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COIIO cmtPRE ESCREVER A HISTORIA PATRIA 

Senhores. 

Um preceito de amizàde e o sincero des'ejo, que sinto, . 
de ver progredir a instituição fundada nesta côrte no in
tuito de desenvolver a instrucção publica, trazem-me hoje 
a esta tribuna. . 

Accedendo ao convite do meu amigo, o muito illustrado 
presidente desta associação, eu não quiz esg_uivar-me ao meu 
comparecimento aqui, por entender que, assim o faz~ndo, 
demonstraria com o meu exemplo, · que ainda aos menos 
habilitados não é ~ licito negar-se ao concurso geràl( que deve 
da.r animaçãQ e vigor ás confer:encias populares, que me 
parece terem tido aceitação do illustrado publico da côrte, e 
proveito reconhecid~ por todos. (Muitos apoiados.) . 

. Receioso de que, na presente occasião, outro se escusas
se, e a nossa conferencia de hoje não pudesse ter lugar, não 
hesitei em acceitar o convite do meu honrado amigo; bem 
certo de que não · vinhà · trazer aqui as fl.ôres · graciosas da 
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eloquencia (não apoiados), mas convencido do dever que 
impõe-nos o preceito de empenhar todos os esforços, afim de 
que a instr~cção publica derrame-se n' este paiz; que não p6de 
certamente prospérar sem a cultura intellectual de seus filhos, 
predestinados á glorificação da patria, ·que desde o berço já é 
gigante. 

A instrucção publica é a base de todo o desenvolvimento e 
prosperidade do nosso paiz, assim como o é tan:ibem de 
qualquer outro povo. 

_Se, porém, todos os povos precisão de ins.truir-se ante o 
grandioso espectaculo da civilisação, muito mais preçisamos 
nós curar deste assumpto, porque somos um p,ovo novo, que, 
desprendido recentemente das faxas infantis, agora enceta a 
sua educação viril. · 

ComeÇámos hontem a occupar posição entre as nações do 
mundo ; já temos 10 milhões de almas espalhadas em vas
tíssimo territorio; mas d'esses 10 milhões de indivíduos apenas 
2 milhões sabem ler e escrever ! 

Estes simples algarismos mostrão a magnitude da nossa 
empresa, e tornão patente o dever, que tem todo o Brazileiro 
de empenhar-se pelo derramamento das luzes na patria das 
nossas affeições.-

Couio, senhores, poderá o Brazil, sem larga instrucção 
publica, _chegar aos seus altos destinos pela sensatez da poli
tiC!l, pelo incremento 'da industria, e pel?- progressão da ri
queza nacional, cujas fontes pujantes e numerosas concitão a 
nossa actividade 1 

Um povo, que de si mesmo confia a sua sorte; que em 
sua mão tem os seus destinos ; que dirige pelas inspirações da 
consciencia nacionl;ll os seus actos, esse povo, senhores, só 
instruido e illustrado poderá com vantagem figurar no mappa 
das nações. (Muito bem !) 

Sendo assim, é. consequente que todo o" esforço empregado 
na propagação da in~trucção publica do Brazil ser~ obra be
nemerita : eu jámais esquivar-me:hei ao concurso n'esse 
grande cpmmettimento. 
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Não levantão-se os palacios e as altas pyramides sem que 

ahi, ao lado" do granito e do marmore polido, colloque-se o 
dimin,uto grão _de areia, que os cimenta e segur11; eu, que. não 
posso polir o marmore nem all'ejçoar o granito, trarei o im:
perceptiv.el grão de areia para a obÍ'a da nússa civilisação-. 
(Muito bem.) · _ 

Todas as ·idéas no mundo passão1 completando um cyclo 
determinado, findo ó qual desapparecem para abrir campo a 
outras, que encerrão novos princípios, origem de novos bens 
ao genero humano. Duas idéas porém permanecem .no pen
samento da humanidade; e são instrucção e justiça. 

Por meio da instrucção adquire o homem aquelle grão de 
aptidão e capacidade necessarias para o preenchimento dos 
seus destinos na terra ; aptidão e capacidade, que tanto mais 
amplas devem ser q~ando esse homem é membro de uma 
sociedade regida por instituições livres, como é o Brazil. 

Ao cidadão livre, que toma parte nas deliberações publicas, 
elegendo mandatarios, a quem dá instrucções, e de quem exige 
contas, é in.dispensavel a instruccção, sem a qual nem saberá 
deliberar, nem conhecer do· bom ou máo desempenho da mis
são daquelles a quem se confião os publicas negocias. 

Sem justiça a vida socia,l, ingenita á natureza humana, é 
impossíveL A justiça nas ~ociedades humanas é o principio 
conservador, .que as mantem, pr~servando-as da dissolução 
que resultaria da contrariedade da~ paixões, e dos interesses 
illegitimos, suscitados pela ausencia do premio ~ do castigo. 

Como porém fazer justiça, e avaliar della sem instrucÇão ! 
É tão necessaria a instrucção para a existencia e pratica 

da justiça, que os sagrados livros ensinão-nos como jmprete
rivel a luminosa maxima : Erudimini, vos, qui 'judicatis 
terram . 

A instrucção !' a justiça pois são duas idéas fundamenta~s, 
que não têm · fim restficto, mas sim gerai, constituindo con
dição indispensavel á vida· das socidades buman~s. 

Um povo, na sua maxima parte sem illustração, nem pôde 
por si praticar a. justiça, nem avaliar os actos · dos podere~ 
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sociaes para os chamar ao ~xacto cumprimento dos seu de
veres. 

D'aqui resulta grave perigo. Os povos sem luzes, em vez 
de. conterem Ô poder social por actos de prudencia e sabedoria, 
quando victimas de alguma injustiça, rompem, por assomos ~e 
irreflexão, em lamentaveis catastrophes • . 

Assim_, senhores, o t~inpn da justica nunca passa, nem 
tambem o da instrucção, :base da· justiça e do seu aper
feiçoam{mto. 

Portanto incumbe-nos como cidadãos brazileiros não poupar 
esforços para que no imperio americano a instrucção derrame- -
se, tornando-se universal. 

Feitas estas consid.erações, sahidas a~ora quasi por/ in
voluntario impulso do coração, sobre o motivo que trouxe-me 
a este lugar, passo a enunciar o objecto, ácerca do qual pre
tendo discorrer nesta amigavel conferencia. 

Fallarei, senhores, sobre, o estudo da historia patria, con
siderando o modo por que cumpre escrevel-a; direi o que en
tendo dever o Historiador brazileiro ter em consideraÇão no 
desempenho da nobre tarefa de escrever a historia da nossa 
patria .. 

Ninguem duvida da utilidade da historia, a que um illustre 
escriptor antigo denominou luz da verdade, e mestra da vida. 

Nestas palavras está o elogio da historia, que não consti
tue uma sciencia de mero deleite e recreação, mas uma es
cola de proveitosa lição para o homem, e para a sociedade. 

Expondo os acontecimentos, que nos precedêrã.o, deve o 
hist~riador ter por intuito duas cousas : premiar o ~erito dos 
bemfeitores do genero humano, aos quaes a prudencia dos 
seculos denomina heróes, e .excitar nobres estímulos de imi
tação_ dos grandes modelos de patriotismo, desse sentimento 
sublimado e generoso, que dignifica o homem ante a propria 
consciencia,. e infunde-lhe valor para as. mais altas emprezas, 
que o homem póde commetter. 

Se o historiador não tiver nos seus intuitos conseguir estes 
dous fins supremos da lição da historia, não comprehenderá 
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por certo o destino da 'mesrri.a historia, nem poderá porta,nto 
~er o seu fiel interprete. 

O escriptor~razileiro, pois, que pretender escrever a his
toria da nossa patria, terá em consideração desenhar a figura 
respeitavel dos nossos homens benemeritos, de maneira que 
excitem em nossos coraçõ~s -o amor para com as suas veneran
das sombras, e persuadão-n<;>l'! quant_o é doce -a: recompensa da 
virtude pela gratidão da posteridade. ' 

Para isso cumpre examinar com escrupulosa exactidão .a 
v.erdade, e não desprezar factos que dêm a medida :do para
cter do homem, que consag,rou-se ao bem do seu paiz. 

Se o pintarmos com perfeição; e Sj:! ao retrato dermos os 
traços característicos do verdadeiro heróe, oflerecendo á im~J:gi
-gação do leitor as feições intimas da alma do homem egregio, 
t("remos exhibido modelos capazés de excitar -ós mais santos 
desejos· de imitação. 

Quantos actos generosos,. quantos sacrificios uteis tem 
visto o mundo, nascidos. da admiração dos nobres exemplos 1 

Póde o historiador ser. bemfeitor da patria, se souber no 
manejo da penna escolher assumptos e figúrar:_ os grandes 
mold~s, em que deve fundir~se o patriotismo brazileiro. -

Escrevendo a hlstoria nacional, cumpre_ao escriptor refle
ctir sobre a .notavel diffeh~nça da historia antiga e da moderna, .. 
em relação á comprehensão dos.assumptos. 
_ Na historia antiga 9 ~_scriptor , embora ''destro e habilis
siii}o, tinha diante de si idéas menos amplas do que as domi
nantes actuahnent!=! no seio dá humanidade ; e essa amplidão 
de' idéasSestá na mesma ·proporção, em que está. o mundo mo
derno para o mundo antigo. 

Outr'ora -limitava-se o mundo á Europa, Azia, e Africa e 
seus mares ribeirinhos com ·acanhadas ilhas ; hoje o mundo 
abrange essas tres grandes r~giões , a vasta America, a remo
ta Australia, as innumeraveis ilhas de todos QS _mares, r e a_ 
a,mplidão quasi incommensuravel do Occeano ! 

O .h!storiador antig-a possuía os ~actos ,de pequenos povos, 
sem illustraç.ão, se exceptuarmos os Gregós e o& Romanos : o 
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historiador moderno tem imie ó seu pensamento os successos 
de grandes e illustradiSsimas nações, guiadas por uma civili
sação esplendida. 

Na Jonia, Grecia, e Italia estreitava-se a antiga civilisa
ção, que ministrava material para a historia; a civilisação 
moderna abrange todos os continen_tes, e já penetrà nas apar:. 
tadas ilhas do Pacifico, resumidos vestígios da immensa catas
tophe dos tempos primitivos. 

Que differença na magnitude dos factos, e na vastidão da 
experiencia i 

O homem diante de successos grandiosos exalta-se, esten
de a comprehensão do seu pensamento, e vai buscâr na fonte 
pri'maria ·da sabedoria a explicação dos actos humanos, cuja 
razão se lhe occulta, quando laboriosa investigação a não ar
ranca dos íntimos recessos do coração. 

A antiguidade, sem o's elemento,s de critica, e sem a 
somma de expei'iencia das idades moder:nas, restringia a sua 

• historia aos indivíduos ou a certa ordem de f~ctos mais ou Ifie

nos memoraveis. 
Os historiadorés de então celebravão os indivíduos pelas 

proezas_ bellica~, e as guerras _ pela extensão do horror e do 
estrago. 

O estratagema e a felicidade celebrisavão o general; a 
vastidão dÓs males 'dava importa'ncia ás guerras. · 

O espírito moderno não encara 'a humanidade dentro de 
tão estreitos limites : elle a quer . conhecer em toda a sua pleni
tude, e para esse fim estuda os factos de todos çs generos, e 
analysa-os.por todas as faces. 

A hístoria antiga representa unicamente o dra~a de .peri
peeias ruidoSa.s ; a -liistoria moderna narra os factos dos reis e 
dqs capitães, como narra as aeções do ,operaria, pata exhibir 
a lição do justo e do honesto. 

D'estes contras~es, pois, nasce a grande diversidade dà · 
historia antigíl e da moderna. 

Em ~ma ha mais comprehensão de assumptos , e maio 
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'profundeza de. vistas; ~·outra maior artiti.cio, e menos aitenção 
ás causas providencütes. ; . 

O que notamos, .com effeito, entre a histor~a das époqas 
remotas, e dos tempos recentes 1 · 

A comparação de uma e outra offerece-nos palpavel con
traste. 

Os historiadores antigos não escrevião a historia d<>s povos, 
narravão os ac.ontecimentos, de que erão protagonistas homens . 
nota v eis; referião as lutas entre ~idades, dando preferencia. 
aos actos mais estrondosos, porém não aos de maior proveito 
á humanidade. 

A histo,ria antiga tem os heróes da guerra ; o seu Hercules 
era um semi-deus, porq'Qe possuia enorme força muscular, e 
com a massa abatia a hydra àe Lerna, assim como trucidava 
os salteadores, seus emulos ou antagonistas : era a entronisa-
ção da força mater~al. 

A historia .moderna tem os heróes da paz, aquelles que no 
silencio dos, gabínetes regem com sabedoria os povos, e aquel
les que nos milagres da industria Jl)elhorão a condição dos 
homens, sancti(icindo assim os esr;;~ços do trabalho e da 
moral ., 

Os historiadores antigos esct·evi~o a liistoria dos reis; os 
historia9,ores modernos occupão-!le com a historia dos povos i 
os escriptores antigos celebravão as devastações e os mortici:
nios; os escriptores mod~rnos applaudem as .conquistas da in
dustria,_ a confraternidade do~ povos, e o triumpho dos sãos 
costumes. 

Os antigos escriptores, em summa, seguião o estrepito dos 
factos e o SBU brilho exterior, com desprezo do sentimento 
moral, que constitue o verdadeiro elemen.to da historia mo
derna. 

Nos tempos idos os povos erão rivaes, concentravão em 
torno de si toda a sua actividade no intuito do seu proprio .e 
exclusivo desenvolvimento : os povos estranhos erão opjécto 
de preza, se mais fracos_, e _ objec~o de terror, se mais fortes; 

~ 
l 



10 

por isso tão sómente ·o guerr~iro tinha merito, tão sómente o. 
general alcançava o applauso do~ historiadores, interpretes 
do sentimento dominante dos povos. . 

Eis porque as guerras da an~igu,idade erão pugnas de ex
termínio. Assim desappareceu Traia ante o ferro, e o incendio 
dos capitães gregos; assim Roma arrazou Carthago, cum
prindo-se e· voto incessantemente repetido pela formula do 
austero Catão Censor: Delenda Carthagd. 

As nações de hoje alimentão mais generosos pensamentos, 
e vêm em todos os povos da terra amigos, a que~ não depre
dão, e de quem não receião injustos acom,~ettirrientos. 

D'ahi provém que, em razão do sentimento de confrater
nidade dos povos modernos dispensão-se os guerreiros, que an
tes são flagellos do que bens, e ·amb1cionáo-se os estadistas, 
os sabias, e os .industriosos. 

As conquistas da guerra só podem aproveitar ao povo con-. 
quistador; nascem pois do sentimento do egoísmo: as con
quistas da industria çouvertem-se emL beneficio commum do 
genero humano ; e procedem do sentimento de confraterni
dade, que aproxima os homens, e persuade os povos a gozar 
dos bens da terra sem oppressão nem vexame de uns oontra 
os outros. 

A industria no seu espírito cosmopolita conquista sem ex
clusões ; tudo cria sem nada destruir. 

D'este 'modo, senhores, cantrapostos .os typos moraes do 
caracter antigo e do caracter moderno dos povos, reconhece
remos a razão, por que a ]J.istoria antiga individualisa-se, 
quando a historia moderna g·eneralisa-se. · 

Por isso tambem os escriptores da antiguidade não escre
vêrão a historia dos povos, a que pertencião, com a extensão 
'de vistas, que cumpria; escrevêrão, sim, a hi~toria de reis e 
de generaes; expuzerão a chroníca de uma ou de outra guerra 
mais ou meno~ notavel por seus horrores e estragos. A vida 
inteira de um povo nenhum d'elles escreveu. 

Neste ponto havemos 'alcançado incontestavel melhoria 
sobre a antiguidade, 
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Se compulsarmos os modernos historiadores, conheceremos 
logo esta vetdade. 

A leitura das obras historicas de Guilherme Robertson, de 
Frederico Ancillon, de Adolpho Thiers, e do preclaro escriptor 
americaro Jorge Bancroft, dá-nos a medida do .modo ·c.om
~rehensivo, porque narrão os successos das épocas, que se 
propuzêrão historiar. 

Verdade é que duas circumstaricias, _paten~es ao· espírito 
de todos, concorrem para dar essa superioridade generalisa
dora dos historiadores modernÕs sobre os antigos, aos quaes 
aliás não faltavão talentos e engenho. · 

Outr'ora ~s fontes de informação erão escassas. 
Os actos dos governos de entã;o escondião-se nas sombras 

do segredo, e nã9 div~ulgavão-se pela publicidade dos docu-
mentos, e pela discussão dos actos. . 

Nos dias de hoje os governos têm necessidade de justificar
se ; tudo ou quasi tudo publicão, e a imprensa 'vulgarisa am
plamente todos os factos da vida social. 

É, pois, facil ao historiador dos nossos tempos colligir ma-
teriÇtes para fazer completa a historia. · 

.Além d'isso temos a estatística, que os antigos ignoravão, 
porqu·e não fazião do complexo e ~studo dos factos sociaes 
essa nova: sciencia, que tão luminosos ftUXilios presta ao histo
riador. 

A boa ·estatística é, para assim dizer, a mais completa e 
perfeita historia de um paiz; porquanto ella não é senão a 
e:x:hibição .dos factos resultantes da actividade de um povo em 
todas as suas manifestações, sem o enredo" do drama, e sem o 
interesse das reflexões d·o escriptor. 

A historia antiga resumia-se, como já dissemos, na exal
tação do individuo, e na exposição de uma certa ordem de fa
ctos ; era, pariJ, bem dizer, bellicosa e individual: a hi,storia 
moderna é ampla, abrange todos os assumptos, e comprehen
de todo o desenvolvimento da vida dos povos. 

Os Gregos, por exemplo , encerrárão toda 8: ·sua historia 
nas contendas domestic.as, e nas guerras contra os Persas. 

' ' 
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Com as primeiràs tinhão por .fim manter as . instituições 
republicanas contra os tyrannos internos ; com as segundas de
fendião a propria existencia .contra os aggressores externos. 

Túdo quanto sabia fóra desses dous pontos, os Gregos jul
gavão indigno da gravidade da historia. 

Calârão pois tudo quanto em sua vida como povo não tinha 
I . 

intima relação com estas duas ordens de factos. · 
Os Romanos consideravão como fim supremo da sua acti

vidade sustentar ó patriciado, e estender .as su~s conquistas. 
Só-estes dous Qbjectos constituirão assumpto das suas h_is

torias. Daqui nasceu a mingua d_e noticias, que !emos sobre o 
desenvolvimento Í!).terno do povo-rei. 

Dominados pela estreiteza desses pensamentqs, os escri~ 
ptores antigos falseárão a historia. 

Assim vêmos, q)le os Gregos, escrevendo a sua propria 
historia, apenas compuzerão narrações incompletas : só a par- , 
te 'essencialmehte política e guerreira da sua vida nos é co
nhecida~ As outras partes qa historia ·do povo grego, debatde 
buscaremos hoje nos monumentos litterarios da antiguidade. .. . .. 

Herodoto, Xenofonte, ~ J.'hucydides, os mais conspícuos e 
aht,mdantes historiadores da Grecia, referem as guerras dos 
Gregos com os Persas, e as lutas intestinas de Athenas com 
Esparta, e outras cidades competidoras do supremo imperio. 

· O que pertence ás sciencias, á industria, ao commercio, 
r 

aos costumes, e a todos os outros modos, por que manifesta-.se 
a actividade dos povos, de taes materias só accidentalmente 
fallárão: 

Assim, apenas incompletas noções podemos colher sobre a 
economia publica, e sobre a riqueza particular dessas famosas 
republicas da Grec~a. 

Da vida intellêctual. dos Gregos ajuizamos por fragmentos 
dos escriptos dos seus sabias philosophos : os historiadores 
não nos dão idéa <;fo que era essa vida, aliás tão esplendida, e 
luiní'nosa. · 

Se recorTermos aos hi~toriadores romanos, vemos em Ti-
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to Livio, o mais completo delles, que a historia do grande im
perio sómehte pelo lado político e guerreiro foi encarada. 

Tão sómente a luta dos ·plebeus contra os patrici:os ; tão 
sómente as invasões e •as victorias de ' Roma contra os visi
nhos fibs primeiros tempos, e depois contra .os povos mais dis
tantes, merecêrão do facundo escriptor latino as suas locubra
ções e vigilias. 

Contão-nos esses historiadores como os patrícios resistirão 
ás pretenções dos plebeus·; como estes pela insistencia, pelo 
valor, e pela força do direito conseguirão assignaladas victo
'rias ; contão-nos como o povo romano, começando com Ro
mulo no Quirinal, roubou as donzell~;~.s sabinas, dominou as sete 
colinas, tomou o paiz dos Voiscos, occupou a ltalia toda, e 
por fi~ transbordou, indo imperar na Africa, nas Gallias, e 
na Azia. 

lVJas se pretendeis saber quaes os direitos dos p~tricios, e 
quaes os dos plebeus; quaes os limites do poder pubFco, e 
quaes as regalias do cidadão ; se quereis saber como o poder 
suprem.~ levanta:va exercitas, creava rendas, e administrava 
os' diversos serviços do Estado, ahi começa a escuridão, e nada 
mais podereis saber senão por inferencia dos resultados geraes 
narrados por esses historiadores. 

Pela luta ,incessante da plebe e da nobreza conje~tnramof'!, 
que o governo de Roma primitiva era o do privilegio; e assim 
injusto e gerador de contendas interiores; pela grandP.za das 
conquistas avaliamos das forças empregadas na ~erra, as 
qliaes se não mantêm sem grandes recursospecuniarios, e sem 
administração intelligente e prdvida. 

O historiador, porém, não deve limitar a sua missão dentro 
de tão acanhada comprehensão. É dever seu dar idéa ~ompl e-. . 
ta e cabal da vida do povo, ~Jija· historia escreve. 

Não é só pelo lado p;litico, que um povo manifesta a sua 
vitalidade,. e que convém estudai-o e conhecêl-ó. 

Para-bem' conhecermos um povo convém saber quaes as 
suas instituições políticas, quaes as suas leis civis, e quaes as . 
suas regras municipaes .. 
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Sem este conhecimento, os factos se não explicão sufficien
temente, nem poderemos penetrar a razão de certas revolu
ções, que na ausencia de informações consideraremos como 
desatinos populares, quando aliás as leis da nação os explicão 
perfeitamente. 

Nenhuma revolução sem causa poderosa. A analys~ da 
bistoria ensina-nos esta maxima. 

Os antigos h-istoriadores, ou porque não comprebendião 
. bem o caracter da b;storia, ou porque erão infensos ao espí
rito popular, narravão os sucessos, exhibião as catastrophes, 
e não nos iniciavão no segredo dellas pela exposição da lei na-
cional. ' 

Assim, se erão justificados os governos, o erão á custa e 
com o sacrificio dos povos. 

Quem pois tiver de escrever a historia da nossa cara pa
tria, o Brazil, muito acautelado deve pro9eder contra o~ ·de~ 
feitos apontados. 

Não deve seguir um ou outro ramo sómente d!l nos_l;a 
historia, noticiando apenas as façanh.as políticas e bellicosas, 
aliás as duas faces da historia mais seductoras, por isso 
mesmo que são aquellas em que contemplamos os successos 
mais estrondosos, e que mais irnpressíonão a imaginação. 

Não é sómente a vida política .dos povos, que reclama a 
attenção do historiador : a legislação do :paiz 'com o seu desen
volvimento e progresso ; a industria com os seus pacificas 
commettimentos e espantosos resultados hodiernos ; a religião 
com a doutrina santa dos costumes, são outras tantas mani:. 
festações da actividade de um povo, que devem ser plena
mente conhecidas, para ajdizarmos delle, e colhermos proficuas 
lições. 

Póde um povo ser consummado na arte política, mas des
prezar a justiça, porque não cultiva a religião dos costumes ; 
póde ser audaz e bellicoso, mas negligente no trabalho. 

O historiador, que apresentar-nos apenas o lado político, · 
e o lado guerreiro do povo, e deixar nas sombras o lado dos ' 
costumes, e o lado da industria, deixa-nos incompleta a 



15. 

noticia, e força-nos ás probabilidades da conjectura para crer, 
• que esse povo nem curou dos bons costumes, nem honrou o 

trabalho, quando representa-nos os seus males, e a sua pre
cipitada decadencia. 

Se o historiador nacional satisfizer a esse empenho, 
expondo os factos da vida social em todas as suas relações, 
nem por isso lhe não incumbirá attender a. outro ponto de mui 
subida importancia. · / 

· Será um dos sagrados devPres do histori~dor brazileiro 
apresentar á veneração dos posteros a memoria dos 'varões 
benemeritos, que engrandecêrão esta patria com .actos gene
rosos, invenções uteis, e obras exéellentes. 

A antiguidade offerece-noS' neste ponto insigne modelo de 
fórma, cujo estudo é digno d~ escriptor. sincero. 

Refiro~me ás biograpbias .'de Plutarco. Este biographo dos · 
g1·apdes homens gregos e romanos dá-nos com pincel magis
tral o retrato de seus heróes poi: tal fórma delineados; que 
impossível é ao leitor não achar ahi uma escola de moral e 
patriotismo, que ellflobrece o «oração, e o enche da inabalavel 
convicçãl?, de que patria é entidade real, a que devemos sacrifi
cios, e não artificiosa invenção para illegitimãs especulações. 

Pinte o historia~or brazileiro os nossos grli\ndes cidadãos, 
como Plutarco desenhou os homens celebres da Greciá e Roma, 
e estou certo, que conseguirá fazer relevantissimo serviço ao 
seu p~iz, a quem dará patriotas sinceros e verdadeiros. 

As nobres inspirações, que a leitura de acções heroicas 
fomPnta, sa.o uma fonte de bem geral ; e quem desperta o 
nobre enthusiasmo da virtude, auxilia as mais proficuas em
prezas do espírito humano: 

Çumpre-nos observar, que o illustre escriptor de Cberonéa,
escolhe"!ldo os seus heróes, e offerecendo-os á imitação da pos
teridade, incorreu no erro commum desses tempos, em que só se 
reimtavão benemeritos e grandes aquelles cidadãos, que pelas 
façanhas belicosas ou políticas conseguião elevar o seu nome 
acima do vulgo, e dar-lhe fama. 

Erro é esse fatal, que não deve perdurar na ópinião, 
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Não são ~eróes sómente aquelles a quem as proesas es
trondosas derão celebridade; não, tambem o são aquelles que 
no silencio dos gabinetes descobrem as leis da gravitação ; 
aquelles que nos laboràtorios ~himicos achão a.s combinaçõ~s 
da materia ; aquelles que no assíduo labor da industria inven
tão os teares, appJicão a força motriz do vapor, e sujeitão a 
faisca electrica á vontade e ao serviço do homem~ 

· Verdadeiros heróes são esses .i pois assignalão-se por faça
nhas pacificas e pro-veitosas á hu~anidade ; e sem as devas
taçõ~s da guerra, e sem o sangue_ das bB:_talhas, e sem as la
gri.mas dos opprimidos opérão uteis reformas, que ce~tupl.icão 
os bens e os gozos da humanidade. · 

Os antigos• escriptores imbuídos desse erro, e como 'minis
tros da injustiça, prodigalisavão em suas obras historicas elogios 
a essas individualidades. a quem alÍás' muitas vezes attribuião 
influencia nos publicas negocias superior á importancia real 
dos seus actos, e deixavão no olvido o merito do sabia e <lo 
artista, porq_ue as acções destes, como o regato gue se désliza 
manso _e calmo fertilisando os campos, passavão sem ruido e 
sem estrondo. 

É d'este modo, que vemos os Gregos apregoar 'virtudes 
e. talentos no seu Alexandre Magno, deixando tudo o m~is 

nas sombras e no esquecimento · 

Sé Alexandre Magno foi uotavel genio qa guerra, nem por 
isso 9-evemos exagerar o merito das suas proezas.' Executor 
d'esse pensament? hostil dos ·· Gregos cont~a os Persas, dos 
quaes buscavão vindicta, e contra cujas invasões d~sejavão 
premunir-se, não é um heróe ,imm~culado. 

O filho de Filippe de Macedonia executou uma empreza 
ardua e pasmosa, em preza sustentada pelo espírito da naciona
lidade hellenica; mas não basta isto para o seu completo 
elogio, e para merecer a. verdadeira admiração do mundo. 

Balanceemos a gloria do heróe macedonico com os resul
tados finaes da sua empreza para avaliarmos do merecimento 
real d'ella. 
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Alexandre Magno formou medíocre sequito de ·soldados, 
in vadio temerariamente a Persia, e aprisiónou o .se~ sobera~o, 
em cujos soberbos palacios alojou-se como senhor absoluto de 
·um reino poveJl,dissimo,. que absorto o contemplava. • 

O facto ·maravilhoso pasmou o mundo inteiro,_ e naturaes 
erão a admiração· e os applausos. 

O nome do 'destemido e feliz guerreiro soou em todos os 
ou vídos ; as suas façanhas 'enchêrão todas as chronic~s, e todas 
as historias ; ~ o homem, que qo centro· da Macedonia trans
puzera o Indo, onde só Baccho até então _tocára, tornou-se o 
objecto do )ouvor de todos os historiadores. O generalíssimo 
dos Gregos foí o non plus ultm do heroisrÍ10. 

Para a sua patria, porém, quaes forão os próes do grande 
comrnettimento ~ 

Melhor fôra a obra da paz, se o talento e a prudencia a 
houvessem dirigido. 

Se a Grecia, deixando de entregar-se ao genio bellicoso de 
um homem, resistisse aos.Persas, como até então resistira;_se 
a Grecia, deixando de consumir na guerra as suas forças E! , 
os seus thesouros, os houvesse empregado nas obras da paz, 
não houvera por certo succumbido, recebendo· em pouco tempo 
o jugo do poder romano. 

Mantivessem os Gregos as suas forças vivas, sob o influxo 
da publica tranquillidade e do traba,lho, e podemos assegurar, 
qoo nem Paulo E;milio os vencêra em Pidna, nem o consul 
Tito Flaminino lhes impuzera o jugo no meio das acclamações 
das assembléas dos jogos ' isthmicos, q~ndo finalmente sue-

. cumbia o generoso Filopemen com o honrosissimo titulo do 
ultimo dos Gregos. 

O exito final, pois, da inaudita empreza do guerreiro, que 
intitulou-se fillio de Jupiter, foi a ruína e o avassallamento da 
sua patria. 

Nos nossos dias não vimo's Napoleão. Bonaparte dominar a 
Europa, elevando o nome francez á mais subida altura, para 

3 
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depois vir a reacção contaminar o solo da França com a m
vasão dos Cossacos 1 ! 

O merito das obras da paz é superior aos resultados do 
genio dos combates ; por isso não desde~ha o philosÓpho o 
juizo de um mavioso poeta da nossa formosa lingu.a, quando 
referindo-se ao vencedor de Isso e de Arbellas; dizia : 

Mas este bom soldado, cujo nome 
N,ão ha poder algum, que não abata; 
Foi, Marilia, sómente 
Um diposo pirata 
Um salteador valente. 

Os antigos historiadpres consagrárão sempre os encomios 
aos homens notaveis por façanh'as estrondosas, sem criticarem 
se ... ssas façanhas erão proveitosas á patría, ou se méro resul
tado de reprovadas paixões em desproveit~ da cau_sa commum. 

É assim que os escriptóres de Roma exaltárão · a Julio 
Cezar. , 

De simples cidadão romano elevou-se a dictador para con
verter-se em oppressor do seu paiz. 

Não , duvido, que esse homem illustre tivesse. na sua vida 
uma parte realmente glo:t:iosa e digna de legítimos appla..usos. 

Em Roma pugnou pelo triumpho dos grandes princípios 
das liberdades publicas, oppondo resistencia aos excessos do 
patriciado. · · 

Indo ás Gallias preservou a patria de perigosos inimigos, · 
que com assaltos répetidos incommodavão as populações 
pacificas dos municipips vizinhos, e que por constante rudeza 
de leis e costumes impedião as relações regulares . do com
mercio em extensas regiões. 

Julio Cezar. depois de subjugar 'os Gaulezes, e cobrir-se 
com os louros de m~umeras victorias, não quiz continuar no 
desempenho do serviço da causa populár: abusando das forças . 

· obtidas em p.ome da patria, arma-se contra ella, vem , á 
ltalia, expelle o senado: romano, que o espavorido Cneo ~ompeu 
não soube defender, e vai em Farsa] ia dar o ultimo garrote 
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nas instituições republicanas, 'que havião dado grandeza a 
Roma e esplendor ao nome romano. 

A patria dos Cincinatos e Fabr~cios, succumbi~ para le
vantar-se o imperio dos Caligulas e Caracallas. 

Emquanto Julio Cezar, admiravel talento d,a guerra e da 
politica, servio aos interesses da sua patria; foi. de certo digno 
dos elogiQ~ da historia ; na parte final aas suas façanhas, 
porém, nflo cl'e\íêra o hjsto~iado~ prodigalisar-1\le os• louvores, 
com que os seus encomía~tas o exaltão. 

, Se o ~amoso dictador ao voltar das Gallias; suplantando as 
acçÕes ri vaes e a petul'aTicia: d~ corrompidos tribunos, houvera 
dado vigor ás leis patrias, por via dp restabelecimento da di-

. gnidade do sen.ado e da inteireza dos tribunaes, teria poupa~o 
os ríos de sangue, . que corrêrão desde Farsalia até Munda, 
sangue precioso, que depff.Upero~ a republica para ccinvertel-a 
nesse corpo debil e doentio, a quê só Octaviano Augusto deu 
sombras de vida, para depois protrahir-se na corrupção da 
ionga agonia do baixo imperio. 

Se o her6e romano não preferisse o esplendor do seu nome 
ao bem da sua patria ; se em vez d,e substituir a sua vÕntade 
ao voto popular ; se em vez" de destruir as instituições ·nacio

. naes as aperfeiçoasse, . .abdic,ando depois o supremo poder, 
. como Marco Cícero 'pedia ; se em vez de derramar o sangue 
dos seus concidadãos, o poupasse para o desenvolvi-mento 
de uma prole generosa ; se em vez de desbaratar a riqueza na
cional, lhe proporcionasse elementos de. prosperidade, 6 nome 

1 do patrício romanoí e do vencedor das Gallias chegaria a nós 
com menos ruído, é certQ; porém cpm maiores titulas á sym
pathia e ;t gratidão-universal. 

Nero, Calígulâ., Domiciano, é o abjecto Eliogabalo de quem 
procedern 1 , 

Esses reprobos tyraunos dimanão directamente da gloria 
do vencedor de Farsalia, e do projectado rei de Marco 
Antonio. · · 

Não deve jámais o ci'dadão, a quem o destino das causas 
humanas colloç11 na supremà eminencia social

1 
.·curar d'essa 
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, gloria ephemera dos applausos mdmentaneos, desprezando 
a satisfação de praticàr _o verdaG.eiro bem. · 

Se o.s triumphos da guerra lévantão em roda do guerreiro 
o estrondo dos applaúsos , este com o decurso do tempo dimi
nue, deixando apenas ouvir éco remoto; ao passo qu~ o sin
cero bemfeitor da humanidade por obras proficuas da paz, se 
não assiste ao ruído das congratulações dos COIJ...temporaneos, 
ouve o brado il'lgente da posteridade, que apre,cia o beneficio 
tanto mais quanto os seculos se distancião. 

Notemos, senhores, a contraposição dos factos. 
Se Alexandre Magno, se Julio Cesar, e' se o proprio Napo

leão Bonaparte apenas deixárão após si, pelas heroicas faça
nhas da guerra, o estrondo das batalhas , que á distancia dos 
tempos diminue, Jorge Washington deixou após suas acções 
um povo generoso, que diariamente cresce para exaltar o seu 
nome, o seu ~esinteresse, e o seu patriotismo. 

Jorge Washington é o typo verdadeiro do heróe. 
O que vale, senhores, uma corôa~ A corôa é o sytnbolo do 

poder; e se o poder não é bem desempenhado, o throno, em 
qlie fulgura a co~ôa, reduz~se, co_mo disserão . os Parisienses 
em 1848, a alguns pedaços de taboa cobertos de velludo. 

Q grande cidadão americano. corriprehendeu, que nenhum 
talento, por mais vasto e potente que seja, substitue a 
consciencia nacional. 

Elle pois, embora lhe fosse offerecido o diadema, prêferio 
ao throno perecedouro de madeira, o throrio invejavel das 
grandes at:ções, que dão a immortalidade. 

Jorge Washington sustentou a independencia da sua patria, 
trabalhou em prol das suas. instituições livres, e com o criterio 
do estadista christão, e do homem de b,ém, disse: " Povo 
americano, cumpri 'a minha missão; fui vosso c~efe, sou agora 
vosso concidadão, restituo a força, que me déstes para o ser- · 
viço da patria; governai-vos. " 

Eis, senhores, ó que praticou o mais nobre e o mais 
grandioso typo do he~ol.srrio político, que os fastos antigos e 
ps mod,ernos offerecem -~ apreciação d,o ffillp.do, 
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Alexandre Magno e Julio Cesar destruirão povos, e cau
sárão o anniquilamento da sua patria; Napoleão Borla:parte, 
depois de dar á Ftança dias de• esplendor, occasionou-lhe o 
opprobrio. 

Jorge Washington fundou um povo, que com os seus pro
digios de actividade assombra o mundo, e exalta a gloria do 
homem 'justo, ' 

Os tres primeiros heróes forão obreiros da guerra e da 
ambição pessoal; d quarto foi heróe da, paz e da abnegação. 

Quem, senhores, não invejará a gloria do patriota. ameri
cano, desprezando a dos capitães europeus~ 

Quem, séphores, não preferirá ser o alvo da gratidão dos 
povos, e não objecto de terrod 

A gloria da guerra desvanece-se, porque a guerra apenas 
deixa de si a memoria da anniquilação ; a gloria da paz per
dura e- se engrandece, porque a paz cria, e as suas creações 
frutificão. 

Agora mesmo não estamos vendo os resultados da obra do 
"' companheiro de Benjamin Franklin e de Thomaz Jefferson 

nease espectaculo de grandeza politica e de força industrial do 
povo americano ~ ! · 

Não o vamo~ , ver exhibir-se nessa immensa exposição 
internacional, que celébra o anniversario secular da indepen
dencia americana , e exalta o grande cidadão, que a cón
summou ~ 

E assim, que os povos fazem justiça. 
Se os historiadores da antiguidade deixárão offuscar-se 

pela •gforia das armas e das conquistas, o historiador dos 
nossos dias evita esse erro, e expõe á admiração e ao culto das 
naÇões o verdadeiro patriotismo, cujo intuito·é o bem do ge-
nero humano. , 

Ao historiador brazileiro, que intentar a: narração dos 
nossos, fastos, cumpre meditar nesta verdade para dar valor 
aos nossos concidadãos pelo merito real das suas acções, e 
pela moralidade dos seus intentos. 

Inspi're elle em nossos compatriotas ·OS sentimentos de 
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benevolencia e de confraternidade ; mas não a ambição e o 
egoísmo. 

O marinheiro que inventou a bnssola, e aquelle que des
cobrJO a America, são mais benemeritos do mundo do que o 
general .que' avassalla a sua patria, ou destróe reinos estran
geiros. 

A America no correr dos mais longínquos seculos êõnbe
cerá o nome de Christovão Colombo, e uma população de mi
lhares de milhões de homens lhe tributará a grata recnrdação 
de dever-lhe a ventu.ra de viver feliz em terra de prodígios. 

Talvez então mal se leião nos livros os nomes P.e famosos 
guerreiros, quando o do modesto Genovez será bemdito, e an
dará na memoria de todos. 

De,Cyro, de Cambyses, e de Sesostris só fallamus nas esco
las ; a memoria desses antigos heróes desapparece com o en
fraquecimento do brado das victorias, porque estas, destruindo 
vidas e riquezas, tiverão effeito passageiro, mas não creárão 
elementos permanentes de prosperi~ade e de ventu;ra para o 
genero h';lmano. 

Os homens, que trouxerão para o Brazil a raça bovina e a 
canna de assucar, são mais dignos dos encomios do histariador, 

·do que os ousados aventureiros que em injustas pugnas des
truirão aii tribus indigenas. 

Assim; a memoria de Martim Áffonso e Duarte Coelho, 
fundadores das colonias de S. Vicente e de Olinda, será em 
todos os tempos bem lembrada; nem merece menos grata re
cordação o nome do magistrado João Alberto, transplantador 
do café para esta côrte, d'onde difundia-se pelo 'paiz para 
constituir um dos elementos da nossa ,rique~a publica e par
ticular. 

Para mostrar quão superiores são as obras da paz aos fei
tos da ambição e da guerra, baste-nos memorar a sorte do 
vencedor de Marengo e Austrelitz. 

Após as batalhas, esse engenho portentoso promulgou o 
codigo civil francez. Esta obra, em que collaborou com os ju
risconsultos, subsis te; f~endo a glori!l. do seu reinado ! a obra, 

,I 
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porém, das batalhas desappareceu e sumio-se no golphão dos 
successos de poucos annos. 

Imperio francez e rei de Roma, tudo evaporou-se com o 
estrondo das armas, que os creárão; mas os codigos da França 
ahi permanecem1 ,regulando os direitos de um grande povo, e 
ser-vindo de modelo á legislação ile outros povos. 

Alexandria, fundação da paz, ahi campêà na fÓz do Nilo, 
para attestar uma obra meritoria do intitulado filho de Jupiter 
Amon ; mas Arbellas, lugar da victoria de um rei, e da der
rota de _outro, ninguem distingue onde existio. 

Estou certo, que a nossa patria terá' no futuro vultos emi
·nentes em todos os generos de merito; 1 

Deus, que fadou esta terra com prodígios de grandeza ma
terial, lhe não negará a grandeza moral. 

A nossa historia já nos dá amostras do que seremos. 
1 Ella offerece-nos typos mui valiosos, e do ~1ais perfeito 

patriotismo. 
Esses typos ensinão-nos, qúe entre os nossos antepassados 

o nome patria não era uma visão, ou mera palavra de con
venção para proveito. qe poucos e sacrificio de muitos. 

Desde os tempos primitivos da n9ssa existencia social 
.achamos caracteres, .que, já pelo valor, e já pela prudencia, 
dão-nos modelo do amor patrio, d'esse puro sentimento que 
força-nos a emprezas arduas pelo desejo de ver gloriosa e 
prospera a terra do nosso nascimento. · 

Com effeito, qU:ándo considero nos dias primeiros da nossa 
vida social, observo logo o arrojo, com que da ultima parte 
occidentàl da Europa sahião homens, que vinhão arribar ás 
nossas plagas para investigar um paiz desconhecido, cheio de 
animaes bravios e ferozes, irriçado de immensas serranias e 
cortado de rios caudaes. · 

Nem .o ignoto das paragens, nem o ermo da solidão, nem 
a desmedida distancia das situações os embargava; a fome, a 
sede, as molestias, os .riscos das travessias ante o indígena 
selvagem, nada os detinha. Parecia, que ante a grandeza do 
perigo crescia o valor e a destimidez. 
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Convencidos de que pugnavão pela propagaçãü da fé ca
tholica, é pela riqueza da metropole, idéas em que- resumião 
a patria; elles penetrayiio em extensas e "invias florestas, ar
rosta vã? a fereza dos animaes, e desprezavão a seta mortífera 
do índio~ bravio, que, absorto, mas valente., oppunha-se á in- . 
vasão do territorio, que possuía por dadiva de Túpan. 

Estes ousados Portuguezes, senhores, sem guta, sem no
ções do paiz, que a perder de vista extendia-se diante delles, 
inti:epidos transpunhão das· ribas do Atlantico ás encostas dos 
Andes, regressando ufanos de descortinar para a patria novas 
terras, novos climas, novos assumptos de riqueza e de pros
peridade. 

Porque não admiraremos o congenial valor desses.h?mens ~ 

Aleixo Garcia, com tres companheiros apenas, marcha das 
praiás vicentinas, hoJe paulistana§, percorre- extensos campos 
e dilatados bosques, atravsssa largos ri;s, e chega'ás-regiões 
do Paraguay ! 

O sol guiava-o como · o dedo de Deus, e elle do oriente 
passa ao occidente d'essas terras, que; ainda sem denomina
ção, devião formar a nossa .formosa pa~ria sob o nome já 
glorioso de Brazil. 

Gabriel Soares, com onze pessoas de comitiva, ·deixa as 
margens do rio S. Francisco, a que os indigerias no seu har
monioso idioma chamavão Opára, e pisa as raizes dos gigan
tescos Andes, maravilha da força eruptiva da~ eras plutopicas. 

Outros exploradores já tinhão percor~id!J e feitô o l'oteiro 
das costas braziieiras desde o Amazonas até o Prata, quando . 
Roberio Dias propalava a notit:ia do fabuloso romance das 
inexha,uriveis minas de prata, em que fundava os sonhos de 
um marquezado . 

. .··.PS!ntFQ ~d.~ . meio seculo o Bra.Zil tinha limites ao nascente 
-.:~:~n1ufua , cost~ m~~i~in:!.a: de 1,200 leguas, ao norte e ao sul em 

doiis rios · pri~cip-~§ ·d? mundo, · e ao occidente em: se~ras e 
florestas vizinhas dos Ahdes ! 

. ,''•• 

_Tão .-prodigioso ~?,Sultado s6 dá o valor estrenuo, que 
: :· 1. ~ •• _; ~. ~ •. :_ .-... ~: .,-.·:-~ .. 

···:•.j:" .. .,.. ' 

., 
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desafia a admiração' e provoca o desejá de tambem ser va.lo
roso. 

Se nos tempos da nossa primitiva vid1l- social achamos ma
teria para o historiador, não faltará nos dias posteriores as
sumpto para quadros de patrioticos estímulos. ' 

Na guerra hollãndeza, senhores, vamos deparar com os 
quatro heróes, que symbolisão n'essa ép1)ca o patriotismo das 
raça!l então predominantes, e o patriotismo das origens de 
nacíónalídadé. 

Se Fernandes Vieira é oriundo da .metropole, André Vidal, · 
Antonio Camarão, e Henrique Dias são filhos das terras bra
zilicas. 

Se .Fernandes Vieira e André Vi~al são da raça branca, 
A~tonio C1l.marão é indígena, e Henrique Dias pertence ao 
typo africano. . 

Fernandes Vieira, incendiando os seus cannaviaes para 
cumprir a ordem supreina; André Vidal, arriscando a vida 
para ir na Parahiba despertai' no animo de ricos proprieta
rios o levantamento étmtra os invasores estranhos;. Antonio 
Camárão, guiando por agrestes ~ertões centenares de famí
lias sans e salvas; H enrique Dias, empunhando com a mão 
esquerda a espada, quando' o braço direito lhe era decepado 
pelo iolpe inimigo, dão exemplo de' actús heroicos merecedo
res de encomios. 

Se com actos ta:es de fortaleza 'de animo tornão-se credores 
da estima do historiador, muito _mais a merecem pelo exito da 

Quem. deu·-nos, pois, 
dos nossos dias-~ 
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Ao valor e esforço d'esses benemeritos patriotas ·nós o de
vemos. Gratidão a elles ! 

Em mais proXimos tempos achamos sempre não desmen
tido o patriotismo brazileiro. ' 

Ahi está a malograda revolução de 1817. 
A. essa. tentativa em favor da independencia nacional não 

faltou coragem e civismo. 
Sob o regim.en de leis crueis, que barateavão a pena de 

morte pelo crime de lesa-magestade, cumpria ter ·brios e pun
donor para arriscar-se em uma empreza, em que afrontava-se 
a regia autoridade, então omnipotente. 

Sinceros patriotas entendêrão .chegada a hora de bradar 
pela patria: assim ,o fizerão, praticando actos de viril denodo. 

Vencidos, soffrêrão os rigores do carcere, e os supplicios 
do cadafálso sem .queixumes, mas ufanas de haver iniciado a . 
idéa da independencia, que cêdo brotaria vigorosa e vivaz. 

Os typos, que se revelárão no padre João Ribeiro, e Do
mingos Theotonio, quando, vencidos, -um ficava no Recife para 
manter illeza a população, e o outro retirava-Sé para o en
genho Paulista com a força republicana para cuidar da sorte 
d'esta, .são dignos de apreço historico. _/ 

De posse dos ·cofres publicas não os empregárão na fuga_; 
mandárão entregai-os intactos á autoridade real, que restabe
lecia-se no paiz. 

Foi admirando o patriotismo dos protagonistas d'esse · 
drama, que o distinc~o Paula Souza no senado brazileiro, em 
sessão de 22 de Maio de 1844 perguntava : " Todos os que , 
têm amor á independencia e gloria do paiz não deveráõ res-
peitar os martyre~ d'essa rev<Jlução ~ " ' 

A nossa historía, senhores, não é: de seculos ; é porém 
abundante de· acontecimentos, que nos nobilitão, revelando a 
magnanimidade do caracter nacional. 

Vemos, que em 1831 o príncipe, que havia efficazmente 
concorrido para a nossa emancipação política, deixára as 
plagas da pjltria adoptíva, entregando-no's no berço o infante, 
que devia ser o imperador do Brazil. 
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Comprehendeis, senhores, que em tal situa,ção, facil era 
suscitar paixões-para empe>lgar o poder. 

O futuro imper:ante era menino ; e só o patriotismo dos 
guardas · do seu berço podia preservar os _ seus direitos consti
tucionaes; ass~m aconteceu, e a obra ainda mal firmada do nas
cente imperio subsistia. 

A anarchia não téve alimento, pqrque um Diogo Feijó, 
um Costa Carvalho, um Lima e Silva,' um Carneiro Leão, um 
Rodrigues Torres, um Alencar, e muitos outros gmarao-se 
pelas inspirações generosas do ·amor patrio, e não pelas 
suggestões da ambição. 

E mencionando, senhores, este ultimo nome, a mim con
juncto pelo sangue, e caro pela amizade e gratidão, não me 

· censurareis, porque me não deve o parentesco inhibir de o 
fazer nesta occasião sacio na gloria,. de que notoriamen'te foi 
participante e cooperador n'aquelles tempestuosos dias, em que 
corrião perigo patria e liberdade (Muito bem!) 

'A medida· do p~trio!ico desinteresse desses homens encon;
t'ramos no acto do magnanimo Diogo Feijó, quando, eq:~ vez 
de lutar pelo domin~o, .depõe o mando supremo, por persua
dir-se que o não exercitaria em pról da causa publica. 

Eis o patriota; eis- o cidadão benemerito, que a historia 
requer! , 

• O louvavel empenho dos nossos concidadãos de 1831 não 
sêrá esquecido da posteridade, que colhe os seus sazonados 
fructos ua con;;er.vação da instituição monarchica, de que o 
Brazil precisa, e que manterá emquanto os representantes de 
tão alto principio cbmprehenderem a generosidade do povo 
brazileiro, e souberem realizar a efficacia da liberdade consti
tucional. 

Não proseguirei em apontar matériaes da nossa historia : 
assaz já me hei ~demorado, quando cumpre.-me passar a uma 
consideração sobre o modo de escrever os patrios aconteci
mentos, que não devo preterir. 

Outr'ora o historiador compulsava os docu~ent~s, formava 

' . 
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o seu juizo, -e o emittia depois de succinta exposição dos 

factos. 
Assim sentenciou o ~nergíco historiador Cornelio Tacito os 

seus personagens historicos. 
Este systema, porém, . s.e offerece _proporções para uma 

obra de perfe~ta estbetica, nem por isso é completa pelo lado 

da justiça. 
O historiador narra á sua feição, e julga ao seu capricho. 

D'aqui resulta, que o leitor, p.a ausencia das fontes, não pó de 
cri ficar o escriptor, moderando-lhe a severidade, ou côrrigin
do-lhe a borihomia. 

Convém, pois, ao historiador, não descer ás minudencias 
da chropica, mas narrar CO!!) amplidão suffiCiente para ful}.qa
mentar o seu juizo sobre os fact_os.e seu8 autores; de maneii<a 
que o leitor dos seculos futuros encontre elementÓS de critica, 
e possa assegurar-se da exactidão da censura, ou do mereci-
mentÓ do louvor. ~ 

Horrorisamos-nos de Nero como matriciq.a, reputamos 
Domiciano mentecapto pelos ennuciados juizos do incisivo es
tylista latino: estarão porém devid~ménte comprovados os 
factos para os severos estygmas do, escriptor ~ 

Analysando os motivos determinativos da volição, sou ás 
vezes induzido a crêr, que o grande profiigador da corrupção 
l"omana excedeu-se na asseveração qe factos irracionaes e 
:circumstancias atrozes, qu,e se não justificão ante as induc~ões 
da razão humana. 

Como crêr nas orgias e depravações de Tiberio sem con
siderai-o mentecapto ~ Mas como julgal~o t~, se tão atilado 
governava o imperio ~ 

Daqui nasce a neces~dade hoje reconhecida de documen
tar a historia, de maneira que o historiador não pareça arbi
tro das reput~ções, mas j.uii' imparcial, embora severo. 

Eis o que deséjára praticàdo pélos nossos futuros historia
dores. 

Quizera, .que elles, sem. deixar essa desej~el sobriedade do 
esériptor sensato, fizess'em a e:xpo::;iç;ão do~ 'à!)'surriptos com 
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extensão tal, que ao leitor ministrasse occasião de chamar a~ 
tribunal da sua conscieneia os homens benemeritos, e os máo~ 
cidadãos, para por si iulgal-os. 

Assim a justiça historica seria uma opinião universal, mas 
não a censura do escriptor. · 

Por mais isençãõ de animo que possa ter o escriptor, em 
relação aos odios particulares , nem sempre 'está livre do espi- · 
rito de seita, ou 'do infh~xo de idéas políticas e religiosas. 

Cornelio Tacito era republicano, e só na republica encon
trou virtudes ; Adolpho Thiers foi mC!narchista na sua H isto
ria do Consulado e do Imperià, e só na monarchia achou a 
salvação dos povos, salvação que agora tambem encontra na 
r~pubJica. 

· O Brazil já tem varias escriptores dos seus diversos perío
dos historicos. 

Desde Pedro Gandavo até Rocha Pitâ só temos narrado
res de lendas, e de successos parciaes, sem elevação do espírito 
historico. 

De Rocha Pita por diante só encontro dous escriptores, 
que me parecem haver desempenhado com vantagem o seu 
encargo. 

Fallo de .!loberto Southey, e do con~elheiro Pereira ·da 
Silva. 

Aquelle, estrangeiro, e.fóra do nosso paiz, escreveu a sua 
l:[tstoria do Brazil, tendo á mão grande cópia de· çlocilmen
tos e memorias ; este, nacional, e na· patria~ ' escreveu a sua 
HistO'ria daf'llndaçãa do Imperio, possuindo os grandes sub
sídios, que a perseverante lJ.Ctiyidade dos membros do Insti
tuto histo1·ico do Brazil tem-nos accumulado. 

O escriptor inglez dá-nos noticia tão cabal, qui,I.Ilto podia 
esperar-se dos monumentos, aliás escassos, que nos legárão os 
primeiros po"voadores da terra brazilica : elle creou um pre
cioso pecuJio da nossa historia. 

Exposição clara e methodica, com critica justa e razoavel, 
são os meritos. s~oientes deste escriptor. 

É o seu trabalho historico a mais completa narrativa, que 
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temos dos tempes por e.lle investigados. Ella vai do d~sco
brimento do Brazil até princípios do corrente seculo. 

O conselheiro Pereira da Silva como 9.ue.serve-lhe de com
plemento; porque noticiando-nos a fundação do nosso impe
rio, começa nos temp?s em que o autor inglez acaba. 

Ambos estes escriptotes, abundantes em factos, todavia 
não considerárão o lado moral da historia tão cabãlmente, . 
como eu desejára. 

Os caracteres historicos não .ficárão em muitas partes bem 
desenhados; faltou-lhes a energica brevidade de Crispo Sa
lustio, e o coloí:idó · do pincel de .Velleio Paterculo para de-
linear o retrato d?esses caracteres. · 

Ao conselheiro Pereira da Silva, tão 'credor da.S letras pa
trias, devemos um importante serviço pela composição da 

' sua historia. 
Pela inc2rrecção· de circumstancias, seria razoavel pedir

lhe a revisãt!i ·do seu trabalho, que ~ubiria de merito pelo des
envolvimento de àcçã9 de certos personagens, que. por justos 
títulos exigem mais perspicuidade Iío drama. 

José Clemente, por exemplo, requer maior representação 
como um dos principaes protagonistas da emancipaçãó 
nacional. 

Joaquim Lédo e Januario Barbosa quasi perdem-se na 
turba dos simples agitadores da época gloriosa da nossa inde..: 
pendencia, quando fotão lidadores CO!lSpicuos. · 

O autor da Historia da fundação do lmperio começou a 
sua obra dando-nos sciencia das maximas governativas, por
que regia-se o Brazil colonial. 

Esta idéa assaz aproveita ao leitor, que entra na narração, 
dos successus habilitado para conhecer a importancia de certos 
factos, sobretud~ dos acontecimentos políticos. 

A falta de taés esclarecimentos nos antigos historiadores 
impossibilitão-nes hoje, não só de dar ·o devido valor a certos 
successos, mas até de comprehendel-os. 

Ignorando a lei, ignoramos tambem; que muitas vezes um 
levantamento popular motiva-se na infracção d'ella. 
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O conselheiro Pereira da Silva expondo o transnmpto das 
leis do regimen colonial, proporciona ao leitor o conhecimento 
da justiça ou injustiça dos vice-reis e governadores, e a apre
ciaçã4> do seu bom ou máo procedimento em relação aos 
cidadãos. 

Foi pois de bom alvitre esse modo, por que escreveu o 
illustre litterato fluminense. 

Alguns outros escriptores temos entre nacionaes e estran
geiros, gue occupárão-se da nossa historia patria. 

O autor francez Affonso de Beauchamps e o americano David 
W arden são mérôs reQopiladores sem merito essencial. 

Francisco Vàrnhagen, hoje visconde de -Porto-Seguro, 
escreveu sem critica e sem estylo, consumindo largas 
paginas com factos somenos, quando deixava nas sombras de 
ligeiros traços acontecimentos notaveis, dignos de mais desen
volvida noticia. 

É porém autor de grandes serviços de investigação : foi 
elle .quem despertou a necessidade, e mostrou o proveito da 
investigação de antigos documentos em bem da historia 

nacional. 1 

S!=! como investigador de fontes historicas tem meritó, 
como historiador as suas obras, Historia Geral do Brazil e 
Hollandezes no Brazil, o não realçãÓ. 

O vigor, com q].Ie progride a litteratura brazileira, augura
nos êspérançosos historiadores da magnanimidade nacional. 

Ao contemplar essa mocidade, que instrue-se jocunda e 
pressurosa, jã: vejo surgir do seu seio nobres engenhos dignos 
de expôr as nossas glorias, propor-nos modelos de heróes, e 
levantar o patriotismo brazileiro. 

Manter o sacro fogo do amor da patria é empreza digna 
dos mais altos engenhos ; sem esse fogo vivificador os destinos 
d'esta terra serão m1tliogrados e pecas. 

Foi o pat~iotismo quem deu-nos por patria um imperio 
vasto ; quem formou a independencia com regimen constitu
cional ; queui assegurou a .integridade do imperio em 1831 ; 



e-quem acaba de coflocar-nos entre os povoE} do mundo sem a 
macula :da_ escravidão dQmestica. 

O patriotismo nos t€m acop,selhado, e com elle temqs 

e~eeuta!lo :refo,r1Ila~ uteis. 
Assim fizemos o acto addiciona:Jide 183:!, que c.oncedeu ás 

prpvinci;:t:S II\eios de engranitecimen'to ; asS;im fizemos a revolu
ção pacifica da supressão dos morgad{ls, com cuja permanenci~ 
est~ria h~je ? paiz av1l.§Sallado por uma classe de pr~prietados 
imperiosos e intransigentes. 

Se o acto addi,eional não houvesse dado ás províncias fran
quezas para o seu melhoramento e pro&.re.sso, ter-se-hia tor
nado insupportavel a união d'ellas ao céntrd'; .uniâ:o que cada 
vez mais se cimentará- mediante npvas concessões, que os 
tempos já annuncião como necessidades. 

Propugnadorda unidade doimperio, quero que elladerive-se 
de reciprocas interesses entre o centro e as províncias ; por
que d' esta fórma a união já mais perigará. 

O futuro historiador do Brazil será aqvelle que souber én
·sinar-nos d'onde veio, e como formou-se este pov_o rrí lignapimo 
excitando ao mesmo temp9 o patriotismo dos Brazileiros, já 
tão assigmtlado no pássado, e tão promettedor no futuro. 

Terminar.ei aqui, rematando o meu discurso por modo bem , 
diverso d'aquelle porque o fez um lyric<l latino. 

Este, depois de tratar o seu assumpto, -concluía dizendo : 
()rnari 1·es ipsa vetat, contenta diJ~m·~. 
O .antigo poeta lamentava não ter materia para exórnar na 

sua bril!tante poezia; eu, porém, lamento não ter> facundia para 
expender tão relevante~ ameno objecto. 

Peço-vos, poi~, que ~esculpeis a exiguidade de quem aqui 
veio sem outro intentq além do cu:rpprimento de um dever de 
.corisciencia, que nje)ncita a não poupar esforços -para que a 
idéa da instrucção publica se propague, e dê os sazon~dos 

fructos 11ue todos nós devemos desejar. 
(Appiausos geraes ~ .muito hem I muito hem !) 

~ . 
1876-Typ; lmp. e Constit. ~e J. Villeneuve & a 
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