazendo-vos 
o protesto ele sua adhesão á ideia que triumphou a 15 deste 
mez, trazião-vos tambem o offerecimento de seus prestimos 
valiosos para a obra da consolidação da Republica Federativa 
Brazileira. 
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(• 
Agora que já se fizerão ouvir os que mais uteis podem 

ser no empenho de completar o edifício cuja pedra angular 
vos e vossos denodados companheiros assentastes com inex-
cedi1'el civismo, agora que já tivestes um momento para 
abraçar a esposa virtuosa e a dedicada prole, nós lambem 
nos chegamos à vossa presença para felic itar-vos pela alti-
tude energica e decidida que tomastes perante o ultimo ga-
binete da monarchia, e . apresentar-vos o protesto ela nossa 
adhesão ao governo que dirige actualmente a patria bra-
zileira. 

Somos, e devemos ser, gratos á memoria de D . Pedro II, 
que foi, como bem sabeis, protector solicito elo Instituto dos 
Cégos. 

Nós, que temos a gloria de haver sido vossos discipulos, 
e que lemos a felicidade ele contemplar-vos na direcção 
deste instituto sabemos qual é o vosso patriotismo, e sempre 
veneramos em vós um elos brazileiros que mais honrão a 
patria, tanto pelo civismo como pela illustração. 

Fosse qual fosse a solução elo problema agitado na 
manhã de r 5 de Novembro, o vosso nome tinha de ser 
burilado na historia como ele um benemerilo da patri a, sus-
tentador herculeo da honra de seus concidadãos. E, quando 
mesmo nada houvesse com relação á politica, na lista dos 
varões illustres elo Brazil, já vosso nome eslava assigna-
lado, o sabio mestre desta mocidade que vos saúda cheia de 
enthusiasmo. 

To circulo estreito da nossa instihlição, ha jà vinte annos 
fazeis sentir a grandeza de um coração generoso gui ado por 
espírito de dotes transcendentes. 

Por isso regosijamo-nos vendo-vos elevado ao posto 
donde relevantes serviços pres tareis á nação brazileira ; re-
gosijamo-nos ainda, porque se nos afigura, quasi certa a 
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adopção elas medidas que, com inexgotavel paciencia, ii·i-
castes repetid•s e frequentes vezes aos ministros da monarclíia 
para o desenvolvimento deste instituto. 

Cidadão ! Bem fracos siio os nossos prestimos ; ainda 
. assim, fo lgamos de poder apresentar-vos o protesto de nossa 
adhesão sincera á causa da R epublica Federativa Brasileira 
exprimindo ao mesmo tempo o orgulho com que admiramos 
a figura grandiosa e resplandecente que hoje assume perante 
a historia nosso muito illustrado director. 

Rio ele Janeiro, 26 ele Novembro de 1889. Assignaclo 
pelo Dr. Joaquim li/ariano de ll1'acedo Soares, director inte-
rino, a rogo de l 2 professores. 

Copia d' O Paiz de 28 de Novembro de 1889. 

xxx 

ORDE;v! DO DIA AO DEIXAR BENJAMIN CONSTANT A PASTA DA 

GUERRA. 

Conservamos a ortografia do orig inal 

(Extrahiclo da Federação, Porto Alegre, 26 Junho de 1890) 

" Distincto cidadão ajudante-general do exe rcito, general 
de divisão José Simeão de Oliveira- Deixando hoje a pasta 
ela guerra nas mãos do benemerito marechal Floriano Peixoto, 
que no memoravel dia 15 de Novembro de 1889 soube, 
mais ainda do que em toda a sua longa e brilhante carreira 
militar, recommendar-se gloriosamente á gratidão do exercito 
e da patria, cumpro um grato dever de justiça mandando que 
façais publicar, em ordem elo dia elo exercito, o meu verda-
deiro reconhecimento a esse distincto collega pelo auxilio 
valioso de sua grande experiencia, patriotismo e intelligencia 
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( difficilimo periodo da consolidação da R epublica dos Es-
tados unido do Brasil, durante o qual exerceu o importante e 
peno o cargo de ajudante-general. 

Igualmente vos agradeço a lealdade, intelligente zelo e 
verdadeiro devotamento com que, inspirado comn sempre no 
vosso reconhecido amor á classe militar, ela qual sois um dos 
mais bellos ornamentos, fostes o seu contmuador idoneo. 

São lambem credores de elogios o bravo general de di-
visão José de Almeida B arreto, que tanto cooperou para 
aquelle moYimento libertador, e seus dignos auxiliares da 
commissão militar de inquerilo e julgamento, ele que é chefe, 
pelo notavel tino, circumspecção e espiri to ele justiça, de que 
têm dado exuberantes provas : os illustres generaes Canclido 
Costa, dr, Francisco Carlos da Luz, commandantes ela r• e 2• 

brigadas Tude Soanes Neiva e Carlos Frederico da Rocha, 
pela dedicação aos seus deveres, amor á ordem e bom des-
empenho de suas respectivas funcções, e bem assim não só 
os commandantes dos corpos da guarnição desta capital : 
coroneis Frederico Solou de Sampaio Ribeiro, João Baptista 
da Silva Telles, Manoel da Silva Rosa Junior, Carlos da 
Silva Piragihe, Ferraz, Ewerton, Carlos Magno, tenentes-co-
roneis Francisco da Rocha Caiado e major José Agostinho 
Marques Porto, officiaes e praças d'esta guarnição, como 
lambem os dignos chefes dos estabelecimentos a cargo d'este 
ministerio. 

Manda a justiça que eu aproveite esta occasião para 
dar um publico e solemne testemunho do alto apreço e ele-
vadíssima consideração em que tenho todos os que, membros 
ela classe militar, em cada um dos Estados ela Republica, 
de norte a sul, em perfeita communhão de sentimentos e de 
ideias com os .seus companheiros da capital federal, tão 
dignamente como estes, puzeram á prova o seu acenclraclo 
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patriotismo, a sua coragem, pruclencia e firmeza na tai fa 
glorio a ela emancipação politica ela patria. Entre esses dignos. 
militares figuram ele modo notavel aquelles que no governo· 
elos Estados tanto têm concorrido para a consolidação da 
Republi ca. 

Assim manifestando em nome ela Patria os vivos pro-
testos ela mais sincera gratidão e eterno reconhecimento, é 
dever imperioso clirigil -os tarn bem á Escola Superior de 
Guer;·a e escolas militares ela capital fede ral, elo Rio Grande 
do Sul e do Ceará, nas quaes a Republica nascente en -
controu não só leaes e estrenuos defensores, mas lambem os 
seus principaes fundadores tanto no distinclo pessoal do-
cente, como na briosa mocidade cheia de abnegação e pa-
triotismo, sempre disposta a tudo quanto é nobre e elevado ; 
sendo de accenluar-se como incontestavelmente o mais pre-
ponderante o procedimento elos alumnos da Escola Superior 
de Guena. 

Igtl<tl dever cumpro em relação áquelles dignos cama-
radas que por sua illustração e devotamento exemplar aos 
seus deveres, tão efficazmente concorreram para que fosse 
menos imperfeita a minha administração ; refiro-me aos meus 
aux iliares : secretario major dr. L auro Sodré, official ele ga-
binete coronel dr. Marciano Augusto Botelho de Magalhães, 
official lecbuico, tenente-coronel dr. José T elles Barbosa de 
Oliveira e aj udantes de ordens, major João Luiz de Bitten-
court Costa e capitão Augusto Cincinato ele Araujo. 

Recommendam-se lambem e notavelmente ao meu reco-
nh ecimento os membros da commissão, que, sobre minha 
presidencia, fo i incumbida da reforma das escolas militares, 
pela sabedoria com que desempenharam tão importante in-
cumbencia : marechal José ele Miranda ela Silva Reis, co-
ronel João Thomaz de Cantuaria, tenente-coronel Antonio 
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'('~ente Ribeiro Guimarães, majores Roberto Trompowski 
Leitão ele Almeida e Innocencio Serzedello Correia e tenente 
Annibal Eloy Cardoso. 

Quanto ás commissões encarregadas ela organisação elo 
<:odigo ele justiça militar e do projecto da reorganisação do 
exercito, ainda em andamento, já cumpri para com ellas o 
dever de agradecer-lhes os bons serviços prestados com o 
n1aior e mais louvavel devotmnento. 

Terminarei esta minha despedida, declarando qne não 
espero, nem desejo, occnpar ele novo tão importante cargo, 
que circumslancias excepcionaes e imperiosas me coagiram a 
aceitar não sem grande relutancia minha, certo como estava e in-
felizmente ainda estou ele não poder corresponder salisfactoria-
mente á magnitude' ela grata, mas clifficillima tarefa que elle 
me impunha. 

Contava, é certo, com o entranhado amor, nunca cles-
menticlo, que consagro á nobre e palriolica classe militar, 
mas isso consliluia apenas um importante requisito necessario: 
faltavam-me, porém, muitos outros, não menos importantes. 

Posso no entanto assegurar qne empregarei todos os es-
forços ela minha activiclacle para bem servir á causa do exer-
cito e, portanto, á santa causa do progresso material e moral 
ela nossa patria, da qual foi elle, é e será sempre a mais 
digna, a mais efficaz e solida garantia. 

A boa orclem, a disciplina e a fraternal convivencia que 
reinaram em as suas fileiras, o inexcedivel heroismo com 
qne se houve em tantas campanhas em prol ela integridade e 
ela honra da patria, anele as suas armas sempre vencedoras 
traçaram as mais brilhantes e honrosas paginas ela nossa his-
toria, são inolvidaveis provas elo quanto eleve a nação brasi-
leira ao seu patriotice exercito. 

Esse exercito que, juntamente com a digna e briosa ar-

\"! 
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macla nacional, confraternisando com o povo, soube realizar 
no memoravel dia 15 de novembro uma revolução po:ifica 
tão profunda e tão completa, sem ele leve abalar a tranqui-
lidade ela palria; sem derramar urna só gota ele sangue elos 
seus concidadãos ; sem que os hyrnnos enthusiaslicos que ir-
rompiam unisonos ele todos os pontos elo nosso vasto e for-
moso paíz saudando a aurora da li be rdade que surgia ra-
diante, fossem entrecortados por maldições ele vencidos, nem 
pelos gemidos pungentes ela viu vez e ela orphanclacle; sem 
ele leve offencler á dignidade e á honra elo sr. d . Pedro de 
Alcantara, então chefe do estado, bem como ás ele sua fa-
milia, tendo lido, ao contrario, para com elles todas as dignas 
allenções e todas as clelicadezes elo coração, permitlinclo-lhes 
qne pudessem comparecer perante as nações elo velho mundo 
rodeados ele todas as demonstrações ela mais alta conside-
ração nacional, pois que a revolução não era contra us suas 
pessoas, mas sim contra a monarchia, instituição politica de-
cadente, ele ha muito ameaçada de exterminio, planta exot1ca 
na livre America e absolutamente incompativel com as nobres 
e bem accentuaclas aspirações elo povo brasil eiro, compri-
midas desde os tempos coloniaes ; que evitou a guerra civil, 
prestes a romper, com lodo o seu execrando e inevitavel 
cortejo ele horrores ; que soube dar uma lição tremenda a 
um ministerio sem patriotismo e sem alma, que explorava a 
enfermidade elo monarcha e a índole pacifica elo generoso 
povo brasileiro, usando e abusando largamente dos recursos 
do poder, como disse ao visconde ele Ouro Preto, funesto ora-
culo cl'esse ministerio liberticida, q lle assim pretendia, inspi-
rando-se sómente na sua vaidade e no seu desmedido or-
gulho, levantar o pedestal de suas tristes glorias individuaes 
sobre o cada ver moral de sua palria; 

Um exercito emfim que, correspondendo ás legitimas 
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ª\eirações nacionaes, insta1ou. e firrno1~ para sen~pre en1 S~· 

lidas e largas bases a republica no seio da patna por meio 
de uma revolução eminentemente pacifica e humanitaria, que 
recomrnendou efficazmente a nação brasileira ao respeito e á 
admiração de todos os povos cultos, que se assignalou nos ~ 
fastos da - Historia da H umanidade - como um exemplo '' 
unice edificante e para sempre memoravel e digno da eterna 
glorificação dos seculos e das bençãos da humanidade, soube 
elevar-se nobremente á sublime missão social e politica, re -
servada aos exercites modernos, que ele accordo corn os sãos 
preceitos da sciencia real, que eleve inspirar e guiar a sua 
conducta, mais pacifica do que guerreira, mais humanitaria 
elo que nacional. E' que elles obedecem consciente ou in-
conscientemente na sua inclole, organisação e nos seus des-
tinos a leis impertubaveis reguladoras da evolução geral do 
progresso humano que tende inevitavel e progressivamente 
para o feliz regímen final - industrial e pacifico - resultante 
do fraternal congraçamento dos povos - Para elle caminham 
mais rapidamente do que todos os outros, corno é forçoso e 
grato reconherel-o, os povos americanos de um modo ainda 
mais accentuado o nobre e generoso povo brasileiro, sempre 
predisposto a sacrificar dignament'e o seu egoísmo nacional 
ao largo e fecundo amor universal. A orientaÇão dominante 
nos povos e nos exercites americanos clâ-nos lisonjeira espe-
rança de que aquelle sublime ideal do verdadeiro progresso 
humano se transformará em futuro não muito remoto em 
grata e feliz realidade. Para elle concorrerá poderosamente 
o exercito brasileiro a que me orgulho de pertencer . 

Rememorando aqui rapida e incompletamente tant0s e 
tão importantes feitos de inexcedi vel civismo, exemplar e 
edificante abnegação patriotica, cumpro urn greto dever ren-
dendo um tributo de respeitosa homenagem a esse exercito, 
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que assim se impoz á gratidão da Patria e aos applaus~ da 

Humanidade. ,, 

X.XXI 

ADENDO ÀS Oll!ENAGENS OF!CIAU lENTE PRESTADAS A 

BENJAMl:-1 COKSTANT 

J 

Sessão do Congn·sso /'.."acio11a! Co11stit11i11te e1( 28 de Janeiro 

Indicação aprovada unanimemente sen debate : 

Para celebrar o 7.0 dia do passamento do benemerito 
patriarca Fundador da Republica Brazileira, Dr. Benjamin 
Constant, propomos se indique ao governo Provizorio, como 
justa omenajem ao patriota jeneral-cichdão, que seja perpe-
tuamente con~ervado no Almanack Militar, no lugar que lhe 
conpetia entre os jenerais de brigada, o seu uorne imortal, 
de sorte a moralmente não ser preenxida sua vaga. Sala das 
sessões, 28 de Janeiro de 189 1, 3. 0 da Republica. 

Floriano Peixoto. - Quintino Bocayuva. - José Simeão 
- Almeida Barreto. - Lauro Sodré. - Nelson de Vascon-
cellos. - Urbano Marcondes. - M. Bezerra. - Uchoa Ro-
drigues. - :i\Ianoel Coelho Bastos elo Nascimento. - Custodio 
ele i\Iello. - Batista da i\Iotta. - J\I . Valadão. - Almeida 
Pernanbuco. - A. Stock.ler. - C. Paleta. - Indio elo Brazil. 
- Malta Bacelar. - Antonio Baena. - Cantão. - G. Be-
souro. - F . Schmiclt. - Lacerda Coutinho. - Gonçalo de 
L agos. - Mursa. - Carvalhal. - P. Campos. - A. Moreira 
da Silva. - Campos Sales. - D. Pi nheiro Guedes. - Bar-
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b<f" Lima. - A. Azevedo. - Joaquim :tvlnrlinho. - l:Vlena 
Ba.rrelo. -Ala!de Junior. - Serzedello Correa. - Dionizio Cer-
queira. - I vo do Prado. -- Carlos Campos. - Antão de Faria. 
- Bclfort Vieira. ·- Luiz de .Andrnde. - Espirito Santo. -
José Devilaqu• , 

2 

/Jllanifastações da Intendencia JYftmicipal da Capital Federal 

Sessão de 4 de Fevereiro de 189 r. (Vide Jornal do Com-
mercio de 5 de Fevereiro de 1891) 

Propostas 

São lidas e aprovadas as seguintes : 

Proponho que a intendencia mande colocar o relrato do 
finado general Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhãis, 
no seu salão de onra, como tributo de veneração à esse dis-
tinto cidadão, fundador da Republica Brazileira. Sala das ses-
sões, 3 de Fevereiro de r 89 r.-Dr. Cun/ia ilienezes . ( r ) 

Proponho que em homenagen ao preclaro cidadão gene-
ral Benjamin Constant Botelho de Magalhãis, Ct;ja perda a 
patria deplora, passe à denominar-se rua Benjamin Constant 
a rua de Santa I zabel, situada na freguezia da Gloria. (2) 
Sala das sessões, 3 de Fevereiro de 189 1.-Simões Cor-
nia. 

(1) Existe de fato oje na Intendencia Municipal um belo retrato de 
Benjamin Constant, ezecutado por Dedo Vilares. 

(2 ) E' a rua em que se acha a Cajela da l-fu.ma1tidade . 
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xxxn • DOCUMENTOS RELATIVOS ÁS CALUNIAS CLER!CAES E MONAR-
CHl$TAS SOBRE o ESTADO MENTAL DE BENJAMIN Co:-is-
TANT EM SEUS ULTIMOS DIAS . ( r ) 

Carta do Rio 

SUMMAR!O : O livro elo Dr. A. Celso Junior e a verdade 
historica sobre os ullimos dias de Benjamin Constant, o 
Fund ador da Republica no Brazil. 

Rio, 28 ele Ülltubro ele 1892 . 

Relatando, em seu recente e bem esc ripto opusculo 
"Vultos e factos» uma visita que fez em Versalhes ao 
Sr. D. Pedro II , em meados do anno passado, o Dr. Affonso 
Celso Junior consigna uma refe rencia a Benjamin Constant, 
nos seguintes tennos : 

" Não sei como, veio á téla o nome de Benjamin 
Constan t. 

- Talvez vossa magestade ignore que elle falleceu doido, 
notou um dos assistentes. É o que asseveram tes temunhas 
ftcled ignas. 

- J á m'o tinham con tado. Pobre h omem ! Conheci-o 
muito e o apreciava. Acredito que com effeilo nos ultimos 
tempos houvesse soffrido perturbações das faculdades mentaes. 
Dessa maneira po'SO explicar o seu procedimento para com-
migo, de quem se mostrava tão affe içoado. Intelligencia 

(1) Conserv::tmos a ortografia dCJ orijinal. 

N ota de R. T. M. 
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·Cul\f, coração puro ! Não creio que a ambição o tivesse ar-
ras\ado. i\fais invejavel do que a de fnnccionario do governo 
milita r era a sua posição sob o imperio, querido e respeitado 
de todos. Padeceu extrnorclinariamente, se conservou a posse 
de sua razão. Sensivel como era, a consciencia da respon-
sabilidade no descalabro nacic.nal o eleve ter torturado. Caso 
agio com sinceridade e discernimento, a perda elas illusões, 
tão rapicla e c0mpleta, inflingiu-lbe certamente punição atroz. 
Inspira-me sincera dó ! " 

Como se vê dessa transcripção, o soberano deposto accei-
tou com facilidade a noticia deprimente ela memoria ele Ben-
jamin Constant, e acceitou-a ( elle o diz, pela pen na do Sr. 
Celso Junior), porque, dessa maneira, se explicava o proce-
dimento do organizador ela rernlnção ele r 5 de Novembro 
para com elle, de quem se mostrava tão affeiçoaclo. 

Não podendo imaginar que fosse ingrato ou ambicioso 
um homem ele coraçrlO tão bem formado, ele tão puro cara-
cter como Benjamin Constant, o ex-imperador propenclia a 
acreditar u que com effeito nos 1tltimos tempos houvesse sof-
friclo perturbações das faculdades mentaes.ll 

O movei de Benjamin Constant, segundo a clialetica im-
perial, não podia ser a ambição por duas razões : r. •, porque 
elle era dotado de um coração puro; 2.•, porque realmente 
seria aspirar a descer, o desejo ele passar ele subdilo e func-
cionario inferior cio imperio para ministro cio governo provi-
sorio ela Republica. O procedimento ele Benjamin Constant 
para com o imperador não sendo expl icavel por um senti-
mento pessoal, só o pócle ser por desarranjo mental ; pois 
não é concebivel que um movei patriotico, que uma elevada 
concepção do dever civico pudesse ter inspirado á uma alma 
generosa, o grandioso emprehenclimento que transformou a 
fórma ele governo cio Brazil. 
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. Qu~esquer consideraç~es ele ordem pessoal para cor) a 
famrha unpenal não deveriam sobrepupr aos altos interesses 
da patria. Poderiam (e esse poder ti veram) inspiraT demon-
strações ele respeito, actos de merecida e bem inspirada cle-
ferencia para com o monarcha, imperante ou deposto, e sua 
familia; não, porém, o sacrificio ela collectiviclacle social a 
inte resses clymnasticos. O governo provísorio, sempre com 
acquiescencia e mui tas vezes, por iniciat iva ele Benjamin 
Constant não foi sómente magnanimo, foi generoso, bumani-
tario para com os ex-soberanos. N unca presenciou a historia 
procedimento analogo em revoluções trimnphantes. Enlevaclo 
por nobre e grandioso ideal ele progresso, por ardente aspi-
ração, semelbantemente patriotica e bumanitaria, ele vêr a 
sociedade, emancipada ele preconceitos, caminhar com desas-
sombro na senda ela liberclacle, ela justiça e da verdade, Ben-
jamin Cmi.;;tant, na organização do movimento revolucionario, 
actuava sob a acção de um impulso supeTior, experimentava 
os deslumbram.entos da evidenc ia de uma percepção do além, 
a fascinação elo genio ; era concluziclo irresistivelmente pela 
fatalidade da missã"o dos grandes homens; sua individuali-
dade era absorvida pe~o glorioso destino elos gloriosos liber-
tadores da humanidade. Assim sacrifi cava elle sem hesitar 
(o que era pouco, para espirito tão elevado) sua segilran ça, 
sua vida ; arriscava tan1bem (e isso era dolorosissin.10 para 
seu coração affectuoso, para sua alma extremamente amorosa) 
o bem estar, a tranquillidade, o futuro da sua familia : tudo 
para - cumprir o seu dever. Foram essas com effeito as 
palavras que elle dirigio á sua esposa em pran tos, ao despe-
dir-se clella, quando na madrugada ele 15 de Novembro ele 
1889 era chamado para pôr-se á testa da 2.• brigada que 
sabira elo quartel. 

Não traçaremos uma linha em refutação ela irrisoria ]Jy-
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po1(' ~se de que o Fundador da Republica havia perdido a 
razão quando preparou os elementos para a portentosa victo-
ria da idéa - republica. Fôra com effeito, o caso de se 
appellar para o testemunho de um povo inteiro, que ainda 
boje, desde então, acclama seu nome, celebra sua gloria, tri-
buta-lhe bomen•gens de affecto, de admiração, de reconheci-
mento em monumentos legislativos e em perennes comme-
morações arlisticas e litterarias; outras tantas apologias da 
opinião nacional. Quanto á versão referida, segundo o tre-
cho que acima reproduzimos, do livro do Dr. Affonso Celso 
Junior, pelo interlocutor do ex-imperante, e que sua mages-
tade já sabia, já sabia : cremos que ficará totalmente pulve-
risada pelos documentos que, por pedido nosso, nos foram 
gentilmente proporcionados e vamos communicar, por cópia, 
aos lei tores do " Correio Paulistano». 

Fôra desejavel que essa illustrada redacção fizesse com 
vista um exemplar do respectivo numero de sua folha . . . á 
Camara Municipal de Ouro-Preto. 

Ao menos, proporcionaria assim á ;dilidade da capital 
mineira a vantagem de poder additar uma nota contestativa, 
em abono da verdade, na edição que vai mandar extrabir, 
para uso das escólas, do capitulo referente ao Sr. D . Pedro 
II, do livro do Dr. Affonso Celso Junior. 

Por esse modo, perdendo pouco em sua efficacia, muito 
lucraria na honestidade, a propaganda monarcb ista que aquella 
resolução parece ter tido por objectivo. 

Uma preciosa biographia de Benjamin Constant, publi-
cada pelo Dr. Teixeira Mendes, obra notavel sob o ponto de 
vista doutrinario e como documento historico, varia (sic) ( r ) 

(1) Deve ser nnrra . 
Nota de R . T . M· 
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de modo minucioso e d'a por dia até o desenlace fatal, o 
ultimo periodo da molestia do grande patriota. • 

São eloquent issimas e cornmoventes essas paginas do 
livro, sobre o qual chamamos a attenção dos leitores. 

São alli referidos dictos, conceitos e episodios que de-
monstre m cabalmente que até exhalar o ultimo alento, Ben-
j amin Constant conservou toda a lucidez de su:i grande 
mentalidade, toda a pnreza e a força affectiva de seu coração, 
toda a convicção, energia, e firmeza de suas crenças e idéias, 
sobre sociologia e moral. 

Sentimos que as dimensões desta carta não comportem 
a transcri pção de tão bella e edificante narração. 

As cartas que vamos reproduzi r nos foram fornec idas 
pelo illustre e talentoso deputado pelo Ceará, Dr. José Bevi-
lacqua, hoje alliado á dislincta fami lia do fundador da 
Republica. 

São subscriptas por nomes de pessoas conhecidas e con-
ceituadas : coustituem victoriosa resposta que piedoso amor 
conjugal preparou para destroçar os perversos assaltos com 
que um triplice inimigo (o sebastianismo, o ultramontanismo 
e o deodorismo) procnrou desde logo deprimir a memoria 
cio grande morto. 

E senão, vejamos : 
Presado amigo. - Com maior prazer desempenho-me do 

dever de responder ao delicado favor com que ti vestes a 
bondade ele distinguir-me. 

Começarei por declarar que, além da vantajem de con-
fi ar a justiça desta causa a mãos tão babeis, graças á genti-
leza da espontaneidade com que me procurastes, julgo mes-
mo poder dispensar-me de -escrever, como a varios amigos 
communiquei, ao Sr. Dr. Affonso Celso Junior, appellanclo 
para que se informasse melhor sobre o topico de seu inte-

19 
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r~ynte livro ultimo («Vultos e factos» ) em que relata a 
persuasào de o fundador da Republica ter sido accommettido 
de perturbação mental antes ele -seu infausto fallecimento, e 
assim n'uma s;eguncla edição poder corrigir esse erro lamen-
lavel que, não ponho duvidas em acreditar, commelleu ele 
boa fé, embora lastimando o excesso ele crecluliclacle que o 
leria poupado si averiguasse melhor o facto. 

:tvleu presado amigo, como deveis saber já por muitos 
outros informantes fidedignos, esse boato é filho exclusivo da 
calumnia a mais perversa, visando provavelmente fins pura-
mente políticos, ele um lado, e talvez tambem a justificativa 
da conclucta menos acertada ele outrem relativamente ao Dr. 
Benjamin Constant, além ela parte especulativa que possa ca-
ber ao carolismo. 

Recorda-se o clistincto amigo que os proprios aclversa-
rios, porque inimigos Elle não os tinha, sempre, em todos 
os tempos tiveram de render homenagem á pureza immacu-
lada ele sua alma, á integridade ele seu caracter diamantino 
e á extensão de seu cultivo intellectual, formando assim um 
homem verdadeiramente superior, justamente venerado por 
todos que tiveram a ventura de conbecel-o pessoalmente, por 
que , além ela confirmação desses predicados, experimentava 
a agraclavel subjugação áquelle tracto ameníssimo, sempre 
aureolado de doçura e bondade, a par ela mais absoluta e 
sincera franqueza. 

Como, pois, explicar similhante boato absolutamente 
contrario á verdade ? 

Pretenderam até que o Dr. Benjamin manifestára-se ar-
rependido de sua obra e que frequentemente faJlaya no ex-
imperaclor. 

É falso, completamente falso, falsíssimo 1 
Tmha, é verdade, desgosto profundo ele certos erros 
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que infelizmente não lhe fôra possível evitar no período l· J-
visorio, mas" sempre que referia-se em conversa a taes assum-
ptos, concluia invariavelmente, como muitos vol-o poderão 
confirmar:- " J\Ias não me arrependo um só instante do 
que fiz; a Republica abi está e ba de consolidar-se e pro-
gredir, tornando este povo feliz e grato á obra de 15 de 
Novembro; nunca esquecerei esse dia rnemoravel em qne 
derribámos o velho throno carcomido com um pequeno grn-
po de patriotas temerarios, que tudo esqueceu, o qtie ha de 
mais caro, as suas familias, para a libertação da Patria, unica 
representante dessa planta exotica na livre America.» 

Quanto ao ex-imperador, nas poucas vezes em que hou-
ve occasião de referir-se a elle, foi em tom de benevolencia, 
reconhecendo, porém, seus caprichos e os seus erros poli-
ticos, cuja responsabilidade nos ultimas tempos não lhe cabia 
mais, e, é publico, terem partido do Dr. Benjamin as me-
didas de delicada attenção e deferencia pessoal para com o 
velho funccionario e sua familia, porque a sacrosanta Revo-
lução visava intuitos muito mais nobres e elevados: - a rege-
neração dos costumes, o aperfeiçoamento moral e a liberdade 
do povo, - ficando as personalidades representativas das 
antigas instituições em plano secundario e passiveis de com-
paixão, de,·endo ter a subsistencia garantida pela magnani-
midade republicana. 

A todas as pessoas, amigas ou não, e que estiveram em 
contacto com o illustre morto nos ultirnos tempos de sua 
trabalhosa e honesta vida, foi dirigida uma carta circular de 
sua digna viuva, que guarda as respostas demonstrativas ela 
cabal insubsistencia da calumnia anonymamente posta em 
circulação por aquelles que n1mrn, uma unica vez si quer, 
privaram com a victíma de sua perversidade ! 

Mas é claro que em qualquer caso, mesmo na hypo-
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tJ:\,~e, aliás sem grande valor, de que fosse a verdade, só 
podem merecer fé aquelles que pessoalmente o tivessem ob-
servado, e a estes é que o illustre escriptor se deveria ter 
dirigido para não arriscar-se a ser echo, involuntario em-
bora, de uma ílagrante ·quão irreverente calumnia. 

E entres elles encontrará homens acima de toda a su -
peição no conceito publico, sendo alguns med.icos clistinctis-
simos, como : Drs. iacedo Soares, Paula Lopes, Car-
los ele Vasconcellos, Henrique e Guilherme Naegele, Ramiz 
Galvão, A. Stockler, Rami ro Barcellos, Paes de Carvalho, 
Cantão, Matta Bacellar, Alfredo P. de Freitas, Pedro Borges 
L eilão, Manoel Rodrigues ele Figueiredo (estes três em com-
missão militar), Manoel Barata, Parga Tina, Caldas, etc.; 
Diversas commissões academicas, generaes Floriano Peixoto, 

·José Simeão, Almeida Barreto, Custodio ele Mello, Rocha 
Osorio, Solon, \ Vanclenkolk, ele., Menna Barreto, Drs. Yil-
leroy, Lauro Soclré, Serzeclello, Carlos Sampaio, Nelson ele 
Vasconcellos, Luiz ele Andrade, Ladisláo Netto, Francisco 
Cabrita, Valentim Magalhães, E. da Veiga, Ennes ele Souza, 
T ito Potto Carrero, Fausto Cardoso, Sy lvio Romero, Cesario 
Alvim, Campos Salles, etc., Teixeira Mendes, Benjamin 
Salles, Commanclante Lorena, Joaquim l gnacio, Raymunclo 
Bandeira, muitos discípulos, etc., etc. Amigos mais íntimos 
e parentes. 

E, para não allongar-me demasiadamente citarei apenas 
algumas respostas escolhidas ao acaso para comprovar minhas 
asseverações. São homens, como vereis, insuspeitos: 

RepresPntanles da nação, clirectores ele academias, me-
dicos, etc. e alguns em franca opposição ás reformas dt 
então, como os Drs. Rozendo Mnniz e Pitanga, ou final-
mente pelo caracter particular ele extrangeiro como o Dr. 
Paes ele Figueiredo, etc., etc. 



PEÇAS J USTIFICATIVAS 2 93 

Perdoe-me o illustre amigo si não satisfiz completame ... e 
vossos desejos e crede-me sempre com estima e consideração. 
- Amigo, admirador e creado obrigado.- JOJé Bevilacqua. 

P. S.- Vão as respostas dos seguintes cidadãos : 
l\-Iarechal Floriano Peixoto, Dr. Joaquim Murtinho, me-

dico assistente, D r. Fraucisco de Castro, Dr. João Paulo, 
Dr. Albino Rodrigues de Alvarenga (Visconde de Alvarenga), 
F. Glycerio, E. Assis Brazil, Victor Meirelles, Dr. Luiz 
Cruls, Dr. E . Pitanga, Dr. M. Paes de Figueiredo, Dr. Ro-
zendo Muniz, Campos Salles, Dr. Ramiz Galvão, senador 
Ramiro Barcellos, Drs. Macedo Soares, Junqueira, Accioli, 
Dionysio Cerqueira, Lauro Sodré e trecho de um relatorio 
assignado por distinctos medicos.- J. B. - R io, 22 de Ou-
tubro de 1892, 4. 0 da Republ ica . 

Capital Federal, 14 de Fevereiro de 189r.- Exm• D. 
Maria de Magalh~es.- Declara-me V. Ex. na carta, com 
que honrou-me ante-hontem, que circulando boatos sobre o 
estado de sanidade mental de vosso pranteado esposo Dr. 
Benjamin Constant, nos ul timos mezes de sua vida, deseja 
que eu diga qual minha observação a similhante respeito. 

Venho cumprir esse dever. 
Amigo e admirador do grande cidadão desde os tempos 

escolares, occorre que do glorioso 15 de Tovernbro até pou-
cos dias antes de seu passamento conservei-me diariamente a 
seu lado ; posso portanto ex.pender meu juízo com o ace rto 
ele um observador, por assim dizer, ele todas as horas e por 
mais de anno : O meu venerando amigo general Dr. 
Benjamin Constant Botelho ele Magalhães, fundador ela Re-
publica, mestre e sabio, conservou sempre a inteiresa ele sua 
grande mentalidade ; seu espirito, sempre radiante até que a 
morte roubou-o tão prematuramente á familia, aos amigos e 
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á •sta patria que agora como dantes, carecia de seus inimi-Ci'." l 

taveis serviços. 
Dizer-se o contrario é simplesmeute um sacrilegio. 
Podei , E xm.•, fazer desta minha resposta o uso que 

entenderdes. 
Aproveito a opportunidade pua reiterar a V. Ex. e á 

Exm.• familia os meus protestos de respeito e alto apreço 
como de V. Ex.-Amigo e menor creado.-Floriano Peixoto. 

Exm.• Senhora.- Corro a cumprir o dever que me im-
põe a carta de V. E x. datada de 12 do corrente. 

Até a ultima vez que visitei o meu pranteado amigo 
Dr. Benjamin Constant, e isto foi algnns dias antes de sua 
morte, nada encontrei que indicasse a mais leve alteração de 
suas faculdades mentaes. 

Sobre a situação politica da nossa patria, proferiu convic-
to que, si alguma cousa de extranho offereciam, era o accento 
de quem foliava a um collega de governo, com a convicção 
de que delle se separaria em breve e para sempre. Insisti 
pela ultima vez a que se retira se, ao menos temporariamente 
do serviço do ministerio, e elle respondeu-me serenamente 
que essa circumstancia pouco adiantaria no interesse de sua 
saude, ao passo que o embaraçaria no cumprimento do seu 
ultimo dever politico em relação ás reformas do ensino publico. 

Posso asseverar que o Dr. Benjamin Constant, na doença, 
manteve aquelle mesmo espirita calmo, elevado, seguro, tão 
docemente inflexivel que lhe conheci n~ revolução e no 
governo. 

V. Ex. poderá fazer desta o us0 que se tornar necessario. 
Aproveito o ensejo para fazer patentes os meus pro-

testos da mais sincera estima e da mais alta consideração.-
Fra11cisco Glyrerio. 
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Exm.• Sra. D . Maria Joaquina da Costa Botelh. de 
Magalhães .- Em resposta á vossa carta de hoje cumpre-me 
attestar que o eminente cidadão General Dr. Benjamin Con-
stant Botelho de Magalhães, nas clnas occasiões em qne, 
ultimamente, tive a honra de examinal-o, em companhia do 
seu medico assistente, D r. :Macedo Soares, ostentava-se no 
pleno e perfeito goso de sua possante mentalidade; convindo 
declarar peremptoriamente qne a molestia a qne snccumbio 
o illnstre Cidadão, jamais affecta as funcções elo cerebro, a 
não ser no período da agonia. 

Qne o referido é verdade, jnro-o á fé do meu gráu. 
A esta minha opinião podeis dar, Exm.• Sra., toda a 

publicidade. 
Capital Federal, 13 de Fevereiro de 189r. - Dr. João 

Paulo.-Lente Cathedratico da Faculdade de l\Iedicina. 

En, abaixo ass ignado, lente substituto ela Faculdade ele 
Medicina elo Rio de Janeiro, e cathedratico do Collegio 
Militar, allesto que varias vezes examinei, em conferencia, o 
boje falleciclo Dr. Benjamin Constant, verificando ser o sen 
soffrimento a arterio-esclerose, periodo adiantado, com lesão 
gravissirna elo myocardio, da aorta e dos rins, diagnostico 
aliás já estabelecido pelo digno collega ass istente. 

Knnca reconheci dnranle os referidos exames, por occa-
sião dos qnaes linhamos ensejo de conversar sobre nrnltiplos 
assumptos, qualquer manifestação morbida elas facnlclades 
mentaes elo doente . 

O referido é verdade e o affinno sub ji.1fe 111e1lici d j1t1'0 

jurando, para qne seja ntilisado como convier aos inte-
ressados. 

Rio de Janeiro, 23 ele Fevereiro de 189 r. -Fra1tcisco 
de Castro. 
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;• Minha Senhora.- Em resposta á carta que V. Ex. me 
d irigiu, pedindo o resultado da minha observação peswal 
sobre o estado mental do seu pranteado marido, o D r. Ben -
jamin Constant, nos ultimes mezes de sua vida, cumpre-me 
declarar, que tendo tido occasião de observal-o diariamente, 
como seu medico e seu amigo, nunca encontrei a menor al-
teração anormal no estado do seu espírito. 

Até o momento em gue entrou em agonia, sempre a 
mesma intelligencia vasta e culta1 a mesma alma pura e des-
interessada, a mesma firmeza em suas crenças philosophicas e 
políticas, o mesmo amor e dedicação pela Republica, que 
lhe ileu a immortalidade. 

Si com estas linhas puder prestar algum serviço á me-
moria do illustre brazileiro, cuja falta se torna cada vez mais 
sensivel á Patria e á Republica , dar-se-ha por muito feliz o 
de V. Ex. - Att. 0 Venerador Cr. 0 Obr.". - Joaquim llfur-
tin!to. 

Rio, 14 de Julho de 189 1. 

Exm. • Sra. D. l\Iari a J oaqu~na da Costa Botelho de 
Magalhães. - Tomando na devida cons ideração o pedido 
constante da vossa carta de l 2 do corrente, attesto, sob mi-
nha palavra de honra, que desde o mez de Outubro do anno 
proximo passado, em que pela primeira vez tratei de perto 
com o illustre Sr. General Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães, até bem poucos dias antes da sua pranteada 
morte, em Janeiro do corrente anuo, tive muitas occasioes de 
conferenciar com elle sobre negocios da Faculdade de Me-
dicina desta Capital e conversar sobre outros assumptos, 
e sempre o encontrei no pleno goso da sua robusta e bem 
cultivada intelligencia. 
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Pôde V. Ex. fazer da minha attestaçãn n uso que j-;,ar 
necessario. 

Sande e Fraternidade.- Dr. Albino R odrigues de AI-
varenga. 

Capital Federal, 27 de F evereiro de 189 r. 

Exm." Sra. D. Maria Joaquina C. Botelho de Maga-
lhães.- Como desejais, respondo-vos que nunca observei a 
mais leve perturbação nas faculdades mentaes de vosso pran-
teado esposo e meu digno amigo, o Dr. Benjamin Constant ; 
declaração que faço com tanto maior prazer quanto com-
bati energicamente, nas discussões entre nós hav idas, a so-
lução por elle acce ita na reforma da instrncção. - De V. 
Ex. Att .0 Vor. e Cr. 0 Obr. 0.- E . Pitanra . 

Escola Polytechn ica, 28 de Fevereiro de 189 1. 

Exm.ª Snra. D. Maria Joaquina ela Costa Botelho ele 
Magalhães.- O grande cidadão que foi esposo ele V. Ex . 
conservou até os ul timos momentos a extraorclinaria lucidez 
ele espírito que, se rvido pelo mais bello cios corações, fez 
clelle um cios typos mais perfeitos ela Humaniclacle.- De V. 
E x. Dedicado Amigo e humilde serv idor.- J F. d,; Assis 
Brazi!. 

E xm.• Sra. D . ]\faria Joaquina ela Costa Botelho de 
Magalhães.- Por amor á verclacle, respondendo á carta ele V . 
Ex . com toda a franqueza, cabe-me declarar o segui nte : 

A ul tima vez - no dia r .0 de Novembro cio anno pas-
sado - em qne tive ensejo de falla r com o preclaro Dr, Ben-
i amin Comtant, não só para agradece r lhe a honrosa jubi-
lação, que me fôra concedida, mas para certificar-me das 
dispo<;ições do ministro em assumpto relativo á Academia de 
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B<l(as-Artes, não se me deparou o miuimo iudicio de per-
turbação mental no honraclissimo e hoje pranteado esposo 
de"\' . Ex. 

Duranta o pouco tempo em que me foi dado impugnar 
algumas objecçõts daquelle espírito já d isposto a praticar 
nrn acto illegal (que infelizmente se consumou) pos50 asse-
gurar que, as im como fui demasiadamente corajoso para 
contrapõr-me de viva voz a tão respeitavel autoridade, seria 
bastante humanitario em reduzir-me logo ao silencio, para 
não contrariar o meu antagonista, desde que o reputasse de 
cerebro enfermo. 

Em presença de um alienado, si outro fosse o meu pro-
ceder, o mais doudo seria eu. 

Em summa a verdade é esta. Comquanto prevenido 
por b11at0s depressivos de tão vigorosa mentalidade, reconheci 
o contrario ao avistar-me, pela ultima vez, com o insigne 
mathematico brazileiro o fervoroso sectario de Augusto Comte . 
Retirei-me impressionado, por encontrar-me com alma tão 
serena quanto ina!Jalavel na convicção erronea, alma de tão 
rija tempera em tão visivel constraste com o corpo assás 
deprimido pelo softrimento physico. 

i, porém, a persistencia no erro fosse nm signal de 
vcsania, então no Brazil raros seriam os estadistas pas ados, 
presentes e futuros que escapassem da pecha de loucos. -
'ou de V. Ex. Att.0 Vor. e compatricio. - Ro=endo 

JII1111 io. 
Rio, 15 de Fevereiro de 1891.- Rua de I tapirú - 31. 

Exm.• Sra. D. Maria Joaquina da Costa Botelho ele 
Magalhães.- Só hontem tive a honra de receber a carta 
que V. Ex. me dirigiu e por esse motivo venho hoje cum-
prir o dever de satisfazer o pedido que V. Ex . me faz. 



PEÇAS JUSTIFICATIVAS 2 99 

Devo pois declarar, nas diversas occasioes que ti . de 
fallar com o pranteado marido de V. Ex., Dr. Benjamin~on

stant, sendo a ultima dois ou tres mezes antes do seu lamen-
tavel fallecimento, nada pude notar que revela se a confir· 
mação dos boatos allucliclos sobre o seu estado mental. 

V. Ex. poderá fazer o uso que entender conveniente 
desta minha declaração. - Saude e Fraternidade.- Victor 
11Iârel/es. - r7 - 2 - 9r. Rua do Rezende, 42. 

Exm.• Sra.- Em resposta a esta sua carta que só hoje 
(z3) me foi entregue, apresso-me em declarar a V. Ex. o 
seguinte : 

Tive o ensejo ele, repetidas vezes, me achar em compa-
nhia ele seu pranteado marido, Dr. Benjamin Constant, ora 
como fonccionario publico, tratando com elle, de assumptos 
de en·iço, ora como simples particular, a quem elle hon-
rava com sua amisacle . Devo, a bem da verdade, declarar 
que, em todas as entrevistas que tive com o Dr. Benjamin, 
até bem poucos dias antes ele sua morte, nunca pude notar 
facto algum ~ue pudesse fazer suspeitar da plenitude de suas 
faculdades mentaes, que, pelo contrario, até na ultima entre-
vista, sempre admirei a robustez <le intelligencia que o cara-
cterisava. Eis o que, com toda a franqueza, venho declarar 
a Y. Ex., pedindo queira aceitar a segurança da alia con-
•idernção com que tenho a honra de subscrever-me.- De 
V. Ex. Att.0 Vor. e Respeitador Obr.0 • (Assignado). Luiz 
Cr11/s. 

Em 23 de Fevereiro de r89r. 

Exm.• Sra. - Conhece V. Ex. o prazer que eu sentia 
em cultivar relações com o meu pranteado amigo, o Exm.~ 
Snr. general Benjamin Constant, a sua conversação sempre 
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l ev~ 1tada instrnia-me, por isso eu sempre que podia o pro-
<:urava. 

Encontrei no general , mesmo nos ul timas momentos de 
sua vida, a maxima lucidez de espirita, e deve V. Ex . notar 
que o procurei num dos ultimas dias de sua existeucia, 
porque o meu amigo Revilacqua me narrou os boatos que 
entil.o e " adrede " se espalhavam sobre o estado mental do 
general. Conversando com o general nessa occasião eu pro-
curei de proposito chamar a sua attenção sobre as couzas da 
revolução, fallei-lhe no Sr. D. Pedro de Bragança e então, 
como desde os primeiros dias em que o conheci, o general 
se referiu ao imperador, da mesma fórma accusando·o dos 
mesmos erros políticos. 

Para mim, para todas as pessoas que frequentavam a 
casa do grande cidadão, nunca uma nuvem obscureceu aquelle 
grande espirita, i se as forças pbysicas lhe faltavam, a sua 
intelligencia conservou-se sempre limpida. 

Approveito a occasião para me confessar de V. Ex. -
att. vor. e criado. (Assignado) - Jlfanoel Paz de Figutiredo. 

Capital Federal , 11-3 - 91. 

Minha senhora.- Em resposta á pergunta que V. Ex . 
dignou.se dirigir-me, cabe-me a honra de dizer a V. Ex. 
que na ultima vi.sita que fiz ao meu pranteado amigo e 
illustre collega Dr. Benjamin Constant, nada observei que 
me pudesse auct<irizar a pôr em duvida a completa integri-
dade ela sua poderosa mentalidade, embora já esti~esse bastante 
adiantada a molestia que produziu o tristissimo desenlace. 

V. Ex. fará desta o uso que convier. 
Rio, 15 ele Fevereiro de 1891. - Saucle e Fraternidade. 

- .!Yf. Ferraz de Campos Saltes . 
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Minha senhora. - Cumprindo o dever de responder á 
carta supra ele V. Ex., é-me grato affirmar que ela ~ita, 
que em meados ele Novembro do anno proximo passado, 
com os meus companheiros ele repartição paraense, fiz ao 

_ illustre es,Joso ele V. Ex, o immortal Dr. Benjamin Cons-
tant , e da amistosa cl istincção com que elle nos acolheu, 
trago cu uma recordação indelevel, a desataviada e serena 
moclestia daq udle grande coração docemente consorciado a 
lucidez daqutlle espirito alevantado e peregrino. 

Desta minha resposta tem V. E x. o di reito ele usar 
·como a V. Ex. aprouver. 

Com subida consideração tenho a honra ele subscrever-
mé ele V. E x.- Humilde respeitador. - Jl.!anoel de Jitfello 
Cardoso Barata. 

Capital Federal, Hotel dos Extrangeiros, 26 ele Feve-
reiro ele 189 1. 

Atlesto sob a fé ele meu gráo que nunca, nem siquer 
de longe, recon~eci qualquer perturbação nas faculdades 
mentaes do illustre cidadão. Dr. Benjamin Constant Botelho 
ele Magalhães, com quem tractei de perto na qualidade ele 
funccionario publico e amigo . Nas repetidas e longas con-
ferenci as que tive com elle nos ultimes mezes de sua exis-
tencia, achei-o " sempre,, espirito luciclo , integro e capacis-
simo para as altas funcções, a que o chamou o serviço da 
P atria. É indigná falsidade quanto em contrario se disser. 

Desta minha contestação poderá ser feito o uso que fôr 
necessarío. - Dr. B . Franklin Ra111iz Galvão. - Capital Fede-
ral, 14 ele Fevereiro ele 1891. 

Exm.• Sra. D. Maria Joaquina da Costa Botelho de 
Magalhães. - Tendo tido occasião ele vi3itar o benemerito 
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cid:~}ão Benjamin Constant, vosso virtuoso marido, nos ul-
timos tempos ele sua fatal molestia, e havendo-o examinado 
como medico, posso garantir. que a não ser a symptomato-
logia, propria ele uma dilatação aortica, ele que falleceu, 
aquelle meu illustre amigo nada mais apresentava que pu-
desse ele leve fazer suppôr que soffresse ele outra molestia ou 
enfermidade. 

Pócle V. Ex. fazer desta minha resposta o uso que con-
vier.- De V. Ex. o mais humilde criado.- Ramiro Barcel!os. 

Ri•), r2- 2-9 1. 

lllm. " Exm.• Sra . D. Maria Joaquina ela Costa Botelho 
de Magalhães.- R espondendo á carta que V. Ex. se dignou 
de dirigi r-me, pedindo-me que atteste, como medico, o que 
observei acerca da sanidade mental elo vosso pranteado ma-
rido, o Dr. Benjamin Constant, cumpro o cle,•er ele attestar 
que, tendo acompanhado dia a dia e diuturnamente a ultima 
phase da cruel molestia que immolou a preciosa viela elo vosso 
idolatrado esposo, nem um só instante eu vi periclitar a 
brilhante lucidez daquella privilegiada intelligencia ; que as 
raras faculdades mentaes ele que era dotado jamais soffreram 
a menor perversão ; e que até os uJtimos momentos em que 
suas forças physicas eram gradual e progressivamente ani-
quilladas pelo mal que lhe invadiu o organismo, sempre deu 
elle as mais evidentes provas de que o seu cerebro funcc io-
nava nonnalmente. 

Poderia mesmo citar factos, de que foram testemunhas 
todos aquelles que o acompanharam até exalar o ultimo 
suspiro, que comprovam o que affianço ; mas seria evocar 
recordações dolorosissimas que muito vos pungiriam o cora-
ção, avivando superfinamente as cruclelissimas clôres que tanto 
haveis soffriclo. 
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Esta é a verdade, que proclamo sob a palavra de honra 
de cidadão brazileiro, podendo V. Ex. fazer desta respo.& o 
uso que >os aprouver. 

Digne-se V. Ex. ele acceitar os respeitoso protestos da 
mais alta e:tima e elevada consideração de quem é, de V. 
Ex . Att. Vor. e criado respeitaclor.-Dr. J oaquim 11.fariano 
de 11.facedo Soares. 

Em 13 de Fevereiro de r89 r. 

Exm, • Sra. D. J\Iaria Joaquina da Costa Bç.telho de 
Magalhães.- Em resposta á carta retro, que V. Ex. diri-
giu-me, tenho a dizer que foi para mim motivo de grande e 
dolorosa sorpreza o boato que diz V. Ex. espalharem algumas 
pessoas, sobre o estado mental do grande patriota e eminente 
cidadã.> Dr. Benjamin C01~stant, idolatrado e pranteado es-
poso ele V. Ex. 

Qualquer insinuação que queiram fazer ou fizerem de 
não achar-se o grande brazileiro Dr. Benjamin Constant no 
gozo perfeit•) de suas faculdades mentaes será uuica e exclu-
sivamente devido a inveja que possam despertar os elevados 
meritos do illustre morto, ou então o quererem calumniosa-
meute manchar memoria tão santa e grata ao povo bra-
zileiro. 

Tive a immeusa fortuna ele tratar com o Dr. Benjamin 
Constaut até os seus ultimas dias de vida, e folgo muito 
poder attestar qu~ o ouvi sempre argumentar e discutir com 
a maxima reflexa.o e lucidez, fazendo muitas vezes referencias 
a artigos de decretos ou regulamentos por elle promulgados, 
não se esquecendo nem mesmo o numero de ordem do ar-
tigo a que referia. Esta integridade das faculdades revelou 
elle !tlé poucas horas antes de fallecer, pelo olhar e gesti-
culaça.o, pois que, havia já perdido a falla. 
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"A ultima vez que ouvi o D r. Benjamin Constant dis -
Cttt~· foi, mnito poucos dias antes de sua morte, com o Sr. 
Visconde de Alvarenga sobre o regulamento da escola de 
medicina, e com o conselheiro Leoncio de Carvalho, sobre 
um plano de reforma geral systemalisando o ensino secun-
daria e superior, e nessa discnssão revelou lucidez de espírito. 
Eis o que tenho a responder a V. Ex. ; resposta de que 
póde faze r o uso que julgar mais conveniente.- De V. Ex. 
- criado humilde e obediente.-Car/os Accioli. 

Rua de Santa Chrislina n. 3. Rio, 18 de Fevereiro 
ele 1891. 

Exm.• Sra. D. Mari1l Botelho de Magalhães . 
Em resposta a esta vossa carta passo a declarar que 

tendo eu e alguns collegas da Escola Polytechnica, reforma 
(sic) que estava prestes e. ser decretada, fomos recebidos pelo 
Dr. Benjamin Constant com aquellas altenções e delicadeza 
que foram sempre a nota dominante de seu caracter. 

Em duas conferencias que tivemos foram discutidos, n~o 
só o artigo em questão como varios outros pontos da refor-
ma; nessa occasião todos nós admiramos ele que Benjamin 
Constant, com o alquebramento pbysico que mostrava pu-
desse conservar tão pujante as faculdades mentaes, mantendo 
sempre a argumentação cerrada de modo a nos convencer 
ela utilidade, propriedades e vantagens da reforma 1ue ia 
fazer decretar, e isso com aquella despretenção, largueza ele 
vistas e eloquencia que, alliados á sua grande probidade e 
demasiado patriotismo, fi zeram de Benjamin Constant o Pa-
triarcha da Republica. 

Sinto, senhora, profundamente 1ue haj a alguem que, 
deixando-se levar por sentimentos pouco confessaveis, tenha 
a ousadia de pôr em duvida o equilíbrio mental do cerebro 
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mais bem organisado e do maior patriota que o Bra1il tf° 
produzido. 

Esta é a verdade e podeis fazer clella o uso que vos 
convier.- Sande e fraternidade. - Gabriel Diniz Junqueira 
Guimarães. 

Capital Federal, 13 de Fevereiro ele 1891, 3.0 da Re-
publica. 

Largo da Lapa, 50. 

Exm.• Sra. D. Maria Joaquina da C. Botelho ele ~Ia

galhàes.- Minha senhora. I-la tanta grandeza na vida do 
Dr. Benjamin Constant; destaca-se de tal modo e com tanto 
brilho do nosso meio social, o ntlto digno, nobre e glorioso 
do grande cidadão, immortal fundador ela Republica, que 
admira-me ler-se limitado a maldade humana a articular 
apenas conlrn a sua sagrada memoria, si bem que com a 
timidez dos covard es, esta mentira vil a que V. Ex. reíere-se 
na carta que dignou-se ele escrever-me; mentira que não é 
sen:l.o a manifestação da miseria ele abusos clesprezivei . 

Assim como o sol produz o tenue nevoeiro, que levan-
ta-se cios panlanos como para empanar-lhe o brilho e funde-o 
logo ao calor elos seus raios vivificadores ; assim tambem os 
grandes homens fazem surgi r elos paues sociaes a malecli-
cencia, que e vae-se logo aos raios ela verdade, que irra" ia 
ela sua vida. 

Digam os máus o que a perversidade ditar-lhes ; a me-
moria sacrosanta elo Dr. Benjamin Conslant é o grande the-
souro ela nossa Patria, tbe,ouro que t anlo mais precioso será, 
quanto mais pa!sar o tempo. 

Peço a Y. Ex. que queira acceilar com a Exm. • fam i-
lia as verdadeiras homenagens do maior respeito e Yeneração 
do que tem a honra ele subscre,·er-se 

20 
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\' De V. E>.. concidadão e servo.- Dyo11isio E . de Castro 
Cerqueira, 

Capital Federal , r 4 de Fevereiro de 189 1. 

Exm .• Sra.- Tive a subida honra de receber a carta 
de \ '. E x. de 12 do mez corrente. Com relação ao objecto 
de que ella trata, e sobre o qual pediu V. Ex. o meu juizo, 
cabe-me dizer que tamanha é a perversão moral, que denun-
cia-se em quem por ventura ousou conceber o aleive, que 
fica-se a crêr por impossivel que tenha-se levantado tal 
boato. Em todo o caso o que elle por emquanlo apenas 
pócle se r, é um boato vago e anonymo. E eu de resposta 
direi a V. Ex . que no dia em que essa infarnia (perdôe-me 
V. E x. o termo, que outro não se me depara mais ade-
quado) apparecer encarnado em alguern, eu quero para mim 
o dever de, primeiro, vingar da imputação male\'ola e per-
versa, a memoria santa do meu querido e venerando mestre 
vosso idolatrado esposo, como si fôra a vingar as cinzas 
sagradas de meu pae. 

Queira V. Ex. distinguir e honrar com suas or-
dens o 

Attento creado respe itador - Lauro Sodré . 
R io, 15 - 2 - 91. 

Para não alongar demasiadamente extrah irei ainda al-
guns topicos da desenvoh>ida resposta da commissão medica 
que examinou o grnnde cidadão em Dezembro de 1890, i:or 
parte da Cruz do }.Iilitares, onde pretendia promover-se, e 
não o conseguiu em vista do parecer da mesma junta, com-
posta dos Drs. Alfredo Paulo de Freitas, Pedro Borges L ei-
tão e :Manoel Rodrigues de Figueiredo. 

São as seguintes: 
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Exm.• Sra. 
Magalhães . 

D. Maria Joaquina <la Costa Botell'f de 

D ando cumprimento á ordem de V. Ex . exa-
rada na carta junta que teve a bondade de dirigir-me, apres-
so-me em declarar, em abono da verdade e da minha pro-
bidade profissional, que, ao examinar o vosso pranteado ma-
rido D r. Benjamin Constant, em dias de Dezembro fi ndo, 
quando pretendia promover-se na Cruz dos Militares, ne-
nhuma perturbação, por mais ligeira que fosse, manifestava 
elle em sua mentalidade. 

Largamente, demoradamente, conversámos, a princ1p10, 
sobre os seus soffrimentos, e depois a respeito de assumptos 
concernentes ás reformas que tinha em mãos e ainda sobre 
os acontecimentos politicos, que tanto prendiam e prendem a 
attenção publica. 

Durante o tempo da minha visita e que durou mais de 
uma hora, revelou sempre aquella lucidez de espírito, aquelle 
criterio, circurnspecção e modestia, que o tornaram a alma 
da revolução, e que lhe deram com direito e com justiça, o 
nome de - Patriarcha da Republica. - " 

.... .. . .. " Na exposição clara, minuciosa, encade'iada dos 
seus soffrirnentos, não esqueceu a mínima circumstancia, o 
mais insignificante detalhe, desde a sua volta do Paraguay ; 
e, ao te rminar, foram estas as suas palavras : só aspiro 
essa promoção na Cruz para deixar a minha familia melhor 
amparada na sua pobreza ; sou porém homem da lei : « sit 
modus in rebus "· 

Tive, Exm.ª Sra, de curvar-me ao imperioso dever que 
me impunham a probidade medica e a confi.ança em mim 
depositada pela Cruz, e com tanto maior pezar, quanto não 
me fo i possível dar uma prova de reconhecimento áquelle a 
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quert;, . deve o Corpo Sanitario do Exercito a sua ultima 
reforfua. 

Infelizmente era manifesta e fatal a enfi:_rmidade que o 
havia de roubar tão cedo ao seio da fam ilia, dos amigos e 
da patria. 

Hoje, como sempre , não me pezarf1 declarar que a in-
telligencia do Dr. Benjamin Constant, na occ.asião em que o 
examinei, era a mais perfeita, a mais Incida ................... .. 
(Assignados) .- Dr. Alfredo Paulo de Freitas.-Dr . Pedro 
Borges Leitão.-Dr. JJl[anoet Rodrigues de F1gueú·edo. 

Exm.• Sra. D. Maria J. da Costa Botelho de Maga-
lhães.- Sabendo que V. Ex. havia dirigido cartas ás ·pessoas 
que estiveram com vosso idolatrado marido, Dr. Benjamin 
Con.,tant, nos ultimes mezes de sua viela, afim de communi-
carem com franqueza e imparcialidade a observação pessoal 
que houvessem feito sobre o seu estado ele sanidade mental, 
e isto em vista de boatos torpes que circularam nessa época, 
não me foi difficil perceber o delicado motivo ela exclusão do 
meu testemunho. 

Como no principio de Dezembro ultimo elle e V. Ex. 
me conferiram a maior honra que eu poderia almejar neste 
mundo - a mão de uma de vossa~ queridas filhas, - natu-
ralmente V. Ex. quiz arredar a suspeita ele parcialidade com 
que a malevolencia sem criterio poderia taxar as informações 
daquelle que desde então é vosso genro perante a moral e o 
será dentro em breve perante a sociedade ... 

Mas perdoae-me, Exm.• Sra., a divergencia em que, 
milll grado meu, estou com a vossa escrupulosa resol ução, e, 
recordando que antes desse grato acontecimento já circu-
lavam os indignos e calumniosos boatos, permitti que o 
simples cliscipulo obscuro ele então preste á memoria vene-
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randa do mestre adorado o fraco concurso do tester, '.nho 
leal e sincero que, como elle ensinou, eu não saberia negar 
a nenhum outro. 

Como V. Ex. bem sabe eu tive a fortuna inolvidavel de 
acompanhar de perto todo o doloroso periodo governamental 
de vosso pranteado esposo, do glorioso fundador da Repu-
blica Brazileira. Gozando lambem das poucas satisfações que 
Elle teve. partilhei muitas vezes dos profundos desgostos que 
o martyrisavam. 

Aprendendo nos exemplos bellissimos e inimitaveis de 
virtudes que sempre deu, pude lambem pasmar de assombro 
ante os sacrifícios ingentes qne Elle teve a coragem de con-
stunar e de que nunca julguei qne homem algum fosse capaz, 
nem mesmo Elle tão superior que, 11 nunca >>, transigira, 
11 nunca " quando estavam apenas em jogo a sua pessoa e 
até mesmo sua familia que Elle tanto amava ! 

Por toda parte se diz e se escreve que o suicidio é um 
crime e uma covardia ! 

Pois bem, um homem que sabe perfeitamente que está 
gravemente doente, que sente-se cada vez mais doente, que 
acha-se num posto de sacrifício, onde, infelizmente desillu-
de-~e de cessarem os crescentes desgostos e persiste em per-
manecer nelle, quando poderia sahir, e m6rmente sendo 
frequentemente instado para aband0nal-o e ir tratar-se e 
descançar de tanto trabalho, parece um verdadeiro suicida! 
E no emtanto este homem ama extremamente, idolatra a 
familia? ! 

Desculpae-o, Exm.• Sra., e admirae-o cada vez mais como 
todo o mundo porque este é seu maior padrão de gloria! 

Foi capaz dos sacrificios mais estupendos - da vida e 
da familia ! - tudo pela Pinria, pela Patria, só e para servir 
a Humanidade. 

• 
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. \E então, si isto é suicidio, o s.uicidio póde ser um 
cnme e o que quizerem, mas é tarnbem neste caso o mais 
elevado gráu de sublimidade que p6de attingir o ho· 
mero!! 

Si isto é loucura foi desta unica loucura sublime que 
Elle soffreu ! E toda sua vida il\urninada pela honradez 
immaculada, pelo trabalho honesto e pelo civismo inexcedi-
vel foi um continuo delirio ! 

Ahi estão suas obras, ahi estão os testemunhos impar-
ciaes de lodos os homens de bem que trataram com Elle em 
todos os tempos, até os ultimes instantes, com<;> eu para 
unico consolo, para e;,magarem a calumnia miseravel e per-
ve rsa que só calculados interesses vis ç incoufessaveis deram 
origem contra a pujança intellectual a « inalterada n lucidez ~e 
espírito que sempre manteve ! 

Accusem-no de excessiva modestia e ainda mais de 
excessiva sobranceria de generosidade e teriam razão os mi-
seraveis, os ingratos que Elle poderia ter auiquillado comple-
tamente si baixasse a dar-lhes apreço. Calumniadores co-
vardes que babam de veneno a mão do bemfeitor ! Leprosos 
rnoraes , a Historia justa e imparcial quanto severa ha de 
calcar-lhes o ferro em braza !. .. ... 

Era só o que faltava para completar a corôa de Martyr 
que ha de cingir para sempre a fronte laureada e immorta 1 
do fundador da Republica Brazileira, o Dr. Benjamin Cons-
tant Botelho de Magalhães ! 

Agora, Exm.• Sra., peço mais uma vez perdão do passo 
que dei e rngo a V. Ex. a honra ele contemplar esta carta 
no numero das informações solicitadas por V. Ex., fazendo 
della o uso que quizer.- De V. Ex., amigo venerador e 
cr.0 obr.0 - J osé B evilacqua. 

Capital Federal, 15 ele Fevereiro de 1891, 3. 0 ela Republica. 
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P. S.- P ermi lta-rne ainda, Exm. 0 Sra. , faze r um li -
geiro reparo que escapou e cuj a importancia, no em'f1to, 
revoltará á primeira vista: Queró referir-me á coinciclencia 

• 

. fat idica ele terem começados esses miseraveis e perversos. 
boatos logo depois da celeberri ma desavença hav ida entre o 
immaculado fu ndador ela R epublica e o Chefe do Governo 
Provisorio no dia 27 de Setembro ultimo. 

Como sabem todos os que tiveram a ventura de acom-
panhai-o nos ultimes tempos foi essa lucta, embora sahisse 
victorioso, o tiro ele honra dado em sua já depauperada 
saucle; foi o ma ior e o mais sério dos desgostos que o tor-
turaram, como E lle mesmo o disse na celebração de 9 de 
Novembro no Club Militar; aquelle que mais fundo fez pe-
netrar-lhe " o punhal que Elle dizia ter cravado no coração 
e que dia por dia calcavam e faziam penetrar um pouco mais. 
até sumir-3e e com elle extinguir-se sua vida ! .. . » 

E dizer-se que similhante crime, que tão estupendo 
attentado fõra fri amente, espectaculosamenle premeditado, 
como fica exhuberantemente provado pelo desastrado inci-
dente que passou-se comrn1go quando, na noite de 25, fui 
apresentar ao Sr. general Deodoro o nosso hospede Dr. Paes. 
ele Figueiredo, jornalista porh1guez ? 

Parece incri vel esta triste verdade ? 
Ainda sahirá talvez á luz uma longa carta que a este 

respeito escrevi ao mesmo general e que não lhe entreguei, 
depois de a haver lido a varies amigos, por encontrai-o Yer-
dadeiramente sequestrado ele todos os que foram seus amigos 
« verdadeiros " e « desinteressados». 

Um outro reparo não menos extranho é a frequencia 
com que pessoas muito chegadas ao palacio de Itamaraty 
« lamentavam » com muita palavrosidade lamurienta a grande 
desgraça, a verdadeira catastrophe que pezaria sobre nossa 

• 
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Patria na situação actual, «si fossem exactas " as noticias 
qL\' corriam sobre o esrado de sande do Dr. Benjamin .. . -
Em resposta disse muitas vezes ao desmentir a infamia :- É 
bem facil de verificar, basta ir visital-o, vér ·como está real-
mente trabalhando com diversos membros do magisterio, 
conversar com Elle sobre qualquer assumpto e certificar-se 
da origem e do objectivo de tão perfida calumnia !. ..... 

Sim, Exm. • Sra., vosso marido foi verdadeiramente um 
Martyr de sua obra colossal, um suicida sublime porque 
deixou-se assassinar lentamente e conscientemente para poder 
consolidai-a, apezar de já tão afastada do que a so-
nhára ! 

Salve o Martyr glorioso ! 
Salve o redivivo Libertador ! 
Salve a pureza, a virtude e o saber . e o amor- consubs-

tanciados em Benjamin Constant ! 
Sah-e ! 

15 - 2 - 91, 3? da Republica.-José Bevi!acqua. 

Resta-nos agradecer ao honrado representante Sr. Dr. 
Bevilacqua o precioso concurso que nos prestou para o cum-
primento de um dever patriotico, qual o de defender de 
deprimente imputação o nome glorioso de um cidadão bene-
merito da patria. Os grandes homens são, com effeito, o 
patrimon.io moral das nações q\le os engendram e que elles 
rnustram com seus feitos, que elles estimulam com o exem-
plo, que elles engrandecem com as irradiações do genio. 

Como José Bonifacio foi o Patriarcha da Independencia 
do Bra7.il, Benjamin Constant foi o Fundador da Repu-
blica. Pedro I e Deodoro foram os executores dos gran-
diosos cpmmettimentos, os instrumentos populares da acção ; 
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mas o arrojo da ideia, sua viabi lidade e a organisação da vic-
lori a pertencem águellas poderosas mentalidades. f 

Esse é o veridico testemu nho dos contemporaneos. Essa 
ha ele ser a sentença imparcial da historia. 

BRAZl L ICUS. 

( Do Coneio Paulistrmo de 30 de Outubro de I 892.) 

2 

Projecto ,/e resposta á carta com que o 1-epublicano portu-
g uez Jozé de A rriaga offereceu a Benjamin Constant 
11111 exemplar de sua obra sobre a historia de Portugal. 
( Tramcrevemos em primeiro lugar a cai-ta alludida .) (1) 

Carta do cidadão Jozé de Arriag,z 

Illustre cidadão e min istro da R epublica Brazileira. 
A offe rta dessa obra tão insignificante não representa, 

senão uma homenagem sincera de um elos mais ferventes 
admiradores de um dos heróes que implantaram a republica 
no Brazil, e que o futuro o considerará o \V'asbington dos 
novos Estados Unidos da America do Sul, pelas suas raras 

(1) Ambos esses documentos jà forão publicados no Correio Paulis-
tano de 18 de Junho do corrente ano (1893). Desse jornal transcrevemos 
a carta do cidadão Jozé de Arriaga. Cuanto á projetada resposta de 
Benjam in Constant, servimo-nos do documento original pelas razões que 
passamos a espôr : 

Ouve alguns enganos nas informações que a respeito desse pro-
jecto vên no mencionado jornal, Benjamin Constant não se acha\•a 
então ainda no seu leito de morte, i a minuta da resposta de que se 
trata não foi ditada por ele. O que se passou consta da declaração que 
sua digna viuva anexou ao documento de que se trata i que o leitor 
enconttará em seguida Por aí se vê que á emendas â lapis <lo proprio 
punho de Benjamin Constant, o que ven dar à minuta a autenticidade 
que rezultaria de sua assinalUra. Na nossa transcriçao do original colo-
camos essas emendas entre parentezes, nos lugares convenientes e con 
tipo diverso do texto. 

Nota de R. T. M. 

• 
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virtudes, pela sua dedicação des in teressada á patria e por-
senÍ. feitos illustres. 

Só de tempos a tempos longos é que as nações pro-
duzem niltos, como esse que tive a ven.tura ele conhecer 
pessoalmente e de entrar no seu convivio intimo, onde seu 
caracter se ostenta em toda a sua integridade, e com as qua-
lidades brilhantes e sympathicas que fo rmam a aureola do 
seu nome, universalmente bemquis~o e amado. 

É ineslimavel o prazer que v. ex. me deu, ao permittir-me 
conhecei-o pessoalmente, e ver com os ~eus proprios olhos 
o modelo elo verdadeiro democrata, bom, generoso, ele viver 
singello, modesto, amante ela patria e da humanidade, e af-
fectuosamente rodeado ela esposa extremosa, dos filhos, dos 
netinhos e elos amigos, recebendo todos os doces effiuvios do 
seu coração bondoso, e r ivalisando entre si em lhe teste-
munh ar Yivo affecto e em prodigalisar-lhe mil carinhos e 
affagos. 

Kesse bello quad ro de familia, que me deixou recor-
dações inextinguíveis, eu vi uma pequena imagem da huma-
nidade cercando-se dos corações generosos que a vivificam, e 
da nação brazileira em volta ele um dos seus filhos mais 
queridos, pagando- lhe com amor e estima o muito que v. ex. 
a tem amado e servido. 

Evitei sempre aproximar-me das pessoas altamente col-
locadas e illustres, e tenho seguido com maximo rigor 
esta nórma ela minha conclucta até hoje, e comtuclo não pude 
vencer o desejo ele conhecer pessoalmente a v, ex. ! Tal é 
a altracção que o nome ele v. ex . exerce hoje no mundo, por 
conciliar em si a intelligencia, o valor, a honra e a honesti-
dade, ou por se r a verdadeira e real personifição da demo-
cracia essa causa santa e justa . O coração não ·111e enganou. 

Ni\o posso manifestar meu reconhecimento pela maneira. 
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aflavel e affectuosa como v. ex. me acolheu, senão offerecendo 
esse humilde trabalho, fil ho de uma dedicação extre .• 1da 
pela causa democratica, de que v. ex. é um dos campeões 

• 

mais illustres, e fructo de tantos annos de sacrific ios, de vi- • 
gilias e ele !netas agrestes e espinhosas . 

Desejava levantar um modesto monumento á memoria 
de tantos heróes, accusados injustamente, e que a patria dei-
xára no esquecimentc, pagando-lhes com vergonhosa ingra-
tidão seus feitos e serviços. 

Para fazerem acreditar ao povo illudiclo ele que foi 
D. Pedro IV que iniciou a liberdade em Porh1gal, os histo-
riadores venaes e officiosos tentaram abafar a revolução ele 
1820, deprimindo-a e amesquinhando-a. Quit clesaggraval-a, 
e mostrar ao mundo que antes que a corôa, por especulação, 
tivesse concedido ao povo nma pseucla liberdade, elle, muito 
tempo antes, já tivera proclamado a liberdade real e verda-
deira, sem rncleios nem sophisrnas, contra a qual conspirou 
a propria corôa e o chamado « dador ela carta" ! 

A revolução de 1820 fo i o primeiro inicio ela democracia 
em Portugal e Brazil ; é uma revolução portugueza e brazi-
leira ao mesmo tempo. 

E essa obra eminentemente democrata foi guerr~1 ,fa 

pelos republicanos em Portugal, sómente para guerrearem o 
aurtor, por causa da sua Yeneraçil.o pela honra , virtude e 
honestidade, que o têm afastado da politica e dos polilicos elo 
seu paiz, e tambem por inveja mesquinha ! 

Em Fernandes Thomaz, o auctor da re\'olução ele 1820, 

vejo a figura sympathica e veneranda ele Benjamin Constant, 
que no Ilrazil fez triumphar a democracia, porque aquelle 
pugnou com igual constancia em Portugal, nos principios 
deste seculo. A minha obra modesta pertence-vos tambem. 

:\a historia do Brazil eu não quiz mostrar senão um.1 
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-c0usa, e é, que o povo brazileiro nada deve á corôa na lucta 
pe{; independencia ; porque a promoveu, sómente para obstar 
no Brazil a victoria das idéas democraticas, de que as côrtes 
de Lisboa eram o poderoso sustentaculo e baluarte. 

A corôa deu a iudependencia a troco da liberdade, que 
victimou, mesmo logo em seguida á quéda dos constituintes 
de Li boa. E lamento yue as minhas posses não me permittam 
provar , com a histori a de I 836 que a liberdade em Portugal 
nada deve a D. Pedro IV. 

Dignae-vos acceitar os sinceros protestos da minha estima 
e alta consideração. 

Illm. exm. sr. general Benjamin Constant. 
Capital Federal, 16 - 8 - 90. 

J OSÉ DE ARRlAGA 

Projecto de resposta rle Bmjamin Constant 

Capitai Federal da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, 25 de Setembro de 1890. 

lllustre amigo Sr. José d' Arriaga. 

Accusando o recebimento de vossa carta de r 6 do cor-
rente, que (está riscado) acompanhava (acompanhada) o (do) 
valioso mimo que me fizestes de vossa Historia de Portugal, 
cumpro o grato dever de anticipar por escripto os (sinceros) 
agradecimentos que espero em breve fazer-vos pessoal-
mente. 

Meu illustre amigo, faltar-me-ião expressões para signi-
fica r-vos o quanto me tocastes com a generosidade de voss 
conceitos sobre a minha obscura individualidade. Espalhastes 
naquellas benevolas palavras as delicadezas de um coraÇão 
puro e generoso de patriota. E xagerastes sem duvida ( ~ muito) 
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comparando-me a vultos cuja eminencia os co;1stiluem nm 

outros tantos marcos da Historia da Humanidade e exemp. os 
ou modelos pr':!ciosos offerecidos á nossa imitação. É que 
tenho sempre pautado tod a a minha vida pelas nórmas mais 
rigorosas da dignidade, do patriotismo e do trabalho honesto. 
Empenhei-me com amigos dedicados e generosos nesta 
campanha ela liberdade de minha Patria, e, confesso-vos, não 
fossem os consoladores carinhos compensadores que encontro 
no seio sagrado ela familia, (centro S)'lllpathico das minhas 
mais fundas e ternas ajfdções) já leria ele certo succumbiclo 
aos desgostos ainda maiores do que calculava , inherentes ao 
cargo que as circumstancias me impuzeram e que de ejava 
não ler occupaclo, segundo declarações anteriore . A pezar 
desse de gostos, asseguro-vos que nunca ti ve um só momento 
ele arrependimento de haver concorrido (pon do elll co11tri-
b11ição todas as potencias dê minha alma ) para fundar a 
Republica no seio de minha Patria, e, devo ainda dizer-vos : 
dou por bem pagos todos os indizíveis sacrifícios que fiz 
para alcançar esse desideratum, pois anima me a grata 
certeza de que o Brazil, line das velhas instituições monar-
chicas, por toda a parte decadentes e ameaçadas do exter-
mínio, ha de em breve elevar-se, sub o novo regímen, á 
brilhante posição que lhe asseguram as numerosas riquezas, 
com que a na'ureza prodigiosamente dotou o sen vaslo, for-
moso e ameno sólo. 

Declaro que e~ta minuta de resposta á carta do Sr José de Arriaga 
ao meu fallecido mariCo, Dr. Benjamin Consta_nt Botelhc.. de l\fagalhãe~. 
foi escripta, sob sua inspira~ao, por meu irmão, Major João Luiz de 
B ettencourt Costa, e as emend:i.s existen tes entre as linhas são <lo 
proprio punho de meu marido, que infe lizmente não poude conclui·la 
como muito desejava, tendo por \ 'C7.C!'i addiado e µor ultimo interrompido 
sua redacção CJU por incommodos de saude ou pelos trabalhos que 
absorvia.o.lhe todo o tempo. 

R10J 18 de Outubro de 189 1J 3~ da Republica. 
Assign:ld:i.: Jlfaria Joaquina da. Costa Bote/l!odt! Jllngn.lluies . 

• 

• 
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XXXIII 

DOCUMENTOS ACERCA DAS RELAÇÕES ENTRE BENJAlllIN 

CONSTANT I O APOSTOLADO POZITJVJSTA 

Carta de Benjamin Constant desligando-se da Sociedade Po-
sitivista, estraida do Relatorio Annual de 93 (I88I) ( r) 

Cõrte, 26 de Moisés de 94 (26 de Janeiro de 1882). 
IJ.m• Snr. Miguel Lemos. 

Sómente agora respondo á sua carta circular de 3 de 
Dezenbro prossimo passado, começando por pedir-lhe des-
culpa de tão grande demora, devida en parte à molestia que 
por muitos dias me reteve de cama, i eu parte à necessídade 
de meditar coo bastante calma sobre o passo que, con pro-
fundíssimo pezar, fui obrigado â dar en relação à nossa 
-associação. 

J\'Ieu caro confrade. Os meus afazeres abituais que 
absorveu cuazi totalmente a minha atividade, o estado pre-
cario de minha saude i a necessidade que reconheço cada 
vês mais, de enpregar no estudo aprofundado do pozitivismo 
todo o tenpo de que posso dispor, inpeclindo-me de tomar 
con os meus dignos colegas, parte plenamente ativa nos tra-
balhos a que se dedicão, erão por si sós motivos suflicientes 
para detenninaren a minh a retirada do - Centro Pozitivista 
brazileiro - alin de não continuar aí numa pozição inconpa-
tivel con o meu carater. 

Inpelião-me lanben a esse passo algumas diverjencias já 
por min francamente apontadas entre o modo que o digno 

(1) REZU:i\IO IsTon.1co no J'.Jovii\IENTO Poz1nv1sTA NO BRAZIL . -
094 - 1882 . 
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-confrad~ d.e preferencia enprega na propaganda. do po~itiismo 
-entre nos 1 aquele que penso ser não só o mais eficas l!omo 
tanben o mais armonico con essa doutrina. 

Ela não se pretende inpor nen pela fo rça nen tanben • 
por protestos xe ios · de indignação i de censuras contra as 
crenças i atos daqueles que a não conhecen, mas unicamente 
pela discussão calma, respeitoza, i ben dirigida que leve aos 
seus espiritos a convicção profunda de sua inconparavel i 
mesmo iuecedivel superioridade real sobre todas as que tên 
-en vão pretendido o mesmo alto destino intelectual, moral i 
social. 

A mencionada circular i uma carta sua posterior vierão 
ainda revelar -me novas diverjencias en que estamos. 

Na ci rcular dirijida aos menbros do Centro, o digno 
confrade lenhra-lhes o cunprimento de un dever que entende 
se r inposto pela doutrina - o de concorrer para a susten-
tação ele seu xefe espiritual, etc. 

Rezumirei nas seguintes observações a minha cliscor-
dancia en relação a este ponto. 

r. ª O asp irante ao sacerdocio não fás ainda parte elo 
poder espirihrnl, tal como o pozitivi!llno o estabelece. 

2. • O seu subsidio, ben como o de cada menbro do 
poder espiritual, que no estado final é pago pelo tezouro 
publico, no de tranzissão deve se-lo pelo subsidio sacerdotal. 

3.• As alterações no valor daquele subsidio, cuando ne-
cessarias, como acontece no cazo atual en que é ele real-
mente muito pequeno, cleven ser feitas pelo xefe jeral cio 
poder espiritual i sob sua unica responsabilidade. 

Estas observações nada tên, como de ve reconhecer, de 
ofensivo à sua pessoa que mui·o considero : trato pura i sim-
plesmente ele uma questão ele principios. 

Penso que a marxa regular seria lenbrar aos colegas do 
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Ce11t\I' a necess idade de aumeutaren as cuotas de seus subsi-
d ias, podendo mesmo declarar que un tal aumento era feito 
no intuito el e abi!itar o venerando Snr. Pedro Laffi tte con os 
precizos recursos para estabelecer-lhe un subsid io sufic iente. 
Conseguid o este auu1ento, o d igno confrade solicitaria então 
elo poder conpeten te es~e subsidio que lhe seria concedido, 
pois o que temos dilo supõe a necessaria consulta ao xefe i 
o aco rdo prev ia con ele. 

N inguen se r ecuzaria a un tal aume nto po r demais d imi-
nuto en si mesmo i muito insigni ficante en relação às va n-
tage ns que rezultari ão para a convenien te cl ifuzão do poziti-
vismo eutre nós, do fato ele poder o d igno confrade cl eza-
frontaclo ele outros tr•balhos, dedicar-lhe excluzivamen te 
con toda a calma o seu tenpo i suas fo rças. 

P assemos agora â consid erar un outro ponto en que 
estamos discordes .• 

N uma carta clir ijicla ao meu mui to distinto amigo 
D r. Alvaro Joaquim ele Oliveira d isse o d igno confrade mais 
ou menos o seguinte : 

« Só c0ntava con o seu apoio moral i mate rial i não 
con o seu concurso intelectual i isso para niio pô-lo en clifi -
culclacles, etc., aludindo assin ao fa to ele se r ele enp regado 
publ ico. Esse topico ele sua carta me é tanben aplicavel, 
pois sou lanben enpregado publico. Não tomarei en consi-
deração a in terpretação ofensiva ao meu carater que esta sua 
opin ião pôde ter, i isso porque está ela inteiramente fóra de 
discussão por inaceitavel. 

Direi sómente que o fato de ser enpregado publico não 
me inibe de trabalhar en favor de uma doutrina como é o 
poziliv ismo, uma vês que o faça como até aqu i tenho feito i 
continuarei â fazê -lo con a digna conven ienc ia que é tanben 
reclamada pela propri a doutrina . 
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Conpreende que não posso nen devo aceitar essa situação 
especial en que, segundo sua opinião, devo ser considel do 
no Centro pozi ti vista brazileiro. 

• 

Estas d iverjencias quebrárão a olidariedade que entre f 
nós ezistia como menbros daquela inportante associação, tor-
nando, ben ã pezar meu, ir revogave l a rczolução ele desl i-
gar-me de la, como p0r esta me desligo. 

Elas poren eu nada enfraquecêrão os sentimentos de 
elevada esti ma que lhe consagro por ~eu invej:wel talento i 
ecelentes dotes morais. Devo mesmv at ri bui-lao à vee-
meneia da paixão con que teu tomado â peito a propaganda 
do pozitivismo. 

Permita pois que aproveite a oportun idade para mais 
uma vês render-lhe esta omenagen i agradecer-lhe as ma-
neiras en estremo delicadas con que senpre me tratou . 

Sa ude i fratern idade. 

Beujamin Co11strwt Botelho d,· Jlfa.:;·a/htiis. 

2 

Resposta do preziáente da Sociedade Pozitivista, o cidadtiu 
li.ligue! Lemos 

Corte, 27 ele Moizés de 94 ( 27 de Janeiro ele I 882) 

I J.m0 Snr. D r. Benjamin Constant Botelho de Magalbãis. 
- Acabo de receber a sua carta de onten,' pela cual, en vi r-
tude de certas diverjencias, declara-me desl igar-se da Socie-
dade Pozitivista do Rio de Janeiro. 

L amentando esta rezolução, pois todos n6s apreciamos 
en V. S. uma elevada intelijencia unida ã uma ecelente natu· 
reza afetiva, responderei en poucas palavras às suas objeções. 

Dis V. S. que o meu subsidio como aspirante deve ser 
21 
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tirado do subsidio sacerdotal i que o que eu devia ler feito 
erat',iedir un a11me11to nas cuotas do subsidio que pernJitisse 
â M. Laffille o fornecer-me o cuantum que me fosse ne-

(,_ cessa rio. 
V. S. é assáõ intelijente para não ver logo que pedir 

un aumento dns cuotas de snLsidio sacerdotal é o mesmo 
que pedir mais uma certa cuantia p::tra '"' dos fins desse 
subsidio . Esta objeção, portanto, não ten valor nenhun, tanto 
mais que o meu subsidio deve forçozamente ser conpreendido 
no subsidio sacerdotal. O mais é uma pura questão de 
fórma que não devía iludir un espírito como o de V. S. 

En seguida dís V. S. que tal rezolução devia ser tomada 
de previo acordo con o nosso xéfe universal con a sua 
autorização. ( 1) Peço-lhe o obzequio de reler a minha cir-
cular de r. 0 de Bichat de 93 que lá encontrará o seguinte: 

" K esta situação, depois de maduro ezame i após ter 
mandado consultar o nosso xife universal, 11.l. Pierre LaffittP, 
o cztal dezt a sua aprovação, rezolvi, etc. 

Portanto, esta segunda objeção cai por si mesma i a 
acuzação que ela invol ve é inteiramente gratuita. 

Demais tornarei ã lenbrar que não é só como aspirante 
ao sacerdocio que tenho direito â un subs idio, mas princi-
palmente como xefe do Pozitivismo no Brazil , i sou xefe, 
nao por ser aspirante, mas porque fui julgado idoneo pelo 
meu antecessor, por M. Laffüte, i pela totalidade dos nossos 
confrades, para o cargo de diretor. De modo que ainda que 
nao fosse aspirante a situação ele xefo bastaria por si só para 

(1) O leitor terá visto no 1 o voiume deste esboço biografico, que 
nos axamos separados do Snr. Laffilte desde 9 de Setenbro de 1883 . 
(Vide a Circular An1111al do Apostolado Pozitivista correspondente a 
1883-pag. 9r.) 

Nota de R . T. M. 
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eziji r un livre subsidio que permetisse como mÚilo ben dís 
V. . dedicar-me escluzivamente, dezafrontado de outros f a-
balbos, à difuzão do Pozitivismo entre nós. Isto decorre não 

• 

só da nossa odoutrina, mas dos precedentes poiitivista , por- • 
cuanto M. Edger, apostolo amer icano, recebeu durante alguns 
anos - subsidio sacerdotal - (Vide as circulares de L 11ffitte), 
seu ser nen siquer aspirante ao sacerdocio. 

Creio, pois, ter rezolvido cabalmente as suas objeções i 
conheço de sobra a sua muita sinceridade para não acreditar 
que reconheça o seu engano si lograr convencê-lo. 

Cuanto ao topico de minha carta ao Dr. Alvaro de Q]j-

veira que parece ler ofendido o seu melindre, cabe-me d i-
zer-lhe que não á aí nenhuma ofensa, mas apen.as a consta-
tação de uma situação evidentemente diferente da minha, que 
não depende, nen deve depender do poder civil. Creio que 
neste ponto ainda inperárão os velhos habitos metafizicos 
atribuindo-me uma indagação de cauzas, cuando eu apeqas 
estudei as condições de uma situação dada. Si a pozição 
oficial não fosse un obstaculo às condições que ezije o ezercicio 
das funções espirituais, porque razão Augusto Comte leria 
escluido o seu sacerdocio de todo cargo dessa especie? ... 

Cuando escrevi aquele topico quis fazer ver ao Dr. Al-
varo de Oliveira que quen dirijia atualmente o Pozitivismo 
no Brazil sabia dar-se conta da situação de todos i. não 
ezijia de cada uu mais do que podia dar. É nisto que con-
siste a arte de dirijir os omens. 

Ao mesmo tenpo, magoado como estava pelas fórmas 
injustficaveis que esse es-confrade enpregou eu relação a 
minha pessoa, seu ter recebido nw1ca da minha parle a 
minima ofensa, qufs fazer-lhe senti r a sua ingratidão para 
con aqueles que até agora tudo sacrificárão à renovação reli-
j ioza da Umauidade. 
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Peço agora licença para notar uma circunstancia. 
(.De todos os pozitivistas brazi leiros só o Snr . Dr. Alvaro de 

Oliveira recuzou o dever de concorrer para o meu subsidio . 
Tenho atualmente en minhas mãos as respo~as dos con-· 
frades que rez iden fóra do Rio i todos estão de acordo con 
o conteúdo de minha circular . V. S. mesmo depois de un· 
momento de ezitação, declarou ao nosso confrade Virjilio da, 
Silva que concorreria con o que pudesse. Agóra, reconside-
rando, V. S. declara discordar de min ã este respeito i des-
liga-se da Sociedade Pozitivista. 

Não será pois temerario alribu'ir a sua conduta atual 
aos laços afetuozos que o prenclen ao Dr. Alvaro i reco-
n):iecer neste cazo ainda a grande lei de Angnsto Comte : 
o espirito subordina-se ao coração. Isto abona o seu co-
ração, mas cria-lhe uma grave responsabilidade para o futuro-
que procurará indagar sobretudo dos rezultados sociais ela 
atividade de cada un de nós. Nós todos seremos julgados 
i daremos seri as coutas do enprego que tivermos feito das 
nossas melhores cualidades. 

Emcuanto não xega esse juizo final conprás-me o pensar 
que até agora todos os meus alo~ tên merecido a especial 
aprovação do atual Sumo Po_ptifice da Umauidade. 

A len di5so, acredite-me V. S., tenho entuziasmo pela 
minha missão i lhe avalio todas as responsabi lidades. 

É por isso que nada poderá demover-me do cunp1i-
meuto dos meus deveres. Sei que trabalho sistematicamente 
en prol da rejeneração umana i permila que lhe diga, ainda 
mesmo cuand0 se trata de pessoas do valor ele V. S., o sen-
timento que me domina cuando alguen se separa ela nova 
Igrej a, é o ·ela consideração ele que ele perde, i os votos que 
senpre faço são para , que o fie l volte cuanto anles à comu-
nhão espiritual. 
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Ao terminar cunpro un grato dever declarando-lhe por 
Jninha parte que a alta estima que tenho de sua in telij<i cia 
i do seu coração nada diminui por esle fato i que saberei 

• 

-Senpre fazer..Jhe a justiça ã que V. S. ten direito. e 
Sande i fraternidade. 

.lllig uel Lemos . 

3 

Palavaas profaridas pdo Diretor do Apostolado Positivista 
do .Brazil ao entregm' â B enjamin Cons/ant, no dia IJ 
t!e Frederico de 101 (17 de l'\Tovenbro de 1889) a men-
saje11 que o mesmo .r!postolat!o endereçou ao Governo Pro-
vizorio . 

Cidadão [ioistro. 

En nome do gremio pozitivista desta capital, cabe-me a 
onroza incnnbencia de depõr en vossas mãos para que a 
façais xegar ao xefe do poder ezecutivo, nossa franca, leal, i 
sistemalica adezão ao movimento iniciado pelo Governo Pro-
vizorio. 

Muito de propozilo escolhemos para esse alo de civismo 
·ezijido pelas circunstancias essepcionais que atravessamos, o 
vosso intermedio, para firmar lanben que sejão cuais foren as 
diverjencias que nos possão separar, no terreno filozofico i 
relijiozo, elas en nada poderão demover-nos de prestar o con-
curso moral que nós, como todos os patriotas, devemos aos 
benemeritos proclamadores da Republica Brazileira. Pelo 
<:ontrario, essas mesmas diverjencias, conpletamente izentas 
de moveis pessoais, inpunhão-nos o dever de manisfestar-nos 
por este modo, afin de que nenhun apoio, por insignificante 
que fosse, faltasse ao governo republicano en sua patriotica 
enpreza. 

' 
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Destituidos de anbições politicas, aspirando apenas ao 
bA:.I da Patria i ao preenximento gradual i progressivo dos 
supremos de~tinos da Umanidade, estamos certos de que o 
nosso procedimento ci vico axará eco en vóssa alma i mere-
cerá os aplauzos dos nossos conciclaclãos. 

4 

Vide mais os opusculos seguintes : 

UN PRETENDIDO ERRO DE AUGUSTO COMTE. Carta ao 
Dr. Benjamin Constant Botelho ele Magalbãis - por R. Tei-
xeira Mendes - r885. 

NOSSA INICIAÇÃO NO POZITIVISMO - por Miguel Lemos 
R. Teixeira Mendes - Agosto de 1889. 

A POLITICA POZ!TIVA I O REGULAMENTO PARA AS ES-
COLAS DO EZERCITO - por R. Teixeira Mendes - Maio 
de 1890. 

XX XIV 

ADENDO AOS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PRIMEIROS 
ANOS DE BENJAM!N CONSTANT. 

(Estrato de uma nota fornecida pela Familia) 

A familia materna trabalhava en costuras. 
Entre as poucas pessoas que ainda se mostrárão amigas 

depois da morte do pai i lhe prestárão algun aussilio, estão 
a Viscondessa de Macaé, sogra do Barão de Lajes (João 
Vieira ele Carvalho), D. Bernardina Valle Amacio, coma-
dre i amiga da mãi de Benjamin, o falecido Conselheirn 
J oão Caetano de Andrade Pinto i sua Senh ora que muito 
estimavão a famili,i. 
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ADENDO AOS DOCUMENTOS CONCERNENTES ÀS RELAÇÕES 

ENTRE BENJAMlN CONSTANT I O JENERAL DEODORO. 

Gabinete do Xefe do Governo . 

Cidadão Ministro. 

Avendo-me o Governador do Estado do Rio de Janeiro 
reprezentado contra a decizão do Snr. JYiinistro da Agricnl· 
tura, relativa á ligação da Estrada de Ferro de Santa Isabel 
â Santa Ana, rezolvi nomear-vos menbro de uma comissão, 
de que farão parte, como prezidente o Snr. Ministro da 
Guerra i como terceiro menbro o Snr. Ministro da Fazenda, 
i secretario o Coronel Jacques Ourique, afiu de que estu-
dando o assunto emita o parecer que fôr de justiça . 

Confio que aceitareis essa incunbencia . 
Sande i fraternidade . 
Ao cidadão Jenera l Benjamin Constant Botelho de Ma-

galhãis, dignissimo Ministro da Instrução Publica, Correios i 
telegrafos. 

JIJ'a111tel D11odoro da Fonsem. 

Capital Federal, r 6 de Outubro de 1890. 

2 

RESPOSTA 

Copia da Familia. 

Cidadão Jeneralissimo. 

Acuzo o recebimento de vossa carta de oje datada, en 
que me comunicais aver-me nomeado para menbro da co-

• 
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missão que deverá dar parecer sobre a ligação ela estrada ele 
Ier~; ele Santa I zabel â Santa Ana. 

En consecueucia elo grande interesse que ligo às refor-
4.. f luas elas Escolas Superiores, Instrução primaria i Secun-

daria, que lenho en mãos i me absorven todo o tenpo i 
a tividade, pois clezejo aprezentá-las à vossa consideração 
antes ele 15 ele Novenbro prossimo . vindouro, peza-me decla-
rar-vos que rezigno a onroza incunbencia que me quereis 
dar, ele menbro ela referida comissão. 

Estaria pronto â concorrer para esse trabalho con o meu 
fraco aussilio, si não forão as razoes espencliclas. 

I 6 ele Outubro ele I 890. 
Saucle i fraternidade. 

Ao Cidadão Jeneralissimo Manuel Deodoro ela Fonseca, 
Dignissimo Xefe elo Govr.rno Provizorio. 

(Assinado) Benjamin Constan t Botelho ele Magalhãis. 

XXXVI 

OBSERVAÇÕES DA DIGNA VIUVA DE BENJAMIN CONSTANT 

ACERCA DESTE Esboço Biografi.co 1 

Pajina 35 

Benjamin não se ofendeu con a proposta elo Snr. .. de 
arranjá-lo como oficial de pedreiro, mas sin pelo modo por-
que esta lhe foi feita. O Snr... linha diversas vezes ofere-
cido os seus serviços à familia ele Benjamin i por essa razâo 
sua mãi insistia para que ele fosse procurá-lo i espoT-lhe os 
seus clezejos. Benjamin procurou evitar, mas â instancias ele 
sua mãi foi, para obedecer. Esse senhor disse que voltasse 
alguns dias depois. Cuando Benjamin voltou esse senhor 
disse-lhe ele certo modo : que nas suas circunstancias seria 
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Jnelhor se r se rvente de pedreiro pois conhecia · mna pessoa à 

quen poderia recomendá-lo i assin começaria logo ã sf util 
aos seus. Disse-lhe então Benjamin que julgava o oficio de 
,pedrei ro tão onrczo como outro cualquér en que o om~ • 
.ganhasse a vida pelo trabalho onesto, mas que para i so não 
.seria precizo incomodá-lo, que o seu dezejo era como sabia 
seguir os estudos para fazer a vontade de seu pai i satis-
faze r tanben às suas inclinações, pois sentia-se con capaci-
dade forças de prestar ã seu país mais alguns se rviços do 
que os que pode prestar un sinples oficial ele pedreiro . 

Depois de alguns anos cuando foi promovido à alferes-
aluno fardou- e foi à caza do Snr ... â quen disse que ia 
~onprimentá-lo dizer-lhe que era oficial do ezercito o que 
julgava un pouco melhor do que ser sinples oficial de pe-
dreiro, i o que mais estimava ainda era não ler ele en nada 
~oncorrido para isso. 

Esse fa to foi por elle mu it>lS vezes narrado mas nunca 
se lhe ouviu dize r que se tinha julgarlo rebaixado pelo fato 
de poder ser un omen de oficio ; dizia, pelo contrario, que 
todo o trabalho onesto nobilita o omen ; de alguma forma 
prova esse modo de pensar o acatamento con que tratava â 

~ualquer pessoa por mais subalterna que fosse a pozição que 
-0cupasse. 

Pajina 85 

Cuanto ao que dís o nosso dedicado i bon amigo o Snr. 
Dr. Macedo Soares, teve ele algumas razões posto que apa-
rentes para formar o juizo que esternou. Benjamin real -
mente evitava envolver- se en polilica porque, dizia ele, que 
os omens dos dois partidos pouco ou nenhuma dif€rença 
fazião, i que en nada adiantavão ou melboravão o país. 
Estava, poren, ao fato de tudó cuanto se passava i preocu-
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pava-se bastante con o mau ª!:!<lamento dos negocios pu -
blico~; nen podia deixar de ser assin con a alma de patTiota 
que todos lhe conhecêrão. 

( (• Julgava, poren, que o essencial era reformar o ensino 
publico i prepararar a mocidade com uma boa orientação ; 
essa era a fonte de todas as suas esperanças i a essa cauza 
dedicou-se até o sa-:1:ficio. 

Provão de algun modo que ele não era tão indife rente 
aos negocios politicos de seu país as suas proprias palavra& 
citadas na pag. 202, carta do Paraguai. 

Pajina 149 

A ida ele sua espoza ao inperador não foi na ocazião 
de ir buscá-lo, mns sin cuando ele recebeu orden de seguir 
para o Paraguai. 

Cuando ela soube da ordeu, não estando Benjamin en 
caza i sen ele saber tomou un carro i foi falar ao inperador 
que prometeu-lhe fazer o que fosse possivel. Ao xegar eu 
caza, sabendo Benjamin desse passo, disse que o desculpava 
eu vista dos sentimentos que o tinhão motivado i da inten-
ção, mas que era mais uma razão para não deixar de partir, 
pois não queria de modo algun que pensassen ter-se se rvido 
das lagrimas de sua espoza para de ixar de ir cunprir o seu 
dever . Foi imediatamente ao inperador dizer-lhe isso mesmo 

que estava pronto para oeguir. 
O inperador disse-lhe que · as ordens já estavão dadas 

en contrario ; Benjamin insistiu, declarando-lhe formalmente 
que não aceitaria, i que partiria para aprezentar-se ao Co-
mando en Xefe do ezercito no Paraguai ; ao que o inperador 
disse que axava-o caprixozo, mas cedeu. 

Cuando mais tarde ele adoeceu gravemente, é que ela, 
sabendo disso pelo comandante do vapor, o Snr. Ernesto do 
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Prado Seixas, amigo antigo da familia i conpádre, que linha 
estado con ele no Paraguai i viu o estado en que est&t , re-
zolveu enbarcar con suas duas filhinhas para ir busca-lo i 
.rezolvê-lo ã vir tratar-se ou ficar lá con ele. Assin ~ • 
Benjamin soube da xegada de sua espoza pediu licença ao 
Marquês ele Caxias que à principio negou-lh'a , mas depois 
concedeu-a por 3 mezes para tratar de sua sande. 

Pajina 484 

A moção que o Congre~so Nacional aprovou aprezen-
tando Benjamin Conslant como modelo de virtudes rros fu-
turos prczidmtes foi reclijicla pelo Dr. Jozé Bevilacqua que foi 
tauben quen leve a ideia de fazê-la; o Snr. Quinlino Bocai-
uva aceitou-a i aprezentou-a ã seu pedido ao Congresso 
Nacional. Não tendo o Dr. Bevilacqua por mocleslia esclare-
cido este ponto, â ben da verdade, faço saber o verdadeiro 
autor dessa inportante i digna moção. 

Pajina 393 
No dia da aclamação, Benjamin xegou à caza muito 

incomodado i disse que linha feito todo o possiyel para re-
cuzar , mas que;. parecendo alé propozi!al, procurárão abafar-
lhe a voz para que não conseguisse fazer-se ouvir. Que 
tinha dito, entretanto, tudo o que sentia en relação ã esse 
ato, o que foi ouvido pelas pessoas que se axavão junto dele 
i alguns dos que estavão en baixo. (Tanto que consta dos 
jornais da epoca.) Alegou varias razões i concluiu dizendo: 
ser un mau precedente que podia trazer muito serias i más 
consecuencias ; que os seus intuitos erão muito mais mo-
destos i sobretudo muito mais patrioticos; que se considerava 
sobejamente retribuiclo ele todos os serviços prestados à sua 
Patria por uma reconpensa que nen o povo, nen o ezercito, 
nen a armada lhe poderião dar nen tirar ; era a de ter 
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cunprido con o seu dever de cidadão, a satisfação intima 
de tef: contribui clo con toda a dedicação de que era capás, 
-con •,oclos os recursos ela sua fraca intelijencia, fazen do 

(_ ,.r. _smo o maiór ele todos os sacrilicios, arriscando o ben-
estar de sua familia, as~in como o de seus amigos que o 
aconpanbárão nesse gloriozo dia en que seus esforços fo rão 
coroados do mais brilhante ezito. A republ ica estava feita 
i restava então que todos os bons brazileiros se consagrassem 
para a obra patriotica de sua consolidação. Encuanto ela 
precizasse ele seus serviços i sua saneie cada vês mais con-
prometicla lh'o permitisse, estaria pronto â prestá-los 
depois retirar-se-ia à vida privada clezejandu fazê- lo con 
aquel es galões ele tenente·coronel que forão sagrados pelos 
seus queridos alunos na Escola Militar i g lorificados no canpo 
de oura ã 15 de Novenbro. 

Logo clepóis viu o Jeneral Deodoro aceitar agradecendo 
da janela ao povo por meio ele sinais ; â vista cio que, de-
zist iu da recuza, poren estremamente contrafeito, para não 
deixar en má pozição os seus conpanbeiros que poclerião 
ficar mal vistos i ã un elos cnais julgava naquela epoca, es-
tava ligado a estabilidade da Republica. 

Que atendendo aos seus sentin?entos ao seu modo ele 
pensar fazia un sacrificio imenso aceitando-a, pois niio de-
zejava que nen de leve alguen puclésse supor que tinha 
interesses proprios. Entretanto fazia inteira justiça à boa 
intenção con que tinhão feito essa aclamação, razão pela 
cual era muito grato i considerava-se jenerozamente recon-
pensado ele todos os serviços que pudesse ainda prestar ao 
seu país por maiores que eles íossen. 

Essas erão as suas ideias que manifestou logo que xegou, 
à vista de varias pessoas, i que muitas vezes esternou . 
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XX XVII 

NOTA ÁS OllSER\'AÇÜF.S PRECEDENTES \ 
Copia. ' .. 

Carta â Exm.ª Snra. D. Maria Joaquina da Costa Bote-
lho de Magalhàis. 

Minha Senhora. 

Já tive ocazião de agradecer-vos verbalmente as obser-
vaçôes que vos digna>les fazer ao Esboço Biogrnfico en que 
esforcei-me por dezenhar a grande figura de vosso espozo. 
Anexadas às peças j ustificativas elas permitirão corrijir a 
minha narrali va nos lugares convenientes. O leitor perceberá, 
ao mesmo lenpo, o que conven por ventu ra modificar nas 
ap reciações al i contidas, sen que aja da minha parle cual-
quer outro esclarecimento â dar . Á, todavia, un ponto que 
ezij iu de min novo ezmne, apenas realizado 
rezultado peço licença para comunicar--vos. 
epizodio das <tclamaçôes. 

onten, i cujo-
R efiro-me ao 

O vosso testemunho confirma ainda u ma vez que o 
Fundador da Republica só aparentemente se conformam 
con o pretendido decreto popular que, apezar seu. i de seus 
mais esclartc idos entuziastas, o elevou â brigadeiro. Mas depois 
ele ler os jornais elo tenpo que se ocupão con esse epizodio, não 
pude deixar ele robustecer a convicção que esternei no 
Esboço Biograjico. Consultei o Jornal do Comercio , o Paiz, 
a Gazeta de ]\Toticias, i o Diario de ./\'oticias. Este nen 
siquer fa la na recuza inicial de Benjamin Conslant, i ape-
nas se refere à reh1ctancia do marexal Deodoro en aceitar o 
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titulo de jeneralissimo. Os outros consignão a nobre atitude 
de vcf .io ilustre espozo. 

/.! Ca::eta de 1\'oticias de r 7 de J aDeiro de r 890 for -
' ( r/i.fe justameDte os dados de que aproveitei-me para a mi-

nha narrativa, i que ão os mais dezeúvolvidos que encon-
trei. Nada axei que indique que o Fundador da Republica 
tivesse percebido toda ~ gravidade politica ele similhante 
promoção. 

O concei to que fórmo da nobreza de sua alma não 
consente, ali:í.s, que admita outra ipoteze. Porque a grm•i-
dade ·do erro se me afigura tão grande, que se Benjamin 
Constant a tivesse apreciado nitidamente, não creio que fosse 
capás de dezistir de sua primitiva recuza. Aceitassrn muito 
enbora as aclamações o marexal Deodoro i o contra-almi-
rante \Vandenkolk. Benjamin Constant invocaria inabalavel-
mente as suas opiuiües i os seus conpromissos anteriores, 
que não erão partilhados por seus CODpanheiros, para justificar 
a diferença entre a sua conduta i a deles. 

Tal é a minha convicção neste assunto, que estou certo 
que se naquelle momento tivesse Benjamin Constant encon-
trado um cidadão. merecedor de confiança por seu patrio-
tismo i sua sinceridade i que o tivesse apoiado na sua 
recuza, ele a teria mantido. Infelísmente parece que todos 
en torno dele se deixarão cegar. O proprio Ministro da 
Agricultura que estava mais aprossimado de suas opiniões 
filozoficas i sociais, considerou como uma medida de alto 
valor politico o fato das aclamações. Esse modo de ver 
manifestou-me ele na Secretaria da Agricultura, no dia se-
guinte, ou en un dos imediatos, quando lhe participava a 
nossa reprovação â similhante fato. 

Peço-vos que aceiteis essas sinceras ponderações como 
mais uma prova do muito respeito que vos consagro, i do 
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enpenho con que tenho contribu ído, na medida de minhas 

:~::::,,:~:· .. :.,i·:~,,'.'.":"::· .. ':.~:,:::::,~':,,~ 
dade que me tendes dispensado, esperando que conti1?uareis 
â contar-me no numero de vossos mais leais servidores. 

Sande i Respeito. 
R. Teixeira Mendes. 

42. Rua Benjamin Con5tant. 

P. S. Depois de escrita esta carta, consultei m ais o 
Correio do Povo, o Dioi io do Commercio, a Cidade do Rio 
i Gazeta da Tarde, cujas noticias en nada modificão as con-
duzões precedentes. 

R. Teixeira Mendes. 

2 

J\Toticias dos jornais acerca das aclamações. 

•<Jornal do Comercio» de 16 de Janeiro de 1890 

ACLA1IAÇÃO PUBLJCA. - Finda a manifestação da ar-
mada, ele que acima damos noticia, foi o Snr. marexal Deo-
doro, en nome elo povo, convidado a aprezentar-se na 
janela. 

Acedendo ele ao convite, o Snr. major Serzedelo, da 
ma, depois ele lenbrar os relevantes serviços i atos ele pa-
triotismo praticados pelos Snrs. marexal Deodoro, contra-al-
rniranto vVandenkolk, i tenente coronel Benjamin Constant, 
en nome do pc•vo, do ezercito, i da armada, aclamou o 
marexal Deodoro Jeneraliss imo do ezercito brazileiro, o 
tenente coronel Benjamin Constant, brigadeiro do mesmo 
ezercito, i o contra-almirante vVandenkolk, vice-almirante da 
armada. 

• " 
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O Dr. Benjamin Constant, da varanda do palacete, de-
clar.t·t.que, enbora não se julgasse con d ireito à tão honroza 
ma• . "·cstaçào, via-se obrigado â ceder à vontade dos que o· 

'·~ (l',,rdmavão. . 
En resposta ã esta declaração forão levantados repetidos 

entuziasticos vivas aos tres aclamados, i diante destas ma-
nifestações fo rão lavrados os seguintes decretos : 

O povo brazíleiro, o ezercito i a armada nacionaes, 
reprezentados no Governo Provizorio, como gratidão eterna 
aos serviços immorredouros, prestados à liberdade i à gran-
deza da Patria, aclamão o marexal de canpo Manoel D eo-
doro da Fonseca jeneralissimo elo mesmo ezercito. Capital 
Federal, 15 ele Janeiro ele 1890, z. 0 ela Republica. 

Iden o tenente coronel Benjamin , brigadeiro do mesmo 
ezercito. 

Iden o contra-almirante Eduardo \ ;\/andenkolk, vice- al-
mirante da i11esn1a armada. 

Esses decretos forão lavrados pelo Dr. Fonseca Hermes, 
secretario geral elo Governo Provizorio, i ass inados pelos. 
menbros do Governo, deixando de assinar cada un dos acla-
mados ariuele que â si se referia. 

«Gazeta de N oticias» de I7 de J aneiro de r890 
llíanifestação ao marexal Deodoro da Fonseca. 

Foi e te o discurso pronunciado ante-onten pelo Snr •. 
Dr. Benjamin Constant, na ocazi ão en que o ezercito i a 
armada aclamárão o marexal Deodoro Jeneralissimo do 
ezercito. 

"O ato pelo cual o povo, o ezercito, i a armada acabão· 
de promover o distinto Jeneral Manuel Deodoro da Fonseca 
pelo seu inecedivel i inconlestavel prestijio no seio da Patria 
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i no do ezerc ilo, pelo recc,nhecido devotamento à cauza de 
nossa classe, i por ler s ido e le a alma deste j enerozo 
mento li bertador, é con efeito, urna reconpen 
digna dos aplauzos de todos, pois trata-&e de 
lej endario, que consagrou toda a sua vida i a sua glorioza 
espada senpre vencedora, à cl efeza da onra da li berclacle i da 
integridade da Patria. 

« l\Ias cuanto â min, ben que profundamente penhorado 
pela onroza demonstração de apreço que acabais de dar-me, 
deYo dizer-vos que a unica reconpen a real que nen o povo, 
nen o ezercito, nen a armada, poden dar-me nen reti rar-me; 
o que consliluirá 3enp re o melhor galardão ele minh a vida, 
é a certeza que tenh o de ave r enpregado lodos os recursos 
da minha fraca inLelijencia i da minha atividade, todos os 
po.ssantes estimulas ele meu entranhado amor â esta Pa•ria, 
para subtraí-la à ação entorpececlora de uma instituição 
caduca, i ameaçada de estenninio, servida por governos sen 
patriotismo i sen cr ile ri o, que en escala crescente, procuravão 
abafar todas as asp irações r obres, todos os inpulsos jenerosos, 
todas as tendencias progressistas. 

« É certo que fo i grande o esforço mor,tl que enpreguei 
para domina r no coração o amor da Familia, i fazer rredo-
1ninar o ainor da Pat ria, para entregar-me ã essa enpreza en 
prol do advento da Republica, i ainda mais para o conseguir 
pelo modo pacifico por que ele teve lugar . 

« O vosso alo, en estremo jenerozo, sou obrigado â 
declarar-me con fr anq ueza rude enbora destoou profunda-
mente do p lano de conduta que me inpuz, i por isso peço 
licença para dezistir terminantemente elo posto que tão onro-
zamente me querei conceder. 

« Erão muito dive rsas as minhas modestas pretenções, i, 
devo acressentar, muito mai patrioticas.u 
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O povo reclama i o Snr. major Serzedelo declara que os 
deal ".os da população são irrevogaveis. 
,. /,.Dr. Benjamin Constant declara então que nesse cazo 

' ' f"'.'§àda mai disse, submetendo-me (sic) â contra gosto â uma 
reconpensa antecipada i ecessivan1ente jeneroza para todos 
os serviços que por ventura possa ainda prestar ao meu paiz, 
por maiores que eles sejão. 

Seja-me licito terminar manifestando a grata esperança 
de que o povo, o ezercito, i a armada, fraternalmente con-
graçados na glorioza enpreza da transformação politica de 
nossa Patria, conpleten o seu feito memoravel, consolidando 
i fazendo prosperar a Republica que tão digna i patriotica-
mente fundárão. 

«Paizn de IÓ de Janâro de I890 

Depois dessa formalidade, cercado de muitos oficiais, na 
rua, tomou a palavra .o talentozo major Serzedelo, que, eu 
nome elo povo, da armada, i elo ezercito, declarou que, grato 
aos relevantes serviços prestados à nação, elevava o marexal 
Deodoro â J eneralissimo do ezercito ; o tenente coronel 
Benjamin Constant â brigadeiro, i o contra-ahnirante \\'an-
clenkolk â vice-almirante. 

Ao troar dos canhões por entre os vivas do povo assin 
terminou o orador: 

" É essa a vontade do povo, i ela é soberana .. » 
O Snr .. linistro da Guerra, por motivo de escmpulos, 

que patenteou publicamente, pediu que lhe dispensassen da 
elevação do posto concedida ; mas cortou-lhe a palavra un 
brado unisono da multidão, que declarou não poder o 
ilust re cidadão recuzar a vontade nacional, i só as,in o ilustre 
militar acedeu. 
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«Diario de J.\Toticias» de I6 de J aneiro ri< I890 

:\"ão fala nos discursos de Benjamin Constant, nen 
a sua recuza. Narra a relutancia do marexal Deodor~ 

aceitar o titulo ele Jeneralissimo . 

«Correio do P ovo" de I6 de J aneiro de I890 

Não fala na recuza de Benjamin Constant. 

«Diario do Comerciou de I6 de J a11 eiro de I890 
Aclamaçâo 

1.J 

Começa narrando o incidente avido entre o major Ser-
zedelo o marexal Deodoro, por ocazião de comunicar 
aquele â este, en uma ela> salas elo palacio Itamarati, o 
projeto ela aclnmação elo mesmo marexal â Jeneralissimo. O 
marexal · acaba por ceder às instancias elos oficiais que o 
cercão. O jornalista continúa : 

« i\Iomentos depois todos os oficiais de terra i mar, 
altas patentes, antigos militares, acbavão-se no meio da rua 
de S. Joaquin. 

" O Snr. Major Serzedelo subiu â umn escadinha ele mão i 
declarou que o povo, o ezercito, i a armada proclamavào : 
â Jeneralissimo, o marexal Deodoro; à vice-almirante, o 
contra-almirante \Yandenkolk, ministro da Marinha, i a bri -
gadeiro, o tenente-coronel Benjamin Constant. 

« E>la aclamação foi saudada con vivas que se prolon-
gárão do estremo da rua de S. Joaquin até o Canpo de 
Santa Ana. Todos os oficiais descobrirão-se; as muzicas 
tocárão simultaneamente ; as forças fizerão continencia. O 
Snr. marexal Deodoro da Fonseca cruzou diversas vezes as 
mãos sobre o peito,~inclinanclo-se en sinal de agradecimento; 
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o Snr. brigadeiro Benjamin Constant proferiu algum as :ia-
lavrj__'!.- de gratidão, queiendo protestar, no que foi inpedi o, 

%..:.~ser esta a vontade elos que o .aclamavão. As senhoras 
'.àjHavãó os lenços, os omens descobnão-se.n 

uCidade do Rion de IÓ de Jan eiro de I890 
Aclamação 

A aclamação respondeu o Snr. ministro da guerra que 
cedia à vontade manifesta ; i entre vivas ruiclozos i entuzias-
ticos forão lavrados os tres decretos elo teor seguinte : ......... 

FIM. 

'l YP. 1n. G. L1o.11z1r-.G ... k ~ 1!' 11.H of' , Ouvwul.l. 31-8104 
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